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Vážení spoluobčané,
jistě se mnou budete všichni, nejenom děti a mládež, souhlasit, že
prázdninový čas utíká snad každým rokem rychleji a rychleji. Každý se dlouho
těší na teplé a slunečné dny, na blížící se dovolené, jak se alespoň na čas vytrhne
z celoročního hektického shonu a užije si se svými blízkými chvíle klidu a
pohody. Bohužel jak dlouho se tohoto nemůžeme dočkat, právě tak rychle dny
odpočinku čas odnese. Přesto doufám, že jste si léto užili a nabrali nových sil,
školákům přeji samé dobré známky a výsledky, které jim a jejich blízkým budou
dělat pouze radost.
Rád bych řekl pár slov ke Kovárně. Doba, kdy je dvůr přístupný se nijak
nezměnila oproti stodole, tzn. sobota dopoledne. Ostatní dny je dvůr zavřený mimo daný čas v sobotu je zde ZÁKAZ VSTUPU pro každého kromě
zaměstnanců obce.
Jsem velice rád, že kontejner na velkoobjemový odpad je využíván
rozumnými lidmi. Ovšem věřte, že obec nemá žádný zájem otevřít si „bazar
s nábytkem“. Prosím Vás proto, jestliže vyklízíte svůj dům, využijte služeb firmy
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Čáslav. Myslím, že se nenachází tak daleko
od naší obce.
Kontejner na trávu je kontejner pouze na trávu (jinak nebude
vyvezen) a dále a to zdůrazňuji pouze pro trávu z obecních pozemků sekaných
našimi zaměstnanci.
Kontejner na použitý potravinářský olej, prosím, využívejte pouze
s předepsanými obaly, ty které se tam objevují, nesmí být používány.
Obec Tupadly vynakládá nemalou finanční částku na zprostředkování
a likvidaci Vašich odpadů. Tato částka však neustále stoupá. Proto Vás prosím
naposledy, využívejte kontejner v kovárně v určený čas a tak, jak se má.
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INVESTICE - CHODNÍKY
Dovolte nám Vás touto cestou informovat o plánovaných
investicích obce Tupadly. Obec získala pro letošní rok dotaci ze SFDI na
jeden chodník, konkrétně ten, co vede z návsi směr Habeš.

POČET OBYVATEL:

„Rekonstrukce
začala začátkem září
2017 a stavební práce
by měly být ukončeny
koncem října 2017“,
informuje
starosta
obce.
A
zároveň
dodává, že na opravu
ještě čeká chodník směr
Potěhy.

621

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:
Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:
Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

„Obec na něj připravuje žádost o dotaci, kterou podá v příštím
roce“, doplňuje Pavel Štainer.

ZASTUPITELÉ:

Můžeme být pyšní, kolik máme Tupadlech nových a opravených
chodníků. Jen v minulém roce se opravily chodníky v místních částech
Náves směr Lípy a Náves směr Doly. Dále se rekonstruovala místní
komunikace STS – Habeš a rozšířilo parkoviště u MŠ.

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:
http://www.tupadly.cz

Zastupitelé obce avizují, že letos by chtěli ještě zrekonstruovat
místní komunikaci a povrchovou kanalizaci v části obce Lípy od čp. 185
(Kocourkovi) k čp. 173 (Medunovi).
ALTÁN NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Dětské hřiště je v Tupadlech hodně oblíbené a využívané místo.
Aby tu bylo příjemně i v horkých letních dnech, kdy sluníčko neúprosně
pálí, tak obec vyslyšela přání maminek a pro malé i velké návštěvníky
hřiště připravila milé překvapení v podobě nového dřevěného altánu.
„Když
jsme
se
rozhodli, že na dětské hřiště
pořídíme altán s posezením,
tak jsme začali vybírat
z velké nabídky na trhu.
Nakonec
jsme
vybrali
klasický dřevěný altán
šestiúhelníhového
tvaru,
který se stylově hodí ke
stávajícím herním prvkům a navíc má po obvodu zabudované lavice a
stůl uprostřed.“ informují zastupitelé obce. Instalace proběhla 31.
července. Takže nyní už je dětem i dospělým plně k dispozici.
Respektujte, prosím, na dětském hřišti zákaz kouření a udržujte
zde pořádek.

POHOSTINSTVÍ FRMOL
Jak jsme Vás informovali již v minulém
vydání Tupadelského občasníku, tak obec
odkoupila objekt pohostinství, které dříve
fungovalo pod názvem „Černý Beránek“. Než se ale
dveře pohostinství, pod staronovým názvem
„Frmol“, znovu otevřely pro milovníky piva,
předcházela tomu spousta práce, kterou obstarali
dobrovolníci z řad zastupitelů a občanů Tupadel.

„Přáli jsme si dát prostory hospody a sálu
do pořádku než jej pronajmeme novému
provozovateli. Udělala se zde opravdu spousta
práce. Myslím, že rozdíl jde vidět a ocení jej všichni
občané Tupadel,“ informuje starosta obce Pavel
Štainer.
Začalo se vyklizením sklepu, revizí odpadů
a elektřiny. Rekonstruovaly se stropy a omítky
v lokále pohostinství. Celý prostor prosvětlila nová
výmalba a osvětlení v podhledech ve výčepu. Dále
byl zrekonstruován barový pult a všechny dveře a
obložky byly obroušeny a dostaly nový nátěr. V sále
byly vyměněny židle za novější.
Poděkování patří všem, kteří přidali ruku
k dílu.

VOLBY 2017
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se pomalu blíží. Konají se v pátek
20. 10. a v sobotu 21. 10. 2017.
Voliči obdrží volební lístky poštou na adresu
svého trvalého bydliště. Pokud svou sadu lístků
zapomene, stejné sady volebních lístků jsou pak
k dispozici ve volební místnosti. V Tupadlech je jeden
volební okrsek a tedy i jedno volební místo.
SVŮJ VOLEBNÍ LÍSTEK MŮŽETE VHODIT DO
URNY V OBŘADNÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU
TUPADLY, TUPADLY 120, 285 63 TUPADLY.

KULTURA
POSVÍCENSKÝ JARMARK
Nezapomeňte se v sobotu 16. 9.
přijít podívat na malý posvícenský jarmark,
který pořádá obec Tupadly. Stánky
s tradičními řemeslnými výrobky a
domácími pochutinami budou letos nově
umístěny v ulici od Frmolu k návsi od 14.30
hodin.
Večer Vám k tanci a poslechu
zahraje skupina Šou-Hanz Band. Více
informací najdete na pozvánce.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Současně
s posvícenským
jarmarkem proběhnou i rybářské závody,
které pořádá pan Václav Komberec
v sobotu 16. 9. od 6.30 do 11.00 hodin na
Náveském rybníku.

AKCE PRO SENIORY
Obec Tupadly pořádá pro své
občany a přilehlé obce Adamov, Bratčice,
Drobovice, Horky, Potěhy a Schořov
„Posezení pro seniory“ s kapelou Pepino
Band J.P.Matury, která je známá z TV Šlágr.
Zahraje publiku staročeské hity i světové
evergreeny.
Akce se koná v sobotu 28. 10. 2017 od 14 hodin v Pohostinství Frmol v Tupadlech. V rámci
vstupného 100,-Kč bude pro každého připraveno i drobné občerstvení. Vstupenky můžete zakoupit na
obecním úřadě.
Jste srdečně zváni!

KALENDÁŘ

OBECNÍCH

KULTURNÍCH AKCÍ

16.9. POSVÍCENSKÝ JARMARK
28.10. ZÁBAVA PRO SENIORY
2.12. ČERTOVSKÁ JÍZDA
3.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

SPOLKY
MS DIANA TUPADLY
Začátkem podzimu pro myslivce
nastává vrchol sezóny. Za prvé je nutné začít
s přikrmováním zvěře a za druhé nám nastává
hlavní období společných honů. Teprve
na podzim se pozná, jak se které sdružení
poctivě staralo o svoji honitbu a o zvěř v ní žijící.
Naposledy zkontrolujeme stav přikrmovacích
zařízení, jako jsou zásypy nebo krmelce,
a popřípadě je opravíme. Zvážíme také jejich
možné přemístění či vybudování úplně nových.
V tento čas se začínají rozpadat hejnka
bažantů, kohouti se toulají po krajině a hledají
si
svoje
nové
teritorium.
Včasným
přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo
honitbu. A také můžeme tímto způsobem zvěř
dostat dále od hlavních silničních tahů. Ne
nadarmo se říká "poslední snop z pole, první
zrno do zásypů". Je nutno doplnit také všechna
slaniska kusovou krmnou solí, které je zvláště
důležitá pro srnčí zvěř.

posečených loukách. Ze společných lovů se
v září začínají lovit kachny divoké. Kdy nás
můžete vidět v podvečer v hloučku u rybníků
v okolí Tupadel.

Co dalšího můžeme pozorovat v září?

Hned od počátku září se myslivci věnují
lovu holé zvěře srnčí. Zvěř se intenzivně paství
a postupně začíná přebarvovat (měnit srst na
zimní). Tím pádem je možné provézt správný
odlov. Za jasných nocí se myslivci věnují také
lovu černé zvěře zvláště na strništích a

V první polovině září odlétá například
čáp černý a včelojed lesní, které následují ke
konci měsíce jiřička, vlaštovka nebo kukačka
obecná.
Na závěr jedna myslivecká pranostika:
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu
(husy odlétají koncem září).
Jiří Novotný

Závod

Muži
Alzheimerboys

Ženy
PF

Junioři
Hroši

Baštecké pyraně

Juniorky

KLUB VODÁKŮ

Umístění

Kolín
Sandberk

Labe

29.4. – 30.4.

5.

2.

1.

3.

Řevnice

Berounka

20.5. – 21.5.

1.

2.

1.

2.

Čelákovice

Labe, Jizera

10.6. – 11.6.

4.

2.

1.

3.

Lovosice

Labe

17.6. – 18.6.

4.

2.

1.

-

Vodáci mají za sebou jarní a letní část
sezóny. V srpnu proběhlo soustředění ve
Vlastějovicích na řece Sázavě, kde se juniorské
a dětské posádky ze všech klubů
zdokonalovaly v jízdě na kánoích a kajacích.

V září a říjnu se naše posádky zúčastní
pohárového závodu v Rajhradu a
Východočeského a Krumlovského vodáckého
maratonu. Na loděnici ve Starém Kolíně
proběhne tradiční přebor veteránů a zamykání
vody.

TJ STAR TUPADLY
Náš fotbalový klub pořádal na konci
prázdnin nábor do fotbalové školičky, kde si
děti mohly vyzkoušet zábavné sportovní
disciplíny nejen s fotbalovým míčem. Na závěr
odpoledne na malé fotbalisty a fotbalistky
čekal skákací hrad, kde si mohli zadovádět.
„Setkali jsme se s velkým zájmem ze
strany rodičů a dětí. Výsledkem je 17 nově
zaregistrovaných dětí,“ informuje předseda
klubu Karel Mikeš starší. Ve STAR Tupadly tak
nyní mimo dospělých mužstev A, B, C trénují i
mládežnické týmy starších žáků, mladších žáků,
mladší přípravky a fotbalové školičky.

V případě nepřízně počasí máme
dohodu se základní školou v Potěhách, kde
budeme moci využívat jejich tělocvičnu.
Stále platí možnost zapsat děti všech
věkových kategorií do týmů TJ STAR Tupadly.
Vašim dětem se budou věnovat trenéři, kteří
absolvovali výukový program pro trenéry
mládeže UEFA Grassroots leader.
V případě zájmu kontaktujte pana
Karla Mikeše staršího na telefonním čísle
+420 602 204 334.

Den Datum

Utkání

Sraz

Odjezd

Začátek

SK Bečváry – Tupadly A

15:15

15:30

17:00

NE

27.8

SO

26.8

Křesetice – Tupadly B

16:00

16:15

17:00

ST

30.8

Tupadly A – SPARTA K. Hora

16:30

-

17:30

NE
SO

3.9
2.9

FK Čáslav B – Tupadly A
Kluky – Tupadly B

15:30

15:45

17:00

16:00

16:15

17:00

NE

3.9

Tupadly C – Horní Bučice

13:15

-

14:00

SO

2.9

Tupadly sž – Zruč n. S.

09:45

-

10:30

-

17:00

SO
NE

9.9
10.9

Tupadly A - TJ SOKOL Jest. Lhota
Tupadly B – Horušice

16:00
16:15

-

17:00

NE

10.9

Chotusice B – Tupadly C

16:00

16:15

17:00

NE

10.9

Hněvkovice - Tupadly sž

12:15

12:30

13:30

NE
SO

17.9
16.9

FC Tuchoraz – Tupadly A
Zbýšov – Tupadly B

15:00

15:15

17:00

16:00

16:15

17:00

NE

17.9

VOLNO Tupadly C

NE

17.9

VOLNO Starší žáci

SO
NE

23.9
24.9

Tupadly A - TJ Liblice
Tupadly B – Vlkaneč

15:30

16:30

15:45

-

NE

24.9

Tupadly C – Hostovlice

12:45

-

13:30

SO

23.9

Tupadly sž – Ledeč n. S.

09:45

-

10:30

ČT

28.9

Tupadly sž – Malešov

09:15

-

10:00

14:45

16:00

16:30

SO
NE

30.9
1.10

FC Bílé Podolí – Tupadly A
Kaňk – Tupadly B

14:30
09:00

09:15

10:15

SO

30.9

Potěhy – Tupadly C

15:00

15:15

16:00

SO

30.9

Záboří nad Labem - Tupadly sž

12:30

12:45

13:30

SO
NE

7.10
8.10

Tupadly A - SK Sokoleč
Tupadly B – Miskovice

15:00

-

16:00

15:15

-

16:00

NE

8.10

Tupadly C – Záboří nad Labem

12:15

-

13:00

SO

7.10

Tupadly sž – Čáslav C

09:45

-

10:30

NE
SO

15.10
14.10

OSTrá B – Tupadly A
Horky – Tupadly B

08:00

08:15

10:15

14:30

14:45

15:30

SO

14.10

Bratčice – Tupadly C

14:30

14:45

15:30

NE

15.10

Malešov - Tupadly sž

09:30

09:45

10:30

-

15:30

SO
NE

21.10
22.10

Tupadly A - TJ Pátek
Tupadly B – Malešov B

14:30
14:45

-

15:30

NE

22.10

Tupadly C – Štrampouch

11:45

-

12:30

SO

21.10

Tupadly sž – Uhlířské Janovice

09:45

-

10:30

SO
NE

28.10
29.10

FK Loučen – Tupadly A
Sedlec B – Tupadly B

12:15

12:30

14:30

13:30

13:45

14:30

SO

28.10

Žleby – Tupadly C

13:30

13:45

14:30

NE

29.10

Nové Dvory - Tupadly sž

11:30

11:45

12:30

SO
NE

4.11
5.11

Tupadly A - AFK Milovice
Tupadly B – Kácov B

13:00

-

14:00

13:15

-

14:00

NE

5.11

Tupadly C – OkřesaNEč

10:15

-

11:00

NE

5.11

Nové Dvory - Tupadly sž

09:00

09:15

10:00

SO
SO

11.11
11.11

AFK Sadská – Tupadly A
Bílé Podolí B – Tupadly B

12:00

12:15

14:00

13:00

13:15

14:00

NE

12.11

Vrdy B – Tupadly C

13:00

13:15

14:00

SO

11.11

Tupadly sž – Suchdol

09:15

-

10:00

SO

18.11

Tupadly A - FOTBAL Hlízov

12:30

-

13:30

NE

19.11

Tupadly B – Malín B

12:45

-

13:30

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Alespoň ve zkratce bychom Vás rádi
seznámili s tím, co jsme během jara nového a
pěkného zažili.

V 16 hodin jsme společně vyrazili na kolech
do Schořova, kde si děti u rybníka pouštěly lodičky,
které si ve školce složily.

V květnu u nás vystoupil klaun Zdenda s
partnerkou a s opičkou Žofinkou a cvičenými psíky.
Děti nejenže viděly kouzelnické číslo, ale samy se
mohly zapojit do kouzlení, pohladit si opičku. Za
odměnu dostaly zvířátkové balonky.
V naší školce byla také na 3 týdenní praxi
studentka 1.ročníku SPgŠ Katka Štainerová. Děti si
hned získala svým milým a kamarádským
přístupem. I nám dospělým vydatně pomáhala.
Doprovodila například hrou na kytaru vystoupení
dětí v Adamově - Kácení máje. Vedla děti při
Olympiádě školek ve Zbraslavicích, kde jsme se
umístili na krásném 5. místě.

Den dětí
S dětmi jsme si užili jejich svátek ve stylu
šipkované a protože byl celý týden ve znamení
barevných triček, nesl se tento den ve stylu
"šmoulového dne" - tedy modrého.

Na zahradě školky nás čekal již připravený
oheň, na kterém jsme si opekli buřtíky. Potom
proběhlo pasování předškoláčků, děti dostaly trička
s logem MŠ Tupadly, knížku a keramická sluníčka,
která si samy vyrobily.
Potom nás čekala ještě zábava na zahradě.
K večeru děti čekala zkouška největší - plnění
Bobříka odvahy - přespání ve spacáku ve školce. Vše
proběhlo v klidu, nikdo neplakal a ráno jsme se
probouzeli s úsměvem a společně si pochutnali při
snídani na výborných koláčích, bábovkách, co nám
hodné maminky upekly.
Na podzim plánujeme také větší
rekonstrukci části zahrady u Perníkové chaloupky vše se bude odvíjet od sehnání financí od sponzorů
a věříme, že nám při pracích pomohou i rodiče, kteří
se na údržbě hracích prvků na zahradě průběžně
podílejí.
Eva Turanská, Miroslava Mastíková

Děti prošly trasou se šmoulí písničkou po
šipkách a fáborkách po stanovištích, kde plnily různé
úkoly. Odměnou jim byla na závěr zmrzlina Punky,
medaile, diplomy, drobné dobrůtky a dárečky.

Předškoláčci
Jako každý rok i letos patřilo jedno celé
odpoledne včetně noci ve školce předškoláčkům.
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