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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 15. 4. 2013
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti manželů Z. pro ná jem čás ti po zem ku parc. č. 5910
k.ú. Pa so hláv ky tak, aby hra ni ce pro na ja té čás ti po zem ku na va zo va la
na stá va jí cí oplo ce ní ko lem ro din né ho domu. Rada obce ne sou hla sí
s pro ná jmem čás ti po zem ku 4933/191,

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní pra vi del né ser vis ní sprá vy IT a do dá -
vek zboží mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč ností
Net SERV, s. r. o., Pav lov ská 531/46, 692 01 Mi ku lov, 

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 4/2013 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa -
so hláv ky a spo leč nos tí AQUA CEN T RUM Břec lav s. r. o., Ka pus ty
291/27, 690 06 Břec lav, na zpra co vá ní PD a za jiš tě ní inženýr ské čin -
nos ti na akci "Pa so hláv ky - tech nic ké zá ze mí",

- schva lu je uza vře ní Smlou vy č. 216/2013 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a A. M.,

- uza vře ní Smlou vy č. 217/2013 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a K. M.,

- uza vře ní Smlou vy č. 218/2013 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a A. S.,

- uza vře ní Smlou vy č. 219/2013 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. V.,

- uza vře ní Smlou vy č. 342/2013 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., 

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. Ch.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a A. Ú.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a K. U.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a L. O.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. K.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. K.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. K.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a B. B.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. H.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. B.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. F.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a L. V.,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za ří ze ní mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. T.,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na 29. 4. 2013.
RO bere na vě do mí:

- zá vě reč ný účet Obce Pa so hláv ky za rok 2012 dle zá ko na č. 250/2000 Sb.,

Špe káč ky v hlav ní roli

V so bo tu 1. 6. 2013 od 14.00 hod. se
v prosto 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 - střel ba ze vzdu chov ky, po zná vá -
ní zvě ře, běh na gumě, flus šip kou, chů ze po laně,
pře ta ho vá ní la nem, lu kostřel ba, hod na stra ši dlo,
hod kroužkem, sla lom s ba ló nem, tre fa na brá nu,
ma lo vá ní na ob li čej. Pro děti bude možnost sve -
ze ní pla chet ni cí a mo to ro vým člu nem. Za čá tek je
ve 14.00 hod. u ka bin na hřiš ti. Na za čá tek je při -
pra veno pře kva pe ní. V rám ci dět ské ho dne
pro běh ne ve 22.00 hod. u Yachtclu 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 8. 6. 2013.

Tomáš Ingr, starosta obce

Z jednání rady a zastupitelstva

Zima už ko neč ně nadob ro skon či la a při šel
tedy čas na akce pod ote vře ným ne bem. Le tos tu
prv ní uspo řá dal TJ Ze tor Pa so hláv ky tři cá té ho
dub na u pří ležitos ti pá le ní ča ro děj nic.

Prv ní účast ní ci se schá ze li na pro stranství
u ka bin již od se dm nác té ho di ny. Všech ny tu
vítaly dvě ča ro děj ni ce, kte ré na štěs tí ne by ly sku -
teč né, ale pou ze kos tý mo va né, a tak na hra ni ci
ne skon či ly. 

Hořící hra ni ce bývá ty pic kým sym bo lem pá le ní
ča ro děj nic. Podle zvy ku se sta vě la vždy na nej vyš -
ším mís tě v obci a měla všech ny ochra ňo vat před
zlý mi kouz ly ča ro děj nic. Tady však sloužila spí še
k opé ká ní špe káč ků, je jichž vůně se oko lím li nu la
od sa mé ho za čát ku akce až do setmě ní.

Celé od po led ne se ne nu dil ni kdo. Děti sou těžily
a ra do va ly se ze slad kých od měn. Do spě lí se vrá ti li
do dět ských let a s klac ky plnými špe káč ků se kr či li
u ohně, aby si pak na ope če né dob ro tě po chut na li
buď sami, nebo se svý mi ra to lest mi. 

Na ko nec však do šlo i na sku teč né upá le ní ča -
ro děj ni ce, na štěs tí jen té umě lé, vy tvo ře né dět mi
ze slá my a had rů.

Po setmění pak převzali zábavu po dětech
dospělí, kteří u kytary seděli a zpívali až do
pozdních hodin. 

Bc. Simona Jelénková

Dět ský den 
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- pl ně ní roz počtu obce za le den - pro si nec 2012,
- pl ně ní roz počtu obce za le den - únor 2013.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti Jed no ty, spo třeb ní družstvo v Mi ku lo vě, se 

síd lem Kos tel ní ná měs tí 157/9, 692 43 Mi ku lov, s re a li za cí
stav by dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce pro územ ní
a sta veb ní ří ze ní na stav bu "Sta veb ní úpra vy pro dej ny, Pa so -
hláv ky č. p. 190, k. ú. Pa so hláv ky, poz. p. č. 652, 5056/1
a 5054/10", spo čí va jí cí v roz ší ře ní par ko viš tě před pro dej nou,

- s ve řej no práv ním pro jed ná ním stav by a uza vře ním ve řej -
no práv ní smlou vy na stav bu "Sta veb ní úpra vy pro dej ny,
Pa so hláv ky č. p. 190, k. ú. Pa so hláv ky, poz. p. č. 652,
5056/1 a 5054/10",

- s vy vě še ním mo rav ské vlaj ky dne 5. 7. 2013 při svát ku Dne 
slo van ských vě rozvěs tů.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 29. 4.
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o ko or di na ci sta veb mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky, spo leč nost ŽS REAL, a. s.,
Her špic ká 813/5, 639 00 Brno, a spo leč ností PRO STAV -
BY, a. s., Zengro va 2693/2, 615 00 Brno,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o spo lu prá ci ze dne
24. 11. 2010 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a ŽS REAL, a. s., Her špic ká 813/5, 639 00 Brno,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 Smlou vy o dílo č. 2012 - 12 - 03 mezi 
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a PRO STAV BY
a. s., Zengro va 2, 615 00 Brno (ví ce prá ce na stav bě "ATC
Mer kur - re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce" vznik lé z dů -
vo du ar che o lo gic ké ho prů zku mu),

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
vý jim ku z noč ní ho kli du pro pro vo zov nu re stau ra ce Re kre ač -
ní ho za ří ze ní La gu na Pa so hláv ky, a to vždy ve dnech pá tek -
so bo ta do 23:00 hod. v době kvě ten - sr pen 2013,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
hu deb ní pro duk ci v ATC Mer kur dne 11. 5. do 02:00 hod. ná -
sle du jí cí ho dne při za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC Mer kur,

- uza vře ní Smlou vy o pro ve de ní stav by mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Yachtclub Pa so hláv ky o. s.,
Vac ko va 1581/50, 612 00 Brno - Krá lo vo Pole, na dobu ur -
či tou do 31. 12. 2017,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o spo lu prá ci ze dne
11. 3. 2010 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky,
spo leč nost Pa so hláv ská s.r.o. a spo leč nost black MA CHI -
NE s. r. o. Ni kol či ce. 

RO bere na vě do mí:
- zprá vu o vý sled ku pře zkou má ní hos po da ře ní územ ní ho sa -

mo správ né ho cel ku zpra co va nou au di to rem,
- do pis s po dě ko vá ním OS Di a ko nie Brou mov za zor ga ni zo -

vá ní sbě ru použité ho oša ce ní v obci,

- zá pis o vý sled ku kon t ro ly na hra zu jí cí in ter ní au dit v sou la -
du se zák. č. 320/2001 Sb., v plat ném zně ní, a vy hláš ky č.
416/2004 Sb., v plat ném zně ní, zpra co va ný spo leč nos tí
ON - OK Li bi na s. r. o.,

- oznámení ZO KSČM Pasohlávky o svolání manifestace
k výročí osvobození obce dne 6. 5. 2013.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná -
jem po zem ků parc. č. st. 884 o vý mě ře 178 m2, parc. č. 5036/1
o vý mě ře 270 m2 a parc. č. 5033 o vý mě ře 118 m2, za cenu
4 Kč/m2/rok.

Rada obce uklá dá sta ros to vi obce za slat k ozná me ní MěÚ
Po ho ře li ce ne sou hlas né sta no vis ko s dě le ním po zem ku parc. č.
5146 v k. ú. Mu šov vzhle dem k tomu, jak do padla si tu a ce při
dě le ní po zem ku v k. ú. Mu šov, kte rý byl v ma jet ku P. D. Vznik -
ly zde ne po vo le né stav by spo je né s re kre a cí, kte ré nejsou
v sou la du s územ ním plá nem.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 29. 4.
ZO schva lu je:

- vy po řá dá ní při po mí nek k ná vr hu územ ní ho plá nu obce Pa -
so hláv ky dle pří lo hy č. 1,

- roz počto vé opat ře ní č. 1/2013,
- od pro dat po zem ky p. č. 5025/11 o vý mě ře 50 m2, p. č. 5031/3

o vý mě ře 505 m2, p. č. st. 5033 o vý mě ře 89 m2, ro ze sta vě nou
bu do vu (be to no vý zá klad) na po zem ku p. č. st. 5033, vše v
k. ú. Pa so hláv ky za cenu 360 Kč/m2 po zem ků a za cenu ve
výši 25.760 Kč ro ze sta vě nou bu do vu manželům N. a P. H.
Ná kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi tos tí uhra dí na by va tel,

- od kou pe ní po zem ku p. č. 9895, ostat ní plo cha, o vý mě ře
280 m2, v k. ú. Dol ní Du na jo vi ce za cel ko vou kup ní cenu
42.000 Kč a schva lu je uza vře ní kup ní smlou vy mezi Obcí
Dol ní Du na jo vi ce a Obcí Pa so hláv ky,

- čle ny do zor čí rady spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s.,
na funkč ní ob do bí 5 let, V. E. a J. D.,

- pří lo hu č. 7 ke Sta tu tu so ci ál ní ho fon du,
- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí kup ní smlou vě k od pro de ji

po zem ků p. č. 5033, p. č. 5036/1 a p. č. st. 884 mezi Obcí
Pa so hláv ky a manžely J. a S. J.,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 2/2013 o míst ním po plat ku
ze psů po úpra vě, 

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku se
Smlou vou o bu dou cí smlou vě o na po je ní na ČOV mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nos tí ŽS
REAL, a. s., Her špic ká 813/5, 639 00  Brno.

ZO ne schva lu je zá měr od pro de je po zem ku p. č. 2181/4
v k. ú. Mu šov. 

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 2012.

ZO ne ak cep tu je na bíd ku P. V. na úpra vu územ ní ho plá nu 
obce Pa so hláv ky a na od kup po zem ku p. č. 5073/9 v k. ú.
Pasohlávky. 

Nej vět ší lá ka dla: Desmod a Děda Mlá dek Ile gal Band
Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v kem pu ATC Mer kur Pa so -

hláv ky bývá jed nou z hlav ních kul tur ních akcí ce lé ho roku.
Le toš ní roč ník se usku teč nil je de nác té ho květ na a asi nej víc
ho ovliv ni lo po ča sí, kte ré ná vštěv ní kům oprav du ne přá lo. 

Ani ce lo den ní déšť však na ko nec ne od ra dil cel kem vel ký
po čet pří z niv ců této akce. Ur či tě k tomu po moh lo i za stře še ní 
vět ši no vé plo chy ná měs tíč ka.

Celý pro gram byl za há jen v pra vé po led ne a mo de ro vá ní se 
opět ujal On dřej "Blažmen" Bla ho. Di vá kům se tu po stup ně
před sta vi li již tra dič ní účin ku jí cí, jako jsou Mažoret ky z Po ho -
ře lic, Fun ny An gels nebo No vo veská Štíst ka. Od po led ní pro -
gram pak pa t řil hlav ně hu deb ním hos tům, jako jsou Elán
Re vi val či Ma rek Ztra ce ný, kte rý do ká zal svým vy stou pe ním
za pl nit téměř celé ná měs tíč ko svý mi pří z niv ci. Na své si při šli
i fa nouš ci tvrd ší mu zi ky, kte ří si "za pa ři li" při hud bě sku pi ny
Ara ka in. Pak se už na scé ně ob je vil asi nej vět ší ta hák celé

akce, a to slo ven ská sku pi na Desmod, kte rá tu vy stu po va la už
po dru hé. Ani to však ni ko mu ne va di lo a ka pe lu všich ni ví ta li
a spo leč ně s ní si za zpí va li její nej vět ší hity, jako Na Tebe Zá -
vis lý nebo Pár dní. Ješ tě víc však do ká za la pu b li kum roz pa rá -
dit sku pi na Děda Mlá dek Ile gal Band, kte rá za zpí va la nejen
nej vět ší a nej zná měj ší hity od Iva na Mlád ka, ale při da la i son -
gy ze své vlast ní tvor by. Na zá věr ve če ra pak za hrá la i sku pi na
Kris to vy Léta, kte rá tu měla také do sta tek svých pří z niv ců. 

Sou čás tí akce byla i au to gra mi á da vy bra ných hrá čů ho ke -
jo vé ho klu bu HC Ko me ta Brno. Při pra ven byl i pro gram na
pláži u Vel ké la gu ny a růz né atrak ce pro děti, kte ré však zů -
sta ly, vzhle dem ke špat né mu po ča sí, ví ce mé ně opuš tě ny. 

Ješ tě před půl no cí byl pro di vá ky při pra ven již tra dič ní zá vě -
reč ný oh ňostroj, kte rý tu na ně bude jis tě če kat i příští rok.
A snad na ně bude če kat i pří z ni věj ší po ča sí. 

Bc. Simona Jelénková
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Cen t rum vzdě lá vá ní všem je tu nově pro všech ny Ji ho mo ra va ny

Pá le ní ča ro děj nic, nebo také fi li po ja kub ská noc, se ode -
hrá vá vždy 30. dub na. Lidé věří, že v ten to den (hlav ně noc)
se ča ro děj ni ce slé ta jí na ča ro děj nic ký sa bat. Také naše
knihov na ve spo lu prá ci s ma teř skou a zá klad ní ško lou při -
pra vi la slet ma lých ča ro dě jů a ča ro děj nic.

30. dub na před de sá tou ho di nou do po led ní se z míst ní ho
roz hla su ro ze zně ly pís nič ky pro děti a to už ob ča né v Pa so -
hláv kách vě dě li, že ze ško ly a škol ky vy chá zí ča ro děj nic ký
prů vod. Prv ní za stáv ka ča ro děj nic a ča ro dě jů s vy so ký mi ča -
ro děj nic ký mi klo bou ky byla před obec ním úřa dem. Zde na
ně če ka ly dvě ba bi ce ča ro děj ni ce z pa so hláv ké knižnice, kte -
ré při ví ta ly celý ča ro děj nic ký rej ča ro vá ním, mí chá ním
kou zel ných lek tva rů a do kon -
ce i stra ši del ným za klí ná ním.
Ale ne boj te, na ko nec vše dob ře
do padlo. Malí ča ro dě jo vé a ča -
ro děj ky si totiž pro ba bi ce
při pra vi li vel ké pře kva pe ní
v po do bě ča ro děj nic kých ří ka -
nek a bás ni ček. Na ko nec si
všich ni spo leč ně za tan co va li
a za zpí va li. Ba bi ce ča ro děj ni -
ce roz da ly ba rev ná lí zát ka
a po přá ly všem skvě lé lé tá ní
a hlav ně hlad ké při stá ní.

Po bu jarém při ví tá ní se ča -
ro dě j  nic  ký rej  roz lou č i l
s při hlížejí cí mi a vy dal se na
ces tu po Pa so hláv kách za do -
pro vo du dět ských pís ni ček.
I když všich ni vy pa da li stra ši -
del ně, ne mu sel se nás ni kdo
bát. Celý prů vod byl ve se lý,
a kdo nás po tkal, ten měl hned
lep ší ná la du. 

Mys lím, že ča ro děj nic ký rej 
se lí bil nejen ča ro dě jům, ale
také všem při hlížejí cím. Do -

kon ce nám přá lo i po ča sí. Z ob lo hy se usmí vá lo slu níč ko
a šimra lo nás svý mi hře ji vý mi pa prsky. 

Ráda bych po dě ko va la všem ob ča nům, kte ří se při šli po -
dí vat na vy stou pe ní ma lých ča ro děj ní ků před Obec ním
úřa dem. Také dě ku ji uči tel kám ško ly a paní vy cho va tel ce,
kte ré s dět mi na cvi či ly bás nič ky a pís nič ky. Po dě ko vá ní pa t ří 
také paní Lan go vé, kte rá nám do roz hla su pouš tě la pís nič ky
Dády Pa tra so vé, aby se ča ro děj ní kům ve se le rejdi lo.

Alena Kratochvílová

Fo to gra fie si můžete pro hléd nout na webo vých strán kách
kniho ven www.knihov na pa so hlav ky.webk.cz.

Rej ma lých ča ro dě jů a ča ro děj nic

V ji ho mo rav ském kra ji za há ji la v břez nu čin nost nová in -
sti tu ce Cen t rum vzdě lá vá ní všem. Kla de si za cíl po dat po -
moc nou ruku všem, kte ří tá pou v pra cov ním živo tě a zá ro veň
mají chuť s tím něco udě lat. 

Cen t rum vzdě lá vá ní všem (CVV) po sky tu je své služby
ve řej nos ti zce la zdar ma. Síd lí v Brně - Bo so no hách na
Pražské uli ci a ve řej nost může využít jak webu www.vzde la -
va niv sem.cz, tak i te le fo nic ké či emai lo vé kon zul ta ce nebo
při jít do Cen t ra osob ně.  
Služby Cen t ra vzdě lá vá ní všem 
m In for ma ce o celoživot ním vzdě lá vá ní v JMK
m Ka ri ér ní po ra den ství
m Zpro střed ko vá ní stu dij ních a pro fes ních stáží   
Cen t rum vzdě lá vá ní všem pro vo zu je por tál www.vzde la -

va niv sem.cz s pře hled nou da ta bá zí všech vzdě lá va cích kur zů
v Ji ho mo rav ském kra ji. Ať už jde o re kva li fi ka ci na ji nou pro -
fe si nebo jen po čí ta čo vý či ja zy ko vý kurz, por tál je na bí zí na
jed nom mís tě pře hled ně se řa ze né podle mís ta ko ná ní, času
i ceny. "Ze zku še nos ti víme, že mno ho lidí při vy hle dá vá ní
naráží na pro blé my. Neví, co vlast ně po tře bu jí, a možná ani
ne tu ší, jak a co přes ně hle dat. Pro to jsme ve řej nos ti k dis po zi ci
a s vy hle dá vá ním pomůžeme. To, co ne na jde me v da ta bá zi,

po ptá me u od bor ní ků. Jde nám o to, aby ka ždý, kdo pro je ví
zá jem o vzdě lá vá ní, ode šel s tipem nebo dobrou ra dou," říká
in for mač ní spe ci a list ka Cen t ra Hana Roz prý mo vá. 

Cen t rum vzdě lá vá ní všem po sky tu je zdar ma také ka ri ér -
ní po ra den ství. "Když člo vě ka vy ho dí z prá ce, žád nou
nemůže na jít kvů li ne do sta teč né kva li fi ka ci, nebo má po cit,
že mu ujíždí vlak, bu de me se mu snažit po mo ci při osob ních
kon zul ta cích, s od bor nou po mo cí se totiž i ty nej hor ší život -
ní si tu a ce vždyc ky řeší lépe," vy svět lu je ka ri ér ní spe ci a list -
ka CVV Ve ro ni ka Šu rá ňo vá.  

Po sled ní službou, kte rou CVV na bí zí ve řej nos ti je zpro -
střed ko vá ní stáží. Exis tu jí totiž sti pen dij ní pro gra my, kte ré
umožňují vy jet na zku še nou do za hra ni čí a zvý šit si tak kva li -
fi ka ci. Stu dij ní i od bor né stáže jsou ře še ním na pří klad pro ty,
kte ří ne mo hou na jít uplat ně ní, včet ně ab sol ven tů. Pra cov ní ci
CVV mají pře hled o pod půr ných sti pen di ích a in di vi du ál ních
gran tech a na bíd nou ve řej nos ti pod po ru při zpro střed ko vá ní
a vy ří ze ní za hra nič ní stáže. Prá vě vy ří ze ní všech for ma lit lidé
totiž čas to vní ma jí jako složité a od ra zu jí cí. 
Kon tak ty Cen t ra vzdě lá vá ní všem: 

www.vzdelavanivsem.cz, 
Te le fon: 547 215 588
Email: info@vzde la va niv sem.cz

http://www.vzdelavanivsem.cz
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Ju bi lan ti červen
Kra to chví lo vá Apo le na   79 let
Šťas t ný Jo sef              78 let
Su chá nek Ru dolf        75 let
Krej či řík Mi ro slav         75 let
Ka d líč ko vá Mi la da      72 let
Je doun ko vá Jar mi la   72 let
Wäch te ro vá Anna         71 let
Šne p fen berg Mi lan      70 let
Lan go vá Olga           70 let
Mi ho ko vá Ele na       66 let
Go lej Mi lan              65 let
Kraus Jiří            65 let
Tu ček Lu bo mír         64 let
Do man ská Anna    63 let
Opluš til Bo hu slav       61 let
Uher ko vá Jit ka        60 let
Ze le nák Ivan           55 let
Surovcová Alena           50 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře -
je me hod ně štěs tí, zdra ví a po ho dy.

Narození

Dne 24. 4. 2013 se manželům Lu -
cii a Ro bi nu Kašpár ko vým na ro di la
dce ra Va len tý na.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a ma lou Va len týn ku ví tá me
mezi nás.

                                       Alena Slabá

Společenská
kronika

Vý sled ky utká ní TJ ZE TOR Pa so hláv ky
So bo ta 16. 4. 

So kol Po ho ře li ce "B" - Ze tor Pa so hláv ky         1 : 3
Střel ci bra nek: To mek Mira 2, Sý ko ra Víťa
V so bo tu  jsme  ode hrá li prv ní jar ní utká ní na půdě v Po ho ře li cích. Hned od prv ní mi -
nu ty jsme na do má cí vle tě li a po prv ních šan cích jsme do má cím vsí ti li prv ní bran ku.
Na kon ci prv ní půle do má cí ko pa li po ku to vý kop, ale ne da li, po lo čas jsme vy hrá li 1 : 0. 
Na za čát ku dru hé půle do má cí vy rov na li, ale naše mužstvo ihned skóre opět na vý ši lo  a 
my ved li 2 : 1. Ke kon ci zá pa su jsme ješ tě vstře li li tře tí gól a vy hrá li jsme 3 : 1.
Neděle 21. 4. 

Ze tor Pa so hláv ky  -  So kol Klent ni ce       8 : 0
Střel ci bra nek: To mek Mira 3, Krej či řík Zde něk 2, Ka d lí ček Mara, Tro jek On d ra,
Osi ka Staňa
V ne dě li jsme ode hrá li do má cí utká ní pro ti Klent ni ci. Hned po za čát ku utká ní jsme
sou pe ře za tla či li před jeho brá nu a vy tvá ře li si bran ko vé pří ležitos ti. Z množství šan -
cí jsme do ká za li tři pro mě nit a prv ní půli jsme vy hrá li 3 : 0. Dru há půle byla úpl ně
stej ná jako prv ní, opět jsme sou pe ře za vře li před jeho brá nu a vy tvá ře li si plno šan cí.
Z těch mno ha šan cí jsme pro mě ni li pět a utká ní vy hrá li 8 : 0.
Ne dě le 28. 4. 
               Dy na mo Cvr čo vi ce "B"  -  Ze tor Pa so hláv ky 1 : 6
Střel ci bra nek: Šne p fen berg Lukáš 3, To mek Mira, Osi ka Staňa, Sý ko ra Víťa.
V ne dě li jsme ode hrá li mis trov ské utká ní na půdě ve Cvr čo vi cích. Po vzbu ze ni do -
má cí vý hrou jsme do má cím vnu ti li naši hru a za ča li si vy tvá řet bran ko vé pří ležitos ti.
Z mno ha šan cí jsme dvě pro mě ni li a po lo čas vy hrá li 2 : 0. V dru hé půli do má cí
snížili, ale naše mužstvo při da lo dal ší čty ři góly a my vy hrá li za slouženě 6 : 1.
Ne dě le 5. 5.
               Ze tor Pa so hláv ky  -  So kol Mi lo vi ce 4 : 2
Střel ci bra nek: Krej či řík Zde něk 3, To mek Mira.
V ne dě li jsme ode hrá li do má cí utká ní pro ti Mi lo vi cím. Po vzbu ze ni ven kov ní vý hrou 
jsme sou pe ře za tla či li před jeho brá nu a vy tvá ře li si bran ko vé pří ležitos ti. Z množství 
šan cí jsme do ká za li čty ři pro mě nit a i když nám sou peř vsí til  bran ku, prv ní půli jsme
vy hrá li 4 : 1. Dru hou půli jsme za ča li opět ná po rem, ale bohužel jsme žád nou šan ci
ne využili a sou peř nám vstře lil dru hý gól a upra vil tak vý sle dek na 4 : 2. Ješ tě v zá vě -
ru zá pa su jsme ko pa li po ku to vý kop, ale bohužel jsme ne pro mě ni li a utká ní jsme
tedy vy hrá li 4 : 2.
Dou fám, že jsme naše fa nouš ky ne zkla ma li a že nás bu dou pod po ro vat v ješ tě vět ším
po čtu než do po sud. Ob čer stve ní je při do má cích zá pa sech za jiš tě no, takže se mo hou
v po ho dě ob čer stvit.  DÍKY!!!

                                                      Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš
                                                                           Zpracovala: Ludmila Šnepfenbergová

Jak jsme ve škol ce sla vi li Svá tek ma tek
To bylo tě še ní, to bylo pří prav!
A už tu byl čtvr tek 9. květ na 2013

od po led ne a do naší ško lič ky se schá -
ze li ma min ky, ta tín ko vé a dal ší hos té.
Všich ni zvě da ví, co je čeká.  

Děti jim za zpí va ly, před nes ly bás -
nič ky, za hrá ly po hád ku a po moh ly dě -
deč ko vi vy táh nout řepu a před ved ly
ta nec brouč ků s ba rev ný mi ty ka dly.
Pak už při ložili ruku k dílu všich ni.
Spo leč ně vy kouz li li ma min kám kvě ti -
nu z ba rev né ho pa pí ru a z pís ku nebo
kru pi ce ob rá zek. 

Od po led ne nám tak utek lo jako
voda. 

Ma min kám díky za je jich péči
a lás ku!

Učitelky MŠ


