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Vážení spo lu ob ča né, dne 5. břez na se ko na lo za se dá ní za -
stu pi tel stva obce, na kte rém byl schvá len roz po čet obce pro rok
2014. Pří jmy obce byly pro le toš ní rok schvá le ny ve výši
27.519.000 Kč, vý da je jsou ve výši 35.566.100 Kč. De fi cit pře -
sa hu jí cí 8 mil. Kč bude kryt z fi nanč ní re zer vy roku 2013.  

Za stu pi te lé obce schvá li li v rám ci roz počtu usku teč ně ní ná -
sle du jí cích akcí: 

Do pla tek za stav bu re cep ce a pří jez do vé ko mu ni ka ce do
kem pu Mer kur ve výši 1 mil. Kč (re cep ce a ko mu ni ka ce byla
vy sta vě na v roce 2013 s po za stáv kou pla ce ní po od stra ně ní ne -
do děl ků). V pří pa dě klad né ho pří stu pu ar che o lo gic ké ho ústa vu
k vy bu do vá ní roz hled ny na Řím ském vrchu by chom se po dí le li
na bu do vá ní roz hled ny. Za stu pi tel stvo od sou hla si lo část ku ve
výši 1,5 mil. Kč. Čeká nás do bu do vá ní pro sto ru mezi cuk rár nou 
a re stau ra cí U Lasa, na který jsme vy čle ni li 0,5 mil. Kč. Bude se
sta vět cyk los tez ka - pro poj ka mezi pro me ná dou a nově vy bu -
do va nou cyk los tezkou v pá teř ní ko mu ni ka ci v část ce
1,1 mil. Kč. Tak též se po dí lí me spo lu s Bro dem nad Dyjí a Dol -
ní mi Du na jo vi ce mi na zpra co vá ní pro jek tu cyk los tezky na
pro ti leh lém bře hu hor ní No vo mlýn ské nádrže a bu de me zpra -
co vá vat pro jekt cyk los tezky přes hráz hor ní a střed ní
No vo mlýn ské nádrže. V pod zim ních mě sí cích se bude bu do vat
vo do vod u skle pů za garážemi bý va lé ho are á lu Vo do vodů a ka -
na li za cí v část ce 0,6 mil. Kč. V loň ském roce se ne zre a li zo va la
vý stav ba ví ce ú če lo vé ho hřiš tě u re kre ač ní ho za ří ze ní La gu na.
Re a li za ce pro běh ne v le toš ním roce a je na ni vy čle ně na část ka
3 mil. Kč. U re kre ač ní ho za ří ze ní bude také opra ven chod ník.
Dále se bude re a li zo vat vý stav ba fit par ku (ven kov ní po si lo va cí
stro je) ve 2 lo ka li tách, a to v pro sto ru mezi fot ba lo vým hřiš těm
a pro me ná dou a u pří sta viš tě. Na vy bu do vá ní fit par ku je vy čle -
ně ná část ka 0,7 mil. Kč. Po čí tá se s do bu do vá ním ve řej né ho
osvět le ní v čás tech obce, kde je ne do sta teč né nebo zce la chy bí.
Za stu pi tel stvo v rám ci roz počtu vy čle ni lo i fi nan ce na nákupy
pozemků. Bude se jednat hlavně o nákupy pozemků v kempu
Merkur. Dalším nákupem bude pořízení nového vozidla pro
údržbu obce ve výši 1 mil. Kč, a to z důvodu, že plochy údržby
obce se neustále zvětšují. Zvažuje se pořízení komunálního
vozidla s možností kontejnerového nosiče.

V roz počtu se také po čí tá s část kou 300.000 Kč jako půjč ky
ob ča nům na pod po ru by to vé ho fon du. Dále jsou v roz počtu vy -
čle ně ny pro střed ky na do kon če ní no vé ho územ ní ho plá nu obce
(územ ní plán ne byl z dů vo du prů ta hů jed ná ní o sil ni ci R52 do -
kon čen ani v roce 2013). Dal ší mi roz počto vý mi položkami jsou 
pro střed ky ve výši 0,8 mil. Kč na škol ství. Tato část ka za hr nu je
pro střed ky na pro voz míst ní ma teř ské a zá klad ní ško ly. Před po -
klá da né ná kla dy na pro voz čis tír ny od pad ních vod jsou ve výši
2,7 mil. Kč, pro voz ve řej né ho osvět le ní spolk ne 340.000 Kč,
vý da je na od pa do vé hos po dář ství před po klá dá me ve výši
1,15 mil. Kč (pří jem za od pad od ob ča nů se před po klá dá ve výši 
300.000 Kč). V rám ci vý da jů odpadového hospodářství

počítáme s výdaji na vývoz odpadů a úhradu za provozování
sběrného dvora.

V roz počtu se také po čí tá s fi nanč ní mi pro střed ky na vy pra -
co vá ní za sta vo va cí stu die Pa so hláv ky - vý chod, kte rá by měla
ur čit za sta vi tel nost po zem ků za hřbi to vem u cha to vé osa dy.
V le toš ním roce by se mělo pro jek to vat zasíťová ní po zem ků
pro vý stav bu ro din ných domů v lo ka li tě za hřbi to vem. Stu die
Pa so hláv ky - vý chod a zpra co vá ní pro jek tu zasíťová ní po zem -
ků pro vý stav bu ro din ných domů se měly re a li zo vat v loň ském
roce, bohužel však zpra co vá ní těchto dokumentací je závislé na
schválení územního plánu obce.

V rám ci roz počtu obce bylo schvá le no po skyt nu tí pří spěv -
ku zá jmo vým or ga ni za cím, a to ná sle dov ně: Sva zu žen
65.000 Kč (na ma so pust, hody, bab ské hody a po se ze ní s dů -
chod ci), hasi čům 150.000 Kč (na do bu do vá ní zá klad ny spor tu,
po řá dá ní re pub li ko vé sou těže hasič ské ligy a na čin nost), fot ba -
lis tům 225.000 Kč (na pro voz a údržbu hřiš tě + ša ten,
vy bu do vá ní stud ny pro za v lažová ní, na po ří ze ní vře te no vé se -
kač ky a na čin nost), mys liv cům 133.000 Kč (na čin nost,
po řá dá ní sou těží a úpra vy zá ze mí), Čer ve né mu kříži 5.000 Kč
na úkli do vé pro střed ky do or di na ce lé ka ře a za hrád ká řům
7.000 Kč na košt vín. Taktéž byly schváleny finanční
prostředky pro pořádání zájezdů.

Za stu pi te lé na svém břez no vém za se dá ní pro jed ná va li ce ník
stoč né ho pro ob do bí od dub na le toš ní ho roku. Dle kal ku la cí vy -
chá ze la cena na část ku 39,90 Kč/m3. V sou čas nos ti je cena za
ku bík ve výši 33,70 Kč. Po kud by za stu pi te lé vy chá ze li z kal ku -
la ce, kte rá je sta no vena plat ný mi stát ní mi vy hláš ka mi, zdražilo
by stoč né o více než šest ko run. Za stu pi te lé však od sou hla si li ná -
vrh, že se do kal ku la ce ne bu dou za po čí tá vat od pi sy, a tak je
schvá le na cena za stoč né pro le toš ní rok ve výši 30 Kč/m3. Opro ti 
loň ské mu roku se tedy cena snižuje o 3,70 Kč za ku bík. K to mu to
snížení však také do chá zí díky pro vo zu aqua par ku, kte rý vy -
pouš tí do čis tič ky vel ké množství vody. Tím do chá zí
k pro slev ňo vá ní čiš tě ní (čím vět ší množství od pad ní vody pro te -
če čis tič kou, tím se snižují ná kla dy na ku bík vy čiš tě né vody).

V mi nu lém mě sí ci byla do kon če na vý stav ba pá teř ní do prav ní
a tech nic ké in frastruk tu ry spo ju jí cí obec s aqua par kem a zasíťová -
ní tzv. po lo ostro va k vý stav bě lá zeň ských ob jek tů. V sou čas nos ti
je ko mu ni ka ce ješ tě ne prů jezd ná, pro tože pro bí ha jí ko lau da ce jed -
not li vých čás tí in frastruk tu ry. Po všech ko lau da cích bude možné
ko mu ni ka ci využívat. Spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky a. s., kte -
rou vlast ní obec spo lu s Ji ho mo rav ským kra jem, byla in ves to rem
této akce. V sou čas nos ti spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky jed ná
s ně ko li ka vážnými in ves to ry, kte ří by v lá zeň ské lo ka li tě měli zá -
jem re a li zo vat své pro jek ty. 

V prv ní po lo vi ně dub na bude v pro vo zu tu ris tic ké in for -
mač ní cen t rum, kte ré je od le toš ní ho roku opět ve sprá vě obce
Pa so hláv ky (v mi nu los ti pod sprá vou kem pu). Na za bez pe če ní
cho du in for mač ní ho cen t ra byly při ja ty 2 za měst nan ky ně, kte ré

Okén ko sta ros ty
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
bu dou za bez pe čo vat chod in for mač ní ho
cen t ra, ko mu ni ka ci s míst ní mi pod ni ka te li
a ko mu ni ka ci s ná vštěv ní ky obce. Jed nou
z při ja tých je Bc. Si mo na Je lén ko vá a dru -
hou Bc. Mar ti na Schaf fe ro vá. Vě ří me, že
nás budou v rámci jednání s občany,
návštěvníky obce a podnikateli dobře
reprezentovat.

Na kon ci loňské ho roku byla založena
obec ně pro spěš ná spo leč nost s ná zvem
"Mu šov - Brá na do řím ské říše". Tato obec -
ně pro spěš ná spo leč nost byla založena Obcí
Pa so hláv ky, spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv -
ky a. s., spo leč nos tí Ho tel Ter mal Mu šov
a. s., spo leč nos tí ŽS REAL a. s. (ma ji tel
aqua par ku) a Aka de mií věd ČR - ar che o lo -
gic kým ústa vem Brno. Obec ně pro spěš ná
spo leč nost byla založena za úče lem pre zen -
ta ce pa má tek na úze mí Pa so hlá vek, hlav ně
tedy pre zen ta cí Řím ské ho vrchu. V le toš ním 
roce do jde k vy čiš tě ní kop ce od ná le to vých
dře vin, k vý sad bě lou ky na kop ci (po sklizni
obi lo vin), k osa ze ní in for mač ní mi ta bu le mi
a pří pra vě úze mí k bu do vá ní ar che o par ku.
V le toš ním roce jsme na tuto spo lu prá ci
v rám ci obec ní ho roz počtu vy čle ni li část ku
250.000 Kč.

Tomáš Ingr

Oznámení OÚ

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 17. 2. 2014
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o nájmu hro bo vé ho mís ta - ko lum bári um - schrán ka č. 1, mezi 
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. S.,

- uza vře ní Pach tov ní smlou vy č. 1/2014 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a V. B.

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen bez plat ný pro ná j me kul tur ní ho domu při
po řá dá ní tra dič ní ho Ma so pust ní zá ba vy dne 1.3 . 2014 a sou čas ně udě lu je vý jim -
ku z noč ní ho kli du a po vo lu je hu deb ní pro duk ci do 03,00 hod. ná sle du jí cí ho dne.

RO bere na vě do mí:
- zá znam z pra cov ní schůzky o. p. s. ze dne 11. 2. 2014,
- in for ma ci Ho te lu Ter mal Mu šov a. s. k plá no va né mu zá mě ru re a li zo vat a pro vo -

zo vat na po zem ku parc. č. 3163/359 v k. ú. Mu šov, v ob do bí 20.  6. - 20. 9. 2014
ví ce ú če lo vý kul tur ní "Pa vi lon". Jed nou z pod mí nek sou hla su v dal ším stup ni
vy já d ře ní bude za me ze ní hluč nos ti v noč ních ho di nách z před mět né ho za ří ze ní
při po řá dá ní ve řej ných pro duk cí, pro tože v blíz kos ti se na chá zí uby to va cí za ří -
ze ní au to kem pu Merkur.

RO se se zná mi la s ce no vou na bíd kou spo leč nos ti EBM TZB, s. r. o., Haš ko va 17, 
638 00 Brno, ve dvou va ri an tách, na vý mě nu sví ti del ve řej né ho osvět le ní na LED
sví ti dla a do pl ně ním dal ších při dodržení no rem sví ti vos ti na ko mu ni ka cích, a do po -
ru ču je k pro jed ná ní na za se dá ní za stu pi tel stva obce při schválení rozpočtu obce na
rok 2014.

RO ne schva lu je na zá kla dě žádos ti o po vo le ní vý jim ky z na ří ze ní o vy hlá še ní sta -
veb ní uzá vě ry v zóně k. ú. Mu šov, jižní část po b řeží VD Nové Mlýny - hor ní nádrž,
vý jim ku z ve řej né vy hláš ky Územ ní opat ře ní o stavební uzávěře Pasohlávky. 

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 3. 3. 2014
RO schva lu je:

- Vý roč ní zprá vu obce Pa so hláv ky o po sky to vá ní in for ma cí podle §18 zá ko na
č. 106/1999 Sb., o svo bod ném pří stu pu k in for ma cím, za rok 2013,

- Smlou vu o sou hla su se stav bou na po zem ku obce mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a ŽS REAL a. s., Her špic ká 813/5, Brno - Štý ři ce,  PSČ 639 00, v do -
pl ně ném zně ní (chod ník u aqua par ku),

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke smlou vě č. 12109342 o po skyt nu tí pod po ry ze Stát ní ho 
fon du život ní ho pro stře dí ČR mezi smluv ní mi stra na mi Stát ní fond život ní ho
pro stře dí Čes ké re pub li ky se síd lem Kap la no va 1931/1, 148 00 Pra ha 11 a Obec
Pa so hláv ky (čis tí cí vůz).

- uza vře ní Smlou vy o umís tě ní stav by a uložení čás ti roz vod né sítě na po zem ky vlast -
ní ka mezi smluv ní mi stra na mi Ther mal Pa so hláv ky, a. s., a Obec Pa so hláv ky,

- bez plat né užívá ní cvi čeb ny vždy ve dnech úte rý od 20:30 hod. a čtvr tek
od 20:00 hod. na zá kla dě žádos ti R. D.

RO bere na vě do mí žádost o in sta la ci ve řej né ho osvět le ní v lo ka li tě vin ných skle -
pů na Mu šo vě na vě do mí a do po ru ču je před ložit k dal ší mu pro jed ná ní za stu pi tel stvu
obce, zda uvol ní pro střed ky na jeho re a li za ci z roz počtu obce.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti J. K., s re a li za cí stav by "Vin ný sklep s po by to vý -
mi míst nost mi" v k. ú. Pa so hláv ky, po ze mek p. č. st 5051/23, dle před ložené
do ku men ta ce, s na po je ním na stá va jí cí inženýr ské sítě a při po je ním k míst ní ko mu -
ni ka ci na po zem ku p. č. 5051/1.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva obce ze dne 5. 3. 2014
ZO schva lu je:

- roz po čet Obce Pa so hláv ky na rok 2014 po úpra vě.,
- ce ník stoč né ho na rok 2014,
- po skyt nu tí pří spěv ku pro rok 2014 míst ním or ga ni za cím: Čes ký svaz žen Pa so -

hláv ky ve výši 65.000 Kč, TJ Ze tor Pa so hláv ky ve výši 225.000 Kč, Sbor dob ro -
vol ných hasi čů Pa so hláv ky ve výši 150.000 Kč, Mys li vec ké sdružení ve výši
133.000 Kč, Řím sko ka to lic ká far nost Pa so hláv ky ve výši 70.000 Kč,

- pří lo hu č. 8 ke Sta tu tu so ci ál ní ho fon du.

ZO bere na vě do mí in for ma ci o způ so bu využití půjč ky z úče lo vé ho fon du "By -
to vý fond Pa so hláv ky" za rok 2013.

ZO bere na vě do mí zprá vu kon t rol ní ho a fi nanč ní ho výboru.
ZO ne schva lu je zá měr od pro de je po zem ku p. č. 3163/186 o vý mě ře 153 m2

v k. ú. Mušov.

Okénko starosty

Obec Pa so hláv ky vy hla šu je vý bě ro vé 
ří ze ní na po skyt nu tí půjč ky z úče lo vé ho
fon du By to vý fond Pa so hláv ky. 

Žádos ti na po skyt nu tí půjč ky se při jí -
ma jí do 30. 4. 2014. Možnost čer pá ní
půjč ky se před po klá dá od 9. 6. 2014.
Více in for ma cí se do zví te pří mo na
obec ním úřa dě nebo na strán kách obce
www.pasohlavky.cz , v sek ci Obec ní úřad
a úřed ní des ka. 

Obec Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti
Ob čan ské ho sdružení Di a ko nie Brou mov
vy hla šu je hu ma ni tár ní sbír ku:
n Let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské,

pán ské, dět ské)
n Lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek,

zá clon
n Lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá -

vej te od řezky a zbyt ky lá tek)
n Do má cí po tře by - ná do bí bílé i čer né, skle -

nič ky (vše jen funkč ní a ne po ško ze né)
n Va to va né a pé řo vé při krýv ky, pol š tá ře

a deky
n Obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
n Hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní
n Peří, pé řo vé při krýv ky a pol š tá ře
n Men ší funkč ní elek tro spo tře bi če

Sbír ka se usku teč ní v pá tek 4. 4. 2014
od 16.00 do 18.00 hod. a v so bo tu 5. 4. 2014 
od 10.00 do 12.00 hod. Před mět né věci
nos te pro sím v uve de ný čas do kul tur ní ho
domu za ba le né do ige li to vých pyt lů či kra -
bic, aby se ne po ško di ly trans por tem.

http://www.pasohlavky.cz
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Pa so hláv ská re kre ač ní in for mu je
Slo vo ře di te le

 

Cer ti fi kát čes ké ho sys té mu kva li ty služeb
Úspěš ně jsme pro šli cer ti fi ka cí Čes ké ho sys té mu kva li ty

služeb. Co to je ČSKS? Čes ký sys tém kva li ty služeb je pro jekt
Mi nis ter stva pro míst ní roz voj fi nan co vaný ze struk tu rál ních
fon dů Ev rop ské unie a jeho cí lem je na u čit pod ni ka te le v ces -
tov ním ru chu využívat mo der ní manažer ské sys té my ří ze ní
kva li ty služeb tak, aby do ká za li vlast ní mi si la mi mě řit a sys te -
ma tic ky zvy šo vat kva li tu po sky to va ných služeb a díky tomu se
ne u stá le při bližovat oče ká vá ní zá kaz ní ků. Ten to sys tém je ur -
čen pro růz no ro dé spek t rum po sky to va te lů služeb v ces tov ním
ru chu od nej men ších až po ho te lo vé ře těz ce, sou kro mé i stát ní
pod ni ky.  Pod po ra ČSKS je za kot ve na ve schvá le né kon cep ci
stát ní po li ti ky ces tov ní ho ru chu na ob do bí let 2014 - 2020. Ob -
dob né sys té my a pro gra my exis tu jí již řadu let v Ně mec ku,
Špa něl sku, Švý car sku, Fran cii, Vel ké Bri tá nii a dal ších ev rop -
ských ze mích, kde při spí va jí k cel ko vé atrak ti vi tě tu ris tic kých
desti na cí. Čes ký sys tém kva li ty služeb je vy tvo řen v li cen ci ně -
mec ké ho sys té mu Ser vi ceQua lität Deutschland. Kva li ta služeb
ces tov ní ho ru chu v Čes ké re pub li ce je dlou ho do bě vní má na
jako ne do sta teč ná, pro to jsem ve li ce rád, že ATC Mer kur pa t ří
mezi prv ních dva cet spo leč nos tí, kte ré ten to cer ti fi kát zís ka li. 
Pří pra vy na se zo nu 2014 

Do kon ču je me prá ce na zad láždění par ko va cích stá ní
a chod ní ků ko lem no vých apart má nů včet ně te rén ních úprav,
dále jsme za há ji li dal ší eta pu re vi ta li za ce elek tric ké sítě v kem -
pu, se kte rou jsme za po ča li již v loň ském roce, kdy byly
vy mě ně ny sta ré tra fosta ni ce za nové. V dal ší eta pě bu dou na -
hra ze ny již ne vy ho vu jí cí a po ni če né elek tric ké roz vod né
skří ně, roz ší řeny a po sí le ny ka be láže dle sku teč né zátěže. Sa -
mo stat ným pro jek tem bude ob mě na ven kov ní ho osvět le ní
po dél hlav ní ko mu ni ka ce v kem pu a po kra čo vá ní v dal ším roz -
ší ře ní ve řej né ho osvět le ní, zejmé na ko lem cest u pláží po dél
obou la gun. Je li kož jde o fi nanč ně ná roč né in ves tič ní akce, tak
mu sí me pro jek ty ře šit po stup ně po eta pách. Do za čát ku se zo ny
nás z těch vět ších pro jek tů ješ tě čeká umís tit v kem pu nové in -
for mač ní a smě ro vé ta bu le a do pl ně ní paspor tu do prav ní ho
zna če ní dle no vé ho do prav ní ho ře še ní pro vo zu na ko mu ni ka -
cích v kem pu. Při pra vu je me pro jekt a veš ke rá ří ze ní spo je ná
s vý stav bou no vé ho uby to va cí ho kom ple xu bun ga lo vů. Po kud
vše do pad ne  jak před po klá dám, tak by chom z jeho vý stav bou
za ča li po le toš ní se zo ně. Od 10. 3. je sprá va kem pu již pře stě ho -
vá na do no vých kan ce lá ří v bu do vě nové re cep ce.  Za ča li jsme
s po stup nou ob mě nou ná byt ku v bun ga lo vech, kdy jsme pro le -
toš ní rok do dvou bun ga lo vů za kou pi li nové po ste le, skří ně,
sto ly a židle. Na bun ga lo vu 3 bu dou také nové ku chyň ské lin ky. 
Všech ny bun ga lo vy se ma lu jí. Pro le toš ní se zo nu jsme roz ší ři li
po čet ven kov ních ku chy něk a pra ček o nově po sta ve né na te ra -
se u bu do vy re stau ra ce "U Tlusťocha". V Re kre ač ním za ří ze ní
La gu na jsme na chat kách vy mě nili sprchové kouty. 

V sou čas né době Pa so hláv ská re kre ač ní za měst ná vá
24 osob, z to ho to po čtu je 9 oby va tel obce Pa so hlá vek. Po stup -
ně, jak se bu dou ná ro ky na pro voz stup ňo vat, bu de me na bí rat
dal ší oso by. Chtěl bych vás tou to ces tou ujis tit, že při vý bě ru za -
měst nan ců jsou hlav ní mi kri té rii pra cov ní zku še nos ti, pří stup
k prá ci, množství a kva li ta od ve de né prá ce. Z těch to dů vo dů mi
ur či tě dáte za prav du, že bohužel ne vždy jen tr va lé byd liš tě
v Pa so hláv kách jako je di ný pa ra me tr k vý bě ru da né ho za měst -
nan ce postačí. 

Dě ku ji za po zor nost.
          Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H), ředitel společnosti

Pro pa ga ce re kre ač ní ob las ti Pa so hláv ky
na ve letr zích

Re kre ač ní ob last (dále jen RO) Pa so hláv ky se spo leč ně
s dal ší mi sub jek ty před sta vi la na led no vém ve letr hu GO a Re -
gi on tour - fes ti val chu tí a zážitků Brno 2014 v ex po zi ci

Ji ho mo rav ské ho kra je. Bě hem čtyř dnů si ve letrhy pro hlédlo
více než 30 ti síc ná vštěv ní ků, pro fe si o ná lů i kon co vých kli en tů. 
Kro mě sa mot né pre zen ta ce tu ris tic ké na bíd ky se RO Pa so hláv -
ky, Mi ku lov a Mi ku lov sko pre zen to va lo i na tis ko vé kon fe ren ci 
(dále jen TK). Mé di ím byly na TK pre zen to vá ny no vin ky z Mi -
ku lov ska a také no vin ky z RO Pa so hláv ky. Pro jekt vy bu do vá ní
lá zeň ské a re kre ač ní zóny za spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky
pre zen to val sta ros ta obce To máš Ingr. Dal ší před sta ve nou tu -
ris tic kou atrak cí byl nový vod ní park Wake Mer kur a také
aqua park Aqua land Mo ra via, kte rý roz ší řil tu ris tic kou na bíd ku
naší ob las ti.  

Ve stej ném ter mí nu pro bě hl ve letrh Fe ri en Mes se Ví deň,
kde byla RO Pa so hláv ky spo leč ně s Mi ku lo vem pre zen to vá na
v rám ci ex po zi ce Czech tou ris mu. Dle in for ma cí ko le gyň byl
o naši ob last vel ký zá jem, hlav ně s po ptáv kou po aqua par ku.

Ve dnech 29. 1. - 2. 9. 2014 pro bě hl dal ší z vý znam ných ve -
letrhů, a to v Bra ti sla vě. ITF Slo va ki a tour, Well ness a Fit ness,
Po lov nic tvo a Od dych na vští vi lo více než 75 ti síc ná vštěv ní ků.
I zde pro bí ha la pre zen ta ce v rám ci ex po zi ce JMK, a to za ob last
Led nic ko - val tic ký are ál a Pá la va. To ho to ve letr hu jsem se účast -
ni la osob ně, mohu tedy říci, že zá jem ná vštěv ní ků o náš re gi on
a hlav ně o RO Pa so hláv ky každo roč ně stou pá. Vel ký zá jem o cyk -
lo tu ris ti ku, vod ní spor ty a kom plet ní na bíd ku spo je nou
s uby to vá ním je jas ným dů vo dem pre zen ta ce naší ob las ti na tom to
ve letr hu. Slo ven ští ná vštěv ní ci v kem pu za u jí ma li v loň ském roce
prv ní příč ku v po čtu pře no co vá ní. Cí lem je, aby v naší re kre ač ní
ob las ti po bý va li déle, v sou čas nos ti zde po bý va jí pou ze 2 dny. 

Ve dnech 7. 3. - 9. 3. 2014 jsem s no vý mi za měst nan ky ně mi
tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra (dále jen TIC), kte ré od le toš -
ní ho roku opět pro vo zu je obec, na vští vi la ve letrh v Os t ra vě
Do vo le ná a re gi on, lá zeň ství, Svat ba a 4. Knižní ve letrh. To
vše na vý sta viš ti Čer ná Lou ka v ex po zi ci Cen t rá ly jižní Mo ra vy 
pod hla vič kou Mi ku lov ska. Zá jem o naši ob last byl již tra dič ně
vel ký, ale ná vštěv nost vý sta viš tě byla zřej mě ovliv ně na krás -
ným jar ním po ča sím, kte ré lá ka lo Os t ra va ny spí še do par ku než
na vý sta viš tě. Více v člán ku Si mo ny Je lén ko vé.
Dal ší ak ti vi ty a při pra vo va né akce

Za čát kem le toš ní ho roku byly do kon če ny a vy dá ny nové
pro pa gač ní le tá ky pro ATC Mer kur a RZ La gu na, le ták služeb
TIC pro rok 2014 a také 2 dru hy ka len dá ří ků. Všech ny ma te ri á -
ly jsou k dis po zi ci na obec ním úřa dě, od dub na v TIC a obou
re kre ač ních za ří ze ních.

  1. 4. - za há je ní pro vo zu ATC Mer kur
  5. 4. - za há je ní se zo ny Wake Mer kur 
19. 4. - za há je ní pro vo zu lod ní do pra vy
  1. 5. - ote vře ný zá vod dra čích lodí

9. - 10. 5.   Za há je ní tu ris tic ké se zo ny
No vin kou le toš ní ho za há je ní je, že pro gram za čí ná již v pá tek 

od 19:00 hod. Vy stou pí ka pe ly Ko sov ci a Ci t ron. Hlav ní pro -
gram celé akce za čí ná v so bo tu od 12:30 hod. Na pódiu se
vy stří da jí dět ské sou bo ry Mažoret ky z Po ho ře lic, Ja ra bá ček,
Fun ny An gels a No voveská štíst ka. Dal ší blok za há jí rocko vý
sbor Sva tý pluk a ná sle do vat bu dou Tři sest ry BAN DI TOS, Kris -
tí na, Škwor, Ine ka fe a ve čer ukon čí Kan ci paní nadles ní.
Při pra ven je bo ha tý do pro vod ný pro gram. HC Ko me ta Brno při -
ve ze ho ke jo vou střel ni ci, v prů bě hu od po led ne pro běh ne
au to gra mi á da vy bra ných hrá čů "A" týmu. Pro děti je při pra ve na
his to ric ká díl na, své umě ní před sta ví šer mí ři a ry tí ři na ko ních.
Na pódiu u vel ké La gu ny je při pra ven vel ký 4 ho di no vý pro gram 
pro děti. Sou čás tí akce je i čiš tě ní dna vel ké La gu ny. Zá vě rem ve -
če ra se můžete tě šit na ma gic kou oh ňo vou show a oh ňostroj. 

Po sled ní květ no vou akcí je Eu ro bi ke fest Mu šov 2014, kte rý 
se bude ko nat od 29. 5. - 1. 6.

Po drob něj ší in for ma ce k uve de ným ak cím bu dou zve řej ně -
ny v příš tím čís le zpra vo da je.

Marcela Čáslavová, Pasohlávská rekreační, s. r. o.
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Na zá kla dě dvou ko lo vé ho vý bě ro vé ho ří ze ní byli vy brá ni noví pra cov ní ci do
Tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra v Pa so hláv kách, kte ré od le toš ní ho roku spa dá
pod sprá vu obce. Těmi pra cov ní ky jsme se sta ly já, Bc. Si mo na Je lén ko vá,
a Bc. Mar ti na Schaf fe ro vá. Do naší pra cov ní ná pl ně pa t ří mimo jiné i účast na ve -
letr zích ces tov ní ho ru chu a pre zen to vá ní nejen naší obce a kem pu ATC Mer kur, ale
i ce lé ho re gi o nu Mi ku lov sko.

Tím prv ním ve letrhem se pro nás stal ten v Os t ra vě s ná zvem "Do vo le ná a re gi -
on lá zeň ství", kte rý pro bí hal ve dnech 7. - 9. břez na 2014. 

V prv ní den ve letr hu, tj. v pá tek sed mé ho břez na, se ko na la kon fe ren ce na po čest
dva ce ti le té ho vý ro čí Aso ci a ce tu ris tic kých in for mač ních cen ter (A.T.I.C.), jejíž cer -
ti fi kát vlast ní i TIC Pa so hláv ky. Hlav ní téma celé kon fe ren ce zně lo "Tu ris tic ká in for -
mač ní cen t ra v Čes ké re pub li ce a je jich pří nos pro roz voj ces tov ní ho ru chu". Jako
no váč ci v tom to obo ru, jsme spo leč ně s Mar ti nou vy slech ly vý znam né osob nos ti
a ka pa ci ty v ob las ti ces tov ní ho ru chu, je jichž té ma ta byla pro nás vel mi za jí ma vá. 

Vr cho lem ce lé ho dne byl slav nost ní spo le čen ský ve čer na Slez sko ost rav ském hra dě,
kde byla vy hlá še na i oce ně ní A.T.I.C. Čes ké re pub li ky. Zde jsme osob ně po zna ly ně kte ré 
z řeč ní ků a také dal ší osob nos ti z obo ru, je jichž zná mos ti a kon tak ty bu dou jis tě důležité
pro naši bu dou cí spo lu prá ci. Ve čer byl za kon čen ne tra dič ní pro hlíd kou ce lé ho hra du.
Ne tra dič ní nejen pro to, že byla ur če na pou ze ženám, ale hlav ně z toho dů vo du, že ten to
hrad je za po jen do pro jek tu "Ote vře te 13. kom na tu", kdy ná vštěv ní ky da ným ob jek tem
pro vá zí ta jem ná kos tý mo va ná po sta va. Tou naší byl Xa ver Já chym Za ho ze nec, jež byl
před čtyř mi sty lety ná jem ným vra hem a lu pi čem. Na pří tom né dámy byl však hod ný a na 
zá věr nás všech ny ob da ro val ky ti cí u pří ležitos ti blížící ho se Me zi ná rod ní ho dne žen. 

 Dal ší dny jsme již trá vi ly na os t rav ském vý sta viš ti, kde jsme na svém stán ku
Mi ku lov ska pre zen to va ly ná vštěv ní kům, proč při jet na do vo le nou prá vě k nám.
Lidé se nej více za jí ma li o cyk lotra sy, vi nař ství a vel kým lá ka dlem pro mno hé byl i nový aq va park Aqua land Mo ra via. Ro di ny s dět -
mi pak zase hle da ly vyžití jak pro své ra to les ti, tak pro do spě lé a svůj zá jem pro to za mě ři ly hlav ně na Au to kemp Mer kur.

Na os t rav ský ve letrh jsem odjížděla s ur či tý mi před sta va mi, kte ré byly v pod sta tě na pl ně ny. Ur či té si tu a ce do kon ce před či ly má
oče ká vá ní. To se týká na pří klad slav nost ní ho ve če ra a na va zo vá ní důležitých pra cov ních zná mos tí a kon tak tů. V tu chví li si člo věk
uvě do mí, že se stal sou čás tí spo leč nos ti, kte rá je důležitá a pod stat ná pro fun go vá ní ta ko vé ho obo ru, ja kým je ces tov ní ruch. Je li kož 
se jed na lo o mou prv ní zku še nost s pre zen ta cí naší ob las ti na ve letr hu, ne mo hu ji s ni čím srov nat, a tudíž ne mo hu hod no tit, zda byla
tato ces ta úspěš ná či ni ko liv. Osob ně se však do mní vám, že zce la ur či tě ne by la zby teč ná.  

Ko le gy ně Schaf fe ro vá hod no tí ve letrh tak to: "Hlav ní před nos tí ve letr hu je pře de vším osob ní kon takt s ná vštěv ní kem, možnost
ho za ujmout a pře svěd čit, aby na vští vil prá vě naši lo ka li tu. Dále pro mě bylo ne smír ným pří no sem osob ní se zná me ní s lid mi pů so -
bí cí mi v or ga ni za cích, o kte rých jsem se uči la na vy so ké ško le a také na vá zá ní důležitých pra cov ních kon tak tů. Vzhle dem k tomu,
že vel ký po čet ná vštěv ní ků Pa so hláv ské re kre ač ní ob las ti je prá vě z Mo rav sko slez ské ho a Olo moucké ho kra je a oko lí Pa so hlá vek
a Mi ku lo va již v mi nu los ti na vští vi li, tý ka ly se do ta zy vět ši nou kon krét ních věcí. Z vět ší čás ti se ná vštěv ní ci pta li na cyk lis tic ké
mapy a cyk los tezky, jež jsou jed nou z hlav ních tu ris tic kých atrak ti vit naší lo ka li ty. Ná vštěva po dob ných udá los tí pro mě při ná ší
řadu pod ně tů pro dal ší zlep še ní a no vou mo ti va ci pro prá ci v ob las ti ces tov ní ho ru chu."

Bc. Simona Jelénková

Ostravský veletrh cestovního ruchu

Jar ní prázd ni ny v knihov ně
Na jar ní prázd ni ny se děti ve li ce těší, asi jako na každé vol no. Ně kte ré je dou na hory, nebo k ba bič ce a dě deč ko vi. Avšak ti, co

zů sta nou doma, mají na jed nou spous tu vol né ho času. A já se roz hod la, že dě tem ten to vol ný čas vy pl ním.
V úte rý 18. úno ra jsem v knihov ně při pra vi la tvo ři vé od po led ne. Děti, kte ré při šly do knihov ny, vy rá bě ly z pa pí ru sr díč ko vé

pro stí rá ní, žabič ku z proužků pa pí ru, vod ní ka s mr ka jí cí ma oči ma a mno ho dal ších pa pí ro vých vý rob ků.
Ve čtvr tek 20. úno ra při šla do knihov ny ba bič ka Ji řin ka, aby dě tem pře čet la po hád ku "Dob ro družství s myš ka mi".  Při čte ní děti

nejen po slou cha ly, ale také za měst ná va ly své ruce vy bar vo vá ním oma lo vá nek ma lých myšá ků. Když ba bič ka Ji řin ka po hád ku do -
čet la, po ví da li jsme si s dět mi o pře čte né po hád ce. Ovšem 
děti jen ne po slou cha ly, pus ti ly se i do sa mot né ho čte ní a
byly moc ši kov né. Nej ví ce nás pře kva pi la Alen ka Ka d -
líč ko vá, kte rá cho dí te prve do prv ní tří dy. 

Čte ní s ba bič kou Ji řin kou je prv ní vlaš tov kou ne tra dič -
ní ho čte ní v knihov ně. Naše knihov na se tím to za po ji la do
kam pa ně "Celé Čes ko čte dě tem".  Kam paň je za mě ře na na 
ne tra dič ní a pra vi del né čte ní. Mot to kam pa ně zní "Čtě te
dě tem 20 mi nut den ně. Každý den!". Tím to hes lem se
v knihov ně ří dit nemůžeme, ale je možné usku teč nit čte ní
ne tra dič ní for mou, kte ré za ujme ne jed no ho čte ná ře. 

Knihov na se také za po ji la do ce lo stát ní vý tvar né sou -
těže "Pla kát celé Čes ko čte dě tem 2014". Děti z družiny
a z čte nář sko- li te rár ní ho kroužku na kres li ly pěk né ob ráz ky, 
kte ré se do sou těže za sla ly. Teď už ne zbý vá než če kat, zda
ně kte rý z ob ráz ků za ujme po ro tu na to lik, že bude oce něn.

 Kratochvílová Alena
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Po cho vá ní basy
Baso, dej pro da vač kám v Jed no tě ma lou radu
je to pro tebe jen okamžik
až při jdou masky, ať jim dají ale spoň čo ko lá du
je to pře ce jen sta rý zvyk
Baso, na Fa jmo no vou do hléd ni a uchraň jí od těžké kri ze
ne dáv no hle da la mo bi la
a on byl za vře ný v ku chař ské kni ze
a Ma ru na se zby teč ně zlo bi la
Baso, za Janu Je doun ko vou na ho ře pros
měla v ob cho dě s dveř mi pech
když je za ví ra la, pře ra zi ly ji nos
a Jana ne moh la po pad nout dech
Baso, Zbyň ko vi Háj ko vi se po da ři lo ulo vit rybu,
v zá pě tí uklou zl a v mo men tě ve vodě byl
neví, kde udě lal chy bu
má lem si ruku zlo mil a sko ro se uto pil
Baso, na dů chod cích bylo ve se lo a plno hlu ku
Mir ka Mi ku láš ko vá může vy prá vět
ve víru tan ce upadla a zlo mi la si ruku
teď má o čem pře mýš let
Baso, do hléd ni na Luď ku Šne p fen ber go vou
ob čas omy lem něco se be re
z osla vy v kul tur ním domě se bra la kon vi ci ká vo vou
a kdo ví, co jí ješ tě na pad ne
Baso, na bab ské hody a stá rek ta nec
byla ná la da ve se lá
k těm pá dům na ko nec 
upadla i Buč ko vá Mar ce la
Baso, teď v sobě tro chu zadrž dech
pro tože ne zvyk le vul gár ní budu
Mi rek Vlach upa dl doma na scho dech
a na tlou kl si hubu
Baso, když na vští víš Ze le ná ko vou Ro zár ku (ml.)
do sta neš kávu a dej po zor na po chout ku
Roz ka je mi lov ni ce psů
a ke kávě na bí zí psí oplat ku
Baso, ob ča né Pa so hlá vek si vel mi cení
zří ze ní sběr né ho dvo ru
za to dě ku je me panu sta ros to vi
a mís tosta rost ce k tomu
Baso, ješ tě jed na zprá va stro há
do skle pa spadla Mi ku láš ko vá Lída
od nes la to zlo me ná ruka a noha
v ta ko vém pří pa dě to ani basa ne uhlí dá

Baso, Ka rel Kři vá nek žárov ku mě nil, to bylo na pě tí
pod nohy kýbl z plas tu si dal
jenže ten pras kl a vzá pě tí
Ka rel se k zemi ubí ral
Baso, Kři ván ko vá a Chlu di lo vá do Bro du jely
pl ka ly až pře je ly o kus dál
ři dič au to bu su ne byl ni jak roz mr ze lý
a do kon ce za sta vil a pak se i smál
Baso, v Hlu ku, obci od nás tro chu vzdá le né
se naše par ta dob ře ba vi la
Sa la jo vá se se zná mi la s mu zi kan tem z Ky sucké ho pra me ne
do kon ce se s ním i fo ti la
Baso, máme dal ší pády již ob vyk lé
při loň ském ma so pus tu to byla Ka d líč ko vá Eva
na ple se spa dl Ivan Dubš ze židle
a kdo si ješ tě na tlu če se říci nedá
Baso, vi dět na uli ci pra sa ta je legra ce
utek ly panu Fer by mu star ší mu, bylo dost zmat ku
ve ves ni ci byla ale spoň sen za ce
ško da, že jen chvil ku
Baso, na vá no ce v obál kách Běta Sla bá pra chy pro ro di nu měla
tak dodržova la svá pra vi dla
jenže na to ča sem za po mně la
a omy lem roz střih la obál ku i pla ti dla
Baso, upo zor ni na pod vod ní ky a van da ly
okrad li Dub šo vou Ma ru nu
se bra li ji ka bel ku i s do kla dy
a ne ne cha li ji ani ko ru nu
Baso, za všech ny pády na sále a tram po ty
a za veš ke rý způ so be ný bol
se omlou vá me, možná jsou špat né par ke ty
nebo snad, že by to byl al ko hol
Baso, měli jsme je den pro blém ve li ký
Jan čí ko vá je špat ná ješ tě dnes
z kot ce jí vy tá hl a sežral krá lí ky
je den zná mý tou la vý pes
Baso, tato pří ho da se vy ni ká mezi vše mi
Jir ka Sla bý drů bež kr mit chtěl
v tom uvi děl jak orel letí k zemi
se bral živou ka če nu a ule těl
Baso, do hléd ni na pra cov ni ci obec ní ho úřa du
s obec ním roz hla sem to není jen tak
v úno ru hrá la ko le du
a zva la ob ča ny na vá noč ní jar mark

Děkujeme paní Ludmile Kačicové za zveršování příběhů.

Masopust 2014

Vážení čte ná ři, ten to člá nek smě řu je
ke každému, kdo vlast ní ně ja kou ne mo vi -
tost. Je prav dou, že se práv ní úpra va do
znač né míry snaží pře de jít a za me zit
možnos ti pod vod né ho jed ná ní s ne mo vi -
tost mi, ale jak už jsem v jed nom ze svých
člán ků na psal, lid ská tvo ři vost a vy na lé -
za vost je bez bře há. Tím to člán kem bych
vám chtěl nejen po ra dit, jak za bez pe čit
svou ne mo vi tost, ale i po chvá lit Čes ký
úřad ze měmě řic ký a ka tast rál ní za užiteč -

nou službu po sky to va nou nám ob ča nům.
Ofi ci ál ní ná zev je Služba sle do vá ní

změn, ale vžilo se i ne for mál ní ozna če ní,
a to "Hlí da cí pes". Vlast ník ne mo vi tos tí
díky této službě za po pla tek ve výši 200 Kč 
ihned zjis tí, že se s jeho ne mo vi tos tí na ka -
tast rál ním úřa du něco dě je,  a to
pro střed nic tvím emai lu, nebo mo bil ní ho
te le fo nu, či da to vé schrán ky. Včas ným zá -
sa hem pak lze pří pad né do ko ná ní pod vo du 
od vrá tit. Ci to va ný po pla tek je jed no rá zo -

vý, doživot ní a lze díky němu sle do vat až
20 ne mo vi tos tí. Službu lze zří dit osob ně na 
kte rém ko liv ka tast rál ním úřa du. 

Klidný spánek za 200 Kč
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Jubilanti - duben 2014
Kučerová Jiřina     87 let
Mi na ří ko vá Anna         86 let
Pin ka vo vá Jin dřiš ka 81 let
Pin ka vo vá Voj těš ka      80 let
Su chán ko vá Božena     76 let
Fer by Alfréd                75 let
Há jek Zby něk             67 let
Chlu di lo vá Ji ři na        62 let
Sla bý Jiří                  60 let
Gry dil Pa vel              50 let
Vlach Ra dek              50 let
Ferby Dušan            50 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod -
ně štěs tí, zdra ví, spo ko je nos ti, pra -
cov ní a ro din né po ho dy.
Narození

15. úno ra se manželům Mar ti ně
a Rad ko vi Ka d líč ko vým na ro dil syn
Ja kub.

27. úno ra se Ale ně Bu ga lo vé a Mi -
cha lu Oč ko vi na ro dil syn  Mi chal.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me, ma lé ho Ja koub ka a Mi chál ka
ví tá me mezi námi.

Úmrtí
26. úno ra ze mřel náš spo lu ob čan

pan Vla di mír Va šek.
Po zůstalé ro dině vy slo vu je me

upřím nou sou strast. 
Alena Slabá

Společenská
kronika

Myslivecké sdružení Pasohlávky
pořádá 9. ročník soutěže

v lovecké střelbě

MEMORIÁL
 MGR. FRANTIŠKA JELÉNKA

sobota 26. dubna 2014 
střelnice MS Pasohlávky

Ředitel závodu: František Flodr
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tesařík
Rozsah závodu: 
veřejný závod jednotlivců a tříčlenných
družstev na 1 x 20 terčů - vysoká věž
a 1 x 20 terčů americký trap

Pátek 25. 4. - trénink: 15.00 - 18.00
Sobota 26. 4. - 8.00 - 9.00 hod.

   přihlášky soutěžících
- 9.00 hod. - zahájení

Občerstvení zajištěno.

Masopustní veselí
Slo vo ma so pust, nebo-li fa šank, je pře kva pi vě 

od vo ze no od slo va kar ne val (po chá zí z la tin ské ho 
car ne vale, což zna me ná maso sbo hem!). Ma so -
pus tem je myš le no ob do bí, kte ré trvá od tří krá lů
(6. led na) do za čát ku ve li ko noč ní ho půs tu (Po pe -
leč ní stře da). 

I ten to zvyk má svou dlou hou a bo ha tou
his to rii. Dří ve ma so pust ní osla vy tr va ly tři
dny. Hlav ní zá ba va za čí na la v ne dě li bo ha tým
obě dem. Na sto le ne smě ly chy bět kob li hy, jež
se sta ly tra dič ním ma so pust ním jíd lem, a hos -
po dy ně se snažily, aby na ta lí ři ne chy bě lo ani
maso. Po jíd le ná sle do va la zá ba va s tan cem.
Ta po kra čo va la i v pon dě lí a vy vr cho le ním
oslav bylo ma so pust ní úte rý, kdy ob ce mi pro -
chá ze ly průvody maškar, jejichž hlavním
smyslem bylo pobavit sousedy i sebe. 

Prů vod měl také svá pra vi dla. Zú čast ňo va li se ho mla dí i sta ří. Čím byla mas ka
pitvor něj ší a ná pad něj ší, tím lépe. V reji ma sek ni kdy ne směl chy bět med věd, kůň, ko -
mi ník se žeb ří kem, Žid s pyt lem a bába s nůší. Hlav ní po sta vou však bý val ša šek.
Kos tým měl zdo be ný ba rev ný mi pa pír ky, na hla vě měl šaš kov skou če pi ci a v ruce nesl 
bič, aby jím od há něl ne mas ko va né. Za hluč né ho zpě vu, po kři ko vá ní a tan co vá ní cho -
di li "maš ka rá di" po do mech. Vět ši nou do sta li i ně ja kou vý služku, jako na pří klad
pe ní ze, pá len ku, pivo, mou ku nebo obilí. To, co vykoledovali, to zpeněžili a utratili na
taneční zábavě.

Maso pust však měl i své po vě ry. Na pří klad na ma so pust ní úte rý se sle pi cím sy pa lo
zrní do kru hu z ře tě zu, aby ne za blou di ly a ne za ná še ly, také se ne smě lo vě šet prádlo na
půdu, aby se ne přem nožily ble chy a ženy ne smě ly šít, aby sle pi ce dob ře nes ly.

Ma so pust ní zá ba va vět ši nou skon či la ihned o půl no ci, kdy po noc ný všech ny vy -
zval, aby se ro ze šli do svých do mo vů. Dal ší zá ba vy se pak ko na ly až v době ká ce né
májů. Ma so pust, jako tra di ce, pak po stup ně mi zel a ucho vá val se jen na ně ko li ka ves -
ni cích. V dneš ní době se však jeho ob li ba vra cí a tra di ce ob no vu je. Už se ne sla ví jen na 
ves ni cích, ale třeba i v okrajových částech Prahy a dalších měst.

V naší ves ni ci se však tra di ce fa šan ku udržuje pra vi del ně každý rok. Le toš ní ma -
so pust ní zá ba va se ko na la prv ní ho břez na v míst ním sále. Před chá zel jí tra dič ní rej
ma sek, kte rý ob chá zel domy celé do po led ne. Ve čer se k nim při da li i dal ší mas ko va ní
je din ci a všich ni spo leč ně za há ji li celý ve čer úvod ní pro me ná dou ma sek. K tan ci a po -
sle chu všem hrál Zbyňa band, kte rý ve svém re per toá ru stří dal mo der ní čes ké pís nič ky 
s těmi tra dič ní mi, de chov ko vý mi. Do kla dem vše o bec né spo ko je nos ti byl fakt, že ta -
neč ní par ket se vy prázd nil jen při hu deb ních pře stáv kách. Pak už ale při šel vr chol
ve če ra, tedy tra dič ní po cho vá vá ní basy. Při čte ní zá bav ných pří hod na šich spo lu ob ča -
nů se všichni přítomni pobavili, někteří si připili na jejich zdraví a zábava pokračovala
až do ranních hodin. 

Bc. Simona Jelénková


