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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tři měsíce utekly jako voda a zastupitelstvo obce, jak slíbilo,
přichází s dalším vydáním Tupadelského občasníku. Velké
poděkování patří paní Vendule Mikešové, jako
šéfredaktorce.
Chtěl bych se krátce vrátit ke kácení lip na návsi.
Všem, kteří podali pomocnou ruku, děkuji. Totéž platí i pro
členy Hasičského záchranného sboru – hasičská stanice
Čáslav, kteří odvedli profesionální práci.
Na druhou stranu mě zaráží fakt, že někteří občané,
aniž by jakkoliv pomáhali při kácení, se nestydí a pro dřevo
chodí na náves jako do supermarketu pro rohlíky. Ale i
v supermarketu se platí. Jestliže si beru něco, co není moje,
bez vědomí vlastníka, pak to považuji, já osobně, za
krádež.
Nyní mi však dovolte, abych Vás všechny ostatní
pozdravil a popřál nám všem, s přicházejícími teplými
měsíci, hodně sluníčka, hezkého počasí, tím i dobré nálady
a spokojenosti mezi námi.
Pavel Štainer
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
621

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:
Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:
Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

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

INFORMACE Z OBCE
ABY SE NÁM TU V TUPADLECH DOBŘE ŽILO…
Rádi bychom touto cestou požádali všechny občany,
včetně chalupářů, aby udržovali své zahrady a příslušenství domů
udržovat pracovní technikou (sekačky, křovinořezy, motorové
pily, cirkulárky apod.) v pracovních dnech, popř. o sobotách.
Víme, že v dnešní uspěchané a zmodernizované době, je to těžší,
ale alespoň jeden den v týdnu, v neděli, bychom si mohli všichni
vychutnat klid a ticho, a odpočinout si.
Dalším neduhem v obci je znečišťování cest a chodníků
psími exkrementy. Snad by nebyl problém brát si sebou na
procházku se psem do kapsy igelitový sáček a po svém miláčkovi
vždy nepořádek uklidit. Není příjemné vyhýbat se těmto
nečistotám na chodníku, nemluvě o tom, když si nějaký takový
nechtěný „suvenýr“ na botě přineseme domů.
Zastupitelstvo obce Tupadly nechce prozatím výše
uvedené nešvary řešit vydáním obecně závazné vyhlášky,
protože věří, že si to občané uvědomí a budou se snažit rozumně
dodržovat určitá pravidla, aby se nám tady v Tupadlech pěkně
žilo.

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

FOTO MICHAL LOUDA

POPLATKY
Připomínáme touto cestou, že splatnost poplatku za svoz
odpadu, ve výši 600,- Kč za osobu, pro trvale žijící občany
v Tupadlech byla 31. března 2017. Chalupáři a objekty bez trvale
žijících osob mají čas ještě do 31. května 2017. Poplatek pro ně
činí 600,- Kč za objekt.
Prosíme občany, kteří tyto poplatky ještě nemají uhrazeny,
o co nejrychlejší úhradu, neradi přistupujeme k sankcím. Také je
možné si na obecním úřadě domluvit splátkový kalendář.
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775. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TUPADEL
K příležitosti 775. výročí založení
Tupadel se obec rozhodla vydat speciální
edici odznáčků se znakem naší obce.
„Jedná se o odznáčky ve čtyřech
barevných variantách a každý z nich je
ražený a ručně malovaný“ informuje
místostarosta obce Zbyněk Ručka.
Pokud máte o odznáčky zájem, tak
neváhejte. Jde o limitovanou edici a
sběratelé z okolí se o ně určitě poperou.
Odznáčky jsou k prodeji na obecním úřadě
za jednotnou cenu 25,- Kč.
Znaku naší obce Tupadly dominuje
připomínka starobylosti obce a jejich
původních majitelů vladyk z Tupadel (ryba
z pečeti Načka z Tupadel), Jana z Polné
(upravená figura lvice) a řádu německých
rytířů (helm s otvory ve tvaru kříže – Jan
z Polné byl členem řádu). Chmelové šišky
symbolizují již neexistující, nicméně
v minulosti proslulý místní pivovar. Červený
lev a užité barvy byly převzaty z knížecího
erbu Auerspergů.

V zimních měsících proběhla také
digitalizace historické kroniky naší obce
Tupadly. Tlustý svazek vázaný v kůži a
psaný ručně perem měla obec zapůjčený
z archivu v Kutné Hoře.
„Jedná se o zápisky z let 1913 až
1963“ upřesňuje starosta Pavel Štainer.
„Každá stránka byla postupně skenována
tak, abychom měli celou kroniku k dispozici
pro potřeby obce i zájemce o historii z řad
veřejnosti“, dodává.
Brzy tak budou zpřístupněny
informace, které do obecní kroniky
zaznamenávali naši předkové.

SVOZ ODPADU
Svoz biologicky rozložitelného
odpadu (BRO) bude v naší obci probíhat ve
stejném režimu, jako tomu bylo v minulém
roce. Čtrnáctidenní svozový režim střídavě
se
svozem
směsného
komunálního odpadu (SKO) - byl zahájen v

měsíci dubnu 2017 a bude společností AVE
CZ realizován do 30.listopadu 2017.
Svozovým dnem pro občany naší
obce zůstává i nadále středa. Komunální
odpad se odváží sudý týden a biologicky
rozložitelný odpad lichý týden.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD
Oznamujeme občanům, že ve
čtvrtek 4. května od 8:00 hodin proběhne
v naší obci sběr nebezpečného odpadu.
Žádáme občany, aby si na tento
termín připravili odpad před své domy.
Odevzdávat můžete:


Nebezpečný odpad – oleje, znečištěné
obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla,





kyseliny, zásady, pesticidy, léky (v
uzavřených nádobách), AKU baterie,
monočlánky, atd.
Elektrospotřebiče odevzdávejte pouze
kompletní. Nekompletní (např. bez
kompresorů) patří do objemného
odpadu.
Pneumatiky od osobních automobilů
odevzdávejte bez disků. Ostatní
pneumatiky (to znamená s disky,
traktorové atd.) nebudou převzaty!

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Asi jste si všimli, že na místech,
určených k třídění odpadu, dochází často
k situacím, které jsou až ostudné (viz.foto).

Vedle přeplněných nádob se
hromadí odpad, který na toto místo vůbec
nepatří (například staré pneumatiky,
nádoby s nebezpečným odpadem- barvy,
ředidla, a podobně).
Připomínáme tedy, že se odpady umísťují
pouze do nádob k tomu určených - ne vedle
POHOSTINSTVÍ FRMOL
Jak již víte, Pohostinství Černý
Beránek, ukončilo svoji činnost v březnu
Reprezentačním plesem.
Objekt byl nabídnut k prodeji za
cenu 1.500.000,- Kč a této příležitosti
využila obec. V současné době je již
podepsána
kupní
smlouva
a
je
odsouhlaseno, že se pohostinství vrátí k
původnímu názvu Frmol.

nich. A pouze papír, plast a sklo!!! Dle barvy
kontejneru.
Abychom umožnili našim občanům
třídit odpad pohodlněji, tak bude
v Tupadlech posíleno množství kontejnerů
na tříděný odpad. Sběrná místa budou
v Tupadlech nově na těchto místech:










u obchodu,
v areálu kovárny,
u Pohostinství Frmol,
u Bačůvku,
u mateřské školky,
u bytových domů,
Habeš,
Bývalá cihelna naproti poště,
u č.p. 90.

Jejich rozmístění proběhne v průběhu
měsíce května. Pokud se daná místa
neosvědčí, budeme rádi za Vaše další
návrhy na umístění kontejnerů v obci.
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KULTURA
POUŤOVÝ VÝŠLAP
Obec Tupadly pořádá další z
tradičních kulturních událostí. V sobotu
20. 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.

Trasa povede od obecního úřadu
v Tupadlech, do Schořova, odtud do Bratčic
na hřiště, dalším stanovištěm je Adamov a
cílovou stanicí pak tupadelské Pohostinství
Frmol, kde také večer od 20:00 hodin k tanci
a poslechu zahraje hudební skupina ŠouHanz Band.

TUPADELSKÁ KLAPKA
Zima v létě? Proč ne? Tentokrát
totiž zastupitelé obce vybrali jako téma pro
Tupadelskou klapku legendární ruskou
pohádku Mrazík. Akce známá dříve i pod
názvem „Bombarďák“ se uskuteční
v sobotu 15. července.
Sraz účastníků je ve 14:00 hodin na
návsi před obecním úřadem, kde proběhne
hromadné focení a následný průvod
směrem na fotbalové hřiště. Tam již budou
připraveny disciplíny, ve kterých své síly
poměří zástupci místních spolků. Děti si
užijí zábavné soutěžní odpoledne a
proběhne samozřejmě i vyhodnocení
nejlepších kostýmů v dospělé i dětské
kategorii.
Pro příchozí bude připraveno
občerstvení a posezení v party stanech,
které ochrání proti případné nepřízni
počasí. Během dne se o hudební doprovod
postará DJ Havča.

Na odpolední program pak naváže
večerní zábava, kterou zajistí oblíbená
kapela Punc.
„Všichni jste srdečně zváni a
budeme samozřejmě moc rádi, pokud
dorazíte
v tematických
kostýmech“,
vzkazují zastupitelé obce.

Kalendář obecních
kulturních akcí
30.4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

20.5.

POUŤOVÝ VÝŠLAP

15.7.

TUPADELSKÁ KLAPKA

16.9.

POSVÍCENSKÝ JARMARK

2.12.

ČERTOVSKÁ JÍZDA

3.12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
TJ STAR TUPADLY
Na sportovním plese TJ Star Tupadly se nejen tančilo a popíjelo, ale vedení klubu také
vyhlásilo a ocenilo nejlepší fotbalisty sezóny v jednotlivých kategoriích. Jména oceněných níže
(řazeno je podle abecedy).
A mužstvo:
Miloslav Chvátal, Roman Krajíček, Dušan Pipek.
B mužstvo:
Dominik Lipták, Pavel Šveřepa, Václav Zahradník.
C mužstvo:
David Krajíček, Štěpán Krupička, Jakub Štachyra.
Mladší žáci:
Matěj Mach, Martin Medřický, Matouš Stieber, Vojtěch Semerád.
Přípravka:
Martin Brebis, Jan Ilizi, Jakub Reimann, Ondřej Vondrák.

GRATULACE
V polovině dubna oslavil významné životní jubileum
bývalý skvělý útočník a trenér TJ Star Tupadly, dlouholetý
činovník klubu, nyní člen výboru, asistent trenéra A týmu a
velký slávista - Václav Dušek.
K 70. narozeninám přejí "NEJLEPŠÍMU" jen to nej,
hlavně pevné zdraví, životní elán a v neposlední řadě ještě
spoustu zážitků a úspěchů s TJ Star zástupci klubu, hráči a
fanoušci.
23. dubna - v nedělním zápase I. B třídy Tupadly Radim (1:0) Václav Dušek nastoupil k zápasu jako hráč s
kapitánskou páskou!
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PŘIJĎ MEZI NÁS!
Fotbalový klub TJ STAR Tupadly pořádá nábor mladých fotbalistů.
Přijímáme kluky i holky do těchto kategorií:
PŘÍPRAVKA (6 – 10 let), ŽÁCI (10 – 14 let), DOROST (14 – 19 let).
V případě
602 204 334).

zájmu

kontaktujte

pana

Karla

Mikeše

st.

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽĚ
Přijďte podpořit místní fotbalisty a užít si pohodovou atmosféru ve sportovním areálu.
Abyste si vychutnali fotbalové odpoledne se vším všudy, tak určitě vyzkoušejte i výbornou
klobásu z grilu a k tomu něco dobrého k pití. Program následujících zápasů jarní části soutěže
najdete níže v tabulce. K venkovním utkáním s TJ Liblice a FK Loučeň bude vypraven autobus
pro hráče i fanoušky.
Den
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
NE
ST
SO
SO
NE
NE
SO
SO
NE
NE
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE

Datum
29.4.
29.4.
30.4.
30.4.
6.5.
6.5.
6.5.
7.5.
13.5.
13.5.
14.5.
14.5.
17.5.
20.5.
20.5.
21.5.
21.5.
27.5.
27.5.
28.5.
28.5.
3.6.
3.6.
4.6.
10.6.
10.6.
11.6.
17.6.
18.6.

Utkání
TJ Sokol Býchory - Tupadly A
Žleby - Tupadly C
Tupadly žáci - Čáslav F
Sedlec B - Tupadly B
Malešov - Tupadly žáci
Tupadly C - Horní Bučice
Tupadly B - Slovan Horky
Tupadly A - Milovice
Sokol Potěhy - Tupadly C
Kluky - Tupadly B
Tupadly žáci - Církvice
FC Bílé Podolí - Tupadly A
Církvice - Tupadly žáci
Tupadly C - Hostovlice
Tupadly B - TJ Zbýšov
Vrdy - Tupadly žáci
Tupadly A - FC Tuchoraz
TJ Liblice - Tupadly A
Okřesaneč - Tupadly C
Tupadly žáci - Čáslav E
Tupadly B - SOKOL Červ.Janovice
Tupadly C - SOKOL Chotusice
Tupadly B - Miskovice
Tupadly A - SLOVAN Lysá n.L.
Tupadly C - AFK Bratčice
Tupadly B - Církvice
Tupadly A - FK Čáslav
FK Loučeň - Tupadly A
Paběnice - Tupadly B

Začátek
17:00
17:00
10:30
17:00
10:30
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00
10:30
17:00
17:30
14:30
17:00
14:30
17:00
17:00
17:00
10:30
17:00
14:30
17:00
17:00
14:30
17:00
17:00
17:00
17:00

(tel.:
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MS DIANA TUPADLY
Jarní měsíce v myslivosti
Duben je prvním měsícem nového
mysliveckého roku. Myslivci musí vyčistit
zásypy, veškeré zbytky potravy je nutno
odstranit a okolí shrabat. Následně je nutné
zásypy posypat vápnem, což pomůže tlumit
rozvoj parazitů. Také tento čas slouží k
údržbě dalších mysliveckých zařízení,
kterými jsou kazatelny a žebříky.

V tomto období začíná spárkatá
zvěř měnit zimní srst za letní. Staří srnci si
začínají značit svá nová teritoria, a proto
nastává ta správná doba nejen k obeznání
srnců, ale i pro kontrolu zdravotního stavu
zvěře a její kondice. Ta je důležitá zejména
v oblastech s velkými plochami ozimé
řepky.

Květnová příroda se zelená svěžími
barvami a láká k jarním procházkám.
Respektujme nutnost udržovat v přírodě
klid. Pokud nalezneme opuštěné mládě na
louce či v blízkosti lesa, je nutné ponechat
ho na původním místě a co nejrychleji se od
tohoto místa vzdálit, abychom nezanechali
pachovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud
bychom se mláďat dotýkali, můžeme je
svým chováním odsoudit na smrt, protože
je matka už nemusí přijmout.
Koncem května začíná spárkatá
zvěř klást mláďata, objevují se druhé vrhy
zajíců, hnízdí bažanti. Na tichých
procházkách přírodou lze spatřit bachyně s
malými selátky. To vše přináší starosti a
práci nejen mysliveckému hospodáři, ale i
myslivecké stráži, která by, zejména v této
době, měla být v honitbě skoro každý den a
upozorňovat veřejnost, že bezohledné
rušení zvěře a volné pobíhání psů je v
tomto období pro zvěř velmi škodlivé.
Jiří Novotný ml.
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První letošní brigáda
Letošní brigády jsme zahájili
začátkem dubna v duchu naší tradice
úklidem příjezdových komunikací v okolí
obce Tupadly. Letošní rok byl celkem
pozitivní ve smyslu množství nasbíraného
odpadu.

lokalitě zbudovali novou lávku přes
Brslenku. Nezapomněli jsme ani natřít
kazatelnu, aby mohla nadále bez problému
sloužit svému účelu.
Jiří Novotný ml.

Také
jsme
opravili
střechu
myslivecké chatky u Bratčic, která slouží
pro uskladnění krmiva, a dále jsme v této

KLUB VODÁKŮ
5. března byl ukončen zimní výcvik
v plaveckém bazénu v Kutné Hoře, kde
jsme trénovali kromě plavání také jízdu na
kajaku a eskymácké obraty (první polovinu
zvládli všichni velice úspěšně). Naše
výkony natočila i Česká televize a
odvysílala v pořadu Sport v regionech.

Slavnostně jsme odemkli vodu a
zahájili tak novou vodáckou sezónu 25.
března. Tréninky probíhají každý čtvrtek na
Labi ve Starém Kolíně. I nadále sbíráme
síly a prostředky na stavbu nové loděnice,
o kterou jsme přišli díky požáru vloni o
prázdninách.
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.
V případě zájmu kontaktujte pana
Zbyňka Ručku (tel.: 605 171 383).
Ahoj na vodě!
Zbyněk Ručka

SDH TUPADLY
Tupadelští hasiči se postarali o
údržbu požární zbrojnice a přidali ruku
k dílu i při kácení lip na návsi.
O posledním březnovém víkendu se
všichni sešli, aby společně vyčistili prostor
bývalé Kovárny od železa.
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Prevence
Jaro již je tady v plné síle a jako
obvykle roste počet požárů, které souvisejí
s jarními aktivitami. Teplé počasí lidi láká k
pálení biologického odpadu na zahradách
(zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v
lese, bohužel se objevují také případy
zakázaného a velmi nebezpečného
vypalování suchých porostů.

Vypalování porostů je ale podle
zákona o požární ochraně striktně
zakázáno. V případě porušení tohoto
zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě
pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické
osobě a podnikající fyzické osobě může být
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Omezením však podléhají i další
typicky jarní aktivity, jako např. spalování
listí nebo shrabané trávy na zahrádce, či
pálení klestí v lese.
Zákon tyto činnosti sice výslovně
nezakazuje, ale spalování hořlavých látek
na volném prostranství a v lesích je nutné
předem ohlásit na operační středisko
příslušného Hasičského záchranného
sboru kraje a dbát přitom pokynů
příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba
uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na
ní a také přijatá protipožární opatření.

Evidenci pálení můžete nahlásit i
elektronicky
na
internetové
adrese
https://paleni.izscr.cz/.
Je třeba si také uvědomit, že nelze
pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v
otevřených ohništích spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí nebo suché rostlinné
materiály. Pálení plastů, gum či jiných
materiálů obsahujících chemické látky je
zakázáno.
Pokud se vám oheň vymkne
kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňových linek 112
nebo 150.
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DEN ZEMĚ
Základní škola Potěhy pořádala
21. dubna v rámci Dne Země úklidovou
akci.
Všichni žáci základní školy se
zúčastnili úklidu ve spádových obcích
Potěhy, Tupadly, Adamov, Bratčice a
Horky.
Do Tupadel dorazili žáci sedmé
třídy a vyčistili oba břehy potoka Brslenka od rybníka Fabr k rybníku Dubí.
Den Země slaví víc jak miliarda lidí
ve 175 státech světa. Den Země se tak stal
největším svátkem, který slaví lidé
společně na celé planetě bez ohledu na
původ, víru či národnost.

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM
Zástupci občanského sdružení
"Občané Tupadel pro lepší životní
podmínky" se zapojili do celostátní akce
"Ukliďme Česko".
Jako lokalitu pro vyčištění si vybrali
Tupadelskou bažantnici. Z fotky je vidět, že
se skutečně nenudili a o "zábavu" měli
bohužel postaráno.
Odvedli velký kus práce a za to jim
patří dík!

Nabídka práce
Obec Tupadly hledá muže na stálý pracovní poměr na pozici
„Pracovník pro úklid a údržbu obce“.
Podmínkou přijetí je ovládání práce s křovinořezem, sekačkou, práce
s malotraktorem a všeobecná manuální zručnost.
Platové podmínky budou upřesněny při přijímacím pohovoru.
Nástup možný ihned.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Z únorového karnevalového veselí
jsme v březnu plynule přivítali jaro.
V úterý 21. března jsme si udělali výlet
na leteckou základnu v Chotusicích. Vše,
včetně počasí, se vydařilo.
Prohlédli jsme si např. hasičskou
techniku, zájemci si vyzkoušeli i hasičskou
helmu. Největší dojem však na děti udělaly
vzlety letadel a prohlídka vystavených
modelů, které dříve na základně létaly.
Odjížděli jsme plni nových dojmů a
zážitků, a některé z dětí už mají jasno, že z
nich budou hasiči či piloti.
O dva dny později nás ve školce
čekalo překvapení. Na návštěvu z Krušných
hor k nám přijel pan Wolejník z organizace
Poznej, pochop, opatruj s 11ti měsíčním
liščím mládětem Miou. Ve školce proběhl
výukový vzdělávací program, zaměřený na
environmentální výchovu, a dětem přiblížil
život jedné z našich nejrozšířenějších šelem.
Děti si ochočenou Miu zblízka prohlédly,
pohladily si ji a dozvěděly se o ní plno
zajímavých věcí.

CO DALŠÍHO DĚLÁME?
30. 3.

proběhla ve školce Hoblinková

dílnička, kde si děti vyrobily a vyzdobily
dřevěné velikonoční vajíčko. Na dětských
poncích si zkusily, jaké to je pracovat s
vrtačkou, pilkou, pilníkem nebo kladívkem.

5. 4.

si děti společně s rodiči vyráběly

dekoraci k Velikonocům.
V dubnu k nám přijela s výukovým programem
lektorka ze sdružení Pod horami z.s. – „Jarní
slabikář“.

3. 5.

se pojedeme podívat do zámeckého

areálu ve Zruči nad Sázavou, projdeme si
naučnou stezku rytíře Miloty, vystoupíme na
Kolowratskou věž, zajezdíme si v autíčkách a
zasoutěžíme si na kuličkové dráze.

11. 5. proběhne ve školce Zápis na šk.rok
2017/18. Těšíme se na nové kamarády!
V červnu si uděláme výlet na kolech s
předškoláčky do lesa do Schořova a jako
tradičně přespíme ve školce, splníme tak
bobříka odvahy.
Tak to vše a plno dalších akcí, výletů ,
překvapení a příjemných zážitků nás čeká do
konce školního roku.
Eva Turanská
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