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KULÍ¤OV

ním, Ïe vláda zimy pozvolna konãí
a snad uÏ brzy se doãkáme dnÛ pln˘ch

sluníãka, svûtla a jarních vÛní… 
Text a foto: Jitka Koutná

Také malá, jinak klidná,
malebná vesniãka Kulífiov,
oÏila v sobotu 14. února
v˘skotem masopustních
radovánek. RÛznorodé
masky v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií poctivû dÛm od 
domu rozdávaly radost
a veselí, tu ochutnaly kob-
lihu, tu kousek masa, nûco
na zahfiátí, samy pak ne-
tradiãnû obdarovávaly
drobn˘mi dárky a zane-
chávaly za sebou dobrou
náladu s pfiíjemn˘m zji‰tû-

CHRUDICHROMY
JiÏ 48. roãník  ma‰karních prÛvodÛ

uspofiádala TJ Sokol Chrudichromy
v sobotu, 14. 2. 2015. Vût‰ina obãanÛ
se snaÏí ma‰kary co nejlépe pohostit,

jak je vidût i na nûkter˘ch fotografi-
ích, i kdyÏ pro úãinkující znaãnû ná-
roãné.

Text a foto: Josef Bene‰

LIPOVEC
Také v Lipovci se se‰el slu‰n˘ poãet vesel˘ch masek. Foto: Jitka Koutná

VRANOVÁ

pfiihlíÏející pfiispûli ãástkou 6 500 Kã.
Peníze budou pouÏity na nákup knih do
místní knihovny. Je‰tû jednou dûkuje-
me. Barevnou variantu fotek naleznûte

v elektronické podobû na obecních  we-
bov˘ch stránkách.

Text: Ing. Ale‰ Kri‰tof, Ph.D.
Foto: Zdenûk JeÏ

V sobotu 14. 2. 2015
pro‰el obcí Vranová ma-
sopustní prÛvod. Maso-
pustní veselice zaãala
pfied obecním úfiadem
spoleãnou fotografií.
PrÛvod masek s vlastním
vystoupením pro‰el postup-
nû celou obec a spoleãenská
akce byla zakonãena spo-
leãn˘m posezením v kultur-
ním domû. Podûkování 
patfií v‰em zúãastnûn˘m jak
aktivním  úãastníkÛm, tak
i pfiihlíÏejícím, neboÈ právû

SVITÁVKA

se nezalekli mnoÏství pfiíchozích, 
otevfieli dvefie a pohostili nás spous-
tou v˘borného jídla i pití, za nûÏ jim
„Strakat˘” popfiál hojnost a ‰tûstí
a odmûnou byl samozfiejmû i tanec
s medvûdem, kter˘ neodmítla Ïádná
hospodyÀka. 

Pravda, nakonec jsme medvûda

museli podle tradice zastfielit, ale
kdyÏ jsme ho dostateãnû zapili a po-
kropili touto Ïivou vodou, medvûd
oÏil a v‰ichni jsme skonãili v restau-
raci Pod Dubem, kde nás ãekala na-
prosto skvûlá zabíjaãka. 

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

Z parku ve Svitávce,
kde starosta Jaroslav
Zoubek pfiedal „Straka-
tému” Ostatkové právo,
vyrazilo v sobotu 28. 
února za doprovodu har-
moniky s masopustním
prÛvodem 60 masek
a dal‰í svitáveãtí i pfie-
spolní se v maskách
i v civilu pfiidávaly ces-
tou. Dûkujeme v‰em,
ktefií se dali na dráhu
masopustních ma‰kar,
ale pfiedev‰ím tûm, ktefií

KARNEVAL V JEDOVNICÍCH
A V KRÁSENSKU

Tím, ãím je v masopustním období pro do-
spûlé prÛvod masek ãi pochování basy, tím
jsou pro dûti rÛzné ma‰karní bály, karnevaly
a podobné akce. Uskuteãnilo se jich po celém
okrese spousta, jedna taková tfieba 8. února
v Jedovnicích, o 14 dnÛ pozdûji pak
v Krásensku. V Jedovnicích bylo celé odpo-
ledne tematicky zamûfieno na rÛzná fiemesla,
která si dûti vyzkou‰ely zábavnou formou her
a soutûÏí. V Krásensku zase pod vedením oblí-
beného klauna probûhlo veselé odpoledne plné
písniãek a vtipn˘ch úkolÛ, které pobavily nejen
dûti, ale i jejich rodiãe a ostatní úãastníky.  

Text a foto: Jitka Koutná

KRASOVÁ

Tato finanãní ãástka bude pouÏita na
dal‰í dûtské akce (ceny, odmûny, ob-
ãerstvení, atrakce, apod.). Dûkujeme.

Za kulturní komisi 
Mgr. Olga Teremová

Foto: Danka Mlãuchová

U nás v Krasové vy‰el
Masopustní prÛvod ve 13
hod v sobotu 14. 2. 2015.
Na‰í vesniãkou procháze-
lo 24 masek více ãi ménû
tradiãních - kat, klaun, pi-
rát, babka s nÛ‰í, vûzeÀ,
rytífi, ufon, zombie, tfii po-
tulní muzikanti, mrtvá ne-
vûsta, doktor, ponocn˘,
dva saunoví lidé, Yetti, in-
diánka, smrtka, ãert,
Shrek, duch a dvû Îelvy
ninja, které jste odmûnili
finanãní ãástkou 6 162 Kã.


