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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
to, že Vás mohu opět pozdravit, mě velice těší. Doufejme, že mrazivé dny nás
budou pomalu opouštět a co nevidět nás navštíví jaro se vším, co k tomu
patří. Náladu nám určitě zlepšuje stále déle zapadající sluníčko a myslím, že i
ranní štěbetání ptactva ohlašující příchod jara nám nevadí. Alespoň ne teď ze
začátku. Já osobně se těším na kraťasy a tričko.
Územní plán obce Tupadly – podrobnější povídání o tomto dokumentu
najdete uvnitř tohoto občasníku. Zmiňuji ho kvůli jeho důležitosti pro obec.
Rád bych, abyste část věnovanou územnímu plánu v tomto občasníku
pozorně přečetli. V případě nejasností se klidně ptejte, vše Vám vysvětlíme.
Nakonec bych Vám rád sdělil informaci o natáčení šestidílného seriálu
německé produkce týkající se pivovarnictví, které proběhne v Tupadlech.
Seriál je zasazen na přelom 19. a 20. století, kde se menší rodinný pivovar
snaží prosadit v silné a mnohdy zákeřné konkurenci velkých pivovarů. Zda se
mu to povede, ukáže největší pivní festival na světě Oktoberfest v Bavorsku.
Po dohodě s majitelem pivovaru v Tupadlech by se zde měly natáčet
exteriéry, tedy venkovní scény seriálu. Pro obec to bude znamenat uzavření
části návsi a její omládnutí o 120 let. Vše by se mělo uskutečnit v měsíci
květnu tohoto roku.
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
658

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

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

INFORMACE Z OBCE
ÚZEMNÍ PLÁN – VÝZVA OBČANŮM
Vážení občané, v souvislosti se záměrem pořízení nového
územního plánu obce Tupadly si Vás dovoluji vyzvat k podání návrhů a
požadavků na změnu územního plánu, a to nejpozději do 1. 4. 2019.
Podněty je nutno adresovat obci Tupadly ve stanoveném termínu v
písemné formě poštou, e-mailem, datovou službou nebo odevzdat
osobně na Obecním úřadě Tupadly.
Územní plán je z hlediska obce a jejich občanů nejdůležitějším
nástrojem územního plánování. Stanoví základní koncepci rozvoje
území obce, ochrany hodnot, plošné a prostorové uspořádání území a
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezí zastavěné území,
plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a stanoví
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Pod pojmem „využití
území“ v územním plánování rozumíme určení, jakým způsobem bude
území využito.
Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu
zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání
územních rozhodnutí. Proto je třeba územnímu plánu věnovat
maximální pozornost. Naše obec má územní plán, který byl schválen
zastupitelstvem obce v roce 2001. Do dnešního dne byly projednány a
následně schváleny některé změny původního územního plánu obce.
Do platného územního plánu obce včetně jeho změn je možné
nahlédnout na obecním úřadu v úředních hodinách, případně na
https://www.gobec.cz/tupadly/.
Protože příprava a pořízení nového územního plánu je časově
náročná, zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení pořizování nového
územního plánu. V první fázi přípravy podkladů pro nový územní plán je
třeba shromáždit požadavky, návrhy, náměty a připomínky občanů a
vlastníků pozemků na využití území. Pro předání těchto podnětů byl
stanoven termín 1. 4. 2019. Za případné návrhy a podněty předem
děkuji.
Ing. Josef Štainer, místostarosta obce Tupadly.

DŘEVO
Při procházkách v okolí Tupadel jste si
možná mohli všimnout, že obecní les v části
směrem na Adamov není v úplně dobré
kondici.
Bohužel ani Tupadly neminula kůrovcová
kalamita a stromy, které jsou napadeny tímto
škůdcem, musí být odstraněny. Zastupitelé
obce apelují na své občany a přicházejí
s nabídkou svépomocného vytěžení dřeva.
K dispozici budou zájemcům z řad občanů
označené stromy, které si budou moci vlastní
silou a technikou pokácet a odvézt. Cena
bude stanovena opravdu symbolická.
Zájemci o toto dřevo se mohou již teď
hlásit na obecním úřadě, kde získají i bližší
informace.

ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
Obec Tupadly žádá majitele
nemovitostí
(stavebních
parcel),
zejména v lokalitě ve směru na Adamov,
aby
dostatečně zabezpečili svá
staveniště proti úletům stavebních a
obalových materiálů, které zejména
v době nepříznivých povětrnostních
podmínek znečišťují přilehlý obecní les a
jeho blízké okolí. Děkujeme.

POPLATKY
Připomínáme všem obyvatelům obce 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 2018 a to:
ODPADY:
600,- Kč/rok/osoba– každý občan přihlášený k trvalému pobytu v obci

Termín do 31. 3. 2019

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

Termín do 31. 5. 2019

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

Termín do 31. 3.2019

KULTURA

KALENDÁŘ

KNIHOVNA
Zpříjemněte si Váš volný čas dobrou knihou. Místní
knihovna, která se nachází v budově obecního úřadu v
Tupadlech, nabízí čtení pro každého.

OBECNÍCH

KULTURNÍCH AKCÍ
22.3.

2019

20:00

7. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE

Pro
ženy
romány, pro muže
detektivky,
válečnou literaturu
i cestopisy. Pro děti
pohádky a něco
málo i z povinné
četby.

30.3.

12:30

ZÁJEZD NA DIVADLO

30.4.

18:00

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Jsme tady pro Vás každý lichý týden ve středu od 16
hod do 17.30 hod. Těšíme se na Vás v knihovně v Tupadlech!

18.5.

15:00

POUŤOVÝ VÝŠLAP

REPREZENTAČNÍ PLES OBCE

27.7.

Přijměte srdečné pozvání na již sedmý reprezentační ples
obce, který se uskuteční 22. března 2019 v Pohostinství Frmol
v Tupadlech.

14:00

TUPADLYMPIÁDA

21.9.

K poslechu a hlavně k tanci zahraje oblíbená kapela
UNIVERSUM. Bude pro Vás připravena bohatá tombola.
Vstupenky můžete zakoupit na obecním úřadě.

14:30

POSVÍCENSKÝ JARMARK

30.11.

8:00

ČERTOVSKÁ JÍZDA

1.12.

15:30

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obec Tupadly pořádá zájezd do Divadla Radka
Brzobohatého na představení “Tři letušky v posteli“.
Představení se odehraje v sobotu 30. března od
15.00 hodin. Odjezd autobusu od obecního úřadu je
naplánován na 12.30 hodin.
Cena vstupenky včetně dopravy do Prahy a zpět je
450,- Kč.

SPO

Počet lístků je omezený. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě.

SPOLKY
MS DIANA TUPADLY
Měsíc únor nám přináší velice
proměnlivé počasí, proto musí myslivci být
v tomto čase především hospodáři, kteří
neustále kontrolují stav krmení v zásypech a
dle potřeby zvěř přikrmují. I veřejnost často
pomáhá
zvěři
drobným
přilepšením v podobě kukuřičných klasů,
mrkve, jablek či trochy obilí. Tyto pamlsky je
dobré donést přímo do krmelců, neboť v
mokru začne všechno rychle nahnívat a
bobtnat. Zvěři se tím může spíše uškodit než
pomoci. Kolem krmelců by se měli lidé
pohybovat co nejméně, aby zanechali minimum pachových
stop, které odrazují zvěř od jejich návštěvy.
Jaro se nezadržitelně blíží. Svědčí o tom nejen
prodlužující se dny, ale také koncem února přílet některých
druhů stěhovavých ptáků, honcování zajíců anebo párkování
koroptví. Po oblevě je nutno doplnit do slanisek sůl, neboť
zvěř bude postupně přecházet na zelenou potravu a bude
potřebovat více minerálů v ní obsažených. Především je sůl
důležitá v oblastech s vyššími osevními plochami řepky ozimé.
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se probouzí ze
zimního spánku a při procházce honitbou je nám v ní hned veseleji. Začínají
kvést jarní byliny, keře a stromy. V revíru můžeme spatřit první mláďata
zajíců, selata či muflončata. Při procházkách se svými čtyřnohými mazlíčky
na to prosím myslete a své pejsky mějte na vodítku. Oteplení přináší také
zvýšenou migraci zvěře, na což by měli dbát především řidiči zvláště ve
večerních hodinách a za rozbřesku, kdy zvěř migruje za potravou. V tomto
jarním čase si také můžeme všimnout, že srncům již dorostly parůžky, které
jsou pokryty hustým „líčím“.
Na závěr bych chtěl poděkovat těm, kterým v zimních měsících
nebyla zvěř lhostejná, a pomáhali nám s jejím občasným přikrmováním.

Co dalšího se děje v honitbách?
V únoru:

V březnu:

- začíná kaňkování (říje) vyder a rysů,
- přilétá husa velká a skřivani
- odlétají havrani,
- probíhá honcování divokých králíků

- jezevec se probouzí ze zimního spánku,
- dospělí a pak i středně staří jeleni shazují
paroží,
- přilétá špaček, holub hřivnáč a čáp bílí,
- odlétají káně rousná,
- začíná hnízdit husa velká, kachna divoká a
vrána obecná
Jiří Novotný ml.

TJ STAR TUPADLY
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU KLUBU
PANEM KARLEM MIKEŠEM ST.

„VŽDY JSME SI
ZAKLÁDALI NA TOM,
ABY BYL NÁŠ
SPORTOVNÍ AREÁL
CHLOUBOU,
VŠICHNI SE TU CÍTILI
PŘÍJEMNĚ A
SOUPEŘI ČI JEJICH
PŘÍZNIVCI SE K NÁM
RÁDI VRACELI.“

Podařilo se nám udržet všechna mužstva, jež
působila v soutěžích v jarní části a tato byla v
létě přihlášena i do nového soutěžního ročníku
2018/2019 ve stejném počtu. Nyní náš klub
sdružuje 3 týmy dospělých a 3 mužstva
mládeže, konkrétně starších žáků, mladších
žáků a mladší přípravky, dále pak skupinu
fotbalové školičky. Velký dík patří tedy všem
trenérům a realizačním týmům, které u
jednotlivých mužstev působí a zasluhují se o to,
že se klub naší velikosti může pyšnit tak
početnou aktivní členskou základnou, čímž
mimo jiné obec Tupadly dobře reprezentuje.
A CO OČEKÁVÁTE OD ROKU 2019?

JAK BY ZHODNOTIL PŘEDSEDA KLUBU
UPLYNULÝ ROK 2018?
Rok 2018 se nesl hlavně v duchu oslav 90.
výročí založení naší TJ. Všechny plánované a
následně uspořádané akce s tím spojené
hodnotím kladně. Vydařily se, přálo nám počasí
a to je vždy základ.
HLAVNÍ PROGRAMEM OSLAV BYL SLAVNOSTNÍ
ZÁŘIJOVÝ DEN, JEHOŽ SOUČÁSTÍ BYLO MIMO
JINÉ I CHARITATIVNÍ UTKÁNÍ S TÝMEM
OSOBNOSTÍ REAL TOP PRAHA. JAK
S ODSTUPEM ČASU VZPOMÍNÁ NEJVYŠŠÍ
ČINITEL KLUBU NA TUTO SLÁVU?
V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na přípravě a na následném průběhu tohoto
dne podíleli. Dále pak všem, kteří finančně či
materiálně oslavy podpořili nebo charitativně
přispěli na podporu čtyř vybraných partnerů.
Především díky jim měla událost takový ohlas a
úspěch a předčila i naše neodvážnější
očekávání. Opět musím zmínit, že nám přálo
počasí, což je u akcí pod otevřeným nebem
vždy základ úspěchu. Přišla spousta
návštěvníků, kteří se bavili a mohli tak prožít
příjemný den. Velké poděkování patří
samozřejmě i všem hostům a účinkujícím v čele
s týmem REAL TOP PRAHA.
CO ŘÍKÁ PŘEDSEDA NA SPORTOVNÍ STRÁNKU
ROKU 2018?

V roce 2019 bychom rádi navázali na rok
předchozí. I nadále, pokud to bude alespoň
trochu možné, chceme udržet všechny stávající
věkové kategorie a týmy. V průběhu jara však
budeme i před rozhodnutím, zda po několika
letech do nové sezóny opět nepřihlásíme tým
dorostu. To je však složitější proces a asi
bychom se pak museli partnersky spojit s jiným
klubem, aby byl případný hráčský kádr
dostatečně široký a konkurenceschopný. Stále
se i potýkáme stejně tak jako většina klubů
s nedostatkem trenérů. I na tuto oblast
bychom se chtěli příští rok více zaměřit.
NEJEN SPORTOVNÍ STRÁNKA DĚLÁ FOTBALOVÝ
KLUB. DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ JE I ÚDRŽBA
SPORTOVNÍHO AREÁLU, ZÁZEMÍ A PODOBNĚ.
JAK PŘEDSEDA VIDÍ TUTO PROBLEMATIKU?
Naše TJ disponuje dvěma přírodními
travnatými plochami, krytou tribunou a
budovou, v níž je soustřeďováno veškeré
zázemí klubu. Vždy jsme si zakládali na tom,
aby byl náš sportovní areál chloubou, všichni se
tu cítili příjemně a soupeři či jejich příznivci se
k nám rádi vraceli. Ovšem abychom tohoto
dosáhli, musíme vyvinout značné úsilí a
vynaložit nemalé finanční prostředky. Proto je
důležité poděkovat místnímu vedení obce,
která se na těchto činnostech zásadní měrou
podílí. Bez této podpory bychom asi nebyli
schopni areál ve stávajícím stavu udržet či jej
dále renovovat a vylepšovat. Jen pro
zajímavost byla loňský rok obcí Tupadly

realizována dlouho očekávaná instalace
automatického závlahového systému na
hlavním stadionu včetně zbudování hlubinných
vrtů, které budou bez ohledu na klimatické
podmínky zásobárnou vody. Byly vyměněny
všechny lavičky na kryté tribuně a obložení stěn
v kabině mládeže a klubovně. V letošním roce
chceme v těchto činnostech pokračovat.
Lavičky bychom rádi postupně nově osadili i na
nekrytých částech ochozů a dokončili již
započatou
instalaci
osvětlení
části
tréninkového hřiště. I tyto činnosti budou
samozřejmě
z velké
části
realizovány
s podporou obce Tupadly a dalších partnerů
klubu.
CO POPŘÁT DO NOVÉHO ROKU?
Předně bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem, kteří se na chodu klubu podílí. Všem
svým kolegům z výboru, trenérům a
realizačním týmům mužstev. Příznivcům, kteří
podporují naše hráče jak v domácím prostředí,
tak i na hřištích soupeřů. Rodičům za to, že si
vybrali pro své děti právě náš klub a jsou
součástí přátelské atmosféry fotbalových klání
a
tréninkových
jednotek.
Manželům
Karlíkovým za výborný servis, který nám v naší
klubovně zprostředkovávají. Správci za
zápasovou připravenost areálu a dresů všech
týmů. A v neposlední řadě pak všem
sponzorům a partnerům klubu, bez jejichž
podpory by náš klub nemohl v takovém
rozsahu a na takové úrovni působit..
Zachovejte přízeň a těším se na setkání s Vámi
na některé z klubových akcí, které nás v tomto
roce čekají.

ROZHOVOR S TRENÉREM A MUŽSTVA
KARLEM MIKEŠEM ML.

postavení v tabulce. Chceme i nadále „čeřit
vodu“ a dělat špici soutěže zajímavou.
Plánujete v zimě nějaké příchody?
Vzhledem k tomu, že jsme do mužstva v letní
pauze přivedli pět mladých perspektivních
hráčů, tak o dalším posilování neuvažujeme.
Chceme hrát tak, aby tito mladí hráči dostávali
co možná maximum herního prostoru a tím
získávali pro ně potřebné zkušenosti.
A naopak odchody?

Tupadly jsou po podzimu a třetím místě, jste s
tímto umístěním spokojený?
Postavení v tabulce nás samozřejmě těší.
Umístili jsme se na třetí příčce a v kontaktu
s vedoucími dvěma týmy soutěže. Odehráli
jsme lepší, horší, šťastné i smolné zápasy, ale
v součtu naše postavení v tabulce asi našemu
dosavadnímu působení odpovídá.
Loni jste sestoupili z I. B třídy, jaký mezi touto
soutěží a okresním přeborem rozdíl?
Jelikož jsem mužstvo převzal až v letní pauze,
tak jsem přímo nebyl účasten loňských
krajských bojů. Ale několik zápasů jsem
samozřejmě viděl a rozdíl mezi soutěžemi
logicky je, o čemž se třeba přesvědčily i
naposledy postupující Vrdy. I.B třída je
specifická soutěž, ve které rozhodují detaily, je
trošku fotbalovější a troufám si říci, že hlavní
atributem rozdílu mezi týmy je šíře a
zkušenost jednotlivých hráčských kádrů.
Okresní přebor vnímám, že je hlavně o
bojovnosti, s čímž jsme se ze začátku podzimu
i my potýkali. Vítězit v něm aktuálně může
téměř kdokoliv nad kýmkoliv bez ohledu na
postavení v tabulce, je hodně vyrovnaný.
Jak byste se chtěli umístit na jaře?
V jarní části bychom rádi navázali na podzimní
výsledky a chtěli minimálně potvrdit aktuální

Nikdo z hráčů nevyslovil nespokojenost a
nežádal o uvolnění do jiného klubu, proto
žádný odchod v zimní pauze neočekávám.
Kádr bychom rádi udrželi stávající.
Koho považujete za největšího favorita na
výhru soutěže?
Troufám si tvrdit, že soutěž může vyhrát
kterýkoliv z prvních čtyř celků aktuální tabulky.
Rozhodnou jejich vzájemná utkání a kdo
doveze více bodů z venkovních hřišť. Nejlepší
dojem na mě fotbalově udělal jednoznačně
Suchdol, ale největšího favorita vnímám asi
Paběnice.
Tupadly jsou jedním ze dvou týmů, které
porazily Paběnice. Čím to podle vás bylo? Jsou
podle vás Paběnice tak kvalitní tým, aby
neměly konkurenta?
Náš vzájemný zápas hodnotím jako pro nás
šťastný. Určitě jsme v něm nebyli lepším
týmem, zejména druhý poločas jsme se pouze
bránili. Skvělými zákroky nám výhru udržel
brankář Potměšil. Na druhou stranu to bylo
z naší strany nejvíce odbojované a
zodpovědně odehrané utkání podzimu, hlavně
defenzivně. Vzhledem k vyrovnanosti
mužstvev má každý tým konkurenta a tedy i
Paběnice. Pravdou však je, že žádný
z okresních celků nemá tak fyzicky vyspělý a
vysoký kádr jako oni a to je logicky předurčuje
k dominanci v soutěži.

SDH TUPADLY
Úvodem bych Vám ráda popřála vše
nejlepší v novém roce. Zároveň bych ráda přivítala
nové členy v SDH Tupadly a nový výbor, kterému
tímto přeji hodně štěstí v plánech, které si zadali.
Loňský rok byl plný překvapení. Některá
byla veselá, některá pak méně. Letošní rok však
začal smutnou událostí, kdy nám 3. 1. 2019
zazvonil telefon s prosbou o pomoc od sousedícího
SDH Schořov. Jednalo se o pátrání po jejich
občanovi panu Vébrovi. Do pátrání se kromě
našeho SDH zapojila i spousta dalších z blízkého i
širšího okolí. Pátrání bylo po několika hodinách
odvoláno a pokračovalo následující ráno. Ovšem
ani druhé pátrání nepřineslo žádný výsledek. Další
pátrání vyhlásila PČR o týden později, ale ani tohle
nebylo úspěšné. Pan Vebr byl nalezen v katastru naší obce dne 16. 1. 2019, bohužel však již bez známek
života. Dovolte mi, prosím, tímto poděkovat nejen našim členům, ale všem, kteří se do pátrání
jakýmkoliv způsobem zapojili. Je příjemné vědět, že i v dnešní době si lidé navzájem nejsou lhostejní.
Do letošního roku jsme si dali několik cílů a přání. Nadále chceme pokračovat v úpravě našeho
zázemí, naší hasičárny. I přes to, že jsme již odvedli kus práce, spousta práce je ještě před námi. Dále
bychom chtěli zavést pravidelnost tréninků.
V loňském roce nás potrápilo velké sucho, nicméně i přes nedostatek tréninků se nám
podařilo vyhrát okrskovou soutěž. Rádi bychom toto prvenství obhájili. Tentokrát se bude okrsková
soutěž konat v Hostovlicích, a to předběžně 18. května.

Nicméně nejenom okrsková soutěž je před námi. Plánujeme se zúčastnit i dalších soutěží v
okolí. Ohledně termínů konání vás budu informovat v následujícím čísle, hned poté, co budou
termíny oficiálně oznámeny.
Pokud by měl někdo zájem, rádi ho přijmeme mezi sebe. Nabíráme jak muže, tak i ženy. A rozhodně
neopovrhneme ani fanoušky.
Pavlína Pipková

VODÁCI
Vodákům začala zimní sportovní příprava. Od ledna se scházíme pravidelně každou neděli v
18:00 hod v Kutné Hoře, kde máme pronajatý plavecký bazén. Mladší žáci se učí základním
plaveckým dovednostem, starší žáci a junioři pilují různé plavecké techniky pod vedením zkušeného
plaveckého instruktora. Ostatní členové oddílu dělají, co mohou, aby shodili vánoční kila a dostali se
opět do formy.
Největší naší radostí, starostí a žroutem veškerého volného času zůstává stavba nové
loděnice.
Na vodu vyplujeme opět v březnu. Slavnostní odemčení vody proběhne 16. 3. 2019 ve Starém
Kolíně na Labi u zas o kousek hezčí loděnice.

Zbyněk Ručka

STATISTICKÉ ÚDAJE

SUDOKU

Obyvatel Tupadel celkem
k 1. 2. 2019

658

Dospělí
z toho muži
z toho ženy

528
264
264

Mládež (15-18 let)
z toho muži
z toho ženy

23
15
8

Děti do 15 let
z toho chlapci
z toho dívky

107
61
46

Děti 6-7 let
Děti do 3 let

16
34

Průměrný věk obyvatel

40,5

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKY PRO DĚTI

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Je tu zas zimní čas. Letos si zimu opravdu
užíváme. Nezapomínáme ale ani na ptáčky, kterým
sypeme do krmítka a pozorujeme je, jak jim
chutnají lojové koule zavěšené na jabloni.
Na podzim se nám podařila úprava terénu
na přední zahradě okolo kopce a Perníkové
chaloupky. Těšíme se, že na jaře zasejeme trávu a
zabudujeme nový hrací prvek a přístřešek na hraní.
V lednu nás navštívilo divadélko Úsměv
s pohádkou „Nemocný pejsek“. Na pohádkový
příběh jsme navázali povídáním, co my sami
můžeme pro své zdraví udělat a jak se před
nemocemi chránit.
V únoru proběhne ve školce vždy s radostí
očekávaný karneval masek, plný veselého
dovádění, tanečků a her. Nebude chybět ani
přehlídka masek.
V březnu nás navštíví pracovníci Obory
Žleby s přednáškou „Smysly zvířat“ a ukázkou
živých ptáků, savců a plazů.
15. 3. přivítáme divadélko Kůzle s
Hastrmanskou pohádkou a 3. 4. divadélko Úsměv
s pohádkovým příběhem-Kašpárkovy dopravní
značky. Na příběh navážeme povídáním o tom, jak
se bezpečně chovat venku – při přecházení, chůzi či
jízdě na kole na silnici a jak je důležité, abychom byli
vždy dobře na silnici vidět (reflexní pásky…)
Koncem března už budeme s velkým
očekáváním hledat, kdo první uvidí na zahrádce
první posly jara – sněženky či bledulky.
Eva Turanská, Miroslava Mastíková
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