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Vážení spo lu ob ča né,
dne 10. červ na se ko na lo za se dá ní za stu pi tel stva, na kte rém byla schvá le na obec ně

zá vazná vy hláš ka č. 1/2015 o ome ze ní hluč ných čin nos tí. Ob sah této vy hláš ky vy chá zel
z vý sled ku pod zim ní ho re fe ren da, kdy jste měli všich ni možnost vy já d řit svůj ná zor na
to, jest li se v naší obci má v ne dě li a o stát ních svát cích za ká zat hluč ná čin nost či ni ko liv.
Nad po lo vič ní vět ši na vás, kte ří se k této otáz ce vy já d ři li, sou hla si li s tím, aby v uve de -
ných dnech byly hluč né čin nos ti za ká zá ny. Za stu pi tel stvo obce však schvá li lo vy hláš ku, 
kde ru ši vé čin nos ti nejsou ome ze ny úpl ně. Vy hláš ka sta no vu je, že dále uve de né pří kla -
dy ru ši vých čin nos tí jsou za ká zá ny v době noč ní ho kli du, tj. od 22:00 do 06:00 hod.,
a dále pak o ne dě lích, stát ních svát cích a stá tem uzna ných ostat ních svát cích v době od
6:00 do 9:00 hod. a v době od 11:00 do 22:00 hod.. Z toho vy plý vá, že ve vy me ze ných
dnech jsou tyto čin nos ti po vo le ny pou ze v době od 9 hod. do 11 hod. Zá kaz tak není sta -
no ven ploš ně na celý den, ale bě hem dvou ho din do po led ne je možné ko lem domu či na
za hrád ce něco málo zre a li zo vat, co jste ne stih li bě hem so bo ty.

Čin nos tí, jež by moh la svou hluč nos tí na ru šit ve řej ný po řá dek, ob čan ské soužití
nebo být v roz po ru s dob rý mi mra vy, je zejmé na pro voz či používá ní: a) po jez do vé
a trak to ro vé se kač ky na trá vu, b) křo vi no ře zu, c) ko tou čo vé a mo to ro vé pily, d) brus -
ky, e) roz bru šo vač ky, f) pneu ma tic ké ho kla di va a sbí ječ ky, g) kom pre so ru,
h) vr tač ky, i) míchačky, j) drtičky větví (štěpkovač) apod.
Pro úče ly této vy hláš ky se vy me zu jí uve de né pojmy tak to:

a) Se kač ka na trá vu a křo vi no řez - se kač ka na trá vu a křo vi no řez po há ně ný elek -
tric kou ener gií nebo spa lo va cím mo to rem, a také se kač ka, kte rá se za vě šu je na
za hrad ní ma lotrak to ry a trak to ry.

b) Ko tou čo vá pila (ji nak také cir ku lár ka nebo okružní pila) - stroj ur če ný k ře zá ní
dře va, kovů či dal ších ma te ri á lů. Sklá dá se z ozu be né ho ko vo vé ho ko tou če
a po há ně cí ho me cha nis mu, kte rý ko touč roz tá čí. Typy mo hou být ruč ní, stol ní
nebo ve sto ja no vém pro ve de ní.

c) Mo to ro vá pila (ji nak také ře tě zo vá pila) - ná stroj ur če ný pře de vším k ře zá ní dře -
va, u kte ré ho ben zí no vý nebo elek tric ký mo tor po há ní ře těz ku, malé ozu be né
ko leč ko, kte ré pak po há ní ře těz.

d) Brus ka a roz bru šo vač ka - ruč ní nebo stol ní ná řa dí ur če né pře de vším k brou še ní
či ře zá ní ma te ri á lů, u kte ré ho elek tric ký nebo ben zí no vý mo tor nebo stla če ný
vzduch po há ní rych le ro tu jí cí ná stroj (např. řez ný či brus ný ko touč).

e) Kom pre sor - stroj ur če ný ke stla čo vá ní (kom pre si) ply nů a par. Typy mo hou být 
ob je mo vé nebo rych lost ní.

f) Vr tač ka - ob rá bě cí stroj, ur če ný k ob rá bě ní ro tač ních ot vo rů, zejmé na po mo cí
vr tá ků, vý hrub ní ků, vý s t ružníků, zá vit ní ků a zá hlub ní ků.

g) Pneu ma tic ké kla di vo a sbí ječ ka - me cha nic ké stroj ní kla di vo, kte ré slouží k vr -
tá ní ot vo rů nebo k roz bí je ní a me cha nic ké mu roz ru šo vá ní pev ných před mě tů
a tu hých tě les vy ro be ných z be to nu, železo be to nu či ka me ne.

h) Mí chač ka - je za ří ze ní ur če né k mí chá ní su chých syp kých hmot a ka pa lin na -
vzá jem i mezi se bou.

i) Dr tič ka vět ví ne bo li štěp ko vač - stroj ní za ří ze ní sloužící ke štěp ko vá ní vět ví,
od ko rů a dřev ní ho od pa du.

Dou fám, že ob zvlášť bě hem na stá va jí cích let ních mě sí ců tak oce ní te ne děl ní a svá -
teč ní klid při po se ze ní na svých te ra sách či za hra dách při gri lo vá ní nebo jen tak u kávy.

Okén ko sta rost kyPozvánka

Obec Pa so hláv ky
 po řá dá

v pá tek 16. říj na 2015
zá jezd na mu zi kál Mi cha la Davida 

Děti ráje
v Bo by cen t ru Brno. 

Za čá tek mu zi ká lu je v 19.00 hod.
Pro gram trvá včet ně pře stáv ky

3 ho di ny 45 mi nut. 

Cena vstu pen ky je 699 Kč, 
au to bus je zdar ma. 

Zá jem ci se mo hou hlá sit
 na obec ním úřa dě, a to te le fo nic ky na

čís le 519 427 710, e-mai lem na
obec@pasohlavky.cz nebo osobně.

PO ZVÁN KA 

TJ Ze tor Pa so hláv ky Vás zve na

kte ré se usku teč ní v so bo tu a ne dě li
 25. 7. - 26. 7. 2015.
K tan ci a po sle chu hra jí

HOR NO BO JA NÉ.
Za čá tek ve 20 ho din.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Za stu pi tel stvo obce pro jed ná va lo na svém za se dá ní dne 4. 5.
Schvá li lo:

- roz počto vé opat ře ní č. 1/2015;
- pří lo hu č. 3 ke Sta tu tu so ci ál ní ho fon du.

Sou hla si lo:
- s ná vrhem Zá sad územ ní ho roz vo je Ji ho mo rav ské ho kra je

tý ka jí cí se územ ní pů sob nos ti obce Pa so hláv ky (k. ú. Pa so -
hláv ky, k. ú. Mu šov) mimo ná vr hu ve de ní tra sy "Rych lost -
ní sil ni ce R52" ve va ri an tě DS04 - B "Al ter na tiv ní
zá pad ní";

- s ve de ním tra sy ko ri do ru rych lost ní sil ni ce R52 v tra se
DS04 - A - Va ri an ta "Zá klad ní ŘSD") se za pra co vá ním
ma xi mál ně možných pro tihlu ko vých a emis ních opat ře ní;

- s uspo řá dá ním ve řej né sbír ky k zá chra ně "Mu šov ské ho
kos te la" na po zem ku p. č. st. 53 v k. ú. Mu šov jako sbír ku
na dobu ne u r či tou.

Ne sou hla si lo:
- s ve de ním tra sy ko ri do ru rych lost ní sil ni ce R52 se ve ro zá -

pad ním smě rem od obce Pa so hláv ky (DS04-B - Va ri an ta
"Al ter na tiv ní zá pad ní");

- se zá mě rem od pro de je čás tí po zem ků p. č. 5014/15
a 5015/4 v k.ú. Pa so hláv ky o ve li kos ti 2 x 68 m.

 

Růz né:
- in for ma ce o za há je ní vý stav by vo do vod ní ho řadu u vin -

ných skle pů smě rem na Brod nad Dyjí;
- vý stav ba chod ní ku ko lem ví ce ú če lo vé ho hřiš tě;
- in for ma ce o pro bí ha jí cích kur zech gra mot nos ti v obci;
- po zvá ní k uctě ní pa mát ky 70. vý ro čí osvo bo ze ní obce u po -

mní ku.

Za stu pi tel stvo obce pro jed ná va lo na svém za se dá ní dne 10. 6.
Schvá li lo:

- vy hod no ce ní pro jed ná ní ná vr hu Územ ní ho plá nu Pa so -
hláv ky;

- ná vrh roz hod nu tí o ná mit kách uve de ných v opat ře ní obec -
né po va hy v čás ti j) od stra ny 11 do stra ny 14;

- vy dá ní Územ ní ho plá nu Pa so hláv ky opat ře ním obec né
po va hy;

- zá měr kou pě po zem ků v k. ú. Mu šov parc. č. st. 310/7 o vý -
mě ře 119 m2, za sta vě ná plo cha a ná dvo ří, 3163/96 o vý mě -
ře 154 m2, ostat ní ko mu ni ka ce, 3163/98 o vý mě ře 121 m2,
ze leň, a 3163/104 o vý mě ře 2767 m2, ze leň. Cel ko vá vý mě -

ra po zem ků činí 3161 m2. Kup ní cena po zem ků je sta no ve -
na za stu pi tel stvem obce ve výši za sta vě ná plo cha o vý mě ře
119 m2 za cenu 1 200 Kč/m2 a par ko viš tě a ze leň o vý mě ře
3 042 m2 za cenu 800 Kč/m2;

- roz počto vé opat ře ní č. 3/2015;
- po skyt nu tí půjč ky z By to vé ho fon du žada te lům dle schvá -

le né ho se zna mu;
- Zá vě reč ný účet obce Pa so hláv ky za rok 2014 a sou hla sí

s ce lo roč ním hos po da ře ním obce Pa so hláv ky, bez vý hrad;
- Zprá vu au di to ra o vý sled ku pře zkou má ní hos po da ře ní za

rok 2014, bez vý hrad;
- Účet ní zá věr ku obce Pa so hláv ky za rok 2014;
- uza vře ní smluv o prá vu pro vést stav bu;
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 1/2015 o ome ze ní hluč ných
čin nos tí.

Ne sou hla si lo:
- s vložením sta veb vo do vo dů "Pa so hláv ky - roz ší ře ní vo do -

vo du, vo do vod pro chat ky", "Pa so hláv ky - vo do vod u are á lu 
ry bá řů" a "Pa so hláv ky - vo do vod u are á lu ry bá řů, řad Z3",
kte ré jsou v ma jet ku obce Pa so hláv ky, for mou ne pe něžité ho
vkla du do spo leč nos ti Vo do vo dy a ka na li za ce Břec lav, a. s.

Vza lo na vě do mí:
- in for ma ce o vý sled ku pro jed ná vá ní ná vr hu Územ ní ho plá -

nu Pa so hláv ky;
- vý roč ní zprá vu a in for ma tiv ní zprá vu spo leč nos ti Ther mal

Pa so hláv ky a. s. za rok 2014;
- do pis spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. s ná vrhy ke sta -

bi li za ci spo leč nos ti a je jí mu dal ší mu roz vo ji;
- vý roč ní zprá vu spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o. za 

rok 2014.

Uložilo:
- bez od klad né za slá ní usne se ní za stu pi tel stva obce o vy dá ní

Územ ní ho plá nu Pa so hláv ky po ři zo va te li - MěÚ Po ho ře li -
ce, od bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní úřad;

- zve řej ně ní opat ře ní obec né po va hy na úřed ní des ce obce
Pa so hláv ky.

Růz né:
- se zná me ní s ná vrhem využití zóny Z33 územ ní ho plá nu,

a to na po zem cích nad are á lem au to kem pu ATC Mer kur;
- pro jed ná ní žádos ti na zří ze ní věc né ho bře me ne chů ze

a jízdy k po zem ku v k. ú. Mu šov p. č. 3163/310.

Z jednání zastupitelstva obce

Okén ko sta rost ky - pokračování
Dále bych chtě la mlu vit o ne šva ru, na kte rý nej ví ce upo zor -

ňu je te, a tím jsou vol ně po bí ha jí cí psi. Ma ji te lé psů, kte ří cho dí
na pra vi del né pro cház ky, čas to ne chá va jí své psy vol ně po bí hat 
a dě lat po tře bu na chod ní ku, na před za hrád kách atd. Vět ši na
z Vás je dis ci pli no va ná a svůj čtyř no hý do pro vod má na vo dít -
ku a v pří pa dě po tře by po něm ukli dí. V plat nos ti je obec ní
vy hláš ka, kte rá nám pře de pi su je, jak mít psa při pro cház ce za -
bez pe če né ho. Opět však pla tí, že jed na věc je vy hláš ka a věc
dru há je po cti vost, sluš nost, to le ran ce a vzá jem ná úcta. Žádná
(se be do ko na lej ší) vy hláš ka obce, ani ja ký ko liv zá kon ne na hra -
dí sluš nost, to le ran ci a vzá jem nou me zi lid skou úctu. Toto
kon sta to vá ní pla tí obec ně pro každou me zi lid skou čin nost.
A na ves ni ci by to mělo pla tit dvoj ná sob. Na obci, kde zná
každý své ho sou se da, kde se všich ni na vzá jem po tká va jí, kde se 
ni kdo ne scho vá za zeď ano ny mi ty, by to mělo být sa mo zřej -

mos tí. Přej me si a hlav ně dě lej me něco pro to, aby v naší obci
(a nejen v ní) opět pla ti lo, že sluš nost, to le ran ce, po cti vost, od -
po věd nost a vzá jem ná me zi lid ská úcta, jsou více než ali bi, více
než psa né před pi sy a vy hláš ky. A tak na Vás, ma ji te le psů, ape -
lu ji, abys te po svých čtyř no hých přá te lích na ve řej ných
pro stranstvích uklí ze li!

Milí spo lu ob ča né, máme před se bou léto. Ať už ho strá ví te
u moře či na cha lu pě, nebo zů stá vá te v Pa so hláv kách a pou ze
zvol ní te a "do bi je te ba ter ky", pře jí vám všem, abys te si ho užili.
A kdo z vás vyráží na do vo le nou, ať se vrá tí ve zdra ví, bez dlah,
ob va zů, mod řin, kožních spá le nin a od ře nin. A pře de vším,
hlav ně všich ni od po ča tí!

Pře ji vám krás né léto!
Martina Dominová
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Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 6. 5. 2015
Schvá li la:

- vý běr do da va te le pa ne lů k na uč né stez ce na Řím ský vrch;
- vý běr ban ky pro založení transpa rent ní ho účtu na ve řej nou

sbír ku na zá chra nu mu šov ské ho kos te la;
- vrá ce ní po plat ku za ko mu nál ní od pad uhra ze ný pro rok

2015 z dů vo du, že žada tel si za jišťuje svoz a sklád ko vá ní
ko mu nál ní ho od pa du na zá kla dě uza vře né smlou vy s od pa -
do vou fir mou v rám ci své pod ni ka tel ské čin nos ti;

- uza vře ní smlou vy o nájmu hro bo vé ho mís ta - ko lum bári um;
- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku na opra vu kap lič ky u sil -

ni ce I/52 - křižovat ka k ATC Mer kur;
- vý jim ku z noč ní ho kli du v ATC Mer kur ve dnech 8. 5. -

9. 5. 2015 při po řá dá ní akce "Za há je ní tu ris tic ké se zo ny
v Pa so hláv kách 2015";

- vý jim ku z noč ní ho kli du v ATC Mer kur ve dnech 28. 5. -
30. 5. 2015 při po řá dá ní akce "Euro Bike Fest 2015;

- pro voz ní řád ví ce ú če lo vé ho hřiš tě v Pa so hláv kách.

Sou hla si la:
- s pro ná jmem čás ti po zem ku p. č. 4961/11 v k. ú. Pa so hláv -

ky o vý mě ře 25 m2 a uložila obec ní mu úřa du zve řej ně ní zá -
mě ru obce na pro ná jem po zem ku;

- s pro ná jmem čás ti po zem ku p. č. 4933/122 v k. ú. Pa so -
hláv ky o vý mě ře 150 m2 a uložila obec ní mu úřa du zve řej -
ně ni zá mě ru obce na pro ná jem po zem ku.

Ne schvá li la:
- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku pro rok 2015 spol ku Ra -

dost z Pro s tě jo va.

Vza la na vě do mí:
- in for ma ci o vy tý če ní ka tast rál ní hra ni ce mezi k. ú. Ivaň

a k. ú. Mu šov při pro bí ha jí cí po zem ko vé úpra vě v Iva ni;
- zá pis o vý sled ku kon t ro ly na hra zu jí cí in ter ní au dit pro ve -

de ný na obec ním úřa du dne 13. 4. 2015;
- pro to kol o kon t ro le OSSZ Brno - ven kov pro ve dené na

obec ním úřa du dne 17. 4. 2015.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 18. 5.
Schvá li la:

- roz počto vé opat ře ní rady obce č. 2/2015;
- re a li za ci za káz ky "Pa so hláv ky - úpra va osvět le ní hřiš tě"

spo leč nos tí EON s. r. o. spo čí va jí cí v po sí le ní vět ve ve řej -
né ho osvět le ní;

- na bíd ku na do dáv ku mul čo va cí trav ní se kač ky na zá kla dě
zve řej ně né vý zvy a uza vře ní kup ní smlou vy;

- ukon če ní ná jem ní ho vzta hu na pro ná jem čás ti po zem ku
p. č. 3163/573 v k. ú. Mu šov o cel ko vé vý mě ře 89 m2

k 31. 12. 2015;
- pro mi nu tí po plat ku za stoč né v ob je mu 12 m3 při ha vá rii

vo do vod ní ho řadu u ro din né ho domu;
- fi nanč ní pří spě vek na po řá dá ní dne dětí v Pa so hláv kách;
- mě síč ní od mě nu pro správ ce ví ce ú če lo vé ho hřiš tě.

Sou hla si la:
- v rám ci stav by "Pa so hláv ky - vo do vod ní pří poj ky ke skle -

pům" s při po je ním do tče ných ne mo vi tos tí vin ných skle pů
na obecní vodovod.

Ne sou hla si la:
- se změ nou způ so bu využití po zem ku p. č. 5195 v k. ú. Mu šov.

Vza la na vě do mí:
- "Osvěd če ní o při je tí ozná me ní o ko ná ní ve řej né sbír ky" vy -

da né Kraj ským úřa dem Ji ho mo rav ské ho kra je za úče lem
shro máždění fi nanč ních pro střed ků na zá chra nu kos te la
sv. Linhar ta a schvá li la vklad ve výši 500 Kč k ote vře ní
transpa rent ní ho účtu;

- se znam žada te lů o po skyt nu tí pro střed ků z By to vé ho fon du 
Pa so hláv ky - 6. kolo a do po ru ču je ke schvá le ní na za se dá ní
za stu pi tel stva obce;

- žádost na od pro dej po zem ku p. č. 5058/2 v k. ú. Pa so hláv -
ky a po stou pi la tuto na pro jed ná ní na za se dá ní za stu pi tel -
stva obce;

- ná vrh směn né smlou vy a smlou vy o zří ze ní služeb nos ti
a po stou pi la tuto na pro jed ná ní na za se dá ní za stu pi tel stva
obce;

- žádost o udě le ní vý jim ky ze sta veb ní uzá vě ry a pře sou vá
roz hod nu tí na dal ší schů zi rady po pro jed ná ní této žádos ti
s práv ním po rad cem;

- roz su dek Nej vyš ší ho správ ní ho sou du na zru še ní roz sud ku
Kraj ské ho sou du v Brně ve věci územ ní ho opat ře ní o sta -
veb ní uzá vě ře Pa so hláv ky vy da né dne 6. 4. 2012 pro vy me -
ze né úze mí v k. ú. Mu šov;

- re zig na ci jed na te le spo leč nos ti STKO s. r. o. na funk ci ře -
di te le spo leč nos ti;

- zá znam z me to dic ké ná vštěvy Měst ské knihov ny Břec lav
v Míst ní knihov ně Pa so hláv ky dne 21. 4. 2015.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 1. 6.
Schvá li la:

- re a li za ci akce "Pa so hláv ky: roz ces tí Ivaň - pře mís tě ní au -
to bu so vé za stáv ky" vy vo la né změ nou tra sy au to bu so vé
lin ky;

- uvol ně ní fi nanč ní část ky na pro pa ga ci sbír ky na zá chra nu
mu šov ské ho kos te la;

- uza vře ní smlou vy o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji ho mo -
rav ské ho kra je na re a li za ci pro jek tu "Zkva lit ně ní služeb
v Tu ris tic kém in for mač ním cen t ru Pa so hláv ky";

- uza vře ní smlou vy o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji ho mo -
rav ské ho kra je v rám ci do tač ní ho pro gra mu: pod po ra
udržová ní čis to ty cyk lis tic kých ko mu ni ka cí;

- uza vře ní smlou vy o part ner ství a spo lu prá ci s obec ně pro -
spěš nou spo leč nos tí k roz vo ji vi nař ské tu ris ti ky a cyk lo tu -
ris ti ky na jižní Mo ra vě;

- ter mín a pro gram za se dá ní za stu pi tel stva obce.

Ne schvá li la:
- na zá kla dě žádos ti udě le ní vý jim ky z územ ní ho opat ře ní

o sta veb ní uzá vě ře ze dne 6. 4. 2015 pro umís tě ní stav by
"sklad pro lodě, kola a čtyř kol ky ITC na po zem ku p. č.
st. 417 v k. ú. Mu šov".

Sou hla si la:
- s oplo ce ním po zem ku p. č. 4933/4 v k. ú. Pa so hláv ky;
- s pro ná jmem čás ti po zem ku p. č. 5069/1 v k. ú. Pa so hláv ky

pro umís tě ní re klam ní ho pou ta če a ukl á dá obec ní mu úřa du
zve řej ně ní zá mě ru obce.

Vza la na vě do mí:
- žádos ti na od pro dej čás tí po zem ku p. č. 5058/2 v k. ú. Pa so -

hláv ky a po stou pi la tyto na pro jed ná ní na za se dá ní za stu pi -
tel stva obce;

- pl ně ní roz počtu obce za ob do bí du ben 2015.

Z jednání rady obce
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Společenská
kronika

Jubilanti červenec
Jančíková Anna            89 let   
Ze le ná ko vá Ro zá lie         79 let
No vot ný Zde něk              78 let
Bin de ro vá Ma rie            75 let
Šal plach ta Jin dřich          74 let
Vaš ko vá Lud mi la            73 let
Úrad ní ko vá Anna           71 let
Ada mík Jan                67 let
Po kor ná Naděžda          66 let
Ur bá nek Ví těz slav        65 let
Šal plach ta Vla di mír     62 let
Sý ko ro vá Ji ři na             61 let
Pro cház ko vá Mar ce la      55 let
Binder Ivan                   55 let

Jubilanti srpen
Plšková Růžena                 90 let
Maš ko vá He le na          75 let
Bra cek Ja ro slav        73 let
Mo ra vec Ka rel             72 let
Va ře ka Mi ro slav           72 let
Bra cek Pa vel                67 let
Be z e ko vá Jana            67 let
Ingr Mi ro slav              66 let
Mi ku láš ko vá Lud mi la      65 let
Čer má ko vá Ma rie          65 let
Fa jmon Sta ni slav        64 let
Brab co vá He le na          62 let
Žalu dek Sta ni slav           61 let
Lavičková Věra              61 let  
Sittová Helena               60 let

Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs tí,
zdra ví a spokojenosti.

Narození
Dne 18. květ na se na ro di la Zdeň ce 

Heschro vé a Mi ro sla vu Švár né mu
dce ra Šar lo ta - Zdeň ka.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a ma lou Šar lot ku - Zdeň ku ví tá -
me mezi nás.

Úmrtí
Dne 2. červ na ze mře la naše spo lu -

ob čan ka paní Ma rie Háj ko vá ve věku
nedožitých 101 let.

Dne 8. červ na ze mřel náš spo lu ob -
čan pan Jan Br ve ník.

Dne 22. červ na ze mřel náš spo lu ob -
čan pan Mi chal Vrš ka.

Po zůsta lým ro di nám vy slo vu je me
upřím nou sou strast.

Slabá Alena

Osla va dětí pro bí ha la
 již od sa mé ho rána

Me zi ná rod ní den dětí se sla ví
v mno ha ze mích prv ní ho červ na.
Stej ně tomu je i v Čes ké re pub li ce.

Také ten to svá tek má svou his to -
rii. Jeho vzni ku před chá zel fes ti val
Dra čích lodí v San Fran cis cu, kte rý
se ko nal 1. červ na 1925. U této pří -
ležitos ti zde čín ský ge ne rál ní kon zul 
shro máždil mno ho čín ských si rot ků, 
aby po u ká zal na to, že spo leč nost by
měla více dbát o bla ho dětí. V roce
1949 byl vy hlá šen Den pro ochra nu
dětí, a to z dů vo du ma so vé ho za bí je -
ní dětí a žen v Li di cích v roce 1942
a také ve fran couz ském Ou ra dou ru
v roce 1944. Z to ho to dne se na ko nec 
stal Me zi ná rod ní den dětí, kte rý se
v mno ha ze mích po ce lém svě tě sla ví 
prá vě prv ní ho červ na jako při po -
mín ka si rot ků v San Fran cis cu.
V roce 1954 pak OSN vy hlá si la Svě -
to vý den dětí, aby tak upo zor ni la
všech ny stá ty na pod po ru těch nej men ších - po skyt nu tí dob rých pod mí nek pro je jich 
zdra vý vý voj a pří stup ke vzdě lá ní. Da tem pro osla vu to ho to svát ku byl ur čen 20. lis -
to pad. Ně kte ré stá ty jej pře vza ly, jiné zů sta ly u 1. červ na a ně kte ré stá ty sla ví oba
dny. 

Pro tože le toš ní Den dětí vy chá zel na pon dě lí, osla vy v naší obci pro běh ly v so bo -
tu 30. květ na 2015. Jed not li vé sou těžní dis ci plí ny opět pro bí ha ly v pro sto ru u ka bin
fot ba lo vé ho hřiš tě a Yachtclu bu Pa so hláv ky. No vin kou le toš ní ho roč ní ku byl do po -
led ní čas ko ná ní, kdy za há je ní celé akce pro běh lo už v 10 ho din ráno. Správ nost
vol by to ho to času pak po tvr dil od po led ní déšť, ve kte rém by se dě tem sou těžilo vel -
mi špat ně. 

Le tos bylo pro všech ny men ší i vět ší ra to les ti při pra ve no cel kem tři náct dis ci plín.
Opět si zde moh ly vy zkou šet své fot ba lo vé do ved nos ti, přes nost ve střel bě z luku i ze
vzdu chov ky, také zna los ti v po zná vá ní les ních zví řá tek. Ne chy bě la ani chů ze na laně,
či flusač ka. Vedle aqua zor bin gu si tu ná vštěv ní ci moh li le tos po pr vé vy zkou šet
i bubble sumo, u kte ré ho se vel mi po ba vi li nejen přímí ak té ři sou bo je, ale i při hlížejí cí
di vá ci. 

Tra dič ním vel kým lá ka dlem pro malé i vel ké byly pro jížďky na pla chet ni ci i v mo -
to ro vém člu nu. Dal ší do pro vod ný pro gram před sta vo va ly pro jížďky na ko ních,
ma lo vá ní na ob li čej a také ská ka cí hra dy a hou pač ky. Domů si pak všich ni "osla ven ci" 
od nes li bo ha té od mě ny v po do bě slad kos tí i hra ček.

O tom, že se akce po da ři la, svěd či ly všu dypří tom né roz zá ře né ob li če je nejen dětí,
ale i je jich ro di čů a pra ro di čů. Celý den byl za kon čen ve čer ním oh ňostro jem.

Ive ta Žalud ko vá, před sed ky ně ko mi se pro kul tu ru a sport, by ráda jmé nem or -
ga ni zá to rů po dě ko va la všem, kte ří se na akci po dí le li: "Chci po dě ko vat Len ce
Kup so vé za za jiš tě ní pro jížděk na ko ních, Evě Mi na ří ko vé a Emi lu Si r bu za to, jak
krás ně všech ny zá jem ce "zma lo va li", Bo hu mi lu Doležalo vi za 3D lu kostřel bu
a všem ostat ním, kte ří or ga ni zo va li dal ší dis ci plí ny."

A v ne po sled ní řadě vel ké DÍKY pak pa t ří všem spon zo rům: Obec ní úřad Pa so -
hláv ky, Hos ti nec U Lasa, TJ Ze tor Pa so hláv ky, Mys li vec ké sdružení Pa so hláv ky,
Yachtclub Pa so hláv ky, Sbor dob ro vol ných hasi čů Pa so hláv ky, Čes ký čer ve ný kříž,
Čes ký svaz žen a Čes ký za hrád kář ský svaz. 

Simona Jelénková


