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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
připadá mi to jako včera, kdy jsem Vám přál všechno nejlepší do nového roku 2019.
Nevím, zda je to pouze mé zdání, nebo to cítíte stejně. Čas utíká neskutečně rychle.
Řekl bych, že dokonce s přibývajícími léty se ještě zrychluje. Vždyť nový rok 2019 se za
maličkou chvíli stane rokem starým a my budeme opět vítat nový rok, rok 2020.
Člověk se narodí a snad jedině dětský rozum si nepřipouští úprk dnešní doby,
to, jak je lidský život velice krátký. Ta nevědomost však netrvá dlouho. Děti povyrostou
a právě s přibývajícím rozumem se chtějí co nejrychleji podobat dospělým, co
nejrychleji být dospělými. Avšak dospívání se vším, co k němu patří, nesmělé první
vztahy, první zaměstnání, nás nenápadně pomalu, ale jistě, uvedou do uspěchaného
koloběhu života. Pak přijde životní partner a sním
i vytoužená rodina. Byť by to mělo být období pohody a klidu, většinou je to naopak uživit rodinu, zajistit pohodlné bydlení a ještě přemýšlet o budoucnosti, nebo jaký a
jestli vůbec budu mít důchod. To jsou věci, které ještě více umocňují ten stres a shon
současného života. Roky ubíhají, 10, 20, 30 let a člověk si většinou pozdě uvědomí, že
jeho děti, učící se nedávno mluvit a chodit, jsou najednou na prahu dospělosti, že
rodiče, kteří byli vždy oporou, mohou najednou navždy odejít. Člověk zestárne, ani
neví jak.
Proto bych nám všem přál, abychom, jakmile to jde, dokázali se vymanit ze
stereotypu, který přináší dnešní doba. Abychom si dokázali najít co nejvíce chvil, kdy
budeme se svými nejbližšími, se svými přáteli, v kruhu lidí, které máme rádi. Přál bych
si, abychom byli více ohleduplní mezi sebou, abychom hledali v každém hlavně to
dobré, ne to špatné. Přál bych nám všem pevné zdraví bez zákeřných nemocí. Přál
bych všem jenom dobrou náladu plnou radostí, úsměv na tváři i z maličkosti. To vše
Vám přeji nejenom pro rok 2020, ale i pro roky další. Věřte, že špatnou náladou a
nenávistí je škoda plýtvat v již takto krátkém životě.
S úctou Pavel Štainer
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
657

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:
Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:
Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

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

INFORMACE Z OBCE
SVOZ BIO ODPADU
Posledními svozovými dny bioodpadu budou 27.11. a 11.12.
Poté až do konce března roku 2020 bude probíhat pouze svoz
komunálního odpadu v týdenním režimu.
První svoz BIO odpadu proběhne opět až v měsíci dubnu, přesný
termín bude včas upřesněn.
V případě, že ještě nemáte svou hnědou popelnici na bio, tak se
pro ni zastavte na obecním na úřadě.
Děkujeme, že třídíte.

PRODEJ KAPRŮ V TUPADLECH
Vánoce už jsou za dveřmi a proto určitě oceníte i informaci o
prodeji kaprů v Tupadlech. V neděli 22. 12. bude v Tupadlech možnost
zakoupit vánočního kapra. Letos již ne v areálu Pivovaru, ale nově přímo
u Komberců, č.p. 172. Zastavte se zde od 8h do 16 hodin.
Na místě Vám v případě zájmu kapra i zabijí a vykuchají.

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

VÁNOČNÍ STROMKY

08:00 - 11:30
12:30 - 18:00

Koupit, nastrojit a po Vánocích vyhodit. To s vánočními
stromky děláme téměř všichni. Někomu vydrží do Tří Králů, někomu
ještě déle, ale co potom s ním?

WEBOVÉ STRÁNKY:
http://www.tupadly.cz

Vánoční stromeček, který Vám už dosloužil, můžete odložit na
sběrném místě v areálu tzv.kovárny v Tupadlech.

POPLATKY
Připomínáme všem obyvatelům obce povinnost uhradit obecní poplatky za psy a svoz odpadů
(směsný komunální a biologicky rozložitelný). Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2019 a to:

ODPADY:
600,- Kč/rok/osoba– každý občan přihlášený k trvalému pobytu v obci

Termín do 31. 3. 2020

600,- Kč/rok/č. p. – chalupáři za číslo popisné (objekt)

Termín do 31. 5. 2020

PSI
50,-Kč/zvíře – poplatek za každého psa trvale žijícího v obci

Termín do 31. 3.2020

KULTURA
TUPADELSKÁ MŃAMKA
Premiérový ročník a hned
taková účast! Řeč je o soutěži
Tupadelská mňamka, která byla
vyhlášena v rámci Posvícenského
jarmarku, který se konal 21.9. v
Tupadlech. Zadání bylo jednoduché –
připravit tu nejlepší bábovku.
Soutěže se zúčastnilo 17 účastníků, z
toho 16 žen a 1 muž. „Odbornou“
porotou byli návštěvníci jarmarku,
kteří soutěžní bábovky ochutnávali a
pak dali hlas svému favoritovi. Po
sečtení hlasů proběhlo vyhlášení
vítězů…

1.místo Růžena Ručková

Pokud byste si rádi připravili také vítěznou
Prezidentskou bábovku paní Ručkové, tak zde je recept.
Další recepty zveřejníme zase v příštím čísle Občasníku.
2.místo Marcela Dastychová
3.místo Petra Kurková

Všem velice děkujeme za účast a můžeme už teď
prozradit, že v příštím roce se plánuje soutěžit pro změnu
s nějakým slaným receptem.

ČERTOVSKÁ JÍZDA
Zima je tu a k té správné adventní atmosféře v naší obci už neodmyslitelně patří i „Čertovská
jízda“. V sobotu 29.listopadu nasednou na koňský povoz obecní čerti a postupně navštíví všechny
domácnosti v Tupadlech. Místní zastupitelé v převlecích Vám chtějí popřát hezké Vánoce, předají
PFko a dětem i čokoládovou kolekci.

A že to ale je úkol náročný! Začíná se v 8 hodin ráno a předpokládaný konec této akce bude
kolem čtvrté až páté hodiny odpolední. Proto čerti určitě ocení nejen posilnění ohnivou vodou, ale i
něco malého na zub, aby vydrželi až do cíle 

Trasa
čertovské
jízdy
povede celou obcí. Nejprve se čerti
vydají v 8 hodin ráno od obecního
úřadu do nové výstavby směrem na
Adamov, vezmou to dál přes Lípy,
potom okolo STS do Habeše, na
náves a trasu zakončí lokalitou ve
směru na Potěhy.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
První adventní neděli 30. listopadu proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku před
obecním úřadem v Tupadlech. Tento rok vánoční strom věnovala rodina Ručkových. Zastupitelé obce
touto cestou vzkazují, že jste všichni srdečně zváni.
Nenechejte si ujít skvělou příležitost naladit se na nadcházející vánoční čas a pozdravit se svými
známými a sousedy.
Od 15.30 hodin bude připraven doprovodný program před obecním úřadem. O ten se postarají
děti z mateřské školky, se kterými nacvičily paní učitelky pásmo vánočních říkanek a koled. Pak bude
slavnostně rozsvícen vánoční stromek a tupadelské děti dostanou od zástupců obce mikulášský balíček
plný dobrot.
Na zahřátí budou pro příchozí přichystány teplé nápoje - voňavý svařák, grog nebo čaj.
Nezapomeňte si proto vzít s sebou vlastní hrníček. K zakousnutí si budete moci nabídnout vánoční
cukroví a jitrnice.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020 V TUPADLECH

24.1.

2. Dřevácký ples,

hudba 4G

21.2.

Sportovní ples,

hudba 4G

20.3.

8.obecní ples,

hudba Universum

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 2018/ 2019

Čertovská jízda

29.11.2019

8h

obec Tupadly

Rozsvícení vánočního stromečku

30.11.2019

15.30h

u obecního úřadu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reprezentační ples OÚ

20.3.2020

20h

pohostinství Frmol

Pálení čarodějnic

30.4.2020

18h

tréninkové hřiště

Pouťový výšlap

16.5.2020

15h

start u obecního úřadu

Tupadlympiáda

18.7.2020

14h

tréninkové hřiště

Tupadelský jarmark, zábava

19.9.2020

14.30h

pohostinství Frmol a okolí

Čertovská jízda

28.11.2020

8h

obec Tupadly

Rozsvícení vánočního stromečku

29.11.2020

15.30h

u obecního úřadu

SPOLKY
MS DIANA TUPADLY
S blížící se zimou přibývá nám myslivcům více starostí s péčí o zvěř. Je potřeba častěji
kontrolovat krmelce, zásypy a také slaniska, které je nutné případně doplňovat. Také k nim pravidelně
přinášíme klasy kukuřice a bulvy cukrové řepy. I Vy můžete při svých procházkách udělat dobrý skutek
a pomoci, stačí s sebou vzít pár jablek, mrkví nebo klas kukuřice. Zdatnější z Vás mohou do zásypu
donést jednu nebo dvě bulvy cukrové či krmné řepy. Tyto „pochutiny“ umístěte prosím do krmelce pod
střechu, ať jsou v suchu a neplesnivý. V našich podmínkách není vhodné předkládat zvěři pečivo, neboť
vlivem vlhkého počasí dochází k rychlému plesnivění. Ani vy si přeci zkažený chléb ke svačině nedáte.
Společné hony
V listopadu nám začal
vrchol mysliveckého roku. Tím jsou
společné hony na drobnou (zajíci) a
pernatou (bažanti) zvěř. První hon se
uskutečnil v sobotu 16. listopadu za
přítomnosti nečekané, ale vítané
návštěvy. Tou byla kontrola Policie ČR,
která přijela ověřit stav zbraní, platnost
dokladů a hlavně zdali není přítomen
alkohol u účastníků hony. Po kontrole,
která proběhla bez jediného problému,
mohlo konečně začít to, na co jsme se
celý rok těšili, společná procházka po honitbě. Prověřili jsme několik umělých nor a odchytových
zařízení, tentokrát ale byly prázdné. Společné hony budou trvat až do 26. prosince. V tento sváteční
den se naposledy sejdeme, projdeme se po honitbě a poté společně završíme vánoční svátky.

Nekonečný boj s predátory (dříve škodnou zvěří).
I v podzimních a
zimních měsících se soustředíme na
lov predátorů v naší honitbě, kterými
jsou zejména liška obecná, kuna lesní
a jezevec polní. Při těchto lovech nám
napomáhají naši čtyřnozí kamarádi. I
díky jejich pomoci jsme ulovili několik
lišek a jezevce. Na závěr bych Vám
chtěl za MS Diana Tupadly popřát příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.

Za MS Diana Tupadly
Jiří Novotný ml.

sajf
TJ STAR TUPADLY
Již
v létě
před
zahájením nového ročníku
okresního přeboru jsme tušili,
že ten letošní bude náročný a
velmi vyrovnaný, což se
potvrdilo. Přizpůsobili jsme
tomu přípravu a chtěli jsme se
na to dobře připravit. Ovšem
jak to bývá, tak po posvícení
většinou přijde tzv. nevolnost,
což zastihlo i nás po loňské
konečné
třetí
příčce.
V několika zápasech jsme
udělali několik hrubých chyb,
které naši soupeři na rozdíl od
nás dokázali potrestat. Gólové
zakončení je naše další velká
bolest.

Tréninkové podmínky a možnosti, které máme k dispozici a které nám klub vytváří, bychom
měli více využít a následně přenést do utkání. Podzimní část je tedy pro nás velkým zklamáním. Bodově
i výkonnostně jsme zůstali daleko za očekáváním. Věřím, že v zimě dobře potrénujeme a příznivci,
kterým patří velký díky za velkou podporu, budou mít opět důvod k radosti, stejně tak jako samotní
hráči a celý realizační tým, kterému rovněž patří mé poděkování za spolupráci.

ZÁVĚREČNÉ TABULKY VŠECH TÝMŮ

STAR „A“ - TABULKA PODZIM
OKRESNÍ PŘEBOR - KUTNOHORSKÁ ZLATÁ

STAR „B“ - TABULKA PODZIM
III.TŘÍDA - KUTNOHORSKÁ STŘÍBRNÁ
*tabulka je nekompletní, část utkání bude sehrána v jarní části soutěže (týmy s 12
odehranými zápasy)

STAR „C“ - TABULKA PODZIM
IV.TŘÍDA „A“ - KUTNOHORSKÁ BRONZOVÁ

STAR / MOČOVICE „U19“ – TABULKA PODZIM
MEZIOKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU (U19)

STAR STARŠÍ ŽÁCI „U15“ – TABULKA PODZIM
FOTBALSERVIS.CZ OKRESNÍ PŘEBOR „U15“

STAR MLADŠÍ ŽÁCI „U12“ – TABULKA PODZIM
OKRESNÍ PŘEBOR „U12“

*tabulka je nekompletní, část utkání bude sehrána v jarní části soutěže
U kategorie starších přípravek (U10), ve které působí rovněž náš klub, se
tabulky neuvádějí.

VODÁCI
Vodáci mají za sebou sezónu 2019. A musíme ve vší skromnosti uznat, že velmi úspěšnou.
Závodů se tuto sezónu účastnily čtyři posádky : starší žáci (Turbíny), mladší žáci (Torpéda), ženy (PF)
a muži (Hroši) a na mistrovství České republiky jsme postavili i pátou posádku juniorek (Piraně).
Zasloužilá posádka mužů Alzheimer boys letošní sezónu vynechala, částečně si léčila své zdravotní
neduhy, ale hlavně se věnovala stavbě nové loděnice. Všechny posádky zúročily úsilí vynaložené na
trénincích, které probíhají tradičně každý čtvrtek na loděnici ve Starém Kolíně, a na závodech se jim
velmi dařilo (viz. tabulka). Posádky PF a Hroši navíc nasbíraly nejvíce bodů za celou sezónu a staly se
tak celkovými vítězi Českého poháru 2019.
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Úspěšně jsme reprezentovali náš oddíl na Tupadlympiádě
a tři družstva vodáků bojovala na turnaji v petanque ve Starém Kolíně. Ani zde nás stupně vítězů
neminuly a potřebný styl a elegance rozhodně nechyběly (viz. fotografie). V srpnu také proběhlo již
tradiční soustředění na řece Sázavě ve Vlastějovicích. Letos se ho zúčastnilo 70 dětí z celého Svazu
vodáků ČR. Organizace se opět ujali naši hoši Hroši, kteří se vloni velmi osvědčili. Tentokrát si pro
ostatní připravili program na téma „Dračí doupě“.
Po prázdninách jsme absolvovali dva maratony – Východočeský a Krumlovský a hlavně přebory
veteránů ve Starém Kolíně, které jsme spojili s neoficiální kolaudací nové loděnice.
19. října jsme slavnostně zamkli vodu a nyní si užíváme zaslouženého odpočinku. I když jen
částečně, protože na nové loděnici je ještě stále dost práce. Tréninky začnou opět v lednu, jako
obvykle, až do odemčení vody, na plaveckém bazénu v Kutné Hoře.
Děkujeme všem našim fanouškům, příznivcům i Obecnímu úřadu za podporu a přejeme všem
krásné a klidné Vánoce a hodně zdraví, pohody a úspěchů v roce 2020.
Ahóóój.

Torpéda : mistrovství ČR – 3.místo

Hroši : mistrovství ČR – 3.místo, vítězové Českého poháru

PF : mistrovství ČR – 1.místo, vítězové Českého poháru

Tupadlympiáda : ladnost, odhodlání a elegance nám nechybí

Datum

Výsledky závodů
Řeka/řeky

Sandberk

Labe

Pořádající
klub
KV Sandberk

4.5. - 5.5.

Bačetín

Orlice, Metuje

KV Náchod

18.5. – 19.5.

Lovosice

Labe, Ohře

KV Lovosice

25.5. – 26.5.

Rajhrad

Svratka

KV Rajhrad

Čelákovice

Labe, Jizera

KV Čelákovice

27.4. – 28.4.

8.6. – 9.6.
Mistrovství ČR

Místo

Umístění posádek
- muži (Hroši)
2
- ženy (PF)
1
- st. žáci (Turbíny) 5
- muži (Hroši)
1 - ženy
(PF)
1
- st. žáci (Turbíny) 6
- muži (Hroši)
1
- ženy (PF)
1
- st. žáci (Turbíny) 4
- muži (Hroši)
2
- ženy (PF)
1
- ml. žáci (Torpéda) 1
- muži (Hroši)
3
- ženy (PF)
1
- ml. žáci (Torpéda) 3

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
O letošních prázdninách proběhly v naší mateřské školce velké změny. Byla zateplena druhá
polovina budovy a dokončena fasáda celé MŠ. Zároveň probíhaly práce uvnitř budovy – byly
vymalovány veškeré prostory školky.
Díky pomoci rodičů bylo zhotoveno stínění na pískoviště a branka, která odděluje obě části
zahrady.
K domečku s hračkami byl
postaven
dřevěný
krytý
přístřešek se stolky a
lavičkami, kde si budeme
nejen hrát, ale i cíleně
podporovat
a
rozvíjet
schopnosti, vědomosti a
dovednosti dětí.
Velmi děkujeme za vstřícnost
a spolupráci obecnímu úřadu,
který ochotně naše plány a
požadavky
realizuje.
Za
pomoc děkujeme p.Ryšánovi,
p.Uhlířovi a p.Chámovi.

Podzim jsme si s dětmi zpestřili návštěvou Dusíkova divadla, kde jsme viděli pohádku Obušku
z pytle ven a při druhé návštěvě to byl příběh 18.11. Dášenka, čili život štěněte.
Tradicí se již stává výlet do Dýňového světa – počasí se nám vydařilo a děti se na zdolávání přírodních
překážek opravdu vyřádily.
Jako
jediná
školka
v čáslavském
regionu
spolupracujeme s rodilým mluvčím,
který jezdí do naší školky a
seznamuje děti se základy AJ.
24.10. - se většina rodičů
zúčastnila besedy ve školce s Mgr.
M.Vrbickou
„Z předškoláčka
školákem“.Beseda
byla
velmi
zajímavá, poučná a přínosná jak pro
rodiče, tak i pro nás učitelky.
5. 11. jsme si v „Hoblinkové
dílničce“ vyrobili krokodýla na
kolečkách, kterého si děti vykreslily
a odnesly domů.

13. 11. jsme s dětmi za jejich velké radosti pozorovali chumelenici za okny. Děti se nemohly
dočkat, až půjdeme ven. Během chvíle jsme postavili dva sněhuláky. Na fotografii se na ně můžete
podívat.

3. 12. – nás poprvé navštíví divadélko Koloběžka s pohádkou „Trampoty čerta Huberta“ a jejich
převlečení herci za Mikuláše, Anděla a malého čertíka, pak udělají ve školce Mikulášskou nadílku.
V současné době řešíme společně se zastupitelstvem možnost přístavby školky, kdy by se
během 1-2 let školka stala dvoutřídní. Nyní je rozpracován plán přístavby. V Tupadlech i okolních
vesnicích se staví nové domky, dětí přibývá a rádi bychom uspokojili zájem rodičů o umístění jejich dětí
v naší školce.
Tak doufáme, že se naše plány uskuteční a vše dopadne ke spokojenosti všech.
Do nového roku 2020 bychom Vám rádi popřáli, abyste každý den v novém roce měli důvod se
usmívat, abyste kolem sebe měli vždy někoho blízkého, aby Vaše tělo fungovalo tak, jak má a kroky po
Vaší životní cestě byly smysluplné a naplňovaly Vás pocitem štěstí a spokojenosti.
Děti a zaměstnanci MŠ Tupadly.
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