Zpravodaj pro Městys Ostrov nad Oslavou
a místní část Suky
Prosinec 2016

Zastupitelstvo mĕstyse informuje
V pondĕlí 12.12.2016 na veĥejném zasedání schválilo zastupitelstvo rozpoĆet
mĕstyse na rok 2017 a výhled rozpoĆtu na rok 2019.
RozpoĆet je vyrovnaný, pĥíjmy na rok 2017 ve výši 12 523 960,00 KĆ, výdaje 12 523
960,00 KĆ budou hlavnĕ použity na provoz celé obce, pĥíspĕvkových organizací, na
projektové dokumentace, na provoz Ćistírny odpadních vod a veĥejného vodovodu
a na nákup dopravního auta pro SDH v Ostrovĕ nad Oslavou. Podrobný rozpoĆet je
k nahlédnutí umístĕn na webových stránkách mĕstyse.
K nákupu dopravního automobilu pro SDH v Ostrovĕ nad Oslavou uvádíme, že mĕstys
Ostrov nad Oslavou získal dotaci na nákup dopravního automobilu pro SDH Ostrov
nad Oslavou ve výši 750 000,00 KĆ, tj. ½ hodnoty dopravního automobilu. Druhou
polovinu hodnoty automobilu, tj. Ćástku ve výši 750 000,00 KĆ doplatí mĕstys s tím,
že SDH Ostrov nad Oslavou se smluvnĕ zavázal, že do roku 2021 splatí mĕstysi
polovinu z této Ćástky, tedy sumu 375 000,00 KĆ. S ohledem na výše uvedené bude
tento dopravní automobil mĕstys stát pouze 375 000,00 KĆ. Dopravní automobil
bude majetkem Mĕstyse Ostrov nad Oslavou.

DOTACE
V letošním roce mĕstys získal dotace z Kraje VysoĆina a Programu obnovy venkova
ve výši 314 313,00 KĆ:
x dotace na zásahovou jednotku JPO III
12 000,00 KĆ
x dotace na opravy základní školy
104 000,00 KĆ
x dotace na sport. Ćinnost a výchovu v ZŠ
9 523,00 KĆ
x dotace na Ćinnost státní správy
173 600,00 KĆ
x dotace na volby1
5 190,00 KĆ

POPLATKY
x Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2017 je 400,00
KĆ/obĆan a rok.
Splatnost: 1. splátka do 30. kvĕtna 2017, 2. splátka do 30. záĥí 2017.
x Poplatek ze psĭ : 1. pes 200,00 KĆ., 2. a další pes 300,00 KĆ.
Splatnost: do 31. bĥezna 2017.
x Vodné na rok 2017 bylo schváleno ve výši 30,00 KĆ/1m3 vĆetnĕ DPH, stoĆné
ve výši 30,00KĆ/1m3 vĆetnĕ DPH, cena stoĆného paušálem ve výši 1050,00KĆ
vĆetnĕ DPH/1 osoba a rok.
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INFORMACE OBąANĬM
x Mĕstys Ostrov nad Oslavou upozorğuje obĆany nemovitostí, které nejsou
napojeny na odpadní kanalizaci a mají jímku na vyvážení, že jsou povinni
dokládat likvidaci odpadu.
x Zastupitelstvo mĕstyse dĕkuje všem obĆanĭm, kteĥí se podíleli na podzimním
úklidu veĥejných prostranství.
x Oznamujeme obĆanĭm, že od 27.12. do 30.12.2016 bude na úĥadĕ mĕstyse
zavĥeno.
x Žádáme obĆany mĕstyse, aby v zimních mĕsících nenechávali svá vozidla
odstavená na obecních komunikacích. V pĥípadĕ, že nebudou komunikace
volnĕ prĭjezdné, nebude komunikace prohrnována.
x Svoz komunální odpadu probĕhne 26. prosince 2016, tedy beze zmĕny.

BRUSLENÍ
na zimním stadionu ve ŽĐáru nad Sázavou
x Pondĕlí 26. prosince od 15,00 h. do 17,00 h. Odjezd autobusu ve 14,30 h.
x Sobota 31. prosince od 10,00 h. do 12,15 h. Odjezd autobusu v 9,45 h.

Veselé Vánoce Vám chceme pĥát, aby mĕl Ćlovĕk Ćlovĕka rád.
Abychom navzájem si víc štĕstí pĥáli, aby ty roky nám pak za to stály.
Vážení spoluobĆané,
zastupitelé mĕstyse Ostrova nad Oslavou Vám pĥejí krásné a niĆím nerušené svátky
vánoĆní a do nového roku hodnĕ zdraví, štĕstí, rodinné pohody a Božího požehnání.
Zastupitelstvo mĕstyse

3

Kulturní výbor informuje
V pĥedveĆer 28. ĥíjna - státního svátku, kdy si naše zem pĥipomíná vznik
samostatného ąeskoslovenského státu, uctily Ćlenky kulturního výboru - paní Eliška
Šidlová a paní Kvĕta ŠtoĆková spolu se starostkou mĕstyse - paní Danou Homolkovou
památku padlých ostrovských spoluobĆanĭ, položením vĕncĭ k pomníkĭm pĥed
místí základní školou.
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SETKÁNÍ JUBILANTĬ A VŠECH OSTROVSKÝCH A SUCKÝCH OBąANĬ
NAROZENÝCH PĤED ROKEM 1956
Kulturní výbor uspoĥádal v sobotu 19. listopadu 2016 v místním kulturním domĕ
tradiĆní posezení jubilantĭ a všech obĆanĭ Ostrova nad Oslavou a Sukĭ narozených
pĥed rokem 1956 (vĆetnĕ). Pozváno bylo celkem 221 našich spoluobĆanĭ. Posezení
se zúĆastnila asi polovina z pozvaných.
V úvodu veĆera si pro naše hosty pĥipravili country tance a recitaĆní vystoupení
žáĆci z místní základní školy. Následovala spoleĆná veĆeĥe pro všechny pozvané a
poté do pozdních veĆerních hodin volná zábava se sklenkou dobrého vína.
K tanci a poslechu našim jubilantĭm hrála po celý veĆer kapela JK Band – Jeğa Kĥíž
a Pepa Karásek.
O obĆerstvení a pohodlí hostĭ se starala starostka – paní Dana Homolková,
pĥedsedkynĕ kulturního výboru – paní Kvĕta ŠtoĆková, Ćlen zastupitelstva pan
František Bĥezka, Ćlenky kulturního výboru – paní Marie Svítilová a paní Eliška
Šidlová, zamĕstnanci mĕstyse paní Miroslava Simetingerová a paní Irena Svítilová a
paní Dana SouĆková a sleĆna Michaela Homolková.
Dĕkujeme všem jubilantĭm, kteĥí pĥijali naše pozvání a tradiĆního posezení se
zúĆastnili, a již se tĕšíme na pĥíští rok.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pĥi pĥíležitosti svátku Svatého Mikuláše pĥipravil kulturní výbor Mĕstyse Ostrov nad
Oslavou pro žáĆky místní mateĥské a základní školy tradiĆní mikulášskou nadílku. V
letošním roce bylo pĥipraveno celkem 103 balíĆkĭ, z toho 55 balíĆkĭ pro dĕti ze
školy a 48 balíĆkĭ pro dĕti ze školky. Hodnota jednoho balíĆku Ćinila asi 60,- KĆ.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Svá významná životní výroĆí oslavili tito naši spoluobĆané:
x v ĥíjnu – paní Bohumila KOSTELENCOVÁ,
x v listopadu - pan Zdenĕk MÍCHAL a paní Anežka DVOĤÁKOVÁ
x v prosinci o Silvestru bude slavit narozeniny paní Jiĥina KUKEĞOVÁ.
Do dalších let pĥejeme našim milým oslavencĭm
ještĕ jednou vše nejlepší, zdraví, spokojenost a pohodu.
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STĤÍPKY Z HISTORIE
OSTROVSKÝ MOST PĤES ĤEKU OSLAVU
Ĥeditelství silnic a dálnic, správa Jihlava, zadalo rekonstrukci našeho silniĆního
mostu pĥes ĥeku Oslavu firmĕ MADOS MT, s. r. o. Lupenice u Kostelce nad Orlicí.
Práce byly zahájeny v bĥeznu tohoto roku a jejich ukonĆení bylo naplánováno na
mĕsíc ĥíjen. Bĕhem oprav byla vždy v provozu polovina mostu. K užívání byl most
otevĥen již 1. záĥí.
Pĥipomeneme si historii tohoto místa, kde stával kamenný most:
V roce 1584 byl tehdejšímu majiteli Ostrova Jakubu Mítovi povolen zemskými stavy
výbĕr mýta. Následující majitel Tomáš Sobĕhrd z Kozlova žádal Moravský zemský
snĕm o potvrzení, že zde mĭže být mýto vybíráno. Snĕm do Ostrova vyslal pány –
Dubského na Novém Mĕstĕ, rytíĥe Blektu na Beranovĕ, Stránského na Zhoĥi a
Chroustenského z Malovar a na Rudolci, aby žádost na místĕ prošetĥili. Komise
oprávnĕnost výbĕru mýta potvrdila a také urĆila, kam až mĭže mýtný pronásledovat
ty, kteĥí by poplatek nezaplatili. Ĥízení se konalo v roce 1612.
Není známo, zda v roce 1584, kdy bylo mýto udĕleno, byl most novĕ postavený,
nebo již v provozu. Doklady o oprávnĕnosti výbĕru mýta musel pĥedložit v roce 1638
i Hrabĕ Matiáš Berka. Opĕtnĕ v roce 1660 dokládali majitelé Ostrova kdy a od koho
získali právo k výbĕru mýta. Doklady se zĥejmĕ našly v DaĆicích ve staré Veselské
gruntovnici. SvĕdĆí o tom dobrozdání výnosu mýta na rok 1696 na „15 zlatých“.
Dnes se mĭžeme jen domnívat, které známĕjší osobnosti po našem kamenném
mostĕ prošli nebo pĥejeli. Mohl to být hrabĕ Lev Burian Berka, když cestoval z Prahy
do Brna na Svatokunhutský soud a v dobĕ 11. – 13. záĥí 1625 se zastavil na svém
statku v Novém Veselí, kam již rok patĥil i Ostrov. V roce 1866 to mohl být kornet
Pruské jízdy Paul von Hindenburk, pozdĕjší Nĕmecký maršál a ĥíšský prezident,
který byl v bitce s císaĥskými hulány u Ostrova ranĕn. S urĆitostí jel po mostĕ 17.
Ćervna 1928 první Ćeskoslovenský prezident Tomáš G. Masaryk.
Za tĥicetileté války nebyla o vojáky v Ostrovĕ nouze. Jen namátkou - 20. ĥíjna 1642
tudy procestovalo 150 vojákĭ hrabĕte z Puchamu. 20. února 1644 „pĥimašírovalo k
nám ode ŽĐára 4sta pĕchoty jsouce u nás snídaní ...“. Mýto u nás urĆitĕ nezaplatilo
5 tisíc mužĭ francouzské jízdy, kteĥí v klášteĥe „divokým a neurvalým zpĭsobem
ĥádili a plenili a 10. února 1742 odklusali k Ostrovu, za Francouzi táhl šik prušákĭ,
kteĥí na klášteĥe požadovali 50 tisíc tolarĭ výpalného“.
V roce 1709, kdy se majitelem Ostrova stal ŽĐárský klášter, byla rušena všechna
mýta, která nebyla ĥádnĕ schválena. V Ostrovĕ se však nic nezmĕnilo. Ještĕ v roce
1795 se uvádí, že velký most má vozovku ze dĥeva. V obecních úĆtech je zaznamenáno vydání „za kácení dĥíví na oba mosty“ (menších mostĭ bylo v obci hned nĕkolik). Tento most je v obecních záznamech uvádĕn vždy jako kamenný nebo velký.
Pĥešly další války, projíždĕjící technika byla stále tĕžší, ale kamenný most zde stále
stál. Asi v roce 1954 do pilíĥĭ vozovky zakopali vojáci betonové skruže. Tyto duté
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prostory mĕly v dobĕ války sloužit k uložení trhavin na pĥípadnou demolici mostu.
V roce 1966 byla zahájena velká rekonstrukce silnice od kĥižovatky u kostela po
kĥižovatku k nádraží. Ĥešení onoho úseku nenašlo ĥešení k zachování historického
mostu, proto bylo v kvĕtnu 1967 pĥistoupeno k demolici „velkého mostu u vodiĆky“.
Ĥeka nad mostem byla zregulována.
Poznámka:
V knižní publikaci „Krajinou Oslavy, Rokytné a Jihlavy proti toku Ćasu“, vydané v r.
2007 je snímek z roku 1947 s popiskem, že jde o most pĥes ĥeku Oslavu v Ostrovĕ.
Kde onen zmínĕný most stál Ći ještĕ stojí, mi není známo. Ale ostrovský kamenný
most to rozhodnĕ není.
Kronikáĥ mĕstyse - Šidlo Josef

Oslava nad mostem pod lávkou
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Jaro roku 1967

TĤÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu dne 7.1.2017 se v dopoledních hodinách v obcích Ostrov nad Oslavou, Suky
a LaštoviĆky uskuteĆní tradiĆní Tĥíkrálová sbírka.

Za kulturní výbor pĥipravili: Kvĕta ŠtoĆková, Eliška Šidlová a Josef Šidlo
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Výbor pro volný Ćas
ZHODNOCENÍ ROKU 2016, PLÁNOVANÉ AKCE NA JARO 2017
Vážení spoluobĆané,
ohlédneme-li se za uplynulým kalendáĥním rokem, organizovali jsme pro vás
pĥednášku primáĥe ortopedie z Nového Mĕsta na Moravĕ MUDr. Pilného, únorový
koncert Martina Sedláka a hudební vystoupení profesionálĭ z brnĕnského Divadla
SluneĆnice ke Dni matek. Dále pak zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavĕ a na
Florii Kromĕĥíž. Spolu se sdružením Mladí svišti pak pouīovou zábavu se skupinou
Reflexy a dĕtské odpoledne RozlouĆení se školou. Jsem velice ráda, že se za
krásného jarního poĆasí podaĥilo jen tak posedĕt a popovídat mnoha z vás u pálení
Ćarodĕjnic.
Na zaĆátek pĥíštího roku pĥipravila paní Valerie Pelikánová TaneĆní pro dospĕlé a
tradiĆní pálení Ćarodĕjnic. V jarních mĕsících mĭžete opĕt vyjet na Florii Kromĕĥíž
nebo do Horáckého divadla v Jihlavĕ. O dalších akcích vás budeme informovat v
bĥeznovém zpravodaji.
Dĕkuji Valerii Pelikánové, Janĕ Tlusté a Jiĥímu Tlustému za práci, kterou dĕlají ve
svém volném Ćase, jehož máme všichni Ćím dál ménĕ.
Za Výbor pro volný Ćas Jolana SmyĆková

Školní okénko
Na konci záĥí jsme vás opustili s tím, že vĕdomosti získané z dopravního hĥištĕ a
ekologického centra urĆitĕ nenecháme ladem, ale poĥádnĕ je probereme a uložíme
do našich pamĕtí. Tak jsme také udĕlali. A pĥidali jsme k nim ještĕ další zajímavé
informace.
V ĥíjnu k nám pĥijeli pracovníci z
Centra prevence ve ŽĐáĥe nad Sázavou
a v programech „V Ćem jsme stejní a v
Ćem jsme jiní?“ a „Já a tĥída“ nás
nauĆili spoustu vĕcí o nás samotných.
V listopadu, když už se prvğáĆci trošku
aklimatizovali, pĥijeli i k nim s
programem „Táhneme za jeden
provaz“. Všichni jsme se opĕt
dozvĕdĕli mnoho zajímavých vĕcí,
mnohdy i takové, které jsme nevĕdĕli
ani sami o sobĕ.
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Jak to vypadá na takové farmĕ nejen na
obrázcích našich uĆebnic a encyklopedií
jsme se jeli podívat na farmu
Nĕmcových do Netína, kde jsme si
prohlédli zblízka zvíĥata na farmĕ a od
pana Nĕmce se dozvĕdĕli nĕco o tom,
jak se o taková zvíĥata správnĕ peĆuje,
podívali se na prostory, kde se dojí
mléko, jak se zpracovává a ochutnali
spoustu dobrot v podobĕ sýrĭ, jogurtĭ,
jogurtového mléka, ale i salámĭ a
klobásek. Krásná exkurze!
Do daleké Brazílie jsme jeli
pouze
zprostĥedkovanĕ,
ale
pĥesto jsme se v programu Slunná
Brazílie dozvĕdĕli od paní Motani
spoustu zajímavých vĕcí. Po
jejím vyprávĕní, dopro-vázeném
filmovou dokumentací, jsme se
vyptali na všechno, co nás
zajímalo a vysoutĕžili si i drobné
dárky správným zodpo-vĕzením
otázek k vyprávĕní. I na
exkurzích je dobré dávat pozor.
Country kroužek naší základní školy již tradiĆnĕ vystoupil pro seniory z Ostrova nad
Oslavou. Kromĕ vystoupení z country tancĭ však tentokrát ještĕ pĥibylo pásmo
básniĆek a nové byly také skladby na flétny.
Mikuláše se letos ujali
žáci z pátého roĆníku.
Když obešli všechny tĥídy,
odvedli si zlobivce i
zlatíĆka do tĕlocviĆny,
kde pro nĕ mĕli pĥipravené pekelné a andĕlské
úkoly,
které
Mikuláš
sladce odmĕğoval podle
zásluh. Mikulášský balíĆek s mlsáním ale dostali
úplnĕ všichni.
A co nás teĐ ještĕ do konce kalendáĥního roku Ćeká? V souĆasné dobĕ pilnĕ
nacviĆujeme na vánoĆní besídku, která bude v nedĕli 18. prosince v KD Ostrov nad
Oslavou. Tĕšíme se, že se na nás všichni pĥijdete podívat.
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HasiĆi informují
Vážení spoluobĆané, chtĕli bychom Vás informovat o akcích, které bude náš sbor
poĥádat v následujícím roce. Jako první akcí bude již tradiĆní maškarní ples, který
se uskuteĆní v sobotu 28. ledna 2017. Další akcí bude osmý masopustní prĭvod obcí,
který se uskuteĆní 11. února 2016. 1. kvĕtna postavíme a 27. kvĕtna skácíme májku
s následnou taneĆní zábavou na výletišti.
Pĥíští rok náš sbor oslaví 125 let od založení. V rámci oslav probĕhne za hasiĆskou
zbrojnicí okrsková soutĕž hasiĆských družstev. Samotné oslavy probĕhnou
9.Ćervence 2016.
V letošním roce zásahová jednotka zasahovala u 12 mimoĥádných událostí. Jednalo
se pĥedevším o technické pomoci, jako je likvidace sršních a vosích hnízd. Dále
zasahovala u Ćtyĥ požárĭ.

Jan Kĥíž ml.

Skautský oddíl Ještĕrky
V pátek 11. listopadu 2016 se konal prĭvod u pĥíležitosti svátku svatého Martina.
Již tĥetí roĆník organizoval skautský oddíl Ještĕrky. Pĥi letošní cestĕ svĕtla jsme
navštívili opĕt jinou Ćást Ostrova. Vydali jsme se s lampiony od kĥížku až k
vypuštĕnému rybníku Rouperek. Jeden z poporovatelĭ nám dĕlal letos „poĆítadlo“
a došel k Ćíslu 120 úĆastníkĭ.

Na poslední schĭzce pĥed svatým Martinem nám pomohli rodiĆe s pĥípravou
perníĆkĭ, které pak skauti všem úĆastníkĭm rozdávali. Všem pomocníkĭm
dĕkujeme za pomoc a tĕšíme se na další cestu svĕtla pĥíští rok.
Tým vedoucích skautského oddílu
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Hokej
Ostrovským hokejistĭm zatím zápasy vychází se stĥídavými úspĕchy. Pĥipsali si sice
dĭležitou výhru nad Vatínem, naopak ztratili body s Pavlovem.
PAVLOV – OSTROV 5:2
Branky a nahrávky:Fğukal 2 (Nĕmec, Dostál). Tĥetiny: 3:0, 0:2, 2:0. Nejlepší hráĆ:
Fğukal.
OSTROV – VATÍN 4:2
Branky a nahrávky: Nĕmec 2, Pe. Burian, Jurek (Buchta, Pa. Burian, Fğukal, Nĕmec). Tĥetiny: 0:1, 2:0, 2:1. Nejlepší hráĆ: Švanda.
OLEŠNÁ – OSTROV 3:7
Branky a nahrávky: Jurek 3, Fğukal 2, Prokš 2 (Buchta 2, Fğukal 2, Dostál, Kment,
Paul). Tĥetiny: 0:1, 2:4, 1:2. Nejlepší hráĆ: Jurek.
OSTROV – BOHDALEC 1:4
Branka a nahrávka: Dostál (Jurek). Tĥetiny: 0:2, 1:2, 0:0. Nejlepší hráĆ: Dostál.
PĤIBYSLAV – OSTROV 7:2
Branky a nahrávky: Kováĥ, Fğukal (Kováĥ). Tĥetiny: 2:2, 2:0, 3:0. Nejlepší hráĆ:
Kováĥ.
OSTROV – ĤEąICE 4:1
Branky a nahrávky: Kováĥ 2, Jurek, Prokš (Pa. Burian, Fğukal, Kment, Tlustý). Tĥetiny: 1:0, 1:0, 2:1. Nejlepší hráĆ: Švanda.
N. VES – OSTROV 1 : 7, OSTROV – VESELÍąKO 3 : 6
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TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
STOLNÍ TENIS
Oddíl stolního tenisu Sokol Ostrov nad Oslavou v soutĕžním roĆníku 2016-2017
startuje v okresním pĥeboru II. tĥídy. Po odehrání osmi soutĕžních kol je v tabulce
na druhém místĕ se 6-ti výhrami, jednou remízou a jednou prohrou s celkovým
souĆtem bodĭ 21. Na první družstvo Velkého MeziĥíĆí ztrácí jeden bod.
Družstvo nastupuje k mistrovským zápasĭm ve složení: Kozel Stanislav, HumlíĆek
Jan, Plachý Ladislav, Melichar Jaroslav a KlusáĆek Jakub.

Od letošního listopadu byl založen kroužek stolního tenisu pro dĕti. Tréninky dĕtí
jsou každé úterý a Ćtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin. V souĆasné dobĕ navštĕvuje
kroužek 10 dĕtí.

Za oddíl stolního tenisu: Kozel Stanislav
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Dne 10.9.2016 probĕhl v ąeském MeziĥíĆí pĥebor ąOS (ąeské obce sokolské). Po
loğském prvním místĕ se podaĥilo Stanislavu Kozlovi toto umístĕní obhájit a
opĕtovnĕ se stal pĥeborníkem ąOS seniorĭ pro rok 2016 (viz pĥiložený diplom).

GRATULUJEME !

POZVÁNKA – TENISOVÁ ŠKOLIąKA 2017
Zveme všechny dĕti, které se chtĕjí vĕnovat hraní tenisu pod laskavým dohledem
profesionálních trenérĭ i v roce 2017, a jejich rodiĆe na setkání, které se uskuteĆní
5. ledna 2017 v 17.00 hod. v kulturním domĕ v Ostrovĕ nad Oslavou.
Program:
x zhodnocení dosavadní Ćinnosti Tenisové školiĆky
x pĥihlášky do TJ Sokol Ostrov nad Oslavou
Všichni malí tenisté a tenistky obdrží certifikát Ostrovská nadĕje a malé
pĥekvapení.
Jolana SmyĆková
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Další informace
PĤEDVÁNOąNÍ TVOĤENÍ
Dne 3.12. 2016 se v kulturním domĕ v Ostrovĕ nad Oslavou uskuteĆnilo pĥedvánoĆní
tvoĥení pro dĕti a dospĕlé spojené s drobným prodejem. Dĕti si vyrobily vánoĆní
pĥání, vánoĆní ozdoby, namíchaly koupelovou bylinkovou sĭl a ĥešily vánoĆní kvíz.
Prodejci nám všem nabídli svíĆky, patchworkové prostírání, pastelkovníky, obaly
na flétnu, náramky, keramiku, šperky, obrázky kreslené automatickou kresbou a
spoustu jiného zboží. SouĆástí prodeje byly i výrobky dĕtí z místní základní školy.
Tvoĥení se zúĆastnilo cca 40 dospĕlých a 34 dĕtí.
Celkovĕ získaná Ćástka Ćinila 5519 KĆ, z toho se na dobrovolném vstupném vybralo
1514 KĆ, výdĕlek z kuchynĕ a dílniĆek byl 2560 KĆ. Dĕti si prodejem svých výrobkĭ
vydĕlaly 1445 KĆ. Peníze byly pĥedány paní ĥeditelce ze základní školy a budou
použity na výukový program.

Všem prodejcĭm a lidem podílející se na této akci patĥí velké díky.
Podĕkovat bychom chtĕly i obecnímu zastupitelstvu za umožnĕní akce v kulturním
domĕ. Tĕšíme se na další setkání s Vámi pĥi tvoĥení a drobném prodeji.
Dana Bartáková, Gabriela DrlíĆková, Vĕra Musilová, Zdena Plevová, Dáša Pálková,
Jana Tlustá, Silva Štegnerová, Iva Kratochvílová a Lucka Martínková.
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