Dýňové posvícení 2012
… letos již pátý ročník se konal netradičně v neděli, 7.10. Letos nám také nevyšlo úplně počasí, dopoledne
pršelo, odpoledne se počasí ale umoudřilo. Tak jsme vyzkoušeli také vnitřní prostory hájenky, zatopili, a
tvořivé dílničky pro děti umístili dovnitř.
Vevnitř také vyřezávala jablíčka, ředkvičky, lilky a další ovoce a zeleninu paní Zlatuše Lacková ze Staré
Boleslavi, která se věnuje vyřezávání do ovoce. Její výtvory také sklidily v Nedomicích obrovský úspěch a
zájem.
Do vlastní dýňové soutěže bylo zařazeno 44 vyřezaných exponátů a 2 dýně obrovské, na váhu.
Letošní vítězové:
Největší dýně–Véna Kopecký (Kostelec nad Labem) – 51,6 kg
Nejhezčí vyřezaná (porota ve složení p. Hromada, p. Krupička a p. Bušek hodnotila vyřezané dýně):
1. místo Kubík Dlabač – černoška
2. místo Družina ZŠ Nedomice – kolekce malých dýní
3. místo Lukáš a Lucinka Prouzovi - sova
Miss Sympatie - Sova Lukáše a Lucinky Prouzových

Letos také proběhla tombola – ve formě slosování vstupenek, odměnou byl skleněný hrníček s obrázkem
dýně, který nakreslila paní učitelka Cocherová. Sponzoři dětského dne obdrželi volné vstupenky zdarma.

Rády bychom poděkovali:
-

mysliveckému sdružení, za zapůjčení areálu včetně poskytnutí dřeva
zaměstnancům firmy T-Mobile za pomoc při přípravě výstavy, v rámci Dne pro dobrý skutek
panu Vrbovi za půjčení balíků slámy, bez kterých by výstava neměla tu správnou atmosféru
panu Řehákovi za zapůjčení ozvučovací sestavy a nepromokavého přístřešku
paní Brodské za darování a upečení dortu pro vítěze MISS
pekařkám – paní Evě Kopecké (za kopec kremrolí), Janě Fabiánové, Brodské Šárce, Slávce Němcové,
Martině Honalové, Vlastě Haškové, Radce Dlabačové a Martině Stránské
ZŠ a MŠ Nedomice za vytvoření obrázků k tematické ozdobě areálu a vytvoření exponátů pro soutěž
děvčatům z Copánku a jejich rodinným příslušníkům za přípravu a organizaci akce
všem dětem a rodičům, kteří připravovali dýně pro soutěž
návštěvníkům za účast 

Výtěžek z akce – cca 500 Kč, bude věnován na konto projektu Dětské hřiště, na které je v současné době
objednaná projektová dokumentace a poté bude ihned zahájeno územní řízení na stavebním úřadě.

