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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 16. 4. 2012
RO schva lu je:

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a spo leč nos tí Mus te la, spol. s r. o., Brod nad
Dyjí 39, 691 81 p. Bře zí u Mi ku lo va,

- do ho du o vzá jem né spo lu prá ci uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a I. R.,

- ná jem ní smlou vu č. 15/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a spo leč nos tí black Ma chi ne s. r. o., Ni kol či ce
222, 691 71,

- do da tek č. 1 ke Smlou vě o nájmu ne by to vých prostor
č. 21/2011 uza vře ný mezi Obcí Pa so hláv ky a V. D.,

- po skyt nu tí per ma nent ních vstu pů do ATC Mer kur pro
ma ji te le ne mo vi tos tí v k. ú. obce Pa so hláv ky, kte ří v nich 
ne ma jí tr va lý po byt. Per ma nent ky do ATC Mer kur bu -
dou po skyt nu ty pro max. 2 oso by v jed né ne mo vi tos ti za
po pla tek 200 Kč/oso ba. Ma ji te lé ne mo vi tos tí si na Obec -
ním úřa dě v Pa so hláv kách vy zved nou po tvr ze ní o tom,
že v k. ú. Pa so hláv ky vlast ní ne mo vi tost spo lu se jmé ny
osob, kte ré obdrží per ma nent ky a tyto si ná sled ně za kou -
pí v Tu ris tic kém in for mač ním cen t ru v Pa so hláv kách
opro ti před ložené mu po tvr ze ní,

- na zá kla dě žádos ti Mys li vec ké ho sdružení v Pa so hláv -
kách po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši 16 000 Kč
na akce po řá da né Mys li vec kým sdružením v roce 2012,

- 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 o po ra den ství k DPH uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a spo leč nos tí ON - OK Li bi na, s. r. o., Li bi na 95,

- smlou vu o dílo č. 4572 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky 
a spo leč nos tí Vo dá ren ská ak ci o vá spo leč nost, a. s., di vi -
ze tech nic ká, Sobě šic ká 820/156 , 638 01 Brno, na zho to -
ve ní pro jek to vé do ku men ta ce pro sta veb ní po vo le ní na
akci "Pa so hláv ky - re kon struk ce ka na li zač ní ho řadu".

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
2. 5. 2012.

RO bere na vě do mí:
- pro to kol z ote ví rá ní obá lek a hod no ce ní na bí dek na za -

káz ku Ostra ha are á lu ATC Mer kur Pa so hláv ky 2012 a na 
zá kla dě te le fo nic ky ově ře ných re fe ren cí roz hod la o ví -
těz né na bíd ce spo leč nos ti Čes ká bez peč nost ní agen tu ra
a. s., Orlí 542/27, 602 00 Brno,

- zá pis č. 14 Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so -
hláv ky ze dne 4. 4. 2012,

- zprá vu o Pl ně ní roz počtu obce za le den - bře zen 2012.
- vý roč ní zprá vu za rok 2011 spo leč nos ti EL TO DO - CI -

TE LUM., s. r. o., o pl ně ní po vin nos tí a zá vaz ků sta no ve -
ných Smlou vou mezi spo leč  nos tí  EL TO DO -

CI TE LUM., s. r. o. a Obcí Pa so hláv ky ze dne 7. 3. 2005.
RO po vo lu je:

- hu deb ní pro duk ce v re stau ra ci La gu na v ATC Mer kur
v re kre ač ní se zoně 2012 na zá kla dě žádos ti T. F., vždy ve 
dnech STŘE DA, PÁ TEK, SO BO TA do 01,00 hod.
V ostat ních dnech se hu deb ní pro duk ce po vo lu je do
23,00 hod.,

- na zá kla dě žádos ti T. F., re pro du ko va nou hud bu a oh -
ňostroj v re stau ra ci La gu na v ATC Mer kur dne
20. 4. 2012 do 03,00 hod. dne 21. 4. 2012,

- na zá kla dě žádos ti P. a H. F., re kon struk ci a za stře še ní
za hrád ky u "Hos půd ky u Fraň ků" na čás ti po zem ku p. č.
3163/23 a 3163/278 v k. ú. Mu šov, 

- na zá kla dě žádos ti Sdružení Mo ra via THER MAL,
Koželužská 22446, 180 00 Pra ha 8, pře kopnu tí míst ní
úče lo vé ko mu ni ka ce, kte rá je ve vlast nic tví Obce Pa so -
hláv ky, pro umís tě ní ka na li za ce, vo do vo du, sil no prou -
dých a sla bo prou dých ve de ní v rám ci stav by "Vý stav ba
kom ple xu Mo ra via THER MAL". 

RO ne sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti R. D. s od pro de jem čás ti po zem ku p. č.

3163/508 v k. ú. Mu šov, na kte rém má žada tel ve vlast nic -
tví vi ni ce. RO sou hla sí s dlou ho do bým pro ná jmem, ale je
nut né, aby žada tel upřes nil vý mě ru, o ja kou má zá jem,

- ne sou hla sí s pro mi nu tím po plat ku za spo tře bu el. ener gie 
a vody pro TJ Ze tor Pa so hláv ky při po řá dá ní ve li ko noč ní 
zá ba vy.

RO uklá dá:
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem čás ti

po zem ku p. č. 3163/112 o vý mě ře 60 m2 pro roz ší ře ní
plo chy are á lu ško ly a půj čov ny wind sur fin gu na dobu do 
31. 5. 2019,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po -
zem ků v k. ú. Mu šov p. č. 5029 o vý mě ře 141 m2 a p. č.
5030 o vý mě ře 498 m2. Cena pro nájmu za 1 Kč/m2/rok,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem čás ti
po zem ku v k. ú. Mu šov p. č. 5003 o vý mě ře 258 m2. Cena 
pro nájmu je 4 Kč/m2/rok,

- RO roz hod la pro rok 2012 ne vy hlá sit sou těž o nej lep ší
před za hrád ku a kvě ti no vou vý zdo bu.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti D. F. s před ložený mi sta -
veb ní mi úpra va mi pro dej ní ho pro sto ru i so ci ál ní ho zá ze mí,
nut né ho k roz ší ře ní sor ti men tu na stán ku u au to bu so vé za stáv -
ky, kte rou má žada tel v dlou ho do bém pro nájmu. Na dá le je
nut né za cho vat pří stup né ve řej né WC, a v pří pa dě ukon če ní
pro nájmu je nut né uvést veš ke ré úpra va mi do tče né pro sto ry do
pů vod ní ho stavu.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 30. 4. 2012
RO schva lu je:

- ná jem ce v sou la du se zve řej ně ným zá mě rem obce č. 9/2012
a schva lu je uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 3/2012
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. H.,

- ná jem ce v sou la du se zve řej ně ným zá mě rem obce
č. 10/2012 a schva lu je uza vře ní Smlou vy o nájmu mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. J.,

- uza vře ní Smlou vy o ob sta rá ní pro de je věci mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Re gi o -
nál ní mu ze um v Mi ku lo vě, pří spěv ko vá or ga ni za ce,
Zá mek 1, 69212 Mi ku lov,
na zá kla dě žádos ti P. N., vrá ce ní navržené část ky za
před čas ně ukon če ný po byt v ATC Mer kur ve dnech 6. 4.
- 8. 4. 2012,

- uza vře ní Smlou vy o vkla do vém účtu s vý po věd ní lhů tou
mezi smluv ní mi stra na mi J&T BAN KA, a. s., Po b řežní 
297/14, 186 00 Pra ha 8 a Obcí Pa so hláv ky,

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

- po řá dá ní zá jez du do ZOO Jih la va, ná kla dy na do pra vu
bu dou hra ze ny z roz počtu obce.

RO bere na vě do mí:
- usne se ní sou du o ná vr hu na zru še ní opat ře ní obec né po va -

hy od Kraj ské ho sou du v Brně,
- ozná me ní MěÚ Po ho ře li ce, od bor územ ní ho plá no vá ní

a s t a veb ní úřad o Za há je ní ří ze ní o po vo le ní změ ny stav -
by před je jím do kon če ním - pro dloužení ter mí nu pro do -
kon če ní stav by "Po ly funkč ní dům Pa so hláv ky včet ně
na po je ní na inženýr ské sítě" na po zem cích p. č. 5041/3,
5041/2 a 5025/1. RO ne sou hla sí s pro dloužením sta veb -
ní ho po vo le ní o 36 mě sí ců, tj. do 05/2015 a na vr hu je ten -
to ter mín snížit ma xi mál ně na 12 mě sí ců pří pad ně
s pro dloužením ne sou hla sit,

- oznámení ZO KSČM Pasohlávky o svolání manifestace
k výročí osvobození obce Pasohlávky na den 7. 5. 2012.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 14. 5. 2012
RO schva lu je:

- změ nu v sys té mu svo zu od pa du v obci z tý den ní ho in ter -
va lu na čtr nác ti den ní in ter val, a to na ob do bí 1. 6. –
30. 9. 2012,

- uza vře ní Smlou vy o sou hla su s umís tě ním a re a li za cí stav -
by na po zem cích ČR - ÚZ SVM mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a Čes ká re pub li ka - Úřad pro za stu po vá -
ní stá tu ve vě cech ma jet ko vých se síd lem Ra ší no vo ná b -
řeží 390/42, Nové Měs to, 12800 Pra ha 2, ke stav bě "ATC
Mer kur - Re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce", 

- ukon če ní Smlou vy o nájmu po zem ku uza vře né dne
1. 11. 2005 mezi Obcí Pa so hláv ky a J. V. z dů vo du pro de -
je vi ni ce na čás ti po zem ku par. č. 3163/508 v k. ú. Mu šov,

- ná jem ce čás ti po zem ku par. č. 5003 v k. ú. Mu šov o vý -
mě ře 258 m2, R. D., na zá kla dě zve řej ně né ho zá mě ru
obce č. 11/2012,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 5/2012 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a R. D.,

- ná jem ce po zem ku par. č. 5029 o vý mě ře 141 m2 a par. č.
5030 o vý mě ře 498 m2, vše v  k. ú. Mu šov, R. S., na zá kla dě
zve řej ně né ho zá mě ru obce č. 13/2012,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 4/2012 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a R. S.

- Změ nu č. 1 Územ ní za sta vo va cí stu die kem pu ATC Mer -

kur u obce Pa so hláv ky,
- na zá kla dě žádos ti ob čan ské ho sdružení Ya chclub Pa so -

hláv ky vy sta ve ní per ma nen tek pro čle ny dle před ložené ho
jmen né ho se zna mu za cenu 200 Kč/oso ba,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu na po zem ku ji -
né ho vlast ní ka mezi Obcí Pa so hláv ky a A. K.,

- zpra co vá ní pro jek tu k trans for ma ci ATC Mer kur a RZ La -
gu na k založení ob chod ní spo leč nos ti ve for mě s.  r.  o.,

- ukon če ní ná jem ní smlou vy o nájmu po zem ku č. 6/2010
uza vře né mezi Obcí Pa so hláv ky a L. N. z dů vo du pro de -
je při leh lé par ce ly 5051/30. No vým vlast ní kem je T. B.,
kte rý požádal o pro ná jem čás ti po zem ku par. č. 5051/79
o vý mě ře 14 m2 pro te ra su.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě vý zvy Mo rav ské ná rod ní obce "Za vy vě šo vá -

ní mo rav ské vlaj ky" s vy vě še ním mo rav ské vlaj ky na
Obec ním úřa du v Pa so hláv kách v den stát ní ho svát ku
ČR 5. 7. 2012, a obec se tak  při po jí k 3. roč ní ku této ob -
čan ské ini ci a ti vy,

- s bez plat ným za půj če ním kul tur ní ho domu Řím sko ka to -
lic ké far nos ti Pa so hláv ky pro ko ná ní kon cer tu pě vec ké -
ho sbo ru Sva to ján ci dne 20. 5. 2012 v době od 15:00 do
16:00 hod. k pří ležitos ti dne ma tek.

RO bere na vě do mí:
- do pis V. H., ve kte rém žádá o urov ná ní spo ru mezi Obcí

Pa so hláv ky a jeho oso bou, a ke stažení žalo by po da né
u sou du na ur če ní vlast nic tví k po zem ku p. č. 5073/2 v k.
ú. Pa so hláv ky. RO po stu pu je do pis na pro jed ná ní za stu -
pi tel stvu obce,

- stav po hle dá vek v ATC Mer kur ke dni 9. 5. 2012,
- in for ma ce o ná vštěv nos ti a pří jmech a vý da jích při po řá -

dá ní kul tur ní akce Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC
Mer kur Pa so hláv ky.

RO po stu pu je se znam žada te lů o po skyt nu tí pro střed ků
z By to vé ho fon du Pa so hláv ky - 3. kolo, na pro jed ná ní za stu pi -
tel stvu obce a do po ru ču je půjč ku po skyt nout všem žada te lům.

RO ruší zve řej ně ný Zá měr obce č. 8/2012. K to mu to zá -
mě ru se ne při hlá sil žádný zá jem ce a pů vod ní zá jem ce
o pro ná jem od své ho zá mě ru ustou pil po pro vě ře ní možnos tí
své pod ni ka tel ské ak ti vi ty na od bo ru život ní ho pro stře dí a na 
sta veb ním úřa du.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná -
jem čás ti po zem ku par. č. 3163/508 v k. ú. Pa so hláv ky o vý mě ře 
1297 m2.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva obce ze dne 2. 5.
ZO schva lu je:

- pří pra vu k založení ob chod ní spo leč nos ti ve for mě spo leč -
nos ti s ru če ním ome ze ným a pří pra vu kro ků k re struk tu ra li -
za ci ATC Mer kur a RZ La gu na do ob chod ní spo leč nos ti
s ter mí nem založení k 1. 1. 2013,

- roz počto vé opat ře ní č. 1/2012.
ZO ne sou hla sí s umís tě ním nad zem ní čás ti stav by na hra -

ni ci po zem ku p. č. 5051/32 a p. č. 5051/33 s po zem kem p. č.
5051/1, vše v k. ú. Pa so hláv ky a požadu je dodržení pod mín -
ky usne se ní zas t u pi tel stva obce ze dne 13. 2. 2012.

ZO sou hla sí s bu dou cím zá mě rem od pro de je po zem ků p. č.
4961/11, p. č. 4961/17 a p. č. st. 796, vše v k. ú. Pa so hláv ky,
včet ně bu do vy na po zem ku p. č. st. 796. ZO uklá dá radě obce
při pra vit pod mín ky od pro de je v ná vaz nos ti na po da nou žádost
a schvá le ní nového územního plánu obce.

ZO bere na vě do mí vý roč ní zprá vu spo leč nos ti Ther mal
Pa so hláv ky a. s. za rok 2011.
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Po ča sí nám už ně ja kou dobu dává znát, že léto se už ne za držitel ně blíží. Pro
oby va te le Pa so hlá vek jsou let ní mě sí ce spo je ny pře de vším s kem pem ATC
Mer kur a s dě ním v něm. Blížící se léto tedy před zna me na lo i za há je ní tu ris tic ké 
se zony pro rok 2012, kte ré se ko na lo pá té ho květ na. 

Jak už bývá dob rým zvy kem, pro ná vštěv ní ky tu byl při pra ven ce lo den ní
bo ha tý kul tur ní pro gram. Po slav nost ním za há je ní vy stou pi ly na ná měs tíč ku už
tra dič ně Mažoret ky z Po ho ře lic a také Fun ny An gels. Ty pak vy stří da ly hu deb -
ní sku pi ny jako Do pas nebo Tři Lot ři. 

Dal ší pro gram byl při pra ven také na pláži u Vel ké la gu ny, kde si na své při -
šli hlav ně malí klu ci a hol ky. Své umě ní tu nejdří ve před vá dě li čle no vé Klu bu
his to ric ké ho šer mu Baš tý ři, aby je ná sled ně vy stří dal Fešák Pína se svou Vel -
kou ro din nou show. Děti se také moh ly vy řá dit na pří tom ných atrak cích, jako
byly čtyř kol ky, ko lo to če, ská ka cí hrad nebo mi ni golf.

Hlav ní lá ka dla ve če ra pak byla už v pod ve čer při pra ve na na hlav ním pó diu
na ná měs tíč ku. Sku pi na Abba Stars nejdří ve roz tan či la hos ty díky nej vět ším hi -
tům švéd ské sku pi ny, aby je na scé ně vy stří da la ka pe la Škwor, kte rá pro změ nu
roz bu rá ce la rocko vé fa nouš ky. Ná vštěv ní ky pak od svých sto lů pod ote vře ným
ne bem vy hna la dešťová pře háň ka, kte rá na štěs tí ne tr va la pří liš dlou ho. Nej vět -
ší hvězda ve če ra, sku pi na No name, tak moh la hrát už opět před pl ným
ná měs tíč kem. Sku pi na se do kem pu vrá ti la kon cer to vat po čtyřech le tech a opět
své pří z niv ce ne zkla ma la. Ke svým proflák lým hi tům při da la i pís nič ky, kte ré
na zpí va la s ji ný mi in ter pre ty čes ké pop mu sic. Za zně ly tak son gy jako Ná, Ná,
Ná, na kte rém spo lu pra co va li s Chi na ski, nebo Ženuš ky, kte rý na zpí va li s Lu cií
Bí lou. No name na ko nec vy stří dal Jar da a Ro man band, kte rý ba vil pu b li kum až 
do ran ních ho din.

Celý pro gram mo de ro val On dřej "Blažmen" Bla ho z rá dia Kiss Hády, kte rý
ce lou akci mo de ro val už po dru hé. "Sem do kem pu se vždyc ky rád vra cím, pro -
tože je tu úžasná at mo sfé ra a per fekt ní pu b li kum," při znal mo de rá tor.

 Po ča sí bylo cel kem pří z ni vé, ná vštěv ní ků do ra zil také vel ký po čet, pro to
lze akci považovat opět za vel mi po da ře nou. Teď zbý vá jen če kat, jaký pro gram 
si po řa da te lé pro ná vštěv ní ky při pra ví za rok a dou fat, že Za há je ní 2013 bude
ale spoň stej ně po ve de né jako to le toš ní. 

Simona Jelénková

Děti ze škol ní
družiny v knihov ně

Den Země

Ozna mu je me ob ča nům, že v ob do bí od 1. 6. 
do 30. 9. bude pro bí hat 14 den ní svoz po pel nic
na ko mu nál ní od pad. Svoz bude pro bí hat vždy
v pá tek v li chém týd nu (8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7.,
3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. a od říj na již
každý pá tek). Kon tej ne ry o ob je mu 1.100 li t rů
na směs ný ko mu nál ní od pad, kte ré jsou roz -
mís tě né po obci, bu dou vyváženy 2x týd ně.

Zá jezd do ZOO
Obec Pa so hláv ky ve spo lu prá ci s ko mi sí

pro kul tu ru a sport po řá dá v so bo tu 23. 6. 2012
zá jezd do Zo o lo gic ké za hra dy v Jih la vě. Od -
jezd au to bu su bude v 9.00 hod. od au to bu so vé
za stáv ky. Zá jem ci se mo hou hlá sit osob ně na
Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách, te le fo nic ky na
tel. č. 519 427 710 nebo mai lem na obec@pa -
so hlav ky.cz. Po ob sa ze ní pl né ho po čtu míst
v au to bu se se již ne bu de možno při hlá sit, pro to
do po ru ču je me včas nou re zer va ci. Zá jem ci si
uhra dí vstup né do ZOO, au to bus bude hra zen
z roz počtu obce. 

No name opět na scé ně

Den Země - pří ro do věd ná ex kur ze na Tu rold a Sva tý ko pe ček
Vi dě li jste už ne to pý ra vrá pen ce ma lé ho? Je to kri tic ky ohrožený druh. Po -

zo ro va li jsme ho hez ky z blíz ka při zim ním spán ku v jes ky ních v ne da le kém
Mi ku lo vě. Za u ja li nás zde také ta jem né jes ky ně a je zír ko s prů zrač nou vo dou.
Dal ší pří rod ní re zer va cí s oje di ně lým vý hle dem na okol ní kra ji nu je Sva tý ko -
pe ček. A pro tože nám zbý va lo ješ tě dost sil, vy da li jsme se ka me ni tou a str mou
pě šin kou až na vr cho lek. Ná ma ha se vy pla ti la… a po sva čin ce se jen za práši lo.

D. Bártová, L. Žaludková, 1. D, 2. D  ZŠ

Ozná me ní
obec ní ho úřa du

Dne 19. 4. 2012 děti ze škol ní družiny spo -
lu s pani vy cho va tel kou na vští vi ly naši
knihov nu. Při ví ta la je paní kni hov ni ce se
skřít kem Kni hov níč kem.  Na do taz paní kni -
hov ni ce "O čem si v knihov ně můžeme po ví -
dat?" všech ny děti od po vě dě ly jed no hlas ně "o 
kni hách".  Děti měly prav du, za ča li jsme si
tedy po ví dat o kni hách. Ovšem ne o leda ja -
kých kni hách, nýbrž o kni hách jed né z na šich
nej vý znam něj ších čes kých spi so va te lek
Boženy Něm co vé, kte rá v le toš ním roce sla ví
vý ro čí 150 let od je jí ho úmr tí.  

Nej prve jsme si za ča li po ví dat o tom, kde
a kdy se Božena Něm co vá na ro di la, kde strá -
vi la své dět ství, kdy se pro vda la, ko lik měla
dětí, kdy za ča la s li te rár ní tvor bou a jaké kni hy 
na psa la. Na pří klad jsme zmí ni li její nej zná -
měj ší a nejčte něj ší kni hu Ba bič ka, z níž jsme si 
pře čet li úry vek o tom, jak ba bič ka při je la na
Sta ré Bě li dlo a kdy se s ní Božena Něm co vá
(Ba run ka, jak jí ří ka li všich ni v dět ství) po pr vé 
se tka la. Od Ba bič ky Boženy Něm co vé jsme
v po ví dá ní s dět mi pře šli na ba bič ky po hád ko -
vé. Na do taz, jest li děti zna jí po hád ku, ve kte ré 
je po hád ko vá ba bič ka, okamžitě od po ví da ly –
Čer ve ná Kar kul ka, O Smo líč ko vi, O Kob -
líž kovi, Zla to vlás ka, apod.

Na ko nec si děti sed ly za sto leč ky, při pra -
vi ly si pas tel ky a za ča ly ma lo vat dle svých
před stav po hád ko vou ba bič ku. Kres by se dě -
tem moc po ved ly a byly vy sta ve ny na chod bě 
při vstu pu na obec ní úřad.  

Pani kni hov ni ce i skří tek Kni hov ní ček
po dě ko va li dě tem i pani vy cho va tel ce za pří -
jem ně strá ve né od po led ne v knihov ně.

Fot ky dětí z ná vštěvy knihov ny na  webo vých
strán kách www.knihov na pa so hlav ky.webk.cz ve
fo to ga le rii.  

                     Alena Kratochvílová
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Ju bi lan ti červen
Kratochvílová Apolena   78 let
Šťas t ný  Jo sef               77 let
Su chá nek Ru dolf          74 let
Krej či řík Mi ro slav       74 let
Ka d líč ko vá Mi la da      71 let 
Je doun ko vá Jar mi la  71 let
Wäch te ro vá  Anna     70 let
Šne p fen berg  Mi lan      69 let
Lan go vá Olga               69 let
Mi ho ko vá Ele na          65 let
Go lej Mi lan                  64 let
Kraus Jiří                     64 let
Tu ček Lu bo mír           63 let
Do man ská Anna           62 let
Opluš til Bo hu slav         60 let
Je lé nek Zde něk           55 let
Va cul ka Mi lan            50 let
Ban go vá Zdeň ka         50 let
Ří mák  Petr                  50 let
Vondrák Břetislav       50 let 

Na šim ju bi lan tům pře je me štěs tí,
zdra ví a spo ko je nost.

Úmrtí
V ne dě li 20. 5. 2012 ze mřel náš

spo lu ob čan pan Emil Bra bec.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me

upřím nou sou strast.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Mod ro bí lé krá lov ství

Tři cá té ho dub na se po celé naší zemi pálí ča ro děj ni ce. Tato noc mívá růz ná po jme no -
vá ní, na pří klad Fi li po ja kub ská noc, Val puržina noc nebo Bel ti ne. Po vě ry ten to ve čer
vždy po klá da ly za ma gic ký. Tvr di ly, že se slé ta va jí ča ro děj ni ce na sa bat, a pro to se vždy
na vy vý še ných mís tech za pa lo va ly ohně, jako ochra na před je jich zlý mi kouz ly. Dří ve
se za pa lo va la smol ná košťata a há ze la se do výš ky, mla dí chlap ci a dív ky pře ska ko va li
ho ří cí hra ni ce, a to pro to, aby si za cho va li mlá dí a plod nost. Také po pel z těch to ohňů se
sy pal po po lích, aby se zvý ši la úro da. Ten to svá tek má svou tra di ci i v ji ných ze mích,
jako na pří klad ve Skot sku, Ir sku, Švéd sku nebo Fin sku.

A tra di ce je udržová na i v naší obci. Pro to na míst ním hřiš ti vznik la dře vě ná hra -
ni ce, jejíž oheň měl nejen za hnat zlé du chy, ale měl pře de vším sloužit tomu, aby si
zde děti i je jich ro di če mohli opéct špe káč ky. 

Prv ní účast ní ci se u ohně za ča li schá zet už od osm nác ti ho din a mís ta u tá bo rá ku
se dál ne za držitel ně ob sa zo va la. Pod ve čer pa t řil spí še dě tem. Baš ti ly se špe káč ky,
hrá ly se hry, jako pře ta ho vá ní lana nebo let na koš tě ti. Na fot ba lo vém hřiš ti se hrá li
malí fot ba lis té tur naj, kte rý si vza li na sta rost Vác lav Eli áš a Mi rek Kra to chví la.
U ohně se pak zpí va ly pís nič ky, kte ré ke každému tá bo rá ku ne od mys li tel ně pa t ří
a na ko nec byla upá le na i ta ča ro děj ni ce. "Jsem vel mi po te še na tím, že děti samy pro -
je vi ly zá jem o sou těže a hry. Také mě těší to, že star ší děti "odložily" MP - troj ky
a za po ji ly se do zpě vu s ky ta rou," řek la vy cho va tel ka míst ní ZŠ, Len ka Žaludková. 

Poté, co padla tma, děti šly spát a mís to u ohně ob sa di li do spě lí. Dál se zpí va lo,
jen paní Žalud ko vou vy stří da li čle no vé ka pe ly Do pas, tedy pan Duda s ky ta rou a pan 
Krej či řík s ba sou. Celá spo leč nost se pak ba vi la až do pozd ních ho din.

"Za po řa da te le bych chtě la po dě ko vat hlav ně fot ba lis tům TJ Ze tor Pa so hláv ky,
že nám na bíd li po moc a uja li se pří pra vy dře va na tá bo rák, za jis ti li po se ze ní ko lem
ohně a taky se po sta ra li o bu fet s ob čer stve ním, kte rým uspo ko ji li "po tře by" dětí i je -
jich ro di čů," řek la Sil via Čel ko vá. 

Simona Jelénková

Dětský den

Čes ký ná rod je ho ke jo vý ná rod. V době olym pij ských her či mis trov ství svě ta se
Češi se mknou, spo leč ně fan dí a na své ho ke jis ty jsou náležitě pyš ní. Něco po dob né -
ho pro běh lo na Mo ra vě, zejmé na pak na té Jižní, i le tos na jaře, kdy se hrá lo play-off
ho ke jo vé ex tra li gy.

Paso hláv ky jsou s ho ke jo vým klu bem HC Ko me ta Brno úzce spo je ny nejen pro -
střed nic tvím klu bo vé ho pro jek tu Jižní Mo ra va - Krá lov ství Ko me ty, kam pa t ří, ale
i díky oso bě Li bo ra Zá bran ské ho, ma ji te le br něn ské ho klu bu, kte rý vlast ní i Bar Ko -
me ta v naší obci. I pro to se ob rov ská fa nouš kov ská vlna pro hna la i tudy. Oby va te lé
obce fan di li při zá pa sech nejen u ob ra zo vek v komeťác kém baru, ale i v ji ných hos -
po dách nebo pros tě jen doma u te le vi ze. Při kra so jízdě Ko me ty v play-off má lo kdo
po chy bo val o ko neč ném ví těz ství v celé ex tra li ze. Ko me ta do vy řa zo va cí čás ti
nejdří ve po stou pi la z po sled ní ho možného mís ta, po stup ně pak vy řa di la ta ko vé týmy 
jako je pražská Spar ta nebo Pl zeň. Ví těz né tažení však na ko nec za sta vi ly Par du bi ce,
ale i tak je to pro br něn ský klub, kte rý si za hrál fi ná le ex tra li gy po dlou hých je -
denačty ři ce ti le tech, ob rov ský úspěch.

His to rie klu bu za ča la v roce 1953, kdy tým RH Brno hrál kraj ský pře bor. V nej -
vyš ší ho ke jo vé sou těži pak pů so bil od ná sle du jí cí se zo ny. Až do se zo ny 1970/1971
byl br něn ský ho ke jo vý klub vel mi úspěš ný. Stal se je de nác ti ná sob ným mis trem ex -
tra li gy a tři krát vy hrál i cenu pro nej lep ší ev rop ský ho ke jo vý tým. Pak už to však
bylo jako na hou pač ce. Klub ně ko li krát se stou pil do 1. ligy, ale vždy se po se zoně
do ká zal vrá tit zpět do té nej vyš ší. Od roku 1996 se Brnu už po stou pit ne po da ři lo a se -
zo nu 2001/2002 do kon ce hrá lo až ve tře tí nej vyš ší ho ke jo vé sou těži. Zlo mo vá pak
byla se zo na 2009/2010, kdy br něn ský klub kou pil ex tra li go vou li cen ci od Znoj ma
a vrá ti lo se zpět do nej vyš ší sou těže, kde v se zoně 2011/2012 sla ví pro za tím nej vět ší
úspěch v no vo do bé his to rii klubu.

Pan Zá bran ský se po ukon če ní ak tiv ní ho ke jo vé ka ri é ry vě nu je ho ke ji i na dá le.
Za mě řu je se pak zejmé na na mlá dež, kdy se snaží mla dým ho ke jis tům pře dat své
zku še nos ti a na u čit je správ ným ho ke jo vým ná vy kům. Ve spo lu prá ci s br něn ským
klu bem pak pro ně při pra vu je ho ke jo vé kem py, kde si na děj ní spor tov ci mo hou tyto
ná vy ky osvo jit a dále je pi lo vat. Tyto kem py se pak usku teč ňu jí i v Pa so hláv kách,
kde je pro účastníky při pra vena umělá ledová plocha.

Kdo ví, tře ba v naší obci pod ni ká své prv ní ho ke jo vé krůč ky nový Jágr, Ha šek
nebo Eli áš. Tře ba i z těch to klu ků vy ros tou ho ke jo vé hvězdy, kte ré nás bu dou re pre -
zen to vat na mis trov stvích a olym pi á dách a my na ně budeme opět náležitě hrdí.

Simona Jelénková

Ma gic ká noc plná špe káč ků a hud by
V so bo tu 2. 6. 2012 od 14.00 hod.

se v pro sto ru u ka bin za hřiš těm
a v pro sto ru Yachtclu bu usku teč ní
dět ský den.

Sr deč ně zve me děti, mlá dež i do -
spě lé k prožití pěk né ho od po led ne se
spous tou sou těží, her a pěk ných cen -
skok v pyt li, střel ba ze vzdu chov ky,
po znává ní zvě ře, běh na gumě, flus šip -
kou, chů ze po laně, hod na boj ku, hod
drá těn kou do prá del ní ho koše, pře ta ho -
vá ní la nem, ma lo vá ní na ob li čej,
stra cho vý py tel. Pro děti bude možnost
sve ze ní pla chet ni cí a moto ro vým člu -
nem. Za čá tek je ve 14 hod. u ka bin na
hřiš ti. V rám ci dět ské ho dne pro běh ne
ve 22.00 hod. u Yacht clu bu oh ňostroj.

V pří pa dě ne pří z ni vé ho po ča sí se
dět ský den ne bu de ko nat a usku teč ní se
v so bo tu 9. 6. 2012.


