
SPONZOŘI 2015-16 

Materiální pomoc 

Silnice a.s. kmeny na totem 

SDH Nové Veselí 4 metrový kmen na stojan pro kola 

rodina Ruberova okapové esíčko pro svod dešťové vody, balení kanadského šindele 

Dr. Pohanka veterinární péče zvířátek ve školičce 

pila Chmelař a synové nástěnka z fošen k ekoškole, dřevo na králíkárnu, police na knihovnu , 

 dřevo na zahradu 

rodina Jarošova Sirákov zajištění Martina na koni 

pan Zita, Bohdalovská ul. Oprava brány, pomoc s nakládkou kaštanů 

rodina Pospíchalova elektropráce ve školce (opravy zásuvek), okrasné dýně 

zahrádkáři Nové Veselí zelenina a ovoce z výstavy 

 vycpanina dravce 

rodina Lisnerová náboje do tavící pistole 

rodina Filippi puzzle ovoce 

pan Žila výroba králíkárny pro Ferdu 

rodina Kotíkova materiál a ušití 25 ks čepiček pro hospodyňky, ušití kostýmu  Kuřete 

rodina Svatoňova 15 kg prášek na praní Ariel 

rodina Doskočilova ušití patero šatů pro princezny  

rodina Pešlova papíry na kreslení, karton 

rodina Musilova karton, knoflíky 

rodina Tůmová hračky 

rodina Novotná papír na kreslení 

rodina Flesarova velikonoční zajíčci 

p. Hladíková Miluška sladkosti 

rodina Kadlecova lékařské špachtle, papír na kreslení 

paní Kejdových krmení a hračky pro koťátka, papír na kreslení 

rodina Krajčovičova papírové utěrky a papírové role 

rodina Veselá ( Ondra) pastelky, papír 

rodina Horkých kancelářský papír 700ks 

paní Landsmanová ramínko motýl, dárková krabice, papírové složky 

rodina Zítová brčka, párty lžičky 

rodina Vaculíkova 70 ks omalovánek, papíry, sešity 

pan Němec – Radostín sololitové desky 

rodina Křivánkova dvoje holínky 

rodina Dvořákova papíry na kreslení 

rodina Ficencova hračky, minerály, mušle 

rodina Košťálova letní jablka, papír na kreslení 2bedny 

rodina Lánova taška sena pro Ferdu 

rodina Lisnerova náboje do tavící pistole 

rodina Markova fotografování pro potřeby školky, 20 pěnových mečů na hry, královské  

 a princeznovské koruny pro děti, papír na kreslení 4 balíky 

rodina Vu Phuong taška sladkostí na dětskou pouť 

rodina Šilerova pomoc s instalacemi pro PC, skleničky s logem školičky, odvoz věcí na  

 školičku v přírodě 

pan Jiránek Mýtinka 6 lahví šampaňského pro děti 

rodiče předškoláků poukázky na konzumaci do restaurace Na louce 

 

 

 

 



 

Pomoc na jarmark 

Košťálovi věnečky z přírodnin se svíčkou, háčkované ozdoby, košíky, perníky 

Markovi  věnečky, ozdoby 

Doskočilovi vázičky, čertíky, andělíčky, penály, vločky z vlny, oblečky pro panenku 

Merunkovi keramika 

Růžičkovi svícínky, sušenky 

Kotíkovi textilní voňavé srdíčko, věneček 

Nejedlých ozdoby koule 

Jarošovi ozdoby hvězda 

Lánovi adventní věnečky 

Zítovi koťátka hvězdičky, ozdoba žárovka, ozdoba oříšky 

Svatoňovi dekorace stromeček, ozdoba srdíčko 

Křivánkovi adventní věnec ze chvojí 

Kasalovi odlévaná mýdla, koupelové soli 

Musilovi sušenky, sněhuláci, džem dýně s pomerančem 

Fialovi med 

Hladíkovi háčkované zvonečky 

Wimmrovi háčkované vločky a andílci 

Brodských šperky 

Šrámkovi koťátka zvonečky, sušenky 

Dolejšovi vyplétaný stromeček, zvonečky, hvězdy  

Bělíkovi termohrnek, svítící hvězdy 

Dvořákovi pečený čaj 

Tesárkovi  kokosky 

Vaculíkovi nástěnné obrázky 

Kujalovi vánoční popcorn a tašky 

Chmelíkovi skořicové křížaly 

Poulovi perníčky v celofánu 

Horkých muffiny 

Dvořákovi muffiny 

Tůmovi stromečky 

Flesarovi sněhuláky, pytlíky na byliny 

Šimůnkovi sušený pórek 

Šrámkovi kuřátka andělíčky z těstovin 

 

Finanční dary 

Miluška Hladíková 1.000 na Vánoce 

PKS a.s. Žďár nad Sázavou 5.000 na rozvoj školky 

rodina Jarošová 2.000 na rozvoj školky 

Masopustní průvod 4.000 na rozvoj školky 

Emílie Křivská    500 na rozvoj školky 

Křivánkovi Nové Veselí   1.000 na rozvoj školky 

Plastia s.r.o. 20.000 na rozvoj školky 

rodina Filippi   1.000 na Dětskou pouť 

rodina Flesarova sleva na zboží na vánoční jarmark 

rodiče předškoláků 2.000 Kč na rozvoj školky 

  

  

 


