TUPADELSKÝ
OBČASNÍK
ROČNÍK 2017/ ČÍSLO 25
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, nejdříve mi dovolte, abych Vás
všechny jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů obce
Tupadly, srdečně pozdravil. Zároveň bych Vám rád, i když
kalendář máme již otočen na druhý měsíc roku 2017, popřál
mnoho zdraví, spokojenosti, dobré nálady, a snad i trpělivosti
s námi.
Určitě se nepletu, když si myslím, že většina z Vás si
řekla „Tupadelský Občasník by se mohl klidně jmenovat
Tupadelský Obročník. Rozhlas nefunguje půl roku, nikdo
nám ani nedá vědět, co se v naší vesničce děje“. Vězte,
že jsem si toho plně vědom, a chtěl bych se Vám za toto
samozřejmě omluvit. I přesto jsem přesvědčen a doufám
v to, že případné špatné vedení nebo rozhodování obce
by si žádný občan Tupadel nenechal líbit a ozval by se!
To, že se žádné takové stížnosti na obci neobjevují, považuji
jako výraz alespoň trochu spokojeného žití v naší obci.
Jestliže se vrátím k informovanosti občanů, berte,
prosím Vás, tento občasník v novém kabátě jako začátek
zlepšení našeho přístupu k tomuto problému.

S úctou Pavel Štainer
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
621

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:
Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:

INFORMACE Z OBCE
ROZVOJ OBCE
V roce 2016 se v obci podařilo zrealizovat několik stavebních
projektů:








2. etapa rekonstrukce chodníků (Náves – Lípy, Náves –
Doly)
Rekonstrukce místní komunikace STS - Habeš
Rozšíření parkoviště u MŠ, nové oplocení
Kovárna - přístřešek na kontejnery
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Oprava a rozšíření veřejného rozhlasu
Výměna střešního okna za arkýřové u budovy OÚ

Z celkové částky 8 457 245,- Kč, která tyto projekty pokryla,
obec získala dotaci 2 615 999,- Kč ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na opravu chodníků.

Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

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

ADRESA OÚ:
Tupadly 120,
285 63 Tupadly

IČ: 00236519

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE STS - HABEŠ

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

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí, středa
8:00 - 11:30
12:30 - 18:00

WEBOVÉ STRÁNKY:
http://www.tupadly.cz/

KÁCENÍ LIP PODÉL NÁVESKÉHO RYBNÍKA
Obecní zastupitelstvo již dlouho řeší havarijní stav lip
podél Náveského rybníka. Byl tedy proveden dendrologický
průzkum, který bohužel potvrdil, že většina starých stromů je ve
špatném stavu. Nejen z bezpečnostních důvodů, ale i s ohledem
na rekonstrukci chodníků, musí být lípy pokáceny.
„Jenom samotný prořez by byl problematický a nic by
dlouhodobě nevyřešil, proto jsme se rozhodli, že do konce března
necháme lípy podél Náveského rybníka pokácet,“ říká starosta
Pavel Štainer. Jedním dechem ale doplňuje, že je již podána
žádost o dotaci na nové chodníky a pokud bude schválena,
tak se obec pustí do výstavby nových chodníků v centrální části
Tupadel. Zároveň zde budou vysazeny nové stromy.
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VÝBĚR POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU A ZA PSY
Do konce měsíce března se
nezapomeňte zastavit na obecním úřadě,
abyste uhradili poplatky za psy a odvoz
odpadu. „Jejich výši jsme ponechali stejnou
jako minulý rok“, uvádí starosta obce Pavel
Štainer.

odpadu. Chalupáři pak platí částku 600,Kč za číslo popisné.

Poplatek za psa činí 50,- Kč na celý
rok. Za každou osobu, přihlášenou
k trvalému pobytu v Tupadlech se vybírá
poplatek 600,- Kč. V této částce je zahrnutý
jak odvoz komunálního odpad, tak i bio-

ZMĚNA MÍSTA PRO SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Do kontejneru na velkoobjemový
odpad můžete odkládat například nábytek,
sanitární vybavení – vany, mísy, koberce,
linoleum, rámy oken a dveří.
Do kontejneru
nepatří staré
spotřebiče a elektropřístroje, chemikálie,
zbytky barev a jiný nebezpečný odpad,
železo, stavební odpad.

Obec Tupadly pro své občany
organizuje pravidelný svoz velkoobjemového odpadu (sběrné místo Tupadly č.p.47
- areál staré kovárny).

Nově můžete na sběrném místě
v areálu kovárny nechávat také použitý
kuchyňský olej, který zde odkládejte v PET
lahvích do připravené nádoby.
Otevírací doba: sobota od 9:00 do 11:00
hodin.

Věnujte, prosím, pozornost tomu,
co do velkoobjemových kontejnerů můžete
vyhazovat a co byste měli zlikvidovat jiným
způsobem.

Kalendář obecních
STATISTIKA 2016

kulturních akcí

V roce 2016 se v naší obci narodilo
7 dětí. Oproti tomu bylo vloni 6 zemřelých.

17.3.

5. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE

30.4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Co se týče stěhování, tak obec
eviduje 23 odhlášených z trvalého pobytu
v Tupadlech.

20.5.

POUŤOVÝ VÝŠLAP

15.7.

TUPADELSKÁ KLAPKA

16.9.

POSVÍCENSKÝ JARMARK

2.12.

ČERTOVSKÁ JÍZDA

3.12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO

Nově přistěhovaných občanů nebo
občanů, přihlášených k trvalému pobytu,
bylo v minulém roce celkem 14.

STROMEČKU
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KULTURA
OBECNÍ ÚŘAD POŘÁDÁ ZÁJEZD NA
MUZIKÁL EVITA
I v tomto roce myslí obec Tupadly na své
občany a chce jim zprostředkovat kulturní vyžití.

FOTO: WWW.STUDIODVA.CZ

Na strhující příběh o lásce a známé hity
jako například „Don‘t cry for me Argentina“
v podání Moniky Absolonové v hlavní roli Evity
Peronové se můžou těšit všichni fanoušci divadla
a hudby. Obecní úřad totiž pořádá autobusový
zájezd na muzikál Evita.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři
obecního úřadu.
Datum konání: 11. 2. 2017
Odjezd od obecního úřadu: 12:30 hodin
Cena včetně dopravy: 450,- Kč
Jelikož zájem občanů o divadelní
představení opadl, je toto představení pro letošní
rok první a zároveň poslední.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Tupadly Vás zve na tradiční Pálení
čarodějnic, které se uskuteční opět poslední
dubnový podvečer (30. 4. 2017 od 18:00 hodin)
ve Sportovním areálu TJ Star Tupadly.
Hudební doprovod i občerstvení bude
zajištěno. Pro všechny bude připraveno opékání
špekáčků a pro děti nově i soutěž o nejlepší
čarodějnický kostým.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
TJ STAR TUPADLY
Ke konci roku měla
tělovýchovná jednota členskou
základnu čítající 127 členů
(včetně 4 žen). Z tohoto počtu
56 v mládežnické kategorii.
V aktuálním soutěžním
ročníku 2016/2017 působí
jednotlivá mužstva TJ v násleůdujících soutěžích:

VÝKONNÝ VÝBOR TJ STAR
TUPADLY

Usnesením valné hromady 4. 12.
2015 byl nově zvolen výkonný
výbor TJ Star Tupadly, který
aktuálně pracuje v tomto
složení:
předseda: Karel Mikeš st.,

A mužstvo

I.B třída (trenér: S. Krajíček)

místopředseda: Pavel Tyrkas,

B mužstvo

III.třída (trenér: P. Štainer)

C mužstvo

IV.třída (trenér: V. Remeš st.)

Mladší žáci

Okresní přebor mladších žáků

ostatní členové výkonného
výboru: Václav Dušek, Jiří
Kavánek st., Stanislav Krajíček,
Miroslav
Potměšil,
Pavel
Štainer,

(trenér: K. Mikeš st., A. Moravec)
Starší přípravka

Okresní přebor starší přípravky
(trenér: R. Krajíček, D. Lipták)

PŘIJĎ MEZI NÁS!

revizní komise: Eduard Szabó
(předseda),
Ondřej
Císař,
Miloslav
Chvátal,
Dominik
Lipták.

Fotbalový klub TJ STAR Tupadly pořádá nábor
mladých fotbalistů. Přijímáme kluky i holky do těchto kategorií:




PŘÍPRAVKA (6 – 10 let),
ŽÁCI (11 – 14 let),
DOROST (14 – 19 let).

V případě zájmu kontaktujte pana Karla Mikeše st. (tel.: 602 204 334).
TABULKY SOUTĚŽÍ PO PODZIMNÍ ČÁSTI:

A mužstvo (Fitpatrner Gastro I.B třída sk.C)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Tuchoraz
Lysá n. L.
Český Brod B
Sadská
Pátek
Loučeň
Bílé Podolí
Čáslav B
Milovice
Liblice
Tupadly A
Radim
Býchory
Červené Pečky

Zápasů Výher Proher Bodů
13
10
2
32
13
9
3
28
13
8
4
26
13
8
5
24
13
7
3
24
13
7
5
22
13
6
5
21
13
6
6
20
12
5
4
20
13
5
7
17
13
5
7
16
12
3
9
9
13
1
9
8
13
1
12
3

B mužstvo (III.třída)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Č.Janovice
Církvice
Kácov B
Zbýšov
Křesetice
Bílé Podolí B
Tupadly B
Štrampouch
Sedlec B
Miskovice
Horky
Malín B
Paběnice B
Kluky

Zápasů Výher Proher Bodů
13
11
2
33
13
9
2
30
13
9
3
28
13
8
4
26
13
7
4
25
13
7
5
22
13
5
6
18
13
5
6
18
13
4
6
18
13
4
7
14
13
4
9
12
13
3
8
11
13
2
9
9
13
1
8
9
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C mužstvo (IV.třída sk.A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tým
Zápasů Výher Proher Bodů
Vlkaneč
11
8
0
29
Horušice
11
6
1
22
Vrdy B
11
7
4
21
Chotusice B
11
6
3
20
Záboří n. L.
11
6
5
18
Bratčice
11
4
4
18
Okřesaneč
11
5
5
17
Hostovlice
11
4
6
14
Žleby
11
4
5
14
Potěhy
11
4
6
14
Horní Bučice
11
2
8
8
Tupadly C
11
1
10
3

Mladší žáci (Fotbalservis.cz mladší žáci sk.A)
1
2
3
4
5
6
7

Tým
Čáslav E
Tupadly
Čáslav F
Vrdy
Církvice
Močovice
Malešov

Zápasů Výher Proher Bodů
10
10
0
30
9
7
2
21
9
5
3
16
9
4
4
13
9
3
5
10
10
2
7
7
10
0
10
0

SDH TUPADLY
Sbor dobrovolných hasičů Tupadly
v roce 2016 změnil své vedení, které nyní
pracuje v tomto složení:
starosta

Klouček Miloslav,

místostarosta

Buřič Karel, Dis.,

jednatel

Krajíček Stanislav,

pokladník a velitel

Krajíček Roman.

Loňský rok se začalo s rekonstrukcí
klubovny a podařilo se opravit střechu.
Vyměnila se okna a další stavební práce
budou pokračovat i letos. Podrobnosti

o plánované rekonstrukci klubovny
přibližuje Karel Buřič: „Stěny se natáhnou
lepidlem, strop se sníží a zateplí. Částečně
bude rekonstrukce realizována svépomocí,
ale sádrokarton bude pravděpodobně
zadán firmě.“
Co se týče sportovních úspěchů, tak
mužstvo mužů skončilo po několika letech
půstu na stupních vítězů v okrskové soutěži
v Bratčicích - a to těsně na druhém místě.
Obec Tupadly podpořila činnost
dobrovolných hasičů mimo jiné i zakoupením 5 nových uniforem a zafinancováním
školení velitelů.

2. HASIČSKÝ PLES OKRSKU Č.7

V pátek 20. ledna v pohostinství
Černý beránek se uskutečnil již druhý
hasičský ples okrsku č. 7.
K tanci a poslechu zahrála
skupina Universum. Nechyběla bohatá
tombola a předtančení.

FOTO: WWW.SVOBODA.INFO
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MS DIANA TUPADLY
Určitá
část
veřejnosti
žije
v klamném domnění, že když na krajinu
ulehne ledové roucho sněhu, všechny
pochody organizmů v ní ustrnou a není
vidět žádný život kromě několika desítek
kusů srnčího, které se pudově shromáždily
uprostřed pole. Občas můžeme vidět,
zejména
pokud
napadne
sněhová
pokrývka, větší či menší množství zajíců.
Máme zde ale i druhy, které tak
často vidět v zimních měsících nejsou.
Můžeme jmenovat například bažanta nebo
vzácnou koroptev. Z ptactva můžeme
vybrat krom sýkorek a kosů například
strnada, pěnkavu nebo strakapouda. Těm
všem je potřeba v období zimních měsíců
pomáhat. Hlavně letos, když po dlouhé
době udeřili větší mrazy a napadl sníh.
Všichni naši členové mají rozdělena
jednotlivá krmná zařízení, a to ať už se
jedná o zásypy, krmelce, samokrmítka,
slaniska nebo napajedla.

Důležitým tématem bylo a je volné
pobíhání psů a případně koček. V zimních
měsících se toto týká především psů.
Je velmi důležité, aby zvěř měla co nejvíce
klidu a odpočívala. U srnčí zvěře nastává
po dlouhém úniku především zápal plic
a zvěř potom hyne. Párkrát už byl také
nalezen i stržený kus srnčí zvěře.

Prosíme tedy všechny majitele psů,
aby měli své miláčky buďto na vodítku nebo
(pokud jsou dobře vycvičeni) neustále
nablízku a pod dohledem.
Na závěr by uvedl pár lidových
přísloví s tématikou naší zvěře:
Má-li hustý kožich zajíc, bude mráz se
sněhem navíc.
Na Vánoce ve sněhu vrána sedí-li,
o Velikonocích bude sedět v jeteli.
Kuká-li žežulka mnoho v březnu, klepe-li
čáp a přilétá divoká husa, bude jaro dobré.

O
tato
místa
se
staráme
a zajišťujeme zvěři dostatek potravy.
Ke zvěři nemusíte být lhostejní ani Vy.
Stačí trochu kaštanů, žaludů nebo klas
kukuřice. Zvěř i my Vám za to budeme
vděční.

Za MS Diana Tupadly
Jiří Novotný ml.

KLUB VODÁKŮ
Náš oddíl, který již řadu let pracuje v obci Starý Kolín, se v roce 2003 rozrostl o pobočku
v Tupadlech. Věnujeme se jízdě na závodních pramicích. Závodíme v kategoriích: muži, ženy,
dorostenci, dorostenky a žáci. Každý závod se skládá z několika disciplín: sjezd, slalom, sprint,
střelba ze vzduchové pušky a plavání. Naše posádky tradičně obsazují místa na stupních
vítězů. Členové posádky žáků se dvakrát stali mistry České republiky a jako dorostenci obsadili
v loňském roce na mistrovství republiky druhé místo.
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V zimním období trénujeme plavání.
Máme pronajatý plavecký bazén v Kutné
Hoře, kde probíhají tréninky pod vedení
zkušeného plaveckého instruktora každou
neděli od 18:00 do 20:00 hodin. V březnu
odemkneme vodu a začne se trénovat na
Labi. Scházíme se každý čtvrtek v 18:00
hodin ve Starém Kolíně.
Během sezóny absolvujeme 5 – 6
závodů, které jsou vždy dvoudenní (strávíte
tak příjemně celý víkend) a konají se na
různých řekách po celé České republice.
Kromě závodů pořádáme pro mládež zimní
a letní soustředění a o prázdninách putovní
tábor.

Máte–li chuť vyzkoušet tento méně
známý sport, ve kterém jde
především
o
dobrou
partu
kamarádů, pohodu a příjemně
strávený volný čas, nebojte se přijít
mezi nás. Rádi mezi sebe přivítáme
nové členy od 6-ti do 15-ti let, kteří
se nebojí zakusit všechny slasti
a strasti vodáckého života. Případní
zájemci budou potřebovat pouze
odvahu a dobrou náladu, všechno
ostatní (vesty, pádla, lodě, ….) jim
bezplatně zapůjčí oddíl.
V případě zájmu kontaktujte pana
Zbyňka Ručku (tel.: 605 171 383).
Ahoj na vodě!

Za klub vodáků Zbyněk Ručka
ZPÁTKY DO MINULOSTI
Do příštího čísla bychom rádi
zařadili novou rubriku „Zpátky do minulosti“.
V ní bychom Vám chtěli ukázat srovnání
dobových fotek s aktuální podobou daného
místa v Tupadlech.
Pokud máte doma historické fotky,
tak je nenechávejte válet jen tak v šuplíku,
ale podělte se o ně s ostatními. Budeme
moc rádi, pokud Vaše fotky budete chtít

zveřejnit v dalších číslech Tupadelského
občasníku.
Fotku můžete poslat naskenovanou
na e-mailovou adresu outupadly@volny.cz
nebo přinést osobně na obecní úřad
a zapůjčit ji k naskenování.
Předem Vám děkujeme za Vaši
spolupráci.
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