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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,

blíží se doba do vo le ných, dě tem za čnou let ní prázd ni ny a nás čeká každo roč ní pří val tu ris tů v naší obci a celé re kre ač ní ob -
las ti. Pro tože k nám tu ris té jez dí pře de vším za od po čin kem a re la xa cí, při po mí nám, že v naší obci pla tí obec ně zá vazná vy hláš ka
o ome ze ní hluč ných čin nos tí. Ta 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. den ně od 22:00 do 6:00 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 nebo v týd nu. 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) mí chač ky, j) dr tič ky vět ví (štěp ko vač) apod. Kdo má zá jem, vy hláš ka je zve řej něna na webo vých 
strán kách obce nebo je k na hléd nu tí na obec ním úřa dě.

Také bych chtě la upo zor nit na opa ku jí cí se pro blém s pej sky. Je jich ma ji te lé je čas to ne chá va jí vol ně po bí hat a dě lat po tře bu 
na chod ní ku, na před za hrád kách, na tráv ní ku či hřiš ti atd. Těší mě, že 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. Ale i tak se na jdou ti, co si po svých pej s cích ne u klí zí. A na ty pře de vším ape lu ji. 
V naší obci je spous ta ma lých dětí, kte ré bě ha jí po trá vě, a ne mys lím si, že kdo ko liv z nás by byl nad še ný, kdy by prá vě to naše
dít ko při šlo špi na vé od psích vý ka lů. Cho vej me se ke své mu oko lí ohle du pl ně a ne dě lej me to, co ne chce me, aby po tka lo i nás.
Buď me k sobě sluš ní, to le rant ní a za cho vej me si vzá jem nou me zi lid skou úctu, kte ré je v dneš ní spo leč nos ti tak málo. 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.

To stej né pla tí i v pří pa dě ru še ní noč ní ho kli du. V tep lých mě sí cích vět ši nou spá vá me při ote vře ném okně a tak hluk z obce
může být dost ne pří jem ný. Ne každý má ví kend od po čin ko vý. Jsou mezi námi i ti, co cho dí o ví ken du do prá ce a musí vstá vat
brzy ráno. Jak ta ko vý ob čan při jde k tomu, že se ně kdo baví, hu lá ká po no cích, pouš tí si hud bu, za tím co on je do prá ce ne vy spa -
lý, pro tože nemá možnost se vy spat a od po či nout si před svou pra cov ní smě nou. Doba noč ní ho kli du není něco, co si na obci vy -
mýš lí me. Je daná zá ko nem a zá ko no dár ce ur či tě ví, proč tuto dobu sta no vil. Mys lí totiž na lid ské zdra ví, kte ré je v dneš ní
uspě cha né době ne u stá le ata ko vá no. To vše se na nás odráží. Nejen teď, ale pře de vším i do bu douc na. Jsou zde sa mo zřej mě
i vý jim ky z noč ní ho kli du, kte ré rada obce udě lí pro růz né ak ti vi ty. Ty se po su zu jí in di vi du ál ně a s při hléd nu tím na vý znam nost
dané udá los ti. Po kud do chá zí k ru še ní noč ní ho kli du, každý ob čan má prá vo za vo lat na lin ku Po li cie ČR a toto ru še ní na hlá sit.
Sta čí za vo lat na služebnu v Po ho ře li cích, kte rá nás má na sta ros ti. Te le fon ní čís lo je 519 424 158. Po kud na služebně ni kdo není,
lin ka se pře pne na cen t rá lu do Brna, kte rá váš požada vek vy ří dí také. Můžete ovšem vo lat i na tzv. vý jez dov ku, tel. 725 292 458,
kte rá re a gu je dle možnos tí ihned. Sice mi ne va dí, když mi v noci vo lá te nebo pí še te zprá vy kvů li ru še ní noč ní ho kli du, ale ne u dě -

lám nic ji né ho, než že také za vo lám na Po li cii. A po kud spím, tak na SMS ne -
mu sím taky re a go vat. Po li cie si v prv ní řadě u mne vždy ově ří, zda je akce
po vo le na ra dou, a pří pad ně do ko li ka ho din to po vo le ní pla tí. Podle to ho to
pak po stu pu jí.

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.

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 ji 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

TJ Ze tor Pa so hláv ky
 ve spo lu prá ci s míst ní cha sou všech ny

sr deč ně zvou na

Tra dič ní kro jo va né hody,
kte ré se usku teč ní v so bo tu a v ne dě li

23. - 24. čer ven ce 2016.

K tan ci a po sle chu hra jí HOR NO BO JA NI.

 Začátek ve 20.00 hod.
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Zá jezd na Flóru Olo mouc

Za stu pi tel stvo obce pro jed na lo 9. 3. 2016
Schvá li lo:

- zá měr po ří ze ní Změ ny č. 1 Územ ní ho plá nu obce Pa so -
hláv ky u plo chy Z08 z plo chy byd le ní v ro din ných do mech
na plo chu pro byd le ní v ná jem ních do mech, a to na zá kla dě
žádos ti spo leč nos ti AD RI A TI CA - SER VIS spol. s r. o.
Ná kla dy spo je né se zpra co vá ním změ ny a je jím po ří ze ním
uhra dí obci žada tel,

- od kup spo lu vlast nic kých po dí lů ve výši 1/2 po zem ků parc.
č. st. 310/7 - za sta vě ná plo cha a ná dvo ří (bu do va ob čan ské
vy ba ve nos ti), parc.č. 3163/96 - ostat ní plo cha (ostat ní ko -
mu ni ka ce), parc. č. 3163/98 - ostat ní plo cha (ze leň), parc.
č. 3163/104 ostat ní plo cha (ze leň), všech ny v k. ú. Mu šov
v are á lu au to kem pu Mer kur, 

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Směn né smlou vě č. PM062248/2015
- ZSM/Puk ze dne 26. 11. 2015 s Po vo dím Mo ra vy s. p.,

- uza vře ní Smlou vy o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře -
me ne č. 1003C16/59 s Čes kou re pub li kou - Stát ní po zem ko -
vý úřad, Pra ha, tý ka jí cí se stav by mi ne rál ní ho vo do vo du,

- uza vře ní Do ho dy o splát kách s ob chod ní spo leč nos tí Pa so -
hláv ská re kre ač ní s. r. o. ke spla ce ní dlužného nájmu ve
výši 4 mil. Kč,

- roz počto vé opat ře ní č. 12/2015, kte ré vy rov ná vá hos po da -
ře ní obce ke kon ci ka len dář ní ho roku v pl ně ní na 100%,

- roz po čet obce pro rok 2016, a to pří jmy ve výši
38.711.900 Kč, vý da je ve výši 57.032.600 Kč, fi nan co vá ní 
roz dí lu mezi vý da ji a pří jmy 18.320.700 Kč,

- mě síč ní od mě ny za vý kon funk ce ne u vol ně ným čle nům za -
stu pi tel stva obce v sou la du s na ří ze ním vlá dy č. 37/2003
Sb., po její no ve li za ci,

- po skyt nu tí pří plat ku mimo zá klad ní ka pi tál spo leč nos ti Pa -
so hláv ská re kre ač ní s. r. o. k je jí mu roz vo ji a sta bi li za ci,

- ce ník stoč né ho na rok 2016 ve výši 28 Kč/m3.
Ne sou hla si lo:

- se zpra co vá ním pro jek tu na stav bu "Láz ně Pa so hláv ky - re -
la xač ně re ha bi li tač ní kom plex" ani v jed né ze dvou před -
ložených va ri ant, pre zen to va né pro jekč ní kan ce lá ří Ate lier 
A/D spol. s r. o., Brno.

Bere na vě do mí:
- in for ma ce o využití půj ček z úče lo vé ho fon du By to vý fond

Pa so hláv ky v roce 2015.
Růz né:

- in for ma ce o opat ře ní při ja té ra dou obce k vy pouš tě ní tzv.
lam pi o nů štěs tí na zá kla dě pod ně tu ob ča na obce. Rada

svým usne se ním na dá le ne bu de schva lo vat, aby se v in tra -
vi lá nu obce (úze mí obce vy me ze né znač kou s ná zvem
obce) vy pouš tě ly tyto lam pi o ny. Po kud by chtěl ně kdo tyto
lam pi o ny vy pouš tět, musí tak či nit pou ze v ne za sta vě né
čás ti obce tzv. ex tra vi lá nu,

- in for ma ce o pro bí ha jí cí re kon struk ci obec ní ho úřa du, půd -
ní ve stav bě, o špat ném sta vu stro pů, kde po od kry tí pod la -
hy půdy se uká za ly trá my ve sta vu, kde dle po sud ku sta ti ka
hro zi lo i re ál né spad nu tí,

- dis ku ze k od vo lá ní pana Su chán ka z ve de ní spo leč nos ti Pa so -
hláv ská re kre ač ní s. r. o., opa ko vá ní dů vo dů, na zá kla dě kte -
rých rada obce uči ni la toto roz hod nu tí. Tato sku teč nost byla
před ne se na na pro sin co vém za se dá ní za stu pi tel stva obce.

Za stu pi tel stvo obce pro jed na lo dne 18. 5. 2016
Schvá li lo:

- zá měr obce č. 1/2016, dle pod mí nek za dá ní, pro využití
čás ti po zem ku v k. ú. Mu šov, parc. č. 5059 o roz lo ze 500
m2,

- změ nu ka tast rál ní hra ni ce mezi k. ú. Ivaň a k. ú. Mu šov dle
před ložené ho ná vr hu,

- směr ni ci č. 3/2016 pro po sky to vá ní půj ček z úče lo vé ho
fon du s ná zvem By to vý fond Obce Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu k pro ve de ní stav by a bu dou cím
zří ze ní služeb nos ti se spo leč nos tí Vi nofrukt, a. s., Dol ní
Du na jo vi ce, tý ka jí cí se tav by mi ne rál ní ho vo do vo du,

- pro dej po zem ku parc. č. 5086 - za hra da, v k. ú. Pa so hláv ky.
Ne schvá li lo:

- od pro dej po zem ku parc. č. 4933/182 v k. ú. Pa so hláv ky,
- od pro dej čás ti po zem ku parc. č. 5073/1 v k. ú. Pa so hláv ky,
- od pro dej po zem ků parc. č. 3163/324, parc. č. 3163/220

v k. ú. Mu šov,
- od pro dej čás ti po zem ku parc. č. 4961/11 v k. ú. Pa so hláv ky,
- od pro dej čás ti po zem ku parc. č. 5063 v k. ú. Pa so hláv ky.

Ne sou hla si lo:
- s do čas nou změ nou využívá ní po zem ku parc. č. 5073/2

v k. ú. Pa so hláv ky, kte rá by vyžado va la změ nu Územ ní ho
plá nu obce Pa so hláv ky, na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti
Ate lier A/D spol. s r. o., Brno.

Růz né:
- in for ma ce o ná vštěv nos ti na Za há je ní tu ris tic ké se zony

v au to kem pu Mer kur ve dnech 6. - 7. 5. 2016,
- opě tov ně dis ku ze na téma změn ve ve de ní spo leč nos ti Pa -

so hláv ská re kre ač ní s. r. o.

Z jednání zastupitelstva obce

V pá tek dva a dva cá té ho dub na uspo řá da la obec Pa so hláv ky
zá jezd na Flóru Olo mouc, ob lí be nou akci všech za hrád ká řů
a pěs ti te lů. 

Le toš ní roč ník byl vě no ván nej vý znam něj ší mu pa nov ní ko vi
čes ké his to rie, krá li a cí sa ři Kar lu IV. Le tos totiž uply ne 700 let od
na ro ze ní to ho to pa nov ní ka. Jiří Uh líř, ře di tel olo moucké ho vý sta -
viš tě vy svět lu je vý běr mot ta vý sta vy tak to: "Ústřed ní ex po zi ce
vý sta vy po ne se ná zev Ka rel IV. - Otec vlas ti a ná vš těv ní kům při -
po me ne po mo cí sym bo li ky ne sčí sl né ho množství ba rev, tva rů
a vůní vý znam né vý ro čí na ro ze ní to ho to vý znam né ho stát ní ka
a pa nov ní ka z rodu Lu cem bur ků, jež čes ké země pře tvo řil v kve -
tou cí za hra du Ev ro py vr chol né ho stře do vě ku."

Na ná vštěv ní ky tak če kal kvě ti na mi vy zdo be ný hlav ní pa vi -

lon A, kde se po mo cí po stav a hud by z mu zi ká lu Noc na
Karl štej ně před sta vi la doba, ve kte ré vla dař žil. Ne chy bě la ani
sty li zo va ná ná dvo ří či re pre zen tač ní sál s čer ve ným ko ber cem,
pó di em a trů nem. Moh li jsme si pro hléd nout i ko ru no vač ní kle -
no ty, ob ra zár nu a vý stav ku sou těžních pra cí.

Z naší obce tuto akci na vští vi lo téměř čty ři cet zá jem ců. Do
Olo mou ce jsme do ra zi li krát ce po 9. ho di ně ran ní a měli jsme ně -
ko lik ho din na to, aby chom si pro šli a pro hléd li nej růz něj ší dru hy 
a od rů dy nejen kvě tin, ale i by li nek, strom ků a keřů. Po ně ko li ka
ho di nách jsme se se šli u au to bu su, vět ši na obtěžkána taš ka mi
a kvě ti ná či, pros tě svý mi úlov ky z jed né z nej na vště vo va něj ších
za hrad nic kých akcí u nás. 

Simona Jelénková
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Kam letí ten čáp?
Také jste si všimli, ko lik ná vštěv ní ků naší obce, tu ris tů

a cyk lis tů ob di vu je čapí hnízdo na ko mí ně ro din né ho domu čís -
lo po pis né 29, kde žije od ne pa mě ti ro di na Ur bán ko vá a dnes již 
i ro di na Ur ba no vá? Nám, stá lým oby va te lům, exis ten ce to ho to
pta čí ho obyd lí ne při pa dá ni jak vý ji meč ná. Pa t ří i s jeho ope ře -
ný mi oby va te li ke každo den ní mu živo tu a ob ra zu naší ves ni ce
již mno ho de sí tek let.

Toto čapí hnízdo vznik lo zce la le gál ně - na roz díl od ji ných
v naší zemi - bez do ta cí z ev rop ských fon dů. Zá klad mu položili
chlap ci Vác lav a Mi loš, nej star ší sy no vé Ma rie a Ma tě je Ur bán -
ko vých. Jak se to sta lo? To mi ve svém vy prá vě ní pro zra dil
Ví těz slav Ur bá nek - nejmlad ší bra tr těch dvou "sta vi te lů".

Pů vod ně čápi v naší obci hníz di li na stro mě ne da le ko fary
(dnes Pen zi on sv. Anny). Při let ní bou ři v roce 1952 však sil ná
vichři ce strom po ško di la a hnízdo strh la k zemi. Chlap cům bylo 
ne bo hých ptá ků líto a tak s do vo le ním svých ro di čů upev ni li na
vě t ra cí ko mín ze stá jí dno vel ké ho po ško ze né ho prou tě né ho
koše, ve kte rém dřív se dá va ly na vej cích do má cí husy. Čá pům
se mís to na ko mí ně prav dě po dob ně za lí bi lo a tak na při pev ně -
nou pod ložku za ča li usi lov ně ve svých zo bá cích sná šet růz né
vět ve, drny a su chou trá vu, aby si vy sta vě li hnízdo nové. Dílo se 
jim zda ři lo a tak již dal ší léto z něho vy ved li prv ní mlá ďa ta.
Vra ce li se pak rok co rok s ob di vu hod nou přes nos tí vždy v době 
mezi 22. až 28. březnem. Svůj pří let každo roč ně ohla šu jí hluč -
ným a ra dost ným kla pá ním dlou hý mi čer ve ný mi zo bá ky.
V let ních mě sí cích vět ši nou vy ve dou dvě až tři mlá ďa ta.
V okol ních bažinách sta rých sle pých ra men řeky Dyje pro ně
chy ta li žáby, malé ryb ky a jiné živo čiš né oby va te le vod ních tůní.
Poté, co lužní lesy a okol ní lou ky za pla vi la voda hor ní no vo -
mlýn ské nádrže, jí del ní ček zdej ších čápů do znal mír né změ ny.
Za ča li stra vu pro sebe i po tom stvo vy hle dá vat na po lích. Dnes se
nej čas tě ji živí hra bo ši a dal ší mi drob ný mi pol ní mi hlo dav ci. Jak
uve dl pan Ur bá nek, ob čas se jim po da ří ulo vit i ně ja ké ho hada.
Po pí rá však tvr ze ní ně kte rých lidí, že by jeho čápi lo vi li malé za -
jíč ky. Ve vy vrh nu tých zbyt cích po tra vy na chá zí nej čas tě ji
kožíšky hra bo šů. Ač ko liv čápi čas to se sed nou z ko mí na na dvůr
a za hra du své ho do má cí ho, na jeho ku řa ta, ká ča ta a hou sa ta ne ú -
to čí - jako by ctili zá sa du: co je v domě, není pro mě.   

Po kud jste na za čát ku po zor ně čet li, jis tě jste zjis ti li, že
v příš tím roce naše čapí hnízdo osla ví 65. vý ro čí své exis ten ce.
Vzhle dem k tomu, že každý rok čápi své obyd lí tro chu při sta vu -
jí, do sáh lo za tu dobu ob rov ských roz mě rů a za ča lo hro zit
ne bez pe čí, že ko mín pod ním by ne mu sel jeho zátěž vydržet.
Pro to se ma ji te lé domu s ochra ná ři pří ro dy do hod li, že je možné 

hnízdo čás teč ně ro ze brat. K to mu to úko nu se dne 24. 2. 2016
do sta vi li hasi či z Po ho ře lic s vy so kozdvižnou plo ši nou a pus ti li
se do díla. Po ně ko li ka ho di nách na má ha vé prá ce se po da ři lo
pro ple te nec vět ví, zetle ných rost lin ných zbyt ků a pta čí ho tru su
snížit víc jak o po lo vi nu pů vod ní výš ky. Ode bra ný ma te ri ál
vážil ne u vě ři tel nou 1,5 tuny. Pro ve de ná úpra va hníz da jeho
pta čím oby va te lům vů bec ne va di la. Při svém pří le tu na něho
spo ko je ně used li jako mno ho let před tím. Ješ tě než do něj snes -
li le toš ní vej ce, opět si ho ma lin ko upra vi li no vý mi vět ve mi.
Jsou to pros tě ne ú nav ní sta vi te lé. 

Při ná vštěvě u Ur bán ků jsem se do zvě dě la mno ho dal ších
za jí ma vých in for ma cí o je jich ča pích ná jem ní cích. A tak se ale -
spoň s vámi, milý čte ná ři, v dal ších řád cích o ně kte ré z nich
po dě lím.

Není divu, že za dlou há léta soužití oby va tel domu s tě mi to
štíh lý mi dlou ho no hý mi ptá ky se vy tvo ři lo mezi nimi vzá jem né
těs né pou to. Čápi se beze stra chu po hy bu jí po dvo ře a po za hra -
dě a do má cí lidé se k nim cho va jí jako k ro din ným
pří sluš ní kům. Přá tel sky je oslo vu jí, ho vo ří na ně a je-li po tře ba,
tak i ošet řu jí pří pad né úra zy. Když se jed nou mla dý čáp po ra nil
o drá ty elek tric ké ho ve de ní a ne mohl lé tat, mu sel zů stat na
zemi. Ur bán ko vi ho umís ti li do vol né ho chlí va a po tra vu mu há -
ze li do kbe lí ku s vo dou. Sa mo zřej mě, že ho za ča li oslo vo vat
jmé nem Pe pík a čapí mlá de nec se záhy stal mi láč kem ro di ny,
hlav ně dětí. Když se tro chu zo ta vil, po kou šel se opět lé tat. Po -
ško ze ná kří d la ho však vět ši nou da le ko od domu ne do nes la.
A tak paní Zdeň ka Ur bán ko vá mu se la pro nešťas t ní ka za jít
a od nést ho v ná ru či zpět do bez pe čí je jich dvo ra. Při zá chran né
akci si však na radu své ho manžela vždy dá va la po zor, aby jí

pták svým dlou hým os t rým zo bá kem ne po ra nil
a pro to mu ho pev ně sví ra la v dla ni. Přes veš ke -
rou péči, kte rou mu vě no va li, se však Pe pík
ne u zdra vil nato lik, aby se s ostat ní mi čápy mohl
vy dat na pod zim ní ces tu do Af ri ky. Ur bán ko vi
měli oba vu, že by se o něj přes zimu ne do ká za li
po sta rat, a tak ho na ko nec od vez li do zo o lo gic ké
za hra dy v Brně, kde na šel svůj nový trvalý
domov.

Vzhle dem k tomu, že jsou čápi stě ho va vý mi
ptá ky, za jí ma lo or ni to lo gy, kudy vede tra sa je -
jich pře le tů ze zi mo višť k nám a na o pak.
V dří věj ší době se k tomu využíva lo sle do vá ní
okroužko va ných je din ců. A tak bylo i díky čá -
pům od Ur bán ků zjiš tě no, že ne lé ta jí do Af ri ky
pří mo přes moře, ale že je jích mi grač ní tra sa vede 
nad pev ni nou přes Bal kán ský po lo ostrov, Ma lou
Asii, Arab ský po lo ostrov a Si naj. A po kud jsem
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By to vý fond obce Pa so hláv ky
Vzhle dem k vel mi ma lé mu po čtu žádos tí o půjč ku z úče lo vé ho fon du s ná zvem BY TO VÝ FOND obce Pa so hláv ky, se ve de ní

obce roz hod lo dát prostor ob ča nům, aby na vrh li, k ja kým dal ším úče lům by měli zá jem půjč ky čer pat. 
By to vý fond obce Pa so hláv ky byl zří zen v zájmu zlep še ní úrov ně byd le ní, život ní ho pro stře dí a cel ko vé ho vzhle du obce. Půjč -

ky jsou ur če ny pro opra vy a mo der ni za ci stá va jí cích ro din ných domů a bytů. Fond se vzta hu je na všech ny ne mo vi tos ti ur če né
k byd le ní na úze mí naší obce, je jichž ma ji te li jsou fy zic ké oso by, kte ré mají v Pa so hláv kách tr va lý po byt. 

V sou čas né době pla tí tyto pod mín ky pro po sky to vá ní půj ček:

Kód Účel Lhů ta 
splat nos ti

Úrok Ma xi mál ní výše
půjč ky

01 Izo la ce domu pro ti spod ní vodě 3 roky 4 % 20 000 Kč

02 Ob no va fa sády domu včet ně ople cho vá ní 5 let 4 % 50 000 Kč

03 Ob no va stře chy (kry ti na a kon struk ce) nebo ob no va rov ných střech 5 let 4 % 50 000 Kč

04 Za tep le ní ob vo do vé ho pláš tě domu 5 let 4 % 60 000 Kč

05 Vý mě na oken, dve ří a vrat 5 let 4 % 50 000 Kč

06 Zří ze ní so lár ní ho ohře vu vody 4 roky 4 % 40 000 Kč

07
Zří ze ní eko lo gic ké ho vy tá pě ní (plyn, elek tři na, dře vo, dře vo plyn, 
bi o ma sa, ge o ter mál ní energie) 6 let 4 % 80 000 Kč

08 Zří ze ní fo to voltaic ké ho sys té mu 5 let 4 % 50 000 Kč

09 Roz ší ře ní stá va jí cí by to vé jed not ky 6 let 4 % 80 000 Kč

uved la, že každo roč ně při lé ta jí vždy po sled ní tý den v břez nu,
i ten to fakt má vý jim ku. Do šlo k ní při mo hut ných požárech
naf to vých ložisek prá vě na Arab ském po lo ostro vě. V tom roce
se je jich ná vrat na hnízdo zpoz dil o více jak čtr náct dní.

Dal ší zážitek s čapí po pu la cí mi sdě li la paní Zdeň ka Ur bán -
ko vá. Jed na lo se o je jich pes t rý jí del ní ček. Uved la jsem, že
ro di če při ne sou mlá ďa tům k sněd ku i hada. Jenže me t ro vý plaz
byl pro mladé ope řen ce asi vel kým sous tem, tak se mu po da ři lo
vy klouz nout a ze stře chy se pře su nout na zem. Bez peč ný úkryt
si na šel ve chlív ku. Jaké zdě še ní zažila paní Zdeň ka, když ji při
ve čer ním kr me ní do má cích zví řat ve vra tech uví tal metr dlou hý 
had, si do ve de te ur či tě před sta vit sami.

Vy prá vě ní s manželi Zdeň kou a Ví těz sla vem Ur bán ko vý mi
o je jich ope ře ných chrá něn cích bylo milé a za jí ma vé. Tou to
ces tou jim dě ku ji, že nám vě no va li svůj čas a ocho tu a po dě li li
se s námi o své zku še nos ti s ča pím ná ro dem. A jak je vi dět, na
své do má cí čápi ne za ne vře li ani přes to, že do je jich domu ni kdy
ne při nes li chlap ce - ač jim to po vě ra při su zu je. Mu sím se opra -
vit, jed no ho chlap ce pře ce při nes li - prá vě pana Ví těz sla va. 

Na zá věr své ho po ví dá ní po pře ji Ur bán ko vým, všem oby -
va te lům i ná vštěv ní kům Pa so hlá vek a i čá pům z hníz da na
domě s čís lem po pis ným 29, jen sa mou ra dost a pěk né léto.

A až po sled ní tý den v srpnu čápi za kla pa jí zo bá ky hla si tý
pozdrav na roz lou če nou, ně ko li krát ješ tě za krouží nad svým
pře chod ným let ním síd lem – nad do mem, dvo rem a za hra dou
svých hos ti te lů a za mí ří spo lu s ostat ní mi ope řen ci své ho dru hu
na jih do zi mo viš tě v Af ri ce, po přej me jim, ať dob ře do le tí a na
rok ať se k nám opět šťas t ně vrá tí. 

Na ces tu jim můžeme spo leč ně za no to vat spo lu s Pavlí nou
Fi li pov skou již za po me nu tou pís nič ku:

Kam letí ten čáp, kte rý u nás v ryb ní ku stá val? 
Kam letí ten čáp a proč je dnes na návsi ná val?
Kam? Všich ni to víme, má za mo řem dům.
Má spo je ní pří mé a to my ne a to my ne . . . 

Alena Mandáková

Svá tek ma mi nek

Pra vi del ně každý rok se děti z družiny s paní vy cho va tel -
kou vy dá va jí do knihov ny, aby vy ro bi ly dá rek pro svou
ma min ku. Děti ten to krát z od li čo va cích tam po nů vy rá bě ly ky -
tič ky. 

Také před obec ním úřa dem děti pro své ma min ky udě la ly
vý zdo bu - dvě čer ve ná srd ce. Na prv ním sr díč ku byly na psá -
ny po va ho vé vlast nos ti ma mi nek - ka ma rád ská, sta rost li vá,
usmě va vá . . . Na dru hé sr díč ko děti na psa ly vzka zy pro ma -
min ky. Ma min ka je moje zla tíč ko, slu níč ko, pu sin ka,
lás ka . . . Sr díč ka ale měla je pi čí život. Vítr a déšť způ so bily
bě hem jed no ho ve če ra zká zu, ráno obě sr díč ka ležela zni če -
ná na zemi. 

Nic ale není ztra ce no, vše jsme s paní vy cho va tel kou na fo ti -
li. Na fo teč ky se můžete po dí vat na webo vých strán kách
knihov ny: www.knihovnapasohlavky.webk.cz

                                        Kratochvílová Alena

Kam letí ten čáp?

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz
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Za čát kem roku 2007 bylo měs to Po ho ře li ce stej ně jako dal -
ších 10 obcí správ ní ho ob vo du pře ve de no pod okres Brno - ven -
kov. Z to ho to dů vo du bylo v mě sí cích le den - du ben 2007
vy mě ně no ve správ ním ob vo du ORP Po ho ře li ce asi 10.000 ks
ob čan ských prů ka zů (dále jen OP). Vět ši na vy mě ně ných OP
byla vy dá na s plat nos tí na 10 let. V sou čas né době se blížíme
k ter mí nu, kdy pro vět ši nu vy daných OP již skon čí je jich plat -
nost.

Zkon t ro luj te si tedy pro sím plat nost své ho OP a v do sta teč -
ném před sti hu si požádej te o nový. Vzhle dem k tomu, že měst -
ský úřad Po ho ře li ce dis po nu je jen jed ním tech nic kým
za ří ze ním pro agen du OP – pří jem žádos tí o vy ho to ve ní a vý -

dej ho to vých OP (toto za ří ze ní na víc slouží i pro agen du ces -
tov ních do kla dů), ne če kej te s vý mě nou OP na po sled ní chví li.
Vy hne te se tak možným fron tám, kte ré se bu dou ur či tě po no -
vém roce na úřa dě tvo řit.

Po do mluvě s MV ČR je možné si na úřa dě v Po ho ře li cích
požádat o nový OP již nyní a bez po plat ku. O vý mě nu OP můžete 
požádat také na kte ré ko liv obci s roz ší ře nou pů sob nos tí v rám ci
ČR, ale tam může do jít k tomu, že po Vás bu dou vyžado vat po -
pla tek - bez dů vod ná vý mě na ješ tě plat né ho OP. 

Ing. Zdeněk Blecha
tajemník MěÚ Pohořelice

Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC Mer kur Pa so hláv ky 

Čeká nás ploš ná vý mě na občan ských prů ka zů

6. - 7. 5. 2016
Před ně ko li ka lety vznik la myš len ka uspo řá dat slav nost ní

za há je ní se zo ny s kul tur ním a spor tov ním pro gra mem. Za čát ky
ne by ly úpl ně snad né.  Dnes máme za se bou 16. roč ník akce,
kte rá se po loň sku pro mě ni la v úžasný mul tižán ro vý fes ti val
pro ce lou ro di nu. Struč ně si při po me ne me, jak ten to roč ník pro -
bí hal.

V pá tek vše za ča lo skvě le, po ča sí bylo vý bor né, at mo sfé ra
hned na za čát ku také, jen vel ké množství hos tů, kte ří če ka li
v dlou hé fron tě před re cep cí, bylo vel mi ne spo ko je né. Po kud
jste k nim pa t ři li i vy, tak se vám tím to omlou vá me. V příš tím
roce vše vy ře ší me tak, aby byli všich ni spo ko je ni a moh li si užít
po ho du a zá ba vu bez dlou hé ho če ká ní.

Pro gram na hlav ní stage za čal v 17:00 hod. kon cer tem Mo -
tor ban du. Me tal/rocko vá ka pe la z Tep lic, kte rá je na scé ně už
tři cet let. Před sta vo vat slo ven skou ka pe lou Hor kýže Slíže, kte -
rá ná sle do va la? Asi zby teč né. Jen ško da, že ji mno zí bohužel
sly še li mís to pod po di em před vstu pem do are á lu kem pu. Je jich
ori gi nál ní tex ty a pře vle ky zna jí i malé děti. A ti, kdo je vi dě li,
živě si to užili. Wal da Gang, ka pe la, kte rá se musí zažít. Je jich
show byla skvě lá a vů bec ne va dí, že u nás byla i loni. "Ma lo vá -
ní", "Pla ka la" - to jsou no to ric ky zná mé pís nič ky od Di vo ký ho
Bil la, kte rý u nás po pr vé, a vě řím, že ne na po sle dy, oprav du
roz pa rá dil ši ro ké pu b li kum. 

Pá teč ním od po led nem i ce lo den ním so bot ním pro gra mem
pro vá zel ob lí be ný roz hla so vý a te le viz ní mo de rá tor, On dřej
Blažmen. I přes hla so vou in dis po zi ci vše zvlá dl bra vur ně, a jak
sám řekl, vel mi rád, již po šes té, od star to val v so bo tu spo lu s no -
vým jed na te lem spo leč nos ti To má šem In grem dal ší roč ník
akce. Stá li ce mi v pro gra mu i le tos byly Mažoret ky z Po ho ře lic,
Shake-UP a No vo veská štíst ka. Po skvě lých ta neč ních vý ko -
nech dětí za hrá la ka pe la, zná má z TV Šlág ru, s ná zvem Ve se lá
troj ka. Téměř dvě ho di ny si moh li je jich pří z niv ci, kte ří se usa -
di li pří mo pod po di em, užívat zná me pís nič ky. Po p fol ko vý
mla din ký zpě vák z Va laš ska, kte rý pů so bí pod pseu do ny mem
Thom Ar tway, si se svou ky ta rou zís kal i u nás hlav ně mladé po -
slu cha če. 

Vi zo vic ká ka pe la Fle ret pa t ří ke stá li cím na čes ké hu deb ní
scé ně. Za více jak tři cet let své exis ten ce od cho va la tři ge ne ra ce
fa nouš ků a na svém kon tě má přes de set stu di o vých alb, z nichž
ně ko lik do sáh lo zla té i pla ti no vé pro dej nos ti. Díky své mu jas ně
roz po zna tel né mu zvu ku, kte rý není tře ba ni kam řa dit a nikterak
ška tul ko vat. Fle ret jas ně od ka zu je na pev né va laš ské ko ře ny.
Už při če ká ní je jich ná stu pu na po di um bylo jas né, jak moc se
na ně fa nouš ci těší a že stá lo za to do kem pu do ra zit. Stří dá ní
růz ných žánrů k mul tižánro vé mu fes ti va lu pa t ří. Pro to ná sled ně 

pa t ři lo po di um ka pe le z je se nic ké ho pod hůří O5 a Ra de ček.
Loni sla vi li dva cet let exis ten ce ve stej né se sta vě. Zná te pí seň
"Vlou pám se!"? Tu zpí va jí prá vě oni. 

Z ob sa ze né ho pro sto ru pod po di em i z pře dem avi zo va ných
do ta zů bylo zřej mé, že fa nouš ků má ob lí be ná, mla dá, krás ná
a ta len to va ná zpě vač ka pol ské ho pů vo du, Ewa Far na, oprav du
hod ně. Ne zkla ma la, její vy stou pe ní bylo skvě lé. Pop vy stří dal
me ta lo/hard rock, kte rý na pros to skvě le ode hrá la ka pe la
Škwor, kte rá se pů vod ně jme no va la Sk war. Pu b li kum si ka pe la
zís ka la svým skvě lým zvu kem a show, kte rá k je jich vy stou pe ní 
již tra dič ně pa t ří.

Le toš ní roč ník na hlav ní stage ukon či la po pu lár ní slo ven ská 
ka pe la Desmod a po sled ní teč kou za ce lým fes ti va lem, kte rý
i le tos pro dukč ně za jišťova la agen tu ra To p fest s. r. o.,  byl oh -
ňostroj. Ten de fi ni tiv ně uza vřel dvou den ní kul tur ní zážitek.

Akce ale ne by la jen o kon cer tech. Na pláži u vel ké La gu ny
se ode hrál do pro vod ný pro gram. Ry tí ři sta teč ně bo jo va li
o prin cez nu, du ně la koň ská ko py ta, a ně kdy až dech be rou cí
sou bo je sle do va lo ob rov ské množství ma lých i vel kých di vá -
ků.  Sku pi na his to ric ké ho šer mu Baš tý ři oprav du umí svý mi
vý ko ny za ujmout. V těs né blíz kos ti šer mí řů bylo možné vstou -
pit do ji né ho his to ric ké ho ob do bí. Ko me di an ti na Káře
při pra vi li  jar mark s ko me di an ty, ode hrá li po hád ku O Ne boj so -
vi a děti si v díl ně moh li po celé od po led ne zkou šet žong lo vá ní.
Aby se nám ani dál ne nu di ly, byly pro ně v dal ší čás ti pláže při -
pra ve ny růz né dal ší atrak ce, jako ani má to ři v kos tý mech
zná mých po sta vi ček Mi moňů, Simp so nů a Spon ge b o ba. 

Díky skvě lé mu po ča sí byla pláž  v obležení nejen hos ty, kte -
ří při šli za pro gra mem, ale i za opa lo vá ním a kou pá ním.
Všich ni, kdo na je den, či oba dny do kem pu do ra zi li za pro gra -
mem nebo za čím ko liv ji ným, oprav du ne moh li být zkla má ni.
Zážitků, zá ba vy i skvě lé ho jíd la bylo oprav du hod ně. A po ča sí?
Le toš ní roč ník byl prv ní na pros to bez deš tě. Po kud vás za jí má,
jaká byla ná vštěv nost, tak opět o něco vyš ší než v před cho zích
le tech. Cel kem náš kemp za ví kend na vští vi lo přes je de náct ti -
síc hos tů, což nás vel mi těší.

Tím to chci moc po dě ko vat všem vy stu pu jí cím za skvě lé vý -
ko ny, spon zo rům za fi nanč ní, či ji nou pod po ru, za měst nan cům
za pra cov ní na sa ze ní a ob ča nům Pa so hlá vek za po cho pe ní při
nad měr ném hlu ku. Vel ký dík vám, ná vštěv ní kům, za vý bor nou
ná la du, kte rou jste vy tvá ře li po oba dny. Kdo ne při šel, ať si pře -
čte těch to pár řád ků, tře ba při jde příš tě.

Věřím, že se opět spolu setkáme při dalších akcích, které pro 
vás v Autokempu Merkur připravujeme i na letošní léto.

Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s.r.o.
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Noc ze tři cá té ho dub na na prv ní ho květ na, ne bo li Fi li po ja kub ská noc, je vše o bec -
ně považová na za kou zel nou a ma gic kou. V tuto noc prý zlé a ne čis té síly vládly vět ší
mocí než kdy jin dy. Podle po věr byla tato noc plná ča ro děj nic, kte ré lé ta ly na sa bat. Na 
ochra nu pro ti nim se za pa lo va ly ohně a sta vě ly se z nich vy so ké hra ni ce. Pro to ji
dodnes ozna ču je me jako noc, kdy se pálí ča ro děj ni ce.

Tato tra di ce se udržuje v mno ha stá tech po ce lém svě tě, např. v Ně mec ku. Ani naše 
malá ves ni ce není vý jim kou a i zde se ko na la již tra dič ní se šlost, při kte ré se do spě lí
tís ní u ohně s tyčka mi pl ný mi špe káč ků, za tím co je jich ra to les ti po bí ha jí ko lem se svý -
mi ka ma rá dy a če ka jí, až bude mast ná dob ro ta ho to vá. 

Ně kte ré děti se však za po ju jí i do her a sou těží s ča ro děj nic kou té ma ti kou. I le toš ní
pod ve čer byl za kon čen upá le ním hned tří ča ro děj nic. Na štěs tí se opět jed na lo jen o ty
umě lé, vy cpa né slá mou. 

Téma ča ro děj nic však ne zů sta lo opo me nu to ani v míst ní knihov ně. Ve spo lu prá ci
s míst ní družinou se děti pus ti ly do kres le ní a vy rá bě ní ča ro děj nic kých ma sek, kte ré
poté le pi ly na špej le. Dou fej me, že se jich pak doma ro di če ne lek li a masky na jdou
využití i v příš tím roce tře ba zase u spo leč né ho ohně. 

Simona Jelénková

v

Nej vět ší ra dost udě la la pěna

v

Ča ro děj ni ce do ra zi ly i le tos

Také le tos naše obec pa ma to va la na své nej men ší a nejmlad ší ob ča ny a v so bo tu
4. červ na 2016 uspo řá da la tra dič ní osla vu Dne dětí v pro sto ru ka bin a Yachtklu bu v Pa -
so hláv kách.

Podle osvěd če né ho mo de lu z loň ské ho roku pro běh lo za há je ní celé akce již
v 10.00 hod. Na děti če ka lo cel kem dva náct sou těžních dis ci plín: opět si vy zkou še ly
své fot ba lo vé do ved nos ti, opráši ly si zna los ti v po zná vá ní zejmé na les ních zví řá tek
a vy zkou še li střel bu ze vzdu chov ky. Ti nej men ší se pro je li v pa pí ro vých ko ních a za -
ry ba ři li si v la vo ru. Ne chy bě la ani la no vá drá ha, či flusač ka a bubble sumo, kte ré
ba vi lo nejen pří mé účast ní ky, ale i di vá ky. Od mě nou za vy ko na né úsi lí byly pro
všech ny sou těžící tra dič ní ba líč ky plné slad kos tí a hra ček a také vstup na ská ka cí hra -
dy a klouzač ky. 

Bo ha tý byl i do pro vod ný
pro gram, kte rý moh li vy zkou -
šet i do spě lí. Zkrášlit si své
ob li če je barva mi moh li nejen
děti, ale i do spě lí. Dlou hé fron -
ty se i le tos če ka ly na pro jížďky
na pla chet ni ci a také v mo to ro -
vém člu nu. No vin kou le toš ní ho 
roč ní ku byl pad dle - bo ar ding, ne bo li pád lo vá ní na prk ně, díky kte ré mu se
ne chtě ně osvěžil nejeden zájemce o tuto aktivitu. 

Po věst nou třeš nič kou celé akce bylo pě no vé dělo, kte ré nadchlo snad
úpl ně všech ny pří tom né. Do pěny po stup ně na ská ka ly nejen děti, ale na ko -
nec i je jich ro di če, kte ří také neodolali.

Hlav ní or ga ni zá tor ka, Ive ta Žalud ko vá, se k celé akci vy já d ři la tak to:
"Sama za sebe, a mys lím, že mlu vím slo vy i spous ty dal ších ro di čů, považuji
Den dětí za jed nu z vel mi po ve de ných a hoj ně na vště vo va ných akcí v naší
obci. Spo ko je nost a ra dost je vi dět nejen na dě tech, ale i na do spě lých. Ne -
sku teč ně si vážím všech po řa da te lů za to, co pro děti dě la jí a díky nim se ten to 
den stá vá ob lí be ným, za jí ma vým, překvapujícím a naplňujícím pro všechny
zú čast ně né." 

A komu kon krét ně pa t ří vel ký dík? Jsou to všich ni spon zo ři a po řa da te lé
akce, kte ří za jis ti li fi nanč ní dary i atrak ce, do pro vod ný pro gram a sou těžní
dis ci plí ny: Obec ní úřad Pa so hláv ky, Hos ti nec U Lasa, TJ Ze tor Pa so hláv ky,
Mys li vec ký spo lek 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
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Právní poradna

Ohléd nu tí za Euro Bike Fes tem 2016

Nová bez plat ná práv ní služba pro ob ča ny 
- spo tře bi te le

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, je to sku -
teč ně tak, stát na sebe pře vzal roli ochrán ce
práv spo tře bi te lů a tuto službu bude pro své
ob ča ny vy ko ná vat bez plat ně a do kon ce i on -
line. Na tom to mís tě je po tře ba zdů raz nit, že
výše uve de né se uplat ní pou ze tam, kde kdo -
ko liv z Vás bude vy stu po vat v roli spo tře bi te le
a pro tistra na v roli pro dej ce či vý rob ce v rám ci
pod ni ka tel ské čin nos ti. Ne pů jde tedy o pří pa -
dy "sou kro mé" mezi dvě ma fy zic ký mi
oso ba mi, bez spo tře bi tel ské ho prv ku.

Práv ní úpra va ochrany spo tře bi te le byla
s účin nos tí od 1. 2. 2016 no ve li zo vá na, kdy tato
no ve li za ce za ved la tzv. ADR ří ze ní, kte ré vede
Čes ká ob chod ní in spek ce. Čes ká ob chod ní in -
spek ce v tom to ří ze ní vy stu pu je jako sub jekt
mi mosoud ní ho ře še ní spo tře bi tel ských spo rů.
Kte rý ko liv spo tře bi tel může za po mo ci in ter -
neto vých strá nek www.coi.cz pod od ka zy "pro 
spo tře bi te le" a "mi mosoud ní ře še ní spo tře bi -
tel ských spo rů (ADR)" po dat ná vrh na
za há je ní mi mosoud ní ho ře še ní jeho spo tře bi tel -
ské ho spo ru. Pod ni ka tel pak bude po vi nen
po skyt nout Čes ké ob chod ní in spek ci vy já d ře ní
ke sku teč nos tem uve de ným v ná vr hu a dále pl -
nou sou čin nost a spo lu prá ci při ře še ní věci.

Když jsem dva mě sí ce po účin nos ti no ve ly
zá ko na po má hal jed no mu kli en to vi s uplat ně -
ním jeho práv, tak mu bylo při řa ze no po řa do vé
čís lo 617, tak dou fám, že ČOI bude schop na
jed not li vé ná vrhy zpra co vá vat ply nu le a ve lhů -
tách při ja tel ných pro spo tře bi te le.

Již osmý roč ník, nejen mo tor kář ské ho fes ti va lu Euro Bike Fest, pro bě hl o po -
sled ním květ no vém ví ken du v are á lu ATC Mer kur Pa so hláv ky. Na 6000
ná vštěv ní ků využilo pří z ni vé ho po ča sí a sje lo se ke bře hům Mu šov ských je zer, aby
strá vi li ví kend v du chu hes la "MO TOR CYCLES, EX TRE ME SPORT, ROCK &
ROLL", což je hlav ní mot to to ho to fes ti va lu. Ná vštěv ní ci tvo ři li oprav du roz ma ni té 
spek t rum a odráželi roz sáh lé za mě ře ní fes ti va lu. Na mo tor ce, au tem i pěš ky do ra zi li 
ze všech kou tů Ev ro py. Ne chy bě li Slo vá ci, Něm ci, Po lá ci, Ra ku ša né, Ma ďa ři
a dal ší. Na dvou po di ích se před ved lo šest náct ka pel v čele s Har lej, Doga, Gate
Cra sher či Dy my t ry. Živou pro duk ci každý den do pl ňo val DJ Loud. 

V pá tek i so bo tu pro bí hal
v prů bě hu dne také bo ha tý spor -
tov ně adre na li no vý pro gram.
Ex hi bi ce Wa ke bo ar din gu a Fly bo ar du do pl ňo va ly kas kadér ská vy stou pe ní za kon -
če ná jíz da mi v "kou li smr ti". Ne chy bě la vý bor ně ob sa ze ná sé rie zá pa sů v Thais kém 
boxu či utká ní v His to ric kém kon takt ním boji. Tra dič ně se také běžel Zom bie run,
kte rý je vždy vy vr cho le ním sou těže bo dy pa in te rů. V prů bě hu ce lé ho fes ti va lu pro -
bí ha la me zi ná rod ní sou těž mo to cy klo vých pře sta veb Big Lake Cus tom. Pro ty,
kte ří vy hle dá va li spí še ko mor něj ší at mo sfé ru, bylo k dis po zi ci let ní kino.

Takže zkrát ka ví kend plný zá ba vy, kte rý každým rokem při vá dí do are á lu stá -
le více spo ko je ných ná vštěv ní ků.

Za EBF Jiří Šmehlík

http://www.coi.cz
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Společenská
kronika

Jubilanti květen - srpen
Aláč Josef                     66 let
Ka d lí ček Petr                65 let
Lu kos zo vá Dáša             65 let
Ingrová Emílie              62 let
Šne p fen berg Mi lan      73 let
Lan go vá Olga               73 let
Go lej Mi lan                   68 let
Uher ko vá Jit ka              63 let
Kvapil Josef                    55 let
Jan čí ko vá Anna                   90 let
Ze le ná ko vá Ro zá lie               80 let
Bin de ro vá Ma rie            76 let
Úrad ní ko vá Anna                72 let
Adamík Jan                          68 let
Plško vá Růžena            91  let
Maš ko vá He le na         76 let
Be z e ko vá Jana        68 let
Ingr Mi ro slav                     67 let
Mi ku láš ko vá Lud mi la    66 let
Fa jmon Sta ni slav                 66 let
Sit to vá He le na                     61 let
Mikulášek Radek              50 let

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

Zve řej ni li jsme pou ze ty ju bi lan ty,
kte ří svým pod pi sem dali sou hlas. 

Narození
Dne 13. 4. 2016 se manželům Iva ně

a Rad ko vi Šťas t ným na ro di la dce ra Li -
duš ka.

Dne 14. 5. 2016 se Ale ně Hra di lo vé
na ro di la dce ra Amál ka.

Dne 3. 6. 2016 se Lu cii Krej či ří ko vé
a Lu bo mi ru Krech to vi na ro dil syn Ma ty áš.

Dne 9. 6. 2016 se Věře Strou ha lo vé
a On dře ji Troj ko vi na ro di la dce ra Mi cha -
e la. 

Ro di čům a pra ro di čům gra tu lu je me
a Li duš ku, Amál ku, Ma ty áš ka a Mi chal -
ku ví tá me mezi nás.

Sňatky
Dne 30. dub na 2016 uza vře li manžel -

ství Ilo na Krá lí ko vá a Mi ro slav Osi ka.
No vo manželům Osi ko vým bla ho pře je me.

Alena Slabá

V ne dě li dne 1. 5. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na hřiš ti v Ba vo rech
Pa la van  Ba vo ry  -  Ze tor  Pa so hláv ky
            1                :                1
bran ka: To mek Mira 

Do utká ní jsme na stu po va li po vzbu ze ni do má cím ví těz stvím a prv ním mís tem
v naší ta bul ce. Vě dě li jsme, že nás ne če ká leh ké utká ní, a pro to se naši hrá či řád ně
při pra vi li. V prv ní půli, kdy do má cí mu týmu fou kal sil ný vítr do zad, byla naše hra 
roz há ra ná. Do má cí tým si vy tvo řil ně ja ké šan ce, ale bran ku nám ne vstře lil. I náš
tým si vy pra co val pár na děj ných pří ležitos tí, ale také my jsme bran ku ne vstře li li.
Až v zá vě ru prv ní půle po hrubé chy bě a špat né ro ze hráv ce jsme si vstře li li na ším
bran ká řem Něm cem Jir kou vlast ní gól a do má cí šli do ša ten s ve de ním 1 : 0. 

Dru há půle za ča la na ším ná po rem, kdy do má cí tým byl pod vel kým tla kem,
kte rý vy ús til ve vy rov ná va cí bran ku, kte rou vstře lil To mek Mira. I poté si náš tým
vy tvá řel dal ší gó lo vé šan ce, kdy do má cí tým dva krát za chrá ni la bran ko vá kon -
struk ce, ale bohužel dru hou bran ku jsme ne při da li a utká ní tak skon či lo re mí zou
1:1. K naší smů le a prů bě hu dru hé půle mohu říci, že jsme v Ba vo rech dva body
ztra ti li. Tou to re mí zou jsme i na dá le udrželi prv ní mís to v ta bul ce.

V ne dě li dne 8. 5. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na hřiš ti v Mi lo vi cích
So kol  Mi lo vi ce    -    Ze tor  Pa so hláv ky
                2            :            1
bran ka: Šne p fen berg Lukáš st.
Do utká ní jsme na stu po va li s od hod lá ním od či nit re mí zu a ztrá tu dvou bodů

z Ba vor. Od za čát ku utká ní byla hra v naší režii a náš tým si vy tvá řel bran ko vé pří -
ležitos ti, ale bohužel bran ku jsme vstře lit ne do ká za li. K naší smů le, jak zní zná mé
po ře ka dlo ne dáš - do sta neš, se do má cí do sta li k rych lé mu brej ku, kdy nám vstře li -
li bran ku a ved li 1 : 0. I poté byla hra v naší režii, ale bran ku jsme ne do ká za li vstře -
lit a prv ní půli jsme tedy pro hrá li 1:0. 

Dru há půle po kra čo va la ve stej ném sty lu jak prv ní. Zase jsme měli hru pod
kon t ro lou, ale gól ne a ne vstře lit. A opět ude ři li do má cí, kdy nám ute kl útoč ník
a vstře lil dru hou bran ku a my pro hrá va li již 2 : 0. Až v sa mém zá vě ru utká ní se
nám po da ři lo z trest né ho kopu upra vit vý sle dek na ko neč ných 2 : 1 pro do má cí
tým. Utká ní jsme tedy ne zvlád li, pro hrá li 2 : 1 a ze hřiš tě sou pe ře jsme ten to krát
ne od vez li ani bod. I na dá le jsme udrželi prv ní mís to v ta bul ce.

V ne dě li dne 15. 5. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na do má cím hřiš ti
pro ti Vel ké mu Dvo ru

Ze tor  Pa so hláv ky  -  Dy na mo Vel ký Dvůr
           1                  :                   1
bran ka: Grimm Jara  

Na do má cí utká ní jsme se řád ně při pra vi li a na stou pi li s od hod lá ním od či nit
porážku z mi nu lé ho kola. Jak utká ní za ča lo, chtěl náš tým pře vzít ini ci a ti vu, aby
měl hru pod kon t ro lou, ale bohužel se nám to ne da ři lo. Hos té hrá li účel ně a byli to
oni, kte ří moh li vstře lit ve dou cí gól, ale díky vý bor né mu zá kro ku Pet ra Osi ky
k tomu ne do šlo. Dá se říci, že prv ní půle byla vy rov na ná, kdy ani je den tým gól ne -
vstře lil a prv ní půle skon či la 0 : 0. 

Dru há půle za ča la na ším ná po rem a v 55 min. vstře lil naši bran ku Grimm Jara
a my ved li 1 : 0. I poté jsme měli dal ší šan ce, ale dal ší gól jsme již ne při da li. K naší
smů le do šlo v 70 min. k vy lou če ní hrá če Si r bu Emi la a náš tým do hrá val utká ní
s de se ti hrá či. Na še mu týmu se da ři lo pře si le vcel ku vzdo ro vat, ale bohužel v po -
sled ní mi nu tě há ze li hos té dlou hý aut a k pře kva pe ní všech míč skon čil v naší síti
a utká ní tak kon či lo smír ně 1 : 1. Utká ní jsme tedy ne zvlád li a opět jsme ztra ti li
dva body za re mí zu. I na dá le jsme však udrželi prv ní mís to v ta bul ce.

Info poskytl předseda TJ Zetor Lukáš Šnepfenberg

v

Informace TJ Zetor Pasohlávky


