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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
sluníčko pomalu začalo hřát a všechno v přírodě se pomalu probouzí k životu. I když se
potýkáme s velkým suchem, tráva nám roste i bez zalévání. Jelikož nám v letošním roce
pracovní úřad uvolnil pouze jednoho pracovníka, chtěla bych Vás tímto požádat o spoluúčast
na úklidu obce a to hlavně o pomoc při sečení trávy před svými nemovitostmi.
Díky stížnostem na vyvážení a placení odpadů bylo zahájeno jednání s firmou STKO Mikulov
a firmou Moje odpadky. O všech změnách budete vždy průběžně informováni. Proto prosím
sledujte webové stránky obce nebo vývěsku u Coop Jednoty.
U PPS Agro a.s. se podařilo na náklady obce odklidit černou skládku, která ještě projde
finálními úpravami. Opět tedy žádám o dodržování zákazu ukládání odpadů. Na to máme
vybudovaný krásný sběrný dvůr. Byla také dokončena oprava dešťové kanalizace na ulici
Příční. Vozovka byla upravena betonovou směsí a stará, již nepoužitelná dlažba z chodníků
byla nahrazena asfaltovým recyklátem. Pokud v příštím roce bude opět vyhlášen dotační titul
na úpravu místních komunikací, chtěli bychom pokračovat opravou této komunikace a
chodníků. V současné době se zpracovává projekt na novou komunikaci za kostelem.
Chci vám popřát krásné jarní dny plné pohody a pozvat vás na nezávazné posezení se
mnou.Tímto všechny občany zvu dne 16.5.2019 v 18.00 hod do sálu OÚ, mimo úřední den a
bez zastupitelstva. Očekávám od vás různé nápady, co vám v obci chybí, co by se mělo
zlepšit, jak by měla naše obec fungovat.
Starostka obce

Základní škola Dolní Věstonice
„I v malé škole se mohou dít velké věci.“
Letošní školní rok byl pro naši Základní školu v Dolních Věstonicích plný
významných změn. Výsadba zeleně před a v okolí školy, zářící květy krokusů symbolizující
životy židovských dětí mezinárodního projektu o holokaustu, odpočinkový mobiliář,
rozšířené parkoviště … to vše je patrno hned po příjezdu ke škole.
Nová střecha napovídá o úpravách i v budově školy. V lednu proběhla kolaudace
podkrovních učeben, které byly současně s bezbariérovými přístupy, sociálními zařízeními
a výtahem vybudovány za více než 20 milionů korun. Projekt byl z devadesáti procent krytý
z dotací EU. Nyní se můžeme pochlubit nejen jazykovou nebo regionální učebnou, ale i
zcela novou učebnou počítačovou, přírodopisnou a polytechnickou s veškerým
nejmodernějším zařízením a špičkovou elektronikou. Jsme součástí celoevropského
projektu Eduroam, který zajišťuje rychlejší připojení k internetu a práci s tablety. Dále se
v suterénu nachází prostorná keramická dílna, která je rovněž součástí projektu. Je
vybavena dvěma kruhovými pecemi a dvěma hrnčířskými kruhy. Těšíme se stále velkému
zájmu dětí i dospělých pracovat v keramických kroužcích.
Žáci naši školu reprezentují v různých vědomostních, výtvarných či recitačních nebo
sportovních soutěžích. Umísťují se v krajských kolech, občas dosáhnou i na
celorepublikovou špičku. Jsme na ně pyšní.
V červnu dvacet prvňáčků slavnostně ukončí svůj první školní rok a 18 přijatých dětí
vytvoří novou první třídu ve školním roce 2019/2010, přičemž 5 chlapců a 2 děvčata budou
právě ze Strachotína. V září na ně bude tradičně čekat krásná nová třída, opravená a
rozšířená družina a spousta kroužků.
Je příjemné pozdravit se každé ráno s vlídnou
tváří paní Palavy. Je příjemné vcházet do
zrekonstruovaných prostor naší školy. Milejší je
však pracovat s dětmi, které dobře známe. Jsme
jedna velká rodina. A proto se těšíme nejen na
slavnostní den 31. června, ale i na první školní den
2. září 2019.
Danuše Knápková

Římskokatolická farnost Strachotín

Farnost Strachotín o velikonočních svátcích
Svátka jara – Velikonoce – největší křesťanský svátek, jsme
uvítali i v našem slavnostně vyzdobeném kostele sv.
Oldřicha a Metoděje. Nedělní bohoslužbu vedl P. Mgr. Vít
Fatěna z Křepic, který zastoupil našeho nemocného pana
faráře P. Mgr. Jiřího Grmolce.
ZVYKY A TRADICE VELIKONOC
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně
místně liší. Vzhledem k časové blízkosti křesťanských
Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice
pravděpodobně původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Sazometná středa
Na Sazometnou (škaredou) středu se vymetaly komíny.
Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se
budete mračit po všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou, aby nebyli nemocní. Hospodyně musí
zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebude mít pak v
domě blechy. V Orlických horách se házel do studny chléb s medem, aby se v ní držela
voda po celý rok. Také jidáše (pečivo) s medem zaručovaly zdraví, ochranu před uštknutím
hadů a před žihadly vos.
Velký pátek
Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se
chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou
za hlavu, aby je pak nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik
stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými
nitěmi chránila před bleskem. Nesmělo se prát prádlo, protože by se namáčelo místo do
vody do Kristovy krve. Nesmělo se pracovat v sadu ani na poli, aby se nehýbalo se zemí.
Nesmělo se nic půjčovat ani se s nikým hádat, aby se Vám všechny hádky vyhnuly a naopak
peníze si k Vám našli cestu.
Bílá sobota
Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné.
Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu,
aby ho chránily před požárem. Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a
chystalo na slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se
mazance i velikonoční beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali březové
metličky a zdobila se vajíčka.

Boží hod velikonoční
Na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec,
vejce, chleba, víno. Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá návštěva
dostala kousek z posvěceného jídla. Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného
mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou
se velikonoční beránci.
Velikonoční pondělí
Na Velikonoční pondělí je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od
domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami.
Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka. V mnoha vsích bylo zvykem číhat
na děvčata ráno, když šla do kostela.

Myslivecký spolek Strachotín

Jaro přichází , příroda se probouzí
S příchodem jara končí doba přikrmování zvěře, a tak se každý člen pustí do čistění ,
vydesinfikování a oprav přidělených zásypů a přikrmovacích zařízení, aby zbytky krmiva nebyly
příčinou vzniku a šíření parazitů a nemocí. Proběhlo i každoroční sčítání zvěře, bohužel počty
nejsou důvodem ke spokojenosti.
V rámci spolupráce s obcí paní Marcela Přikrylová navštívila děti v mateřské školce ve
Strachotíně a povídala si s dětmi o zvířatech , které u nás žijí. Děti nám potom namalovaly pár
krásných obrázků.
Stejně jako loni jsme se po domluvě s p. Gutmanovou Jarmilou aktivně účastnili vyhlášené
úklidové akce Povodím Moravy „My pro vodu, voda pro nás, a nasbírali nespočet pytlů odpadu
z hráze nádrže.
V květnu proběhne výstava trofejí , kynologické akce a jiné akce týkající se myslivosti , které
navštívíme. Například svod psů a výstava trofejí v Rakvicích , Národní výstava myslivosti v Brně
, Mezinárodní výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem .
Právě v tomto období se začínají rodit první mláďata , a proto prosíme majitelé pejsků , aby
nechávali své miláčky na vodítku .
Za Myslivecký spolek Strachotín
Marcela Přikrylová

VINAŘSKÝ SPOLEK STRACHOTÍN
Vinařský rok začíná nebo končí jarem?
Loňský rok vinaři zakončili svěcením mladých vín, kde se ochutnala spousta vzorků
ročníku 2018, diskutovalo se i bavilo u cimbálové muziky. A čím se zabýváme nyní?
Velikonoční období letos nepatřilo relaxaci nebo návštěvám, ale přípravám na již VI.
ročník Výstavy vín, která se koná 27.dubna. Vzorky vín se musí roztřídit, očíslovat a
zejména ohodnotit degustační komisí. Ta se sešla o velikonoční sobotě a dohromady
obodovala přes 360 vzorků domácích a přespolních vín.
Jaký pohled na jaro mají vinaři-vinohradníci?Zatímco
příroda teprve začíná svůj každoroční cyklus, vinaři mají
plno práce i přes zimní měsíce. Ostříhat vinohrad, zpracovat
réví, plečkovat, vázat – to vše je potřeba stihnout, dokud je
půda ještě
poddajná a z
oček se neklubou
první lístky. Ty můžeme ve vinohradech
spatřit v posledních letech stále dřívěji. A jak
pomalu klesá strach z jarních mrazíků, stoupá
u mnohým obava ze sucha. Nezbývá, než
doufat, že letošní ročník dobře dopadne.
Na závěr, prosím, přijměte pozvání na 5.
ročník Otevřených sklepů, které se budou
letos konat 8. června. V září nás opět čeká
akce s názvem „Za burčákem do Strachotína“.
Úspěšnou sezonu a dobrý rok přejí vinaři.

HZS Strachotín
Mladí hasiči
Mladým hasičům skončila zimní sezóna, ve které se zaměřují na zručnost, postřeh a
soustředění. Vše zúročili v uzlových soutěžích, kterých se přes zimu zúčastnili. Nebylo jich
málo a z každé přivezli několik medailí. Z Perné dvě 1.místa, dvě 2.místa, ze Starovic
1.místo, 2.místo a dvakrát 3.místo a z Bořetic 1. místo a 2.místo. Celkem tedy 10 medailí
ze tří soutěží.
Do Uzlové open ligy vstoupilo tentokrát i mladší družstvo. V náročné pětikolové soutěži se
naši nováčci ligy umístili na celkovém 4.místě a tím postoupili do superfinále, kde si
vybojovali 7.medailí. Starší družstvo zůstalo čtvrtým rokem na stupních vítězů. Vybojovalo
celkové 2.místo.
Soutěžilo se i v uzlování kategorie dorost, který ovládl celkové 2.místo.

Trénovala
se
nejen rychlost
rukou,
ale
prohlubovaly se
i vědomosti pro
získání odznaků
odborností.
Mladí
hasiči
malovali a psali
do celorepublikové výtvarné a literární
soutěže Požární ochrana očima dětí,
jejichž dílka postoupila do okresního kola.
Letos se zúčastnila se svými výtvory i
strachotínská MŠ. Tímto skončilo zimní období a mladí hasiči zahájili přípravu na okresní
kolo a další soutěže, které je čekají.
Dana Murínová

Anketa Strom roku 2019

Farní tamaryšek bude soutěžit !V minulosti jsem do této soutěže přihlásila dub letní,
památný strom u rybníku. Získal ocenění a diplom Strom hrdina, za to, že přečkal kácení a
ničení lužních lesů v souvislosti s výstavbou nádrže Nové Mlýny.
Letos jsem za obec Strachotín navrhla a nominovala Farní
tamaryšek. Z došlých přihlášek odborná porota vybere v
květnu celkem dvanáct finálových stromů, které zástupci
Nadace Partnerství osobně navštíví. Z těchto pak od června do
září v online hlasování, které je novinkou letošního ročníku,
lidé vyberou vítěze. Ten získá odborné ošetření od
dlouholetého partnera soutěže PROSTROM Bohemia a bude
reprezentovat barvy České republiky v zimním celoevropském
kole. Odkaz na hlasování bude umístěn na webových stránkách
obce i v tištěné podobě ve vývěsce. Hlasování v anketě bude
spuštěno 17. června 2019 a potrvá až do 25. září.
https://www.stromroku.cz/hlasovani
Dejte hlas svému obecnímu stromu.
Jarmila Gutmanová

HABÁNEK
Habánek zpívá, tančí, recituje…..
Rok 2018 byl pro Habánek jedna velká výzva. Naši "túru" jsme tradičně zahájili
vystoupením k svátku matek. Na pomoc jsme si přizvali naše krojované stárky a společně
zatancovali Českou besedu. Byl nás plný sál !
V červnu jsme odjeli do Domova pro seniory v Šanově, kde jsme byli překvapením pro paní
Annu Veleckou. Dětem se tento výlet moc líbil, cestou domů byly plné emocí. A pusu
nezavřely ani doma, kde pokračovaly ve vyprávění maminkám a tatínkům, babičkám i
dědečkům. V Šanově nás čekalo velice vřelé přivítání. Celé osazenstvo domova s námi
zpívalo a po vystoupení jsme si dlouze povídali. Tento rok se tam chystáme znovu, a děti
se už nemohou dočkat.
V červenci jsme uspořádali Cyrilometodějský koncert v našem kostele. Kostel byl plný do
posledního místečka, nálada byla lehce nervózní, ale po prvních tónech se děti uvolnily a
zbytek zvládly na výbornou. Akustika v kostele dala vyniknout nejen krásným lidovým
písním, ale i moderním melodiím
V srpnu jsme na oplátku pomohli my stárkům a připravili si krátké vystoupení na krojované
hody. V neděli jsme šli společně v krojovém průvodu a odpoledne vystoupili v parčíku u

Obecního úřadu, kde jsme společně zatancovali Českou besedu . Děti si připravily malé
překvapení, s kterým sklidily velký potlesk.
Na podzim jsme přispěli krátkým vystoupením k oslavám 100. výročí oslav vzniku ČSR.
A chvilku na to odjely do Domova seniorů ve Vranovicích. I zde nás čekalo milé přivítání.
Babičky a dědečkové nás nechtěli pustit, a tak se přidávala jedna písnička za druhou .
„Dobrý den,
dovolte, abych touto cestou poděkoval za jedinečné představení pěveckého a tanečního
souboru Habánek, které se uskutečnilo dne 6. 10. 2018 v našem sociální zařízení Domov se
zvláštním režimem Vranovice. Dle slov klientů i celého personálu byla celým souborem předána
výjimečná atmosféra plný pozitiva a elánu. Místností se šířily zvučné hlasy nejen dětí, ale též
našich klientů – kteří se alespoň na okamžik navrátili do svých „mladistvých let“ a písněmi si
připomněli své hezké chvíle. Tímto se provázaly mezigenerační vztahy a předalo se více, než lze
slovy popsat.
Ještě jednou děkujeme celému souboru – každému dětskému hlasu, vedení nevyjímaje a
budeme rádi, pokud opět zavítáte do našeho sociálního zařízení - Domov se zvláštním režimem
Vranovice.“
S přáním hezkého dne
Václav Kostner, DiS.
SENIORPROJEKT s.r.o. Vranovice

V prosinci jsme představili krátké pásmo koled u rozsvěcování vánočního stromu.
Povídali jsme si o Ježíškovi a tradici vánoc. Maminky a babičky nám pomohly, a tak jsme
se představili v tradičním oblečení, s Pannou Marií, Josefem, anděly i pastýři. Nakonec
přišli i Tři králové. Moc nám to všem slušelo.

Protože v naší vesnici žijí babičky a dědečkové, kterým už zdravíčko nedovoluje dojít za
námi k vánočnímu stromu, obešli jsme s dětmi naše nejstarší a navštívili je přímo u nich
doma. Popřáli jim krásné vánoce, zazpívali koledy a předali malý dárek - svícen, který jsme
s dětmi společně vyrobili. Nemusím říkat, že emoce byly na obou stranách.
Rok 2019 jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou. Čeká nás vystoupení ke Dni matek. Plánujeme
s dětmi výlet na folklórní slavnosti, abychom viděli i ostatní soubory. Máme se toho ještě
spoustu učit.
Pěkně jsme se rozrostli. V současné době navštěvuje Habánek 20 dětí ve věku od 4 roků do
13 let. Samozřejmě nám chybí kluci, ale mezi nejmenšími už jich pár máme :-)
Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kdo rádi zpívají, tancují a užívají si legraci. Zkoušíme
pravidelně každou středu, mladší děti od 17h. do 18h., starší od 18h. do 19h.
Radka Vyskočilová

KULTURNÍ KOMISE

Kulturní komise
Na podzim roku 2018 obnovila svoji činnost kulturní komise. V úplně novém složení ji
hned od samého začátku čekala spousta práce.
Jako první akci jsme připravili Vánoční dílničky. Nezastavil nás ani neplánový výpadek
el.proudu. Vyrobili jsme spolu s dětmi spoustu adventních věnců, lucerniček i svícnů.
Na 1.adventní neděli jsme uspořádali setkání u vánočního stromu a 5.prosince za námi přišel
Mikuláš s andělem a čertem.

V únoru nás čekala velká výzva - Krojový ples. I když celou dobu příprav provázela spousta
práce, obav a starostí, nakonec vše dopadlo na výbornou. Obecní sál praskal ve švech.
Přijelo velké množství přespolních stárků, do krojů se oblékli malí, mladí i věkově
pokročilejší. Byla to nádhera a pro příchozí pastva pro oči. V úvodu vystoupil Habánek se
svým krátkým pásmem písniček a tanečků, a pak společně se stárky zatancovaly Českou
besedu. Končilo se v brzkých ranních hodinách a některým hostům se ani nechtělo jít domů.
V březnu jsme připravili pro naše nejmenší Maškarní ples. I přes krásné počasí, které už
venku panovalo, přišlo velké množství dětí. Užili jsme si spoustu her , tancování i tomboly.
V dubnu jsme uspořádali první Bazárek. Sešlo se velké množství pěkných věcí, oblečení
pro děti i dospělé, hračky, postýlky, sedačky, brusle, koloběžky,.... Bohužel zájem o nákup
byl velice malý .
Koncem dubna nás čeká Čarodějnický slet. Plánujeme Den dětí, akci Sportuje celý
Strachotín, krojové slavnosti a spoustu dalších akcí. O všech vás budeme informovat na
webových stránkách obce - www.strachotin.cz, na facebooku obce Strachotín a
prostřednictvím plakátů ve vývěsce u obchodu.
Těšíme se na vás na našich společných akcí. Děkuji všem členům kulturní komise , i jejich
rodinným příslušníkům za jejich obětavost a ochotu pomoci, a to i na úkor svého volného
času a bez nároku na odměnu. Bez vás by to nešlo, DĚKUJI !
Radka Vyskočilová

SAULOKNA
Kousek zapomenuté přírody
Již v minulých letech se několik dobrovolníků podporovaných rybáři z obcí Pouzdřany a
Popice a Strachotín pustilo do obnovy a revitalizace kousku zbylého prostoru a vodní
plochy slepého ramene Dyje. Ještě v zimním období došlo k menšímu zásahu formou
pořezu nebezpečně narušených dřevin a kosterních větví, ale dřevní hmota byla ponechána
na místě pro účely vytvoření podmínek života hmyzu a brouků.
V letošním roce jsem oslovila i občany s prosbou o finanční podporu na zakoupení keřů,
které doplní výsadbu stromů , a protože se podařilo vybrat několik korunek, mohla jsem
zakoupit desítky sazenic vhodných pro naši oblast a hlavně takové, které budou prospěšné
ptákům, hmyzu, zvěři. Všichni se snažíme mít čisté trávníky, pampelišky ničíme, z keřů si
sadíme spíše ty okrasné než ty, na kterých i na zimu zbydou plody pro ptáky. Proto jsme
vysadili např. hloh, dřín, muchovník, lískáče.
Finančně na výsadbu přispěli: manželé Minaříkovi, manželé Hrobařovi, paní DrdlíkováMoravský statek, pan Řehák Miroslav, pan Přibyl Jan, pan Gutman Petr, sazenice stromů
-p. Stehlík Jaroslav. Děkuji všem.

Ze všech médií dostáváme informace, že příroda je v ohrožení. Odborníci bijí na poplach.
Jen v Česku ubylo za poslední roky nejméně 75 procent hmyzu, a v důsledku toho vymírají
i ptáci, kteří se jím živí. Krize je ale podle vědců globální. Pokud člověk výrazně nezmění
svůj přístup k přírodě, bude podle odborníků další na řadě. Zkuste sami během týdne
napočítat kolik jste zahlédli motýlů, čmeláků, včelek….. a kolik jste měli přes zimu na
krmítku kosáků??
A protože nám stále své zuby ukazuje na dřevinách u vodní plochy bobr se svou rodinou,
rozhodli jsme se použít vyzkoušenou ochranu ze starého pletiva, a postupně v rámci brigád
kmeny stromů obalujeme , čímž zamezíme ohryzu bobrem a postupnému odumření stromů.
Akci na sehnání starého pletiva materiálně a dopravně podpořil p. Hudeček Jaromír, p.
Handl Josef, p. Stejskal Jan , p. Přibyl Jan. A opět v rámci brigády si na pletivové obaleče
hráli rybáři.
Na Saulokně již při procházce najdete i informační cedule , které vám přináší základní
informace o historii, co žije ve vodě i na břehu, jaké dřeviny a rostliny můžete spatřit.
Postupně budu tyto informace doplňovat. Dřevěné stojny poskytl p. Hrobař Miroslav,
děkuji. Cedulky jsou zatím jen zafoliované, brzy budou již nahrazeny lepším materiálem.
Je potřebné si však uvědomit, že všechny tyto práce a péče dělají dobrovolníci ve svém
volném čase, na úkor svého volna, mnohdy za finance ze svých peněženek. Není to jen
vysadit a hotovo. Důležitá je následná zálivka , bez té by nepřežily v teplotních podmínkách
bez deště žádná sazenice, stejně tak vytvoření a opravy ochrany kolem sazenice proti okusu
i proti poškození při sekání travního porostu.
Věřte, že když potom vidíte z nově vysazené dřeviny říznutou korunu pro potřeby vidličky
pod rybářský prut , přejeté keře dva dny po výsadbě motocyklem, a nebo odpadky naházené
do oplocení stromu, chce se vám brečet, nadávat zároveň. I nově nastěhovaní zahrádkáři
si určitě našli pozemky v blízkosti Saulokny, aby měli kousek zeleného kolem sebe, a měli
by mít zájem na tom ji udržovat a pečovat o ni.
Važme si kousku krásné přírody, která nám u obce zbyla
a chraňme ji.
Gutmanová Jarmila

INZERCE - REKLAMA

MY PRO VODU, VODA PRO NÁS

Pod záštitou pořadatele - Povodí Moravy a.s. se uskutečnil již 6. ročník dobrovolné akce
zaměřené na úklid v okolí vod , a to na různých místech povodí Moravy a Dyje.
Dne 6. dubna jsme po ránu vyběhli do prostoru vybaveni rukavicemi, pitím , oplatkem,
dobrou náladou a spolu s myslivci sesbírali několik desítek pytlů odpadu v okolí obce a
vodního díla Nové Mlýny.
O týden dříve nás předběhli dobrovolníci z Brna vedené panem Janem Balůškem a
pomohli sesbírat nános odpadu u cyklostezky. Děkujeme a těšíme se na viděnou zase
s pytlem v ruce😊)
Jarmila Gutmanová

SENIOŘI STRACHOTÍN
IV.setkání s harmonikou 9.3.2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Zástupce Oblastní charity v Břeclavi poděkoval všem dárcům , kteří v rámci Tříkrálové
sbírky v roce 2019 přispěli, a zároveň taktéž přímo koledníkům, kteří vaše domácnosti
navštívili. Malí koledníci dostali navíc dárek za svou účast, a to ve formě návštěvy nově
zrekonstruovaného kina v Hustopečích na filmu YETI- Ledové dobrodružství.
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