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Akce s názvem "Ukliďme to!" očima dobrovolníka

V so bo tu 12. břez na 2016 pro běh la dob ro vol nic ká akce
UKLIĎ ME TO!!!, je jímž cí lem bylo vy čis tit od od pad ků lo ka -
li tu u bý va lé stát ní sil ni ce do Mu šo va, v blíz kos ti sou čas né
zpra cov ny ryb. Cel kem se se šlo tři a tři cet dob ro vol ní ků nejen
z Pa so hlá vek, ale i z okol ních ves nic, kte ří bě hem čtyř ho din po -
sbí ra li téměř osm tun od pa du, včet ně toho ne bez peč né ho, jako
jsou např. pne u ma ti ky, ro ze bra né te le vi zo ry a led nič ky. 

Ini ci á to rem celé akce byl To máš Ingr, za stu pi tel obce Pa so -
hláv ky. Hlav ním dů vo dem pro něj byla po tře ba od stra nit
hro ma dy od pad ků ko lem sil ni ce Brno - Mi ku lov, kte ré každým
mě sí cem na růs ta ly. "Sty děl jsem se za nás, jak se jako lid stvo
cho vá me k pří ro dě." Ob rá til se pro to se žádos tí o po moc na Obec
Pa so hláv ky, kte rá mimo jiné za jis ti la a uhra di la od voz kon tej ne -
rů, po skyt la po třeb né ná řa dí, ochran né ru ka vi ce a ige li to vé pyt le. 

Ob ča ny vy zva la k účas ti míst ním roz hla sem a rov něž pro střed -
nic tvím strán ky na Fa ce boo ku. Mezi dob ro vol ní ky byli
i ob ča né z ji ných ves nic, včet ně sta ros ty z Hor ních Věs to nic. 

"Jsem vel mi rád, že se akce na ko nec zú čast ni lo cel kem
33 lidí, kte rým není lhos tej né, jak se k naší pří ro dě cho vá me
a při da li ruku k dílu. Tím to bych chtěl po dě ko vat všem, kte ří po -
moh li se sbě rem od pa du," řekl pan Ingr a do dá vá: "Do vo lím si
po dotknout, že vět ši na od pa du byla uložena na po zem cích stá tu
s prá vem hos po da ře ní Úřa du pro za stu po vá ní stá tu ve vě cech
ma jet ko vých. O po zem ky má dlou hé roky požádá na Obec Pa so -
hláv ky a přes to stát jak si ne ko ná, aby po zem ky, o kte ré se ne u mí
po sta rat, pře ve dl na sa mo sprá vu, kte rá by tyto po zem ky byla
schop na za jis tit pro ti ne po vo le né mu uklá dá ní od pa du."

Turistické informační centrum Pasohlávky 

Dobrovolnická akce UKLIĎME TO!!!

Je dva nác té ho břez na krát ce po de vá té ho di ně ráno a tři a tři -
cet dob ro vol ní ků se schá zí na par ko viš ti v lo ka li tě u zpra cov ny
ryb, aby si vy slech lo in struk ce od "po řa da te le" této dob ro vol -
nic ké akce, To má še Ing ra. Pyt le na od pad, lo pa ty, hrá bě,
ru ka vi ce a tři vel ké kon tej ne ry jsou na mís tě a už zbý vá jen se
s "chu tí" pus tit do prá ce. Z le sí ků le mu jí cích sta rou stát ní sil ni ci
se ozý vá "fůůůj!", "no to snad né!", "toto není možné!", "to jsou
čuňa ta!" a ne po řá dek hro ma dí cí se v kon tej ne rech za čí ná vy pa -
dat, jako by chom se chys ta li ot ví rat pne u ser vis, elek tro,
se con d hand, lé kár nu, pa pír nic tví, sta veb ni ny, hrač kár nu, bar
s al ko ho lic ký mi ná po ji a ve řej né WC. "Po kla dy", kte ré na chá -
zí me, ne li cho tí na šim očím, ani na šim žalud kům. Ob čas se ozve 
za výsk nu tí, když ně ja ká z pří tom ných dam na ra zí na hlo dav ce,
kte ré mu prá vě "na ru ši la" jeho vý bor ně "vy ba ve ný" pří by tek,
ale i tak se ne vzdá vá me a po kra ču je me ve své čin nos ti dál.

Po čtyřech ho di nách se blížíme do cíle. Za ne chá vá me za se -
bou spous tu svých sil, ale hlav ně krás nou a čis tou pří ro du.
Každému z nás v hla vě pro bí ha jí dvě myš len ky: "Na jak dlou -
ho??" a dru há, vše mi na hlas ně ko li krát vy slo ve ná otáz ka: "Jak

to vy pa dá v cíli a ko lik nás tam toho ješ tě čeká?"
Cíl před sta vu je men ší od po čí va dlo, kte ré vy pa dá a voní tak

váb ně, že bych každému do po ru či la za vřít oči, za cpat nos
a rych los tí bles ku tím to mís tem pro jet, nej lé pe se mu vy hnout.
Vzhle dem k času, hro ma dě od dě la né prá ce a dal ším po vin nos -
tem zú čast ně ných, nás ně kte ří opouš tí a my se v sobě snažíme
vstře bat po ci ty, kte ré v nás po hled na "zne tvo ře né oko lí" do spě -
lý mi je din ci vy vo lal. Se bra li jsme po sled ní ener gii a mys lím si,
že i po sled ní "chuť" se pus tit do úkli du a zdár ně jsme na pl ni li
po sled ní pyt le ne po řád kem. Ces ta zpět k na šim au to mo bi lům už 
byla pří jem něj ší. Pří ro da vy pa da la čis tě a svěže, což se o nás říct 
tedy ne da lo, ale i tak jsme měli krás ný po cit a úsměv na tvá ři.
A já dou fám, že to tak co nejdé le i zů sta ne.

V zá vě ru si do vo lu ji vy jmout z po dě ko vá ní To má še Ing ra na
fa ce boo ko vé strán ce jmen ný se znam všech zú čast ně ných:

Du šan Ce rov ský, Re na ta Doleželo vá, Mi chal Far ník, On d ra
Fer by, Vác lav Fer by, To máš Ingr, Růžena Je lén ko vá, Si mo na Je -
lén ko vá, Ra dek Kost ka, Lída Kost ko vá, Lukáš Kul kus, Mi chal
Kul kus, On d ra Kunc, Mi ro slav Krej či řík, Jar da Man dák, Lukáš

Re pre zen ta ce obce na ve letr zích ces tov ní ho ru chu
K prá ci pra cov ní ka tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra pa t ří

i pro pa ga ce a re pre zen ta ce obce na ve letr zích ces tov ní ho ru chu.
Osob ně jsem se le tos zú čast ni la dvou ta ko vých ve letrhů: ve dnech
14. - 17. led na 2016 Ve letrh GO a Re gi on tour v Brně a ve dnech 4.
- 6. břez na 2016 Ve letrh Do vo le ná a Re gi on, Lá zeň ství v Os t ra vě. 

Ná vštěv nost na obou ve letr zích byla oprav du vy so ká
a o ma te ri á ly nejen naší re kre ač ní ob las ti, ale i ce lé ho Mi ku lov -
ska, byl oprav du vel ký zá jem. V na pros té vět ši ně pří pa dů
ná vštěv ní ci naši ob last zna li a již ně ko li krát ji na vští vi li. 

V Brně se lidé za jí ma li hlav ně o cyk los tezky a dal ší spor tov ní 
vyžití v naší ob las ti. V Os t ra vě zas byl vět ší zá jem o kul tur ní akce 
v na šem re gi o nu, hlav ně o ty spo je né s ví nem a s vi nař skou tu ris -
ti kou. Spo leč ný zá jem pak pro je vo va li o aq ua park Aqua land
Mo ra via a také se hod ně pta li na Čí ňa ny a je jich láz ně u nás.  

Dá se říci, že oba ve letrhy po tvr di ly ak tu ál ní trend, že lidé
pre fe ru jí a bu dou pre fe ro vat tu zem ské do vo le né před cesta mi
do zahraničí. 

Simona Jelénková
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Vý zva Hlav ní ho hy gi e ni ka ČR  "Sol me s ro zu mem"

Za ostře no na oso by se sníženou schop nos tí se be ob slu hy
Možná máte doma star ší ba bič ku či ne moc né ho ta tín ka;

možná jste ro di čem dí tě te se zdra vot ním po stižením nebo jste si 
všimli, že va še mu sou se do vi již zdra ví ne slouží. 

Jest liže je Váš blíz ký ome zen na soběstač nos ti a běžné úko -
ny spo je né s péčí o do mác nost, po hy bem, stra vo vá ním,
vý ko nem hy gi e ny, apod. již není scho pen zvlá dat bez po mo ci,
je prav dě po dob né, že by mohl uplat ňo vat ná rok na ně kte rou ze
so ci ál ních dá vek. Může se jed nat jak o dítě, tak o do spě lé ho.
Roz ho du jí cím fak to rem je, že zdra vot ní stav brá ní Va še mu
blíz ké mu v pl no hod not ném a sa mo stat ném životě.

Prostřed nic tvím Úřa du prá ce ČR mo hou tyto oso by čer pat ne -
po jist né so ci ál ní dáv ky pro oso by se zdra vot ním po stižením. Pa t ří
sem pří spě vek na péči, prů kaz pro oso by se zdra vot ním po -
stižením, pří spě vek na mo bi li tu, pří spě vek na zvlášt ní po můc ku.

Obec ně lze říci, že oso ba, kte rá spl ňu je zá ko nem dané pod -
mín ky (stěžejní zá kon č. 108/2006 Sb.; 329/2011 Sb.,
v plat ném zně ní) může využívat vý ho dy v po do bě pra vi del né ho 
mě síč ní ho pří spěv ku na péči, vy hra ze né ho par ko vá ní, bez ba ri -
é ro vou úpra vu pro stře dí, nebo po můc ky umožňu jí cí ba ri é ry
pře ko ná vat, např. mo to ro vé vo zi dlo, vo dí cí ho psa, scho do lez,

di gi tál ní čte cí lupu (laptop), atd.
Věř te, že řada va šich sou se dů nebo zná mých již ně kte rou

z vý hod čer pá a možná i prá vě Vám by ten či onen pří spě vek
mohl po mo ci vy ře šit nebo ale spoň zmír nit ne leh kou si tu a ci
spo je nou s ne pří z ni vým zdra vot ním sta vem.

Po kud jste na by li po cit, že se výše po psa né týká pří mo Vás
či Va šich blíz kých nebo osob ve Va šem oko lí, ne zdrá hej te se
a přijď te se za námi po ra dit. Rádi Vám po skyt ne me bližší in for -
ma ce a pod mín ky k zís ká ní uve de ných vý hod vy svět lí me. 

Vě no vat se Vám bu dou so ci ál ní pra cov ni ce Kon takt ní ho
pra co viš tě úřa du prá ce v Po ho ře li cích Mgr. Lu cie Chvá lo vá
nebo Bc. Pet ra Ka lo vá. Na jde te nás v pří ze mí bu do vy Měst ské -
ho úřa du Po ho ře li ce, na uli ci Ví deň ská 699. 
Úřed ní ho di ny:

Pon dě lí: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Úte rý: 8:00 - 11:00
Stře da: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Čtvr tek: 8:00 - 11:00

     Mgr. Lucie Chválová, Úřad práce ČR
kontaktní pracoviště Pohořelice

Informace úřadu práce

Nad by tek soli je jed ním ze zá sad ních fak to rů pro vznik
a roz voj vy so ké ho krev ní ho tla ku a sou vi se jí cích zdra vot ních
kom pli ka cí, ja ký mi jsou ná h lé mozko vé pří ho dy, sr deč ní in -
fark ty či os te o poró za. Kon krét ní pří kla dy z ostat ních zemí EU
uka zu jí, že při spo lu prá ci na příč ce lou spo leč nos tí je možné pří -
jem soli v po pu la ci po stup ně snižovat. Vzhle dem k tomu, že
sou čas ný pří jem soli v Čes ké re pub li ce troj ná sob ně pře vy šu je
do po ru če ný op ti mál ní den ní pří jem a sůl nad měr ně kon zu mu jí
také děti, ob ra cím se s vý zvou k na star to vá ní a ná sled né mu roz -
vo ji sou stav ných ak ti vit na pod po ru zdra ví a pre ven ci ne mo cí
v ob las ti snížení kon zu ma ce soli. Co pro to mo hou jed not li vé
sub jek ty udě lat?  
Ško ly a škol ská za ří ze ní (jí del ny, bu fe ty, au to ma ty):
n po si luj te schop nos ti dětí při vý bě ru a na klá dá ní s po tra vi na -

mi, včet ně ho din va ře ní;
n za řaď te do vy u čo va cích ho din v pr vou ce, che mii nebo bi o lo -

gii in for ma ci o ma xi mál ním do po ru če ném příjmu soli 5 g
den ně a po tra vi nách, kte ré jí ob sa hu jí nej ví ce;

n jdě te pří kla dem, od straň te v jí del nách slán ky ze sto lů (i u do -
spě lých stráv ní ků);

n omez te používá ní před při pra ve ných in gre di en cí a smě sí,
vař te z čer s tvých su ro vin;

n čtě te oba ly vý rob ků, ko lik % soli ob sa hu jí, abys te ne ku po va -
li jen "dra hou sůl" (např. smě si su še né ze le ni ny);

n na hra zuj te sůl ji ný mi pří sa da mi, by lin ka mi; 
n kon t ro luj te ob sah soli v po tra vi nách na bí ze ných dě tem ve

škol ním bu fe tu nebo au to ma tu;
n in for muj te na tříd ních schůzkách o tom, že jste se při po ji li

k vý zvě MZ a o ri zi cích nad měr né ho so le ní. 
Re stau ra ce, fast - fo o dy, pro vo zov ny hro mad né ho stra vo -
vá ní, jí del ny ve zdra vot nic kých za ří ze ních a za ří ze ních so -
ci ál ní péče:
n omez te ob sah soli v na bí ze ných po kr mech;
n vždy ak tiv ně na bí zej te i ne so le nou/méně sla nou va ri an tu;

n omez te používá ní před při pra ve ných in gre di en cí a smě sí,
vař te z čer s tvých su ro vin;

n na hra zuj te sůl ji ný mi pří sa da mi, by lin ka mi;
n pre zen tuj te, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této ob -

las ti vaše dlou ho do bé plá ny;
n na bí zej te vedle pit né vody více va ri ant ne sla ze ných ná po jů.

 

Vý rob ci po tra vin:
n za poj te se do kam pa ně, pod po ruj te snižová ní soli v po tra vi -

nách změ nou re cep tur;
n for mu luj te v této ob las ti vlast ní zá vaz ky a staň te se tak hna -

cím mo to rem změn.

Ro di ny s dět mi:
n vě nuj te čas pří pra vě do má cích po kr mů; 
n vař te se svý mi dět mi;
n vař te z čer s tvých su ro vin;
n omez te při va ře ní a jíd le sůl, na hra zuj te ji ji ný mi pří sa da mi,

by lin ka mi.

Každý z nás:
n na uč me se vy číst ob sah soli/so dí ku z oba lů po tra vin;
n mys le me na svo je stra vo vá ní a udě lej me si čas na pří pra vu

jíd la;
n ne ku puj me pe či vo po sy pa né solí;
n v re stau ra ci žádej me méně sla ná jíd la. 

Kraj ská hy gi e nic ká sta ni ce Ji ho mo rav ské ho kra je se síd lem
v Brně, Je řáb ko va 4, 602 00 Brno, se při po ju je k vý zvě hlav ní -
ho hy gi e ni ka. Ko or di ná to rem ak ti vit v rám ci ji ho mo rav ské ho
re gi o nu je pra co viš tě zdra vot ní po li ti ky a pod po ry zdra ví
v Brně, Mgr. Iva na Dvo řá ko vá, tel. 778 706 502, e-mail:
ivana.dvorakova@khsbrno.cz a od dě le ní hy gi e ny výživy - Ing.
Mgr. Hana Dub šo vá, tel. 545 113 037, hana.dub so va@khsbr -
no.cz. Máte-li od hod lá ní re a li zo vat čin nos ti v uve de ných
ob las tech, můžete kon tak to vat uve de né pra co viš tě, nebo se pří -
mo za po jit na www.mene-solit.cz. 

Mi ku lá šek, Ra dek Mi ku lá šek, Ro man Mi ku lá šek, Ing. Vla di slav
Mo rav čík, Lada Mu si lo vá, Lu boš Očko, To máš Osi ka, To máš
Ruj zl, Rad ka Ři má ko vá, Bob Sa mek, To máš Schaf fer, Kuba Si r -
bu, Ka te ři na Vaňat ko vá, Jo sef Zed ní ček, Hon za Ze má nek,

Ro man Zem čík,  Ive ta Žalud ko vá a ješ tě je den pán od mys liv ců
z Hor ních Věs to nic (jmé no bohužel ne znám).

Iveta Žaludková

mailto:ivana.dvorakova@khsbrno.cz
http://www.mene-solit.cz
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K ochra ně manžela po vin né ho při pro vá dě ní exe ku ce

V ne dě li šestého břez na 2016 se v míst ním kul tur ním domě
ko nal "Dět ský kar ne val a buch tobra ní". Par ket, za pl ně ný růz ný -
mi mas ka mi po hád ko vých po stav a fil mo vých hr di nů a plné sto ly 
dob rot v po do bě buchet a su še nek, po tě ši ly nejen oči, ale
i chuťové buň ky všech zú čast ně ných. 

I přes malý pro blém s tech ni kou se ze sálu za ča la v 15.00 hod. 
ozý vat hud ba a děti udě la ly za ha jo va cí po chod ma sek. Le toš ním
pře kva pe ním pro všech ny děti byl klaun, kte rý za námi při šel na
ná vště vu. Bohužel byl tro chu po ple te ný a blou dil, a tak jsme ho
spo leč ně mu se li hla si tě při vo lat. Tro chu mu tr va lo, než se roz -
kou kal, ale spo leč ný mi si la mi jsme ho roz tan co va li a vydržel
s námi do vá dět až do sa mé ho kon ce.

Dal ším pře kva pe ním, kte ré za u ja lo pře vážně star ší děti, byl
kou zel ník. Do své ho kou zel nic ké ho vy stou pe ní za po jil i děti
a před ve dl spous ty zná mých a hlav ně pře svěd či vých tri ků, včet ně
vy ča ro vá ní krá lí ka a ho loub ka. Byly při pra ve ny i sou těže, do kte -
rých se od hod la ně za po jo va li i ro di če, za což jim pa t ří vel ká
po klo na a dík. Spo leč ně s dět mi zvlá da li pře kážko vou drá hu, po jí -
da li pen dre ky, ob mo tá va li se ob va zem a na par ke tu se ob je vi lo
i pár zdat ných ta neč nic v po do bě ma mi nek a ba bi ček. 

Vr cho lem kar ne va lu bylo vy hlá še ní ví tě zů buch tobra ní.
"Ochut na va či" a po rot ci byli všich ni ná vštěv ní ci kar ne va lu a vý -
sle dek je jich hod no ce ní do pa dl tak to: tře tí mís to si upek la Ni ko la
Ha náč ko vá se svý mi su šen ka mi co o kies, dru hé mís to si ukuchti la

Zdeň ka Výš ko vá s žen ský mi roz ma ry a prv ní mís to, stej ně jako
mi nu lý rok, vy hrá la Ane ta Ne u man no vá, kte rá při pra vi la ká vo vý
řez. Jsem zvě da vá, jest li příští rok Anet ku ně kdo pře ko ná ☺.

Chtě la bych po dě ko vat obec ní mu úřa du za peněžitý dar na
ná kup od měn pro děti a na za pla ce ní kou zel ní ka, dále pa no vi To -
mášo vi Ingro vi, kte rý opět da ro val ne ma lý fi nanč ní pří spě vek
pro děti. Po dě ko vá ní pa t ří Staň ce Šne p fen ber go vé a Mir ce Mi -
ku láš ko vé za po moc při po řá dá ní kar ne va lu a paní vy cho va tel ce

Len ce Žalud ko vé, za kul tur ní obo ha ce ní
v po do bě klau na. A vel ký dík si za slouží
i pan Ro man Ju r dák za to, že ce lou akci zdo -
ku men to val pro střed nic tvím krás ných
fo tek.

A v ne po sled ní řadě se pa t ří po dě ko vat
i sa mot ným dě tem za to, že měly chuť si
zasko ta čit a za sou těžit. Dále je jich ro di čům,
že obě to va li svůj čas a vě no va li ho, dou fám,
že pří jem ně strá ve né mu od po led ni, a v ne po -
sled ní řadě všem, co se buď pe če ním, nebo
ochut ná vá ním za po ji li do buch tobra ní. Bez
Vás by to totiž ne šlo. 

Já osob ně už se tě ším opět na příští rok
a už se mi sbí ha jí sli ny na dal ší dob ro ty, kte -
ré si při pra ví te. Tře ba se pan Há jek ko neč ně 
do čká toho říz kobra ní…

Iveta Žaludková
předsedkyně komise pro kulturu a sport

Dět ský kar ne val

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
dnes se za mě ří me na změ nu práv ní úpra -

vy, kte rá s se bou při nes la dů raz na ochra nu
manžela po vin né ho při exe ku ci (a vý ko nu
roz hod nu tí) pro vá dě né na spo leč ném jmě ní
manželů, a na zod po vě ze ní otáz ky, co dě lat,
aby ne by la na dá le po sti ho vá na mzda ani jiný 
pří jem manžela po vin né ho. 

Dne 1. 7. 2015 na by la účin nos ti no ve la
exe kuč ní ho řádu a ob čan ské ho soud ní ho
řádu č. 139/2015 Sb., kte rá s se bou při nes la
změ nu usta no ve ní tý ka jí cích se po sti ho vá ní 
ma jet ku manžela dlužníka. Dle § 42 odst. 4
zá ko na č. 120/2001 Sb., exe kuč ní řád, od
1. 7. 2015 pla tí, že "Jde-li o vy do by tí dlu hu,
kte rý pa t ří do spo leč né ho jmě ní manželů,
nebo dlu hu po vin né ho, pro kte rý lze vy dat
exe kuč ní pří kaz na ma je tek ve spo leč ném
jmě ní manželů, lze vést exe ku ci při ká zá ním
po hle dáv ky z účtu manžela po vin né ho
u peněžního ústa vu."

Stej né ho zně ní se do čka lo i usta no ve ní
§ 262a odst. 4 zá ko na č. 99/1963 Sb., ob -
čan ský soud ní řád. To zna me ná, že od
1. 7. 2015 lze exe ku cí či vý ko nem roz hod -
nu tí po stih nout pou ze po hle dáv ku z účtu
manžela po vin né ho u peněžního ústa vu,
ni ko liv mzdu nebo jiný dů chod manžela
po vin né ho. Exe ku to rům není od účin nos ti
no ve ly umožněno vy dá vat exe kuč ní pří ka -
zy srážkami ze mzdy nebo ji né ho příjmu
manžela po vin né ho. Co však s exe kuč ní mi
pří ka zy vy da ný mi před tím to da tem?

Na to pa ma tu je usta no ve ní § 55 odst. 1 
exe kuč ní ho řádu, dle něhož může manžel
po vin né ho po dat ná vrh na za sta ve ní
exe ku ce v čás ti tý ka jí cí se pro vá dě ní exe -
ku ce srážkami z jeho mzdy nebo ji né ho
jeho příjmu. Jako dů vod za sta ve ní exe ku -
ce je vhod né uvést, že je exe ku cí po stižen
ta ko vý ma je tek ve spo leč ném jmě ní
manželů, kte rý exe ku cí ne lze po stih nout.

Aby v me zi ča se ne do šlo k dal ší srážce
ze mzdy nebo ji né ho příjmu, do po ru ču ji
sou čas ně s ná vrhem na za sta ve ní exe ku ce
po dat i ná vrh na od klad exe ku ce.

Zá vě rem bych chtě la po u ká zat na to, že 
i z pra xe naší ad vo kát ní kan ce lá ře je nám
zná mo, že k pro vá dě ní srážek ze mzdy
nebo z ji ných pří jmů manžela po vin né ho
dle exe kuč ních pří ka zů vy da ných před
čer ven cem 2015 do chá zí i nyní, a že obra -
na manžela po vin né ho v po do bě ná vr hu na 
za sta ve ní a od klad exe ku ce s od ka zem na
nemožnost ta ko vé ho po stih nu tí bývá
úspěš ná.
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Společenská
kronika

Jubilanti duben
Mi na ří ko vá Anna     88 let
Su chán ko vá Božena          78 let
Há jek Zby něk                 69 let
Chlu di lo vá Ji ři na          64 let
Slabý Jiří                         62 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně štěs -
tí, zdra ví a spo ko je nos ti.

Vážení ob ča né,
zve řej ni li jsme pou ze ty ju bi lan ty, kte -

ří dali sou hlas. Záleží jen na Vás ostat -
ních, zda také po de pí še te sou hlas a bu de te
moci být zve řej ně ni.

Narození
14. břez na 2016 se Haně Si r bo vé

a Oli nu Ko va ří ko vi na ro di la dce ra Ema.
Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je me

a ma lou Emu ví tá me mezi nás.

Dne 30. 3. 2016 se Evě Šne p fen ber go -
vé a Kar lu Kři ván ko vi na ro dil syn Ni ko -
las.

Ro di čům a pra ro dič úm bla ho pře je me
a ma lé ho Ni ko la se ví tá me mezi nás.

Alena Slabá

Ob do bí koš tů a nej růz něj ších vý stav je
opět tady. Tra dič ní vý sta va vín v Pa so hláv -
kách pro běh la v so bo tu de va te nác té ho
břez na. Již od sa mé ho za čát ku se míst ní kul -
tur ní dům za pl ňo val znal ci a mi lov ní ky
vin né ho moku, kte ří zde měli možnost ochut -
nat více než čty ři sta vzor ků bí lých, růžových
a čer ve ných vín. Cel kem do ra zi lo téměř tři
sta pla tí cích ná vštěv ní ků. 

Jak už to tak bývá, ně kte ří vi na ři byli za
svou úro du a píli také oce ně ni. Cenu sta rost ky
obce Pa so hláv ky za pět nej lé pe hod no ce ných
vzor ků zís kal Vin ný sklep u Šťas t ných. 

Sou čás tí le toš ní ho koš tu byla i vý sta va
ob ra zů Mi cha la Vaň ka s ná zvem Abs trak ce,
kdy každý člo věk vidí v da ném ob ra zu něco
ji né ho.

K vínu ne od mys li tel ně pa t ří i hud ba. O tu
se le tos po sta ra la Ne o veská cim bá lo vá mu zi -
ka z Mi kul čic, kte rá hos ty nejen roz tan či la,
ale i ro ze zpí va la. Ve se lá ná la da pak celý sál
ovlá da la až do pozd ních ho din. 

Simona Jelénková

Tradiční
výstava vín


