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Bude den dětí
Vážení ro di če a děti,

s po tě še ním vás všech ny mohu in for mo vat
o spo leč né do ho dě zá j mo vých or ga ni za cí v obci
a obec ní ho úřa du o ko ná ní Dne dětí v le toš ním
roce. Na va zu je me na loň skou zku še nost a klad nou
ode zvu zejmé na ze stra ny dětí a uspo řá dá me opět
v are á lu mys li vec ké střel ni ce den plný her, sou těží, 
po zná vá ní a zá ba vy. Děti bu dou moci zvo lit mezi
pře ta ho va nou la nem, há ze ním míč ků na cíl, tre fo -
vá ním do koše, ská ká ním v pyt lích, střel bou ze
vzdu chov ky na terč a střel bou na as fal to vé ter če.

Kro mě toho uvi dí te ukáz ku lo vec kých zbra ní
a mys li vec kých tro fe jí. Děti mo hou sou těžit v po -
zná vá ní a ur čo vá ní jed not li vých dru hů zví řat naší
pří ro dy. Ma lo vá ní ma sek na ob li čej, loni hod ně
ob di vo va né a žáda né, ne bu de chy bět.

Každé dítě, malé, vět ší či ješ tě vět ší, obdrží ba -
lí ček s pa mlsky a pi tím. Je jich do pro vod pak bude
mít možnost ob čer stvit se v bu fe tu.

A co do sta nou sou těžící za svo ji sna hu o co nej -
lep ší vý sle dek? V každé dis ci plí ně prv ní tři zís ka jí
di plom a me dai li. A všech ny děti od mě ní me růz -
ný mi dár ko vý mi před mě ty. Ja ký mi? Nech te se
pře kva pit. A ne bu de to je di né pře kva pe ní, pro tože
chys tá me i ma lou vý stav ku živých tvo rů z jiné říše, 
než bylo se lát ko di vo čá ka!

Na zá věr to hlav ní. Den dětí se koná v so bo tu
4. červ na od 14°° ho din. Do pra vu tam i zpět za -
jišťuje VI NOFRUKT a. s. Dol ní Du na jo vi ce 
a Obec ní úřad Pa so hláv ky svý mi do prav ní mi pro -
střed ky, prv ní od jezd v 13.30 ho din od obec ní ho
úřa du. Po kud by ne mě lo přát po ča sí, po su ne se akce
o tý den do za du. Ozná me ní by za jis ti lo hlá še ní míst -
ní ho roz hla su.

Na po řá dá ní Dne dětí se po dí lí fy zic ky i fi nanč -
ní pod po rou Obec ní úřad Pa so hláv ky, ZO Čes ké ho 
čer ve né ho kříže, ZO Čes ké ho sva zu žen, ZO Čes -
ké ho za hrád kář ské ho sva zu, fot ba lis té, hasi či, KO -
ME TA bar Pa so hláv ky, re stau ra ce U LASA
Pa so hláv ky, VI NOFRUKT a. s. Dol ní Du na jo vi ce
a Mys li vec ké sdružení Pa so hláv ky.

Z po vě ře ní zá stup ců všech výše uve de ných or -
ga ni za cí a in sti tu cí

MVDr. Miroslav Sedlák,  předseda MS Pasohlávky 

Ozná me ní obec ní ho úřa du

Vý pis z usne se ní Rady obce (RO) ze dne 18. 4. 2011
RO schva lu je:

- Zá pis vý bě ro vé ko mi se na za káz ku "ZŠ a MŠ Pa so hláv ky,
za tep le ní ob jek tu".

- Usne se ní č. 1 vý bě ro vé ko mi se o vy lou če ní ucha ze čů, kte ří
ne spl ni li kva li fi ka ci v požado va ném roz sa hu.

- Usne se ní č. 2 vý bě ro vé ko mi se o vý bě ru spo leč nos ti VA PE -
ko sys tem, s r. o., 664 23 Če bín 469, IČ: 24742261.

- Ná jem ní smlou vu č. 14/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a I. K.

- Smlou vu o part ner ství uza vře nou mezi Fe de ra cí cam pin gu
a ca ra va nin gu ČR, o. s., Na Strží 1837/9, 140 02 Pra ha a Obcí 
Pa so hláv ky ATC Mer kur při po řá dá ní 77. F.I.C.C. Ral ly 
2011 v Pra ze ve dnech 5. 8. - 14. 8. 2011.

- Smlou vu o pro pa ga ci a re kla mě uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí VHS Břec lav s. r. o.,
Füg ne ro va 1161/1, 690 64 Břec lav.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur a J.K.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur  a P.K.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí Mus te la, spol. s r. o.,
Brod nad Dyjí č. 39, PSČ 691 81.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí F4, s. r. o., Kos mo nau tů
1528/4, 748 01 Hlu čín.

Z činnosti rady obce

Od 13. 5. 2011 se změ ni la čet nost vý vo zu ko mu nál ní ho
od pa du z po pel nic ob ča nů. Vý voz po pel nic bude pro bí hat 1 x 
za 14 dnů vždy v pá tek v li chém týd nu (27. 5., 10. 6., 24. 6.,
8. 7., 22. 7., atd.). Kon tej ne ry na ko mu nál ní od pad, kte ré jsou
roz mís tě ny po obci, bu dou vyváženy 2 x týd ně.

Kon tej ne ry na bi o od pad bu dou vyváženy 1 x za 14 dnů vždy 
ve stře du v su dém týd nu (1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., atd.).

Upo zor ňu je me ro di če, aby po u či li své děti, ja kým způ so -
bem se mají cho vat na dět ském hřiš ti. Dět ské hřiš tě bylo nově
vy bu do vá no za ne ma lých fi nanč ních pro střed ků obce, a aby toto
hřiš tě vydrželo sloužit co nejdé le, je nut né ohle du pl né cho vá ní
dětí.

Zá ro veň upo zor ňu je me ma ji te le psů, že na dět ské hřiš tě je
vstup se psy zakázán.
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- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí GASTRO -
SUN, s. r. o., Ko men ské ho 259, 691 23 Po ho ře li ce.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur a T. F.

- Ná jem ní smlou vu č 13/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a black MA CHI NE s. r. o.,
se síd lem Ni kol či ce 222, 691 71 na pro ná jem kem pu
k po řá dá ní akce EU RO BI KE FEST ve dnech 19. 5. -
22. 5. 2011. 

- Smlou vu o bu dou cí smlou vě o zří ze ní prá va od po ví -
da jí cí ho věc né mu bře me nu uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s., se síd lem F. A.
Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce, k umís -
tě ní ka be lo vé ho ve de ní NN a jed né pi lí řo vé skří ně na
po zem ku p. č. 5051/1 k. ú. Pa so hláv ky, ke stav bě "Pa -
so hláv ky, k. NN, No vák".

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a L. K. - umě lec ký ve dou cí žen ské -
ho ko mor ní ho sbo ru BEL LA MU SI CA, Kouni co va
944/1, 602 00 Brno.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a Ob čan ským sdružením Ba vor ské
ochot nic ké di va dlo, 692 01 Ba vo ry.

- Li cenč  ní smlou vu o ve řej ném pro vo zo vá ní
VP_2011_49793 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky,
RZ La gu na a OSA - Ochran ný svaz au tor ský pro prá -
va k dí lům hu deb ním, o. s., Čs. Ar má dy 20, 160 56
Pra ha 6 - Bu be neč.

- Do ho du č. 1/2011 o po sky to vá ní služeb v ATC Mer -
kur Pa so hláv ky uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky,
ATC Mer kur a M. I.

- Smlou vu o pro nájmu ze mě děl ských po zem ků uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Vi -
nofrukt, a. s., se síd lem v Dol ních Du na jo vi cích,
Kos tel ní ul. č. 416, v sou la du se zve řej ně ných zá mě -
rem obce č. 19/2011. 

- Smlou vu o nájmu po zem ku č. 4/2011 uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a E. a K. M., v sou la du se zve řej ně -
ným zá mě rem obce č. 13/2011.

- Smlou vu o nájmu po zem ku č. 5/2011 uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a B. Š., v sou la du se zve řej ně ným
zá mě rem obce č. 13/2011.

- Smlou vu o nájmu po zem ku č. 6/2011 uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a B. B., v sou la du se zve řej ně ným
zá mě rem obce č. 13/2011.

- Jme no vá ní skar tač ní ko mi se ve složení To máš Ingr
a Sta nisla va Lan go vá.

- Ná jem ní smlou vu č. 15/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a T. B.

RO sou hla sí:
- s uspo řá dá ním krát ko do bé vý sta vy vě no va né his to rii

1. po lo vi ny XX. sto le tí, kte rá by se ko na la ve dnech
11. 11. - 12. 11. 2011 k uctě ní pa mát ky Dne vá leč ných 
ve te rá nů, se za mě ře ním na čet nic tvo a Čes ko slo ven -
skou ar má du, na zá kla dě žádos ti P. P., hos po dá ře
Klu bu vo jen ské his to rie - Hra ni čář ský pluk 19,
IČ: 26523248.

- se stav bou dle PD "Pa so hláv ky, ka bel, No vák" pro
úče ly vy dá ní územ ní ho roz hod nu tí a sta veb ní ho po -
vo le ní, přes po ze mek p. č. 5051/1 v k. ú. Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí:
- Ozná me ní za há je ní ří ze ní o do da teč ném po vo le ní

stav by "In for mač ní tu ris tic ké cen t rum na po zem ku
parc. č. 5148 v kat. úze mí  Mu šov".

- pl ně ní roz počtu za le den - bře zen 2011 a stav po hle dá -
vek v ATC Mer kur k 18. 4. 2011.

- Zá pis ze za se dá ní ko mi se pro kul tu ru a sport ze dne
30. břez na 2011.

- Žádost o pro ná jem po zem ků od spo leč nos ti Lan d -
mann s. r. o., Du na jo vic ká 138, Bře zí.

RO uklá dá:
- Obec ní mu úřa du za slat Měst ské mu úřa du Po ho ře li ce, 

od bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní úřad, Po ho ře li -
ce, ne sou hlas né vy já d ře ní k do da teč né mu po vo le ní
stav by Tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra na po zem ku 
p. č. 5148 v k. ú. Mu šov, pro pana J. M.

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem -
ků v k. ú. Mu šov - p. č. 5191 o vý mě ře 6057 m2 a p. č.
5165 o vý mě ře 4543 m2. Cena je sta no ve na ve výši
2 100 Kč/ha/rok.

Vý pis z usne se ní Rady obce (RO) ze dne 2. 5. 2011
RO schva lu je:

- Pro to kol vý bě ro vé ko mi se z ote ví rá ní obá lek a hod -
no ce ní na bí dek na za káz ku "Za jiš tě ní os tra hy are á lu
ATC Mer kur Pa so hlávk".

- po řa dí ucha ze čů a vý běr spo leč nos ti ČE CHY MEN
s. r. o., se síd lem Po toč ní 503/3, 717 00 Os t ra va - Bar -
to vi ce na re a li za ci za káz ky.

- Pro to kol vý bě ro vé ko mi se z ote ví rá ní obá lek a hod -
no ce ní na bí dek ke zve řej ně né mu Zá mě ru obce
č. 25/2011.

- Po řa dí ucha ze čů a vý běr ná jem ce na pro ná jem baru
a piz ze rie v ATC Mer kur a to V. D..

- Smlou vu o umís tě ní stav by a uložení čás ti roz vod né
sítě a ko mu ni ka cí na po zem ky vlast ní ka, uza vře nou
mezi spo leč nos tí Ther mal Pa so háv ky, a. s., Pa so hláv -
ky 1, PSČ 691 22 a Obcí Pa so hláv ky.

- Od pro dej trak to ru zn. Westwo od V50/20 nej vyš ší po -
da né na bíd ce a to panu M. Z. za na bí ze nou cenu
13 000 Kč.

- Ukon če ní Smlou vy o pro nájmu trak to ru SEN TI NEL
uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a TJ Ze tor Pa so -
hláv ky dne 19. 1. 2004.

- Smlou vu o pro nájmu trak to ru JOHN DEE RE uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky.

- Smlou vu o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře -
me nu č. 4210-073/0011-HO-AD uza vře nou mezi Obcí 
Pa so hláv ky a E.ON Dis tri bu ce, a.s. Čes ké Bu dě jo vi ce,
F.A. Ger stne ra 2152/6, PSČ 370 49 ke stav bě pod ná -
zvem "Pa so hláv ky, ka be lo vá pří poj ka, Ther mal", na
po zem ku parc.č. 5755 v k. ú. Pa so hláv ky.

- Uby to va cí a pro voz ní řád ATC Mer kur Pa so hláv ky.
- Skar ta ci par ko va cích líst ků dle Žádos ti z ATC Mer -

kur, a to tak, že tyto bu dou ke skar ta ci pře dá ny na
obec ní úřad, kde bu dou ná sled ně skar to vá ny.

- Ná jem ní smlou vu č. 16/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a J. H.

- Ná jem ní smlou vu č. 17/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a spo leč nos tí Agro MO NET, a. s. Mout -
ni ce, 664 55 Mout ni ce č. 200.

Z činnosti rady obce
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- Po skyt nu tí pří spěv ku ve výši 2 000 Kč ve pro spěch
těžce zdra vot ně po stižených dětí na zá kla dě žádos ti
ob čan ské ho sdružení Aso ci a ce ro di čů a přá tel zdra -
vot ně po stižených dětí v ČR, Klub RA DOST, o. s.,
PS 145, Wol ke ro va 22, 796 40 Pro s tě jov.

- Smlou vu o využívá ní služby Max Ho me ban king PS
uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Čes -
ko slo ven ská ob chod ní ban ka, a. s., Rad lic ká 333/150, 
Pra ha 5, PSČ 150 57.

- Smlou vu  o bu dou cí smlou vě o zří ze ní prá va od po ví -
da jí cí ho  věc né mu bře me nu  uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké Bu dě jo vi ce,
F. A. Ger stne ra 2152/6, PSČ 370 49 ke stav bě "Pa so -
hláv ky, příp. NN - k. smyč ka, sběr ný dvůr SB-4211 -
005" na po zem ku 5004/5 v k. ú. Pa so hláv ky.

- Smlou vu na svoz tří dě ných od pa dů a je jich do t ři ďo -
vá ní, svoz směs ných od pa dů, od stra ňo vá ní od pa dů
a pro ná jmy ná dob na od pad uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí STKO, spol.
s r. o., Br něn ská 65, 692 01 Mi ku lov.

- Smlou vu č. 206/2011 o od vá dě ní od pad ních vod uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a I. Z.

- Smlou vu č. 207/2011 o od vá dě ní od pad ních vod uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a A. N.

- Smlou vu č. 341/2011 o od vá dě ní od pad ních vod uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a Zá klad ní ško lou Po -
ho ře li ce, pří spěv ko vá or ga ni za ce, se síd lem Dlou há
35, 691 23 Po ho ře li ce.

- Hu deb ní pro duk ci v re stau ra ci Ry bář ská baš ta dne
7. 5. 2011 do 24:00 hod., dne 13. 5. do 01:00 hod.
(14. 5.) a dne 14. 5. do 02:00 hod. (15. 5.).

- Smlou vu po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky.

- Smlou vu o dílo uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a spo leč nos tí Net SERV, s. r. o., se síd lem Pav lov ská
531/46, 692 01 Mi ku lov, na do dáv ku a in sta la ci sou -
sta vy WiFi hot spo tů v are áu ATC Mer kur.

- Nnavržený ce ník drob né ho pro dej ní ho zboží v TIC.
- Smlou vu ATC 01/2011 o pro vo zo vá ní ná po jo vých

au to ma tů v ATC Mer kur Pa so hláv ky uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a YachtClub Mu šov, Cuk ro var ská
233, 691 23 Po ho ře li ce.

- Zru še ní zá mě ru č. 3/2011.

RO sou hla sí:
- s po skyt nu tím pro střed ků z By to vé ho fon du Pa so -

hláv ky dle při ložené ho se zna mu a po stu pu je toto dále
ke schvá le ní Za stu pi tel stvu obce,

- s pro ná jmem čás ti par ce ly p. č. 3163/112 o vý mě ře
50 m2 v k. ú. Mu šov pro pro vo zov nu půj čov ny šla pa del
a elek tric kých člu nů v ATC Mer kur v době od
17.  5.  2011 - 30. 4. 2014 panu D. P. na zá kla dě zve řej -
ně né ho Zá mě ru obce č. 24/2011 za cenu 40 000 Kč/rok,

- se čtr nác ti den ním svo zem ko mu nál ní ho od pa du
v obci Pa so hláv ky a to od 20. týd ne,

- na zá kla dě žádos ti P. D. s pro ná jmem po zem ku
par. č. st. 369 o vý mě ře 109 m2 pro re stau ra ci a část
par ce ly p. č. 3163/325 o vý mě ře 20 m2, v době re kre -
ač ní se zó ny pro umís tě ní ven kov ní ho po se ze ní, na
dobu do 31. 12. 2014 za pod mín ky, že v sou la du s při -
loženou prů vod ní zprá vou do jde ná sled ně ke zlep še ní 
vněj ší ho vzhle du re stau ra ce u Ci t ro na, kte rá se na

výše uve de ném po zem ku na chá zí,
- s pro ná jmem čás ti par ce ly p. č. 3163/363 o vý mě ře

2000 m2 v k. ú. Mu šov pro umís tě ní zá bav ných atrak -
cí a je jích pro vo zo vá ní v re kre ač ních se zonách v době 
2011 – 2014 panu J. K. za cenu 40 000 Kč/rok na zá -
kla dě zve řej ně né ho zá mě ru obce č. 26/2011,

- s po skyt nu tím ví ken do vé ho po by tu v ATC Mer kur
Pa so hláv ky na Za há je ní tu ris tic ké se zo ny 2011.

RO bere na vě do mí:
- Žádost o zří ze ní vo do vod ní ho řádu u vin ných skle pů

ve smě ru Brod nad Dyjí. Sou čas ně však sdě lu je, že
v le toš ním roce není na plá no vá no vy bu do vá ní to ho to
vo do vod ní ho řádu z roz počtu obce a do po ru ču je tak
žada te lům za slat pod nět o vy bu do vá ní vo do vod ní ho
řádu a vo do vod ních pří po jek na VaK Břec lav a. s.

- Vy já d ře ní k po zem kům na LV 490 KÚ Mu šov od
J. J.. RO do po ru ču je dále jed nat s ma ji te li po zem ků o
je jich od ku pu a ceně za pro dej, jak již bylo na před -
cho zích jed ná ních před jed ná no.

- Žádost o pro ná jem po zem ků od spo leč nos ti Vi -
nofrukt, a. s., Kos tel ní 416, 691 85 Dol ní Du na jo vi ce.

- Žádost o pro dej par cel D. a M. S.
- Zá pis z ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so -

hláv ky.
- Ozná me ní o svo lá ní ma ni festa ce k vý ro čí osvo bo ze ní

obce dne 6. 5. 2011 před po mní kem osvo bo di te lů.
Dále sou hla sí s použitím obec ní ho roz hla su a vy vě še -
ní stát ní vlaj ky u po mní ku.

- nut nou úpra vu zve řej ně né ho zá mě ru č. 3/2011 ohled ně
opra vy po zem ků, kte ré po zem ko vou úpra vou v k. ú. Pa -
so hláv ky za nik ly a vzni kl je di ný po ze mek p. č. 5758.

RO uklá dá:
- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem -

ků v k. ú. Pa so hláv ky - p. č. 6180 o vý mě ře 12 245 m2

a p. č. 6200 o vý mě ře 9 777 m2. Cena je sta no ve na ve
výši 2 100 Kč/ha/rok.

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem čás ti
po zem ků parc. č. 3163/332 a 3164/92 v k. ú. Mu šov
pro ven kov ní te ra su o vý mě ře 264 m2 na dobu do
31. 12. 2014. Cena za pro ná jem je sta no ve na ve výši
45 000 Kč/rok.

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem -
ku par. č. st. 369 v k. ú. Mu šov o vý mě ře 109 m2 a část
po zem ku p. č. 3163/325 o vý mě ře 20 m2  na dobu do
31. 12. 2014. Cena za pro ná jem je sta no ve na ve výši
47 000 Kč/rok.

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na vklad po zem ků
do spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., dle pří lo hy.

Vý pis z usne se ní Rady obce (RO) ze dne 16. 5. 2011
RO schva lu je:

- Hro mad nou smlou vu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv -
ky a spo leč nos tí In ter gram, o. s., Na Po ří čí 27, 110 00
Pra ha 1.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Net SERV s. r. o., Pav -
lov ská 531/46, 692 01 Mi ku lov.

- Ná jem ní smlou vu č. 7/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a Z. J.

- Ná jem ní smlou vu č. 8/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a Z. J.

Z činnosti rady obce
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- Ná jem ní smlou vu č. 9/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a Z. J.

- Smlou vu o re kla mě a pro pa ga ci čís lo 2011/ 152675/
005/RZP uza vře nou Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí
Pl zeň ský Prazdroj, a. s., U Prazdro je 7, 30497 Pl zeň.

- Po ří ze ní po čí ta del do min cov ních au to ma tů ve ve řej -
ných sprchách v ATC na zá kla dě ce no vé na bíd ky č.
38/11/2011 od spo leč nos ti AZP Brno s. r. o., Sla dov -
nic ká 17, 620 00 Brno.

- Ná jem ní smlou vu č. 18/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a B. L.

- Ná jem ní smlou vu č. 19/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a K. J.

- Ná jem ní smlou vu č. 20/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a D. P.

- Smlou vu o nájmu ne by to vých prostor č. 21/2011 uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a V. D.

- Smlou vu č. 6209-018/001/11 o zří ze ní prá va od po ví -
da jí cí ho věc né mu bře me nu uza vřenou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a E.ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké Bu dě jo vi ce,
F. A. Ger stne ra 2152/6, PSČ 370 49 ke stav bě "Pa so -
hláv ky, pře ložení ka be lu NN, VaK" na po zem ku
4961/11 v k. ú. Pa so hláv ky.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Aso ci a ce ro di čů a přá -
tel zdra vot ně po stižených děti v ČR, Klub Ra dost,
Wol ke ro va 22, 796 40 Pro s tě jov 1.

- Smlou vu o vzá jem né pro pa ga ci uza vře nou mezi Obcí 
Pa so hláv ky a spo leč nos tí KO ME TA GROUP, a. s.,
Kří d lo vic ká 34, 60300 Brno.

- Smlou vu o vý půjč ce č. 1/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky aj. U.

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí 
Pa so hláv ky a Mys li vec kým sdružením Pa so hláv ky.

- Smlou vu č. 209/2011 o od vá dě ní od pad ních vod uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a M. H.

- Smlou vu o dílo uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a spo leč nos tí VA PE ko sys tem, s. r. o. Če bín 469,
664 23 Če bín, na za káz ku "ZŠ a MŠ Pa so hláv ky, za -
tep le ní ob jek tu".

- Pro gram jed ná ní a ter mín ko ná ní Za stu pi tel stva obce
dne 26. 5. 2011.

RO bere na vě do mí:
- Vý sle dek še t ře ní pod ně tu z Úřa du pro ochra nu hos po -

dář ské sou těže, tří da Kpt. Ja ro še 7, 604 55 Brno, ve
věci pře zkou má ní po stu pu ve vý bě ro vém ří ze ní na
po řá dá ní kul tur ní akce "Za há je ní tu ris tic ké se zo ny
v ATC Mer kur 2010". 

- Zprá vu o za há je ní tu ris tic ké se zo ny 2011, kte rou
před ne sl ve dou cí ATC a RZL.

- In for ma ce o jed ná ní sta ros ty s manžely J. o možném
od pro de ji po zem ku v ATC Mer kur.

- Zá pis č. 5 z jed ná ní ko mi se pro roz voj a vý stav bu
v obci Pa so hláv ky dne 4. 5. 2011.

- Pl ně ní roz počtu za le den - du ben 2011.

RO na zá kla dě žádos ti o po vo le ní hu deb ní pro duk ce
p. R. K., po vo lu je hu deb ní pro duk ce každou so bo tu ve
dnech 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8.
20. 8. 2011 a dále pak každou stře du v době od 6. 7. -
31. 8. 2011, vždy v době do 24:00 hod. 

Pá la va dra gon open
Zá vo dy dra čích lodí Pá la va dra gon open byly prv ním

vel kým zá vo dem v ČR v roce 2011. Zú čast ni lo se cel kem
41 po sádek, část z nich byla vý kon nost ně na vyší úrov ni,
ta měla svo ji ka te go rii v rám ci Čes ké ho po há ru. Hob by
týmy pak zá vo di ly v so bot ním do po led ni v rám ci ka te go -
rie "FUN". Nás po řa da te le po tě ši lo, že po loň ské úspěš né
pre mi é ře se opět na star tu ob je vi ly míst ní týmy Dra ci
z ATC, Bu rla ci z Pa se cu či Dra kod la ci z Pa so hlá vek. Bur -
la ci si osvěžili zá vod tím, že pře vrh li loď, což je ovšem
pro po řa da te le kri zo vý okamžik a mu se la akč ně za sáh -
nout i Vod ní zá chran ná služba, pro tože je den ze čle nů
týmu ne u měl pla vat. Na š těští vše dob ře do padlo!

So bot ní pro gram byl oprav du na bi tý, na Vel ké la gu ně
v ATC Mer kur Pa so hláv ky se zá vo di lo ve vy bój ko va -
ných dra hách na vzdá le nost 200 m  a zku še něj ší týmy i na
500 m od 9.00 hod. ráno až do sed mé ho di ny ve čer.

V ka te go rii "hob by" vy hrá li ve te rá ni z Ko jetí na, nej -
lepší z míst ních týmů skon čil prá vě vy kou pa ní Bur la ci
z Pa se cu na 4. mís tě.

V Čes kém po há ru zví tě zi li dra ci z Nym bur ka a dra -
gon ky z Wild of Pra gue.

Ne děl ní mu zá vo du na dlou hé tra tě ne přá lo po ča sí. Do -
po led ní déšť ovšem ne od ra dil dra ky od zá vo dě ní a vět ši -
na z nich zvlád la obtížnou 2 km trať na otáč ky
s pře hle dem.

V pres tižním nej ob sa ze něj ším zá vo dě MIXů vy hrál
Pražský Wild vý běr.

Zá vod ní ci z celé ČR, Slo ven ska a Ra kous ka odjížděli
v ne děl ním od po led ni z Pa so hlá vek una ve ni, zmo klí, ale
spo ko je níi i díky pří jem né mu pro stře dí a zá ze mí v ATC
Mer kur a pří vě ti vos ti jižní Mo ra vy."

Zdeněk Janeček, Czech Dragon Boat Associatin

Z činnosti rady obce
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Xindl X, To máš Klus, Desmod. To byly hlav ní hvězdy 
za há je ní tu ris tic ké se zo ny, kte ré pro běh lo v so bo tu sed -
mé ho květ na 2011 v ATC Mer kur. 

Jmé na těch to tří in ter pre tů byla ve spo je ní s tou to akcí
sklo ňo vá na asi nej ví ce. A je tudíž prav dě po dob né, že nej -
ví ce lidí do kem pu při lá ka li prá vě oni. V pod ve čer ních
ho di nách, kdy měl vy puk nout vr chol pro gra mu, pras ka lo
už celé ná měs tíč ko ve švech. Tři cet mi nut po se dm nác té
ho di ně se na pó diu ko neč ně ob je vil Xindl X se svou ka pe -
lou. Po vlažném za čát ku, kdy zpí val méně zná mé
pís nič ky, při šly ko neč ně na řadu osvěd če né hity jako
"Lás ka v hous ce", "Dys gra fik", "Che mie" nebo "An děl"
a pu b li kum se ko neč ně vy la di lo do té správ né at mo sfé ry. 

V tu chví li však už Xind la X na pó diu stří dal pís nič kář
To máš Klus, kte ré ho na kon cer tech do pro vá zí ky ta ris ta
Jiří Ku če rov ský. Při jeho vy stou pe ní at mo sfé ra ješ tě více
gra do va la. K tomu po moh ly i Klu so vy vtip né di a lo gy
s pu b li kem, a také jeho již pro slu lé im pro vi zač ní son gy,
kte ré vy mýš lí pří mo na mís tě a je jichž po mo cí vtip ně ko -
men tu je to, co se děje ko lem něj. Ne chy bě ly však ani jeho
vše o bec ně zná mé pís ně jako na pří klad "Ma rie", "Mal -
čik", nebo "Na vě ky". Z pó dia se pak lou čil svou tra dič ní
zá vě reč nou im pro vi zač ní pís ní "Ať slun ce pálí do pís ku".
Ani pak se ale ne ztra til fa nouš kům, a hlav ně fa nyn kám,
z do hle du, neboť se po vy stou pe ní ješ tě všem zá jem cům
ochot ně po de pi so val a pó zo val při fo ce ní. "Lí bi lo se mi
tady straš ně moc," svě řil se zpě vák. "Však jsme na
Moravě a tady je to vždycky parádní. To publikum dělá
interpreta a dneska byli všichni naprosto skvě lí," do pl nil. 

Pak už se ale na pó diu ob je vi la slo ven ská rocko vá ka -
pe la Desmod. I přes to, že tato sku pi na není u nás pří liš
zná má, pu b li kum se ba vi lo stej ně dob ře jako před tím,
ne-li ješ tě více. Při kon cer tě za zně ly nejen son gy z nej no -
věj ší ho alba "Ví taj te na kon ci sve ta", ale i star ší pís ně,
jako na pří klad "...na tebe zá vis lý". Po ho di ně kon cer to vá -
ní se však s publikem rozloučila i tato kapela.

Vr cho lem každého ve če ra ob vyk le bývá oh ňostroj.
I tady na něj do šlo, ale úpl ný ko nec  to ješ tě ne byl. Ná měs -
tíč ko i jeho oko lí bylo stá le plné lidí, kte ří se chtě li dál
ba vit a tan čit. To hle přá ní jim spl nil Ro man a Jar da band,
kte rý hrál k tan ci i zá ba vě až do brzkých ranních hodin.

Pro ná vštěv ní ky však ne byl při pra ven jen ten to pro -
gram, kte rý za čal až v od po led ních ho di nách. Ce lou akci
za há jil už v po led ne mo de rá tor rá dia Kiss Hády On dřej
"Blažmen" Bla ho a  pro gram pro bí hal nejen na ná měs tíč -
ku kem pu, ale i na pláži u Vel ké la gu ny. Di vá kům se zde
před sta vi ly na pří klad Mažoret ky z Po ho ře lic, Fun ny An -
gels, Amé lie z Pa vu či ny nebo Ma don na re vi val. Také zde
bylo možné vi dět vy stou pe ní sku pi ny his to ric ké ho šer mu
Mar co ma nia nebo šer míř ské sku pi ny Exu lis. Svou au to -
gra mi á du tu měl i Muž roku 2010 Jan Há jek. Pro gram byl
už tradičně připraven i pro ty nejmenší, takže si na své
přišel opravdu každý.

Ná vštěv ní kům i po řa da te lům na víc přá lo i krás né slu -
neč né po ča sí, takže oprav du ne byl dů vod kemp
ne na vští vit a nezažít tak krás ný den plný ne za po me nu tel -
ných kulturních okamžiků.  

Simona Jelénková

To máš Klus: Na Mo ra vě je to vždyc ky pa rád ní!! 
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Ju bi lan ti červen
Kra to chví lo vá Apo le na    77 let
Šťas t ný  Jo sef             76 let
Su chá nek Ru dolf          73 let
Krej či řík Mi ro slav       73 let
Ka d líč ko vá Mi la da           70 let
Je doun ko vá Jar mi la    70 let
Wach te ro vá Anna      69 let
Li so vá Mi ro sla va      68 let
Lan go vá Olga          68 let
Mi ho ko vá Ele na       64 let
Go lej Mi lan        63 let
Kraus Jiří                  63 let
Tu ček Lu bo mír      62 let
Do man ská Anna          61 let
Kva pil Jo sef              50 let
Kupsová  Milena        50 let

Ju bi lan tům sr deč ně bla ho pře je me  
a pře je me jen to nej lep ší, hlav ně štěs -
tí, zdra ví a spo ko je nost.

Narození
Dne 18. 5. 2011 se manželům

Haně a Mi ro sla vu  Dub šo vým na ro dil 
syn Ma re ček.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me.

Úmrtí
20. květ na ze mřel náš spo lu ob čan 

pan Mi ro slav Grimm.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -

nou sou strast.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Poděkování

Dě ku je me manželům Ko tr báč ko vým.
Od mě nu, kte rou zís ka li v sou těži o nej hez čí před za hrád ku,
vě no va li naší ma teř ské škole.
                   Ko lek tiv MŠ Pa so hláv ky


