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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nevím, jak Vy, ale já jsem velice rád, že chladné měsíce máme za sebou, že dlouhé
zimní večery střídá delší prosluněný den, že vše kolem se zelená a kvete. To vše
mi zlepšuje náladu a snad i vyvolává chuť k práci.
Po každé zimě nastává čas úklidu obce. Musejí se zamést chodníky,
začíná se sekat tráva na obecních pozemcích, případně posbírat odpadky, které
se objeví „nedopatřením nebo naší nepozorností“. To vše zajišťují zaměstnanci
obce a já jim za toto děkuji.
Chtěl bych však zmínit jeden problém, který nejenom mne, ale celé
zastupitelstvo mírně řečeno mrzí. To, že se obec tímto způsobem uklízí, je
normální a myslím i dobře fungující. Neznamená to však, že jestliže obecní
zaměstnanci nebo kdokoli jiný zametou nebo seberou odpadky v parku,
v čekárnách, atd, dělají tím prostor pro nové odpadky! Jsem přesvědčen, že po
obci máme dost sběrných míst na tyto odpadky. Už vůbec nechápu chování
některých našich mládežníků na lavičkách v parku a hlavně v čekárně na návsi –
ukradené zářivky, rozbitá okna, rozbité vitríny, pošlapané a okopané zdi
bezprostředně po vymalování!
Tímto bych chtěl apelovat na naši omladinu a hlavně na její rodiče! Jsem
si jistý, že ten, koho se toto týká, se pozná. Promluvte, prosím, se svými dětmi,
že tímto chováním se dopouštějí ničení obecního majetku. Obec je připravena
v případě dalšího opakování vymáhat náklady vynaložené za opravy těchto škod.
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
625

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:

INFORMACE Z OBCE
CHODNÍKY
Místní lokalita “Malé
lípy” má již svůj nový dlouho
očekávaný
povrch.
V
současné době je téměř 100%
místních komunikací v naší
obci
nových
či
rekonstruovaných. V tomto
nastaveném
trendu
se
budeme snažit pokračovat i v
souvislosti s chodníky.

Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:

NEDĚLE – DEN KLIDU

Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

Neděle, je od slova nic nedělat a proto tento den přímo svádí k
odpočinku a relaxu. Co ale dělat, když vám takovou idylu zkazí sekačka
či motorová pila od souseda? Některé obce nebo města na toto mají
zbraň v podobě vyhlášky. V Tupadlech zatím takovouto vyhlášku sice
nemáme, ale platí zde nepsané pravidlo, které Vás prosíme, abyste
dodržovali.

ZASTUPITELÉ:
Karel Buřič, Dis., Karel
Mikeš ml., Václav Průcha,
Petr Szabó, Stanislava
Voženílková

ADRESA OÚ:
Tupadly 120,
285 63 Tupadly

IČ: 00236519

KONTAKTY:
Telefon: 327 371 155
Mobil: 724 179 720
E-Mail: outupadly@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí, středa
08:00 - 11:30
12:30 - 18:00

WEBOVÉ STRÁNKY:

„Žádáme všechny občany Tupadel, včetně chalupářů, aby se o
nedělích zdrželi veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk," říká starosta obce Pavel Štainer a dodává:
„chtěli bychom touto cestou všechny požádat, aby se pokusili
své zahrady a příslušenství domů udržovat pracovní technikou (sekačky,
křovinořezy, motorové pily, cirkulárky apod.) v pracovních dnech, popř.
o sobotách.
POPLATKY
Opakování je matka moudrosti a proto znovu připomínáme
povinnost uhradit obecní poplatky za psy a svoz odpadů (směsný
komunální a biologicky rozložitelný). Někteří tak stále ještě
neučinili…Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2017 a to:
ODPADY:
600,- Kč/rok/osoba– každý občan přihlášený k trvalému pobytu v obci
Termín do 31. 3. 2018
600,- Kč/rok/č. p. – chalupáři za číslo popisné (objekt)
Termín do 31. 5. 2018
PSI

http://www.tupadly.cz
50,-Kč/zvíře – poplatek za každého psa trvale žijícího v obci
Termín do 31.3.2018

NOVÝ KONTEJNER NA TEXTIL
Také máte doma vyřazené kusy oblečení, které Vám zbytečně zabírají místo ve skříních? Díky
bílým kontejnerům můžete dát již nechtěnému oblečení, obuvi, textilu šanci na nový život, kdy budou
moci posloužit ještě dalším lidem. Neváhejte a využijte ho.
A víte, že do bílých kontejnerů můžete dát také hračky? Mnoho z nich dostane nového
dětského majitele v azylovém centru, dětském domově apod.
„Vaše nepotřebné věci rád pohltí bílý kontejner s duhovým smajlíkem, který bude umístěn
vedle barevných kontejnerů na tříděný odpad u obchodu na návsi,“ říká starosta obce Pavel Štainer.
Děkujeme, že třídíte.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 23. 5. 2018 od 8 hodin. Žádáme
občany, aby si na tento termín připravili nebezpečný odpad před své domy.
Mezi nebezpečný odpad patří:
•
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
•
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
•
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (např. chladničky)
•
Oleje a tuky
•
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
•
Prací a čistící a odmašťovací prostředky (detergenty)
•
Nepoužitelná léčiva, cytostatika
•
Baterie a akumulátory
•
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
•
Dřevo obsahující nebezpečné látky

KULTURA
POUŤOVÝ VÝŠLAP
Obec Tupadly pořádá další z tradičních
kulturních událostí. V sobotu 19. května bude
na programu "Pouťový výšlap".
Registrace účastníků je od 14:30 do
15:00 hodin na návsi před Obecním úřadem, kde
bude možné opět zakoupit originální trička. Za
cenu 100,- Kč tričko s obecním znakem a za 130,Kč tričko s obecním znakem a motivem
„Pouťového výšlapu“ na zádech. Trička jsou
připravena ve více pestrých barvách, takže si
budete moci vybrat.
Tradičně jsou součástí výšlapu i „občerstvovací stanice“, kde budou pro účastníky připraveny
tematické soutěžní disciplíny, za jejichž splnění každý dostane razítko na kartičku. Za všechny splněné
úkoly pak v cíli čeká odměna v podobě špekáčku, který si bude možné opéct na ohni.
Letošní trasa vede přes obec Schořov, dále lesem do Bratčic, Adamova a zpět do Tupadel.
Cílovou stanicí je pak tupadelské Pohostinství Frmol, kde také večer od 20 hodin k tanci a poslechu
zahraje hudební skupina „Wječná žízeň“. Vstupné je 100,- Kč.
TUPADLYMPIÁDA
Tupadlympiáda je název nové kulturní akce
v Tupadlech. Co si pod tím představit nám vysvětluje starosta
obce Pavel Štainer: „Jedná se o sportovně-zábavní den, který
se bude konat 21. 7. na fotbalovém hřišti v Tupadlech a své
síly zde poměří týmy, složené z obyvatel naší obce.“ V tomto
termínu se už deset let tradičně konala Tupadelská klapka.
Zastupitelstvo obce ale vyslyšelo volání po změně a místo
Klapky se teď letos poprvé bude konat Tupadlympiáda.
„Věříme, že navážeme na úspěch předchozí akce a založíme
v Tupadlech zase novou tradici“, informují zastupitelé.
Jaká budou pravidla?




Soutěžit mezi sebou budou smíšené čtyřčlenné týmy. Podmínkou je věk nad 18 let.
Disciplíny budou zábavně-sportovní i nesportovní, takže závodit můžou všechny věkové kategorie
Týmy, které budou mít zájem soutěžit se mohou přihlásit mailem nebo osobně na obecním úřadě do 15.
6. (nahlásíte název týmu a jméno kapitána).

Těšit se můžete na hodnotné ceny a vítěz také na putovní pohár. Mimo to bude připraven i program
pro děti s tradičním šplhem na májku. Občerstvení a hudební doprovod po celou dobu konání akce je už
samozřejmostí. Večer pak naváže taneční zábava s oblíbenou kapelou PUNC. Všichni jste srdečně zváni!
Věříme, že se nám v Tupadlech podaří vytvořit atmosféru Olympiády, založenou na principech přátelství a
solidarity, kde nepůjde jen o výkony a zlaté medaile, ale především o pohodově strávený času pohromadě,
kdy se můžou poznat lidi z různých koutů obce a najít společnou řeč

ZÁJEZD NA MUZIKÁL
Obecní úřad pořádá zájezd do divadla
Broadway na dobrodružný muzikál Michala Davida s
oblíbenými románovými postavami mušketýrůMuž se železnou maskou.

KALENDÁŘ

OBECNÍCH

KULTURNÍCH AKCÍ

2018

Kdy? V neděli 23. září 2018 od 15 hodin.
Odjezd bude autobusem od obecního úřadu cca v
12:30 hodin.

19.5.

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu.

POUŤOVÝ VÝŠLAP + TANEČNÍ ZÁBAVA

Cena: 400,- Kč

21.7.
TUPADLYMPIÁDA + TANEČNÍ ZÁBAVA

SPOLKY
SDH TUPADLY
Člen a dlouholetý starosta našeho SDH
oslavil významné kulaté životní jubileum. Dovolte
nám mu touto cestou ještě jednou pogratulovat.

15.9.
POSVÍCENSKÝ JARMARK + TANEČNÍ ZÁBAVA
23.9.
ZÁJEZD NA MUZIKÁL
1.12.
ČERTOVSKÁ JÍZDA OBCÍ
2.12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Letos na jaře jsme dokončili rekonstrukci
hasičárny. Odvezli jsme kovový odpad a pomohli
obci při stavbě hranice na pálení čarodějnice.
19. 5. se chystáme na okrskovou soutěž do
Okřesanče.

SPOLKY
MS DIANA TUPADLY
Dubnové myslivecké brigády
Jako v předcházejících letech se i letos brigády
mysliveckého spolku nesly v duchu jarního úklidu a oprav.
Došlo k vyčištění škarp od odpadků podél silnic v okolí
obce Tupadly. Množství sesbíraného odpadu vypovídá o
neukázněnosti a lhostejnosti lidí vůči přírodě.
Dále byla opravena myslivecká zařízení a to jak
posedy, tak i odchytová zařízení pro tlumení škodné zvěře.

Na konci dubna se členové mysliveckého spolku
účastnili výpomoci řezání a následného odvozu dřeva pro
OÚ Tupadly, ze kterého byla následně postavena hranice
na pálení čarodějnice na místním hřišti.

Červen měsíc myslivosti
Již po dobu více let je měsíc červen prohlašován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Proč právě
červen? V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy jsou oděny do krásného šatu svěže zeleného listí a jehličí,
na lukách a v okolí vod rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. Louky jsou plné mláďat spárkaté i drobné zvěře
i dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a
mláďata většiny našich pěvců.
V první polovině června:




líhnou se bažantíci, koroptve, kachňata, tetřevi, tetřívci, ……
srny ve vyšších polohách kladou srnčata, jelení laně kladou kolouchy
daňkům roste paroží, jelenům dorůstá paroží a starší jeleni začínají s vytloukáním

V druhé polovině června:


hnízdí žluva hajní, včelojed lesní
Za MS Diana Tupadly
Jiří Novotný ml.

TJ STAR TUPADLY

Turnaj Mladších přípravek
V úterý 8. května se ve sportovním
areálu TJ STAR Tupadly uskutečnil Turnaj
mladších přípravek u příležitosti výročí 90 let
založení fotbalu v Tupadlech. Utkaly se mezi
sebou týmy TJ STAR Tupadly, SPARTA Kutná
Hora, TJ SOKOL Golčův Jeníkov, SLAVOJ Vrdy).
V přátelské atmosféře pořadatelského
klubu si děti i fandící rodiče užily pohodové
dopoledne a na závěr byly vyhlášeny a
odměněny nejlepší týmy, nejlepší hráč z
každého mužstva, nejlepší střelec turnaje a
nejlepší brankář turnaje. Tupadly se umístily na
třetím místě. Jako odměnu za sportovní
nasazení si pak mladí fotbalisti pochutnali na
řízku v klubovně.

Turnaj Starých gard
V sobotu 23. června pořádá TJ STAR
Tupadly u příležitosti výročí 90 let založení
fotbalu v Tupadlech Turnaj starých gard, kde
své síly poměří hráči nad 35 let z Bratčic,
Horek, Potěh a Tupadel. Přijďte nás podpořit a
zafandit!!!
Soustředění žáků
11. – 18. srpna si děti z týmu žáků užijí
fotbalové soustředění se svými trenéry
v Albrechticích v Jizerských horách.

Nejlepší hráči uplynulé sezóny (řazeno podle
abecedy)
A TÝM

Chvátal Miloslav, Fuxa Martin,
Remeš Vladimír

B TÝM

Koudelka Karel, Průcha Václav,
Zahradník Václav

C TÝM

Krajíček David, Zajíc Jiří,
Závurka Vladimír

STARŠÍ ŽÁCI Mach Matěj, Medřický Martin,

Stieber Matouš
MLADŠÍ ŽÁCI Brebis Martin, Ilizi Jan,

Koudelka Filip
PŘÍPRAVKA

Dušek Vojtěch, Kopecký
Matyáš, Němec Šimon

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Tak jsme se dočkali a společně se
těšíme z toho, jaké je jaro krásné a využíváme
každou chvilku, kdy můžeme být venku.
V únoru se nám vydařil karneval masek,
při kterém jsme si zasoutěžili, zatančili a prožili
veselé dopoledne.
V březnu jsme si při " Hoblinkově
dílničce" společnými silami vyrobili dřevěnou
hračku - medvídka na kolečkách, z kterého
měly děti radost. Vrtání, hoblování a řezání se
děti vždy nemohou nabažit a jen nerady s prací
končí.

Během letních prázdnin máme v plánu
dodělat fasádu u vchodu do školky a do herny
zakoupit nový koberec. Zahradu bychom rádi
obohatili o nové hrací prvky a v plánu je také
oprava příjezdové cesty ke vchodu do ŠJ a
zatravnění okolo Perníkové chaloupky. Plánů
máme dost a věříme, že se nám podaří je i
zrealizovat.

Přejeme všem krásné jaro a pohodové
léto plné sluníčka, koupání a radosti.

16. 5. se vypravíme na výlet do ZOO v
Jihlavě. O zvířátkách si rádi povídáme, hrajeme
si na ně, ale nejraději se na ně podíváme
zblízka. Ve školce se také staráme o tři africké
šneky - bereme je sebou i na zahrádku, kde si
nejvíce pochutnají na listech pampelišky.
21. 5. se ve školce podíváme na
pohádkový příběh - "Svátek maminek."
28. 5. si uděláme výlet do Kutné Hory,
kde se zúčastníme výchovně vzdělávacího
programu" Co se děje v trávě" - o broučcích,
které rádi pozorujeme a stavíme jim na zahradě
ve školce domečky. Na výlet s námi pojede i
Přemek Cejnoha, který u nás bude absolvovat
tří týdenní pedagogickou praxi.
14.6. - tak tohoto dne se už nemohou
dočkat naši předškoláčci, kterých je letos deset.
Odpoledne si uděláme společný výlet,
opečeme si buřtíky a budeme plnit "bobříka
odvahy", přespáním ve školce.

Eva Turanská, Miroslava Mastíková
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