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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny, horké slunečné dny, vůně pokosených luk, plné pláže a koupaliště – takto většina
z nás vnímá období, které nás právě čeká. Zkrátka okurková sezóna. Děti se již těší na skautské tábory, v mnohých podnicích a provozovnách mají závodní dovolenou a úřady jedou
leckde také na půl plynu. A co naše obec, také usne letním spánkem?
Není to možné, úkolů
jsme si stanovili opravdu
hodně. Ne vše probíhá
tak rychle, jak bych si
přál. Přebujelá administrativa, byrokracie a regulace ze strany státu
sílí den za dnem a na
vlastní práci pro obec
tak zbývá stále méně času. Vlastních kvaliﬁkovaných sil v dělnických profesích máme bohužel také velký nedostatek. Scházejí
nám šikovní řemeslníci, zedníci i obsluha narůstajícího strojního
vybavení obce. Pouze studentů na letní prázdninovou brigádu
se přihlásilo více, než jsme schopni v pomocných činnostech
zaměstnat.
V květnu se navíc změnilo personální obsazení naší obce. Obecní úřad opustila naše účetní paní Iva Minářová a na její místo nastoupila paní Lenka Komárková. Nová účetní se do práce pustila
s obrovským nasazením a chutí. Přejme jí, ať jí nadšení vydrží
navzdory prudce rostoucí agendě, která ztrpčuje život obecním
úřadům stále víc a víc. Ivě bych rád na tomto místě ze srdce
poděkoval nejen za všechny ty roky strávené v obětavé službě
občanům naší obce, ale i za současnou opravdu aktivní pomoc.
Milá Ivo, máme tě moc rádi a za vše děkujeme!

Dědictví předků je třeba si vážit, proto i letos pokračují práce
na obnově historických památek naší obce. Dokončena je rekonstrukce kříže před šebrovskou restaurací, oprava kříže před
školou právě probíhá, následovat bude oprava kříže ve Svaté
Kateřině. Na opravu drobných sakrálních staveb jsme požádali
o dotaci ve výši 70 %.
Konečně jsme rovněž uspěli i s žádostí o dotační příspěvek na
bezplatný pronájem kompostérů občanům. Vybrali jsme kvalitní silnostěnné kompostéry s deklarovanou životností minimálně dvacet let. Opět nás čeká kolečko nezbytné agendy, vlastní
dodávku předpokládáme v srpnu 2017. Kompostování občany
vhodným způsobem zapadá do nastoleného trendu snížení nákladů na likvidaci TDO. Následovat bude pytlový sběr separovaných odpadů přímo u dveří vašich domů, který zavedeme ve
zkušebním provozu již v září tohoto roku. Systém bude pro občany zcela dobrovolný, stávající sběrná místa zůstanou zachována.
Cílem je zvýhodnit poctivě třídící občany podle principu „Zaplať,
kolik vyhodíš“. Bližší informace o možnosti zapojení se do systému vám budeme přinášet v průběhu nadcházejících prázdnin.
Krásné a hlavně pohodové léto vám přeje
Radek Kloz, starosta obce

A teď již zpět k našim úkolům a plánům. O víceúčelové hale vám
zatím bohužel žádné nové zprávy podat nemohu, boj o její konečnou podobu a celkovou cenu díla stále trvá. Zatím bylo pouze
možné zahájit demoliční práce a přemístit dětské hřiště ke sportovnímu hřišti před školou. Nakolik se nám instalace podařila, nechám na posouzení jiným, mně osobně se ale líbí. Pouze na stín
si budou muset maminky i děti ještě nějakou dobu počkat, urychlit
růst vysázených stromů bohužel neumíme. Lokalitu doplníme přístupovými chodníky, lavičkami a možná i několika novými sportovními prvky. Finance na tyto vícepráce jsme ušetřili proti rozpočtu jednoduše – práce jsme provedli vlastními silami, cenová
nabídka dodavatele byla příliš vysoká. V květnu proběhla rovněž
záchranná revitalizace povrchu přilehlého sportovního hřiště před
školou, která zabrání prudkému nárůstu nákladů v budoucnu.
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Dění v obci ve fotografiích
Přesun dětského hřiště je součástí příprav na výstavbu víceúčelové haly. Nové místo jsme hledali těžce, vhodných pozemků má
obec poskrovnu. Nakonec se ale záměr docela zdařil. Ještě pár drobných úprav a hřiště může opět sloužit našim dětem.

Rekonstrukce umělého povrchu sportoviště byla už opravdu nezbytná. Prodloužila jeho životnost nejméně o deset let a zároveň zabránila prudkému nárůstu
nákladů v budoucnu.
Jako dárek ke Dni matek připravily děti šebrovské
základní a mateřské školy pod vedením učitelského
sboru vystoupení, při kterém zaslzelo dojetím nejedno oko maminky či babičky (a dokonce i některých
tatínků ).

KATEŘINSKÉ DĚTI NA OLYMPIÁDĚ

ÚKLID LESA

Medailové ceremoniály, zapálené ohně, bohatý doprovodný program a především pravá olympijská atmosféra. Taková je olympiáda dětí a mládeže, jejíž
osmý ročník hostí v termínu 24.–29. června Jihomoravský kraj.

13. května se v Šebrově uskutečnil úklid lesa. Sešlo se přibližně 20 lidí, spousta z nich byli skauti
a přidalo se i mnoho dobrovolníků. Celý úklid trval
asi 3 hodiny.

Pro naši vesnici je obrovský úspěch, že mezi nejlepší
dětské sportovce České republiky se probojovali Honzík Šindelář (cyklistika) a Klárka Krejčiříková (skok vysoký a daleký). Honzík zažívá olympijskou premiéru.
Klárka, která je vicemistryní České republiky ve skoku vysokém, se účastní olympiády podruhé. Tak jim
všichni držme palce!!!

Našli jsme hodně zajímavých věcí, třeba: vysílačky, dvě kosti, zrezavělá ozubená kola, knihu, láhve
plné petroleje atd. A nakonec jsme všichni za odměnu dostali šebrovskou zmrzlinu. Teď je náš les
konečně trochu čistší. 
Děkujeme všem za pomoc!!!
Julie Minářová
a Kristýna Antlová

Lenka Komárková
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Ze zasedání zastupitelstva
Přečtěte si to nejzajímavější ze zasedání obecního zastupitelstva. Kompletní zápisy najdete na webových stránkách obce
www.sebrov-katerina.cz.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21. 3. 2017
• Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o příspěvku na
spoluﬁnancování sítě sociálních služeb, příspěvek na
spoluﬁnancování u služeb sociální prevence a sociálního
poradenství ve správním obvodu ORP Blansko pro rok
2017 ve výši 20.000 Kč a u služeb sociální péče ve správním obvodu ORP Blansko pro rok 2017 ve výši 10.000 Kč.
• Zastupitelstvo schválio vzor „Smlouvy o důchodu“
vypracované právníkem pro potřeby naší obce. Každý občan, který není přihlášen v naší obci k trvalému pobytu, připravuje obecní rozpočet o částku přibližně 12 tisíc Kč ročně, kterou by obec dostala přidělenou ze státního rozpočtu
dle platného systému. Obec nemá žádné zákonem dané
pravomoci, jak ovlivnit rozhodnutí občana k přihlášení se
trvalému pobytu v obci, kde skutečně žije a jejíchž služeb
využívá. „Smlouva o důchodu“ dává těmto občanům náhradní možnost spravedlivě se spolupodílet na nákladech
obce formou dobrovolné pravidelné peněžité platby. Peněžitý důchod od občana tak nahrazuje částku, o kterou
obec v důsledku jeho nepřihlášení se k trvalému pobytu
přichází.
Obec podala nové žádosti o dotace:
• „Čistírna odpadních vod a lapol u objektu ZŠ a MŠ Šebrov“ – zažádáno o podporu 200.000 Kč z rozpočtu JmK,
Program rozvoje venkova.
• „Oprava křížů a drobných sakrálních staveb“ – zažádáno
o podporu 191.337 Kč z prostředků SZIF, oblast podpory Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. V případě přidělení dotace budou opraveny
tyto objekty: mramorový kříž před restaurací U Bartoňů
v Šebrově, litinový kříž na pískovcovém podstavci před Základní školou a Mateřskou školou Šebrov, žulový kříž ve
Svaté Kateřině.
• Víceúčelová hala – získání dotace z MŠMT či jiných zdrojů není reálné.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 11. 4. 2017
• Ing. arch. Ivana Golešová a Ing. arch. Petr Goleš, kteří byli
pověřeni zhotovením územní studie pro rozvojovou lo-
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kalitu Za Humny na severním okraji části obce Šebrov,
seznámili OZ s aktuálním stavem návrhu územní studie.
V dalším kroku bude svoláno jednání s vlastníky pozemků
v dané lokalitě.
• Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet a účetní
závěrku obce. Závěrečný účet byl po stanovenou lhůtu vyvěšen na úřední desce obce, aby se k němu mohli všichni
občané i zastupitelé vyjádřit. Zastupitelstvo jej schválilo
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Zastupitelstvo obce dále schválilo výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 4 431 285 Kč a jeho
následný převod na účet nerozděleného zisku.
• Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2018–2020. Ten byl po stanovenou lhůtu vyvěšen na úřední desce obce, aby se k němu mohli všichni
občané i zastupitelé vyjádřit.
• Starosta obce informoval zastupitele o průběhu VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení lesní techniky
pro obec Šebrov-Kateřina“ a o vítězné nabídce společnosti IVRATECH-CZ s.r.o. Cena nejvhodnější nabídky
včetně DPH činí 1.062.368 Kč. Kupní smlouva nabude
účinnosti jen v případě, že obci bude poskytnuta dotace na
pořízení lesní techniky z Programu rozvoje venkova SZIF.
• Zastupitelstvo obce schválilo užití obecního znaku na
vlajce 7. skautského oddílu AD FONTES Šebrov-Kateřina.

OBNOVA
PAMÁTEK
I v letošním roce pokračujeme v obnově památek
opravou křížů a drobných
sakrálních staveb. Mramorový kříž před šebrovskou
hospůdkou je již zrestaurován. Oprava litinového
kříže před školou právě
probíhá, následovat bude
renovace žulového kříže
ve Svaté Kateřině.
Radek Kloz
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Olympiáda v Rudici
Letošní Mezinárodní den dětí si 6 vybraných žáků naší školy netradičně oslavilo tradičním porovnáváním svých sportovních výkonů se žáky dalších málotřídních škol.
Výsledky našich sportovců:
Romana Horáková – 3. místo (běh na 50 m)
Nikola Bradáčová – 1. místo (vytrvalostní běh)
Petra Horáková – 5. místo (vytrvalostní běh)
Roman Šindelář – 3. místo (vytrvalostní běh)
Celkově jsme v soutěži družstev získali
3. místo, a tudíž bronzový pohár.
V konkurenci osmi málotřídních škol jsme
tedy určitě nezapadli a stejně jako loni
(2. místo) jsme i letos stáli na „bedně“.
Už se těšíme na další ročník.

Turnaj málotřídních škol v Ráječku
etos jsme se poprvé rozhodli utkat se s málotřídními školami i ve vybíjené. Tento
turnaj se uskutečnil 9. 6. 2017 v Ráječku. Konkurence byla opravdu silná, ale
to nás neodradilo a statečně jsme bojovali. Naše sportovní nadšení přimělo organizátory poslat šebrovské družstvo i do turnaje v kopané . Na bedně jsme jako
v Rudici nestáli, ale přivezli jsme si cenu FAIR PLAY.

L

Koncert
entokrát jsme na výchovný koncert nemuseli zvát hudebníky
přespolní, ale využili jsme přímo
mladé muzikanty z vlastních řad.
Ano, byli to žáci základní školy, kteří si 31. května pro své spolužáky
a učitele připravili krásné hudební vystoupení. Nástroje se sešly
opravdu různorodé – ﬂétny, housle,
klávesy, kytary i violoncello. Všechny děti se zájmen naslouchaly nádherným melodiím starých i novodobých mistrů a některé odcházely s předsevzetím, že se také začnou učit hrát na nějaký hudební nástroj. Ať jim to vydrží!

T

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Výtvarná soutěž „Voda kolem nás“
22. dubna proběhlo na pracovišti Lipky
Rychta v Krásensku vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro žáky základních škol „Voda kolem nás“. Vyhlášení

bylo spojeno s výstavou prací žáků
a programem ke Dni Země.
Romana Horáková získala v I. kategorii 4. místo a cenu diváků.

Pythagoriáda 5. ročník – okresní kolo
Bartoš Radim – 4. místo
Minářová Julie – 5. místo
Horáková Petra – 8. místo
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Střípky z minulosti naší obce

O „šebrovském“ mlýnu
ve Svaté Kateřině
Stává se někdy, že prvotní zprávy z minula přicházejí v podobě hororu. Tak je tomu s první informací
o mlýnu v Kateřině z roku 1595.
áš známý úředník v Blansku Jiřík Skřivánek tehdy naléhavě sděloval Magistrátu města Brna, které bylo v Kateřině na
pravé straně potoka majitelem půdy a pánem poddaných: „V noci
na štvrtek již pominulý přijdouce tři lotři do mlejna šebrovského
na nocleh… nenáležitě téhož mlynáře a děvečku jsou k smrti hanebně zamordovali a manželku jeho, jsouce samodruhá, velmi
velice ztloukli, kteráž aby živá ostati měla nesmejšlím. Šaty jejich choděcí i ložní, též kožich králíkový a jiné všecky věci… jsou
pobrali. A protož Vašich Opatrností za to žádám, kdež by se koli
vejš psaný osoby v Brně městě nebo ve vsech zahodili a takové
šaty Židům anebo komukoliv prodávati chtěli, že jich jako takové
zločince a mordéře vzíti do vězení dáti a dostatečně podle zřizení
zemského poručíte opatřiti…“ (24. 11. 1595 v pátek před sv. Kateřinou). Dopis má pro nás hlavně obsáhlé tragické sdělení, aniž se
k tomu později dozvíme, zda zločinci byli odhaleni a dopadeni.

N

ení o tom totiž zmínka ani v pozdějším Jiříkově psaní, z něhož čteme, že měl práci ještě s vyřizováním pozůstalosti po
zavražděném mlynáři Vondrovi. Jak v Kateřině, tak i ve vsi Vejvanovicích (nyní Brněnské Ivanovice, část Tuřan), odkud nešťastný
mlynář zřejmě pocházel. „Tomáš Říhův, poddaný kláštera koleje
Matky boží v Brně… sobě stěžoval, z strany téhož statečku pozůstalého po nebohém mlynáři, jako by jemu se zkrácení dít mělo…
Kdyby on co dobrého bratru svému přál, měl se o to prve, aby
tělo jeho, kteréž hanebně zamordováno jest, pochováno bylo,
starati… srozumívám tomu, že více o statek (= majetek) nežli
o bratra svého stojí… Učinil jsem tak, dajíce a poručíce starším
šebrovským, by mrtvá těla, mlynáře s děvečkou v pátek a mlynářku, kteráž do druhýho dne po smrti mlynáře živa byla, včerejšího
dne pochovati. Ten stateček po nich, dajíc jej zinventovati ouřadu
blanenskému, do Šebrova rychtáři sem opatřiti poručil. (26. 11.
v neděli po sv. Kateřině 1595)“.

N

jak se pozůstalostní řízení ještě dlouho vleklo, dosvědčuje posléze ještě jedno písemné Jiříkovo oznámení: „Knězi
Ondřejovi , správci kláštera koleje matky Boží… sděluji, že jsem
o statek pozůstalý po nebožtíku mlynáři s pány Brňany a přáteli
neb. mlynáře na Kořimě porovnání měl… S obou stran smlouvy
zpečetěný obsahují takto, že z toho pozůstalého statku ve Vejvanovicích rok po roku po 4 kopách vídeňskejch k záduší kostela

A
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sv. Panny Kateřiny až do vyjítí 40 kop vycházeti mají… což kostelník a opatrovník kostela téhož nejednou k rychtáři na dědinu
chodil …“ (7. června 1597). (Pozn: tj. do Vejvanovic)
vodní tragická zpráva nám navíc poskytuje vůbec první vědomost o tom, že v Kateřině už koncem 16. století existoval
mlýn, tehdy dosti častý projev šlechtického podnikání. V dřívějších soupisech majetku blanenského panství z let 1546 a 1568
jsou uváděny mlýny na řece Svitavě nad Blanskem a na Punkvě.
Náš však až ve shora uvedeném dopisu a dokonce označen
jako „šebrovský mlýn“. Později už je v pramenech lokalizován
do Kateřiny. A nebýt loupežného zločinu, asi bychom o něm měli
zprávu pozdější.

Ú

ro další sdělení musíme však jinam. Mlýn představoval ve své
době a v kraji velký technický pokrok, též zeměměřické inženýrské dílo. Vodní náhon začínal hned za šebrovským skalním
lomem, dno rybníka je dodnes patrné ze silnice. Mlýn stál na levé
straně potoka pod hrází rybníka. Mlynář Vondra jistě musel znát
obor, musel ovládat a umět opravit mechanismus. Jiné stavení
kromě kostela v těsném sousedství nebylo. Tragédie Vondrovy
rodiny zřejmě odrazovala jednu až dvě generace případných zájemců. Mlýn pak pustl a chátral dál v letech průtahů žoldnéřských
vojsk za třicetileté války, zejména když Švédové dobyli 1645
Nový hrad a obléhali Brno. Ještě v roce 1674 je uváděn v soupisu
úřední komise jako mlýn odedávna pustý. Avšak poté roku 1678
máme indicii, že byl znovu uváděn do chodu. A přímým potvrzením je záznam v blanenském urbáři z roku 1695, kde v seznamu
šebrovských poplatných je jako zvláštní kolonka uveden mlýn
v Kateřině (Kathareiner Mühle). Jeho držitel (nájemce?) je sice
osobně svobodný, ale ze mlýna platí roční daň.

P

e možné, že v dalších letech se mlýn stal i jistým společenským
místem setkávání pana otce a zdejších mlečů, též však potulných mlynářských prášků, tovaryšů, kteří přinášeli zprávy o vzdálenějších krajích, vyprávěli příběhy. V Kateřině sice nikde nebylo většího gruntu, na jejím malém, k zemědělství nevhodném a potokem
obtočeném ostrohu se však v minulosti sešly tři instituce vesnické
elity: kostel, mlýn a posléze myslivna vrchnostenského polesí.

J

Arnošt Skoupý
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Tajemství Nového hradu V
pátek 19. května odpoledne jsme se
sešli pod Novým hradem na parkovišti vedle řeky Svitavy. Naložili jsme věci
a hurá na hrad! Tam jsme si zahráli hry,
prohlédli hrad a společně se navečeřeli.
Po večerce šly spát děti do hradu a některé, ty nejstatečnější, na věž.

V

špekáčky a chleby. Když jsme se vrátili,
přivítal nás král a zahájil na počest nás
a své nové ženy napínavé turnajové klání. Večer jsme si užili táborák s opékáním
buřtů a po setmění jsme vyrazili na noční
cestu hradem až do mučírny, kde se musely všechny děti podepsat.

neděli jsme po nástupu stihli oslavit
i jedny narozeniny a zahrát si poslední
velkou hru, jejímž cílem bylo vplížit se do
hradu a vyhnout se strážím. Strážci byli
přísní a nikoho nešetřili. Na závěr se vše
sečetlo a vyhodnotilo podle časů, ale hlavním účelem samozřejmě bylo si hru užít.
Po balení jsme si zahráli pár menších her
a po závěrečném nástupu, kde nám kastelán a hospodský poděkovali a pochválili
nás, že jsme nejlepší skupina, co kdy na
hradě byla, jsme se vydali domů. Tak snad
zase někdy příště a doufáme, že Nový
hrad nám opět vydá nějaké nové tajemství.
Ohnivák (Pavel Krejčí)

alší den po ranním budíčku, rozcvičce
pod hradem a dobré snídani proběhl
velký nástup s předáním nových přezdívek.
Následoval dopolední program, a to nošení
dříví z lesa a zkrášlování okolí neboli dobrý skutek, který děláme na každé výpravě.
Potom jsme si zahráli Lov bizonů, hru, která
nás sice vyčerpala, ale i pobavila.

D

O

dpoledne nás čekala pokladovka.
Děti našly na Starém hradě truhlu se

Svojsíkův závod
eště předtím, než organizátoři Svojsíkova závodu otevřeli registraci, bylo jasné, že bez přípravy nemáme žádnou šanci.
A tak jsme se každou středu před závodem procvičovali v uzlech
a všech ostatních disciplínách. Poslední zkouška byla postavit
stan a tu jsme zvládli jako nic.

J

pak přišel samotný dvoudenní závod. Museli jsme se popasovat jak s úkoly pro celou družinu, tak pro jednotlivce. Stavbu stanů jsme zvládli v dešti – sice mokří, ale zvládli. Potom jsme
měli za úkol uvařit na večeři palačinky. S menšími komplikacemi
jsme dostali 7,5 bodů z 10. Poslední páteční disciplínu plnili rádci
(velitelé hlídek), kteří dostali za úkol zakreslit do mapy body se
stanovišti. To byla brnkačka.

A

sobotu ráno jsme museli vstát v 5.30 a udělat snídani na 7.00,
což jsme tak tak stihli. V 9.00 jsme vyrazili na trať a hned jsme
vyfasovali zdravovědu. Za tu jsme získali nejvíc bodů ze všech

V

a podobně se nám dařilo i na
dalších dvou stanovištích. Ale
pak přišla orientace, kterou
jsme pokazili, a biologie… no,
tu též. Po individuálních úkolech (například zručnost – jízda na kole s vajíčkem v ruce,
zdatnost atd.) jsme měli čas se
sbalit a naobědvat. Po zhruba
tříhodinovém čekání proběhlo
vyhlášení. Umístili jsme se na
pátém místě, což je na naši
první účast v závodě dobré.
A k tomu jsme si to pěkně užili.
Chtěl bych moc poděkovat všem účastníkům i těm, kteří se podíleli na přípravě závodu.
Ohnivák (Pavel Krejčí)
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Pohádkový zápis
Ano, právě takový proběhl 20. 4. 2017 v základní škole v Šebrově. A název
nemá daleko od skutečnosti. Letošní předškoláky totiž provázely jejich
velkým dnem opravdové pohádkové bytosti.
a začátku děti přivítal Večerníček, který jim rozdal „Průvodce pohádkou“. K čemu tento list slouží nám všem vysvětlila paní ředitelka, která rodiče i děti slavnostně přivítala ve třídě. Pak se přítomným představily
všechny pohádkové bytosti a také samotní předškoláci.

N

o tomto úvodu se všichni s úsměvem rozeběhli ke stanovištím, kde si
pod dohledem Večerníčka, Manky, Vochomůrky, Křemílka, vodníka
a Malé čarodějnice ověřili svoji zručnost, postřeh, logické myšlení i další doposud získané znalosti.

P

dměnou byl budoucím prvňáčkům nejen úsměv na tváři a radost z dobře odvedené
práce, ale i dárky, které
pro ně školáci přichystali.
A na samotný závěr se se
všemi rozloučil sám pan
Večerníček, jak jinak, než
na své jednokolce.

O

Jana Sýkorová

Moje Veličenstvo kniha 2017
V anketě Titulní strana 2017 soutěže Moje Veličenstvo kniha, ve které hlasovali návštěvníci internetových stránek www.ecb.cz,
zvítězila třída Včeliček ze ZŠ a MŠ Šebrov s knihou Kůň a zajíc. Kniha obsadila 1. místo i v kategorii „Kolektiv žáků MŠ“, které
udělovala odborná porota.
oje Veličenstvo kniha je výtvarně-literární soutěž pro
děti a mládež o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Zúčastnit se mohli jednotlivci i kolektivy od škol
mateřských až po střední. Odborná porota posoudila úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek,
zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu
a celkový dojem. Do soutěže přihlásili mladí tvůrci 55 originálních vlastnoručně vytvořených knih, které letos doputovaly z celé republiky i ze zahraničí.

M

čeličky vytvořily knihu z ručního papíru, dekorovaly
ubrouskovou metodou a rovněž vazbu vyrobily z přírodních materiálů. Text příběhu Kůň a zajíc vymyslela
Eliška Slováková. Ta si spolu s Violou Kalabusovou zajela
převzít vítěznou cenu – dort, knihy, diplomy a drobné dárky
věnované EkoCentrem Brno.

V
S

lavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 12. 5. 2017 ve skvělé atmosféře inspiračního
centra Písečník 94 v Brně.

Děkujeme tímto rodičům za zabezpečení dopravy.
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