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Vážení spo lu ob ča né a ná vštěv ní ci obce Pa so hláv ky, za čaly prázd ni ny, nej krás -
něj ší ob do bí pro děti, kte ré si bu dou užívat za sloužené ho vol na po škol ním roce
a čas do vo le ných pře vážné vět ši ny pra cu jí cích. Do vol te mi informovat vás o dění
v obci.

V mě sí ci květ nu byla vy mě ně na dlažba u po mní ku v par čí ku u kos te la a ob no -
ve na ze leň ko lem chod ní ku k to mu to po mní ku. Vý mě nu dlažby pro ved li
za měst nan ci obce, kte ré jsme na se zonu při ja li z úřa du prá ce. Zá ro veň do chá zí
k opra vám čás tí chod ní ků po celé obci. Opra vu je me po stup ně růz ně propadlé či od
kořenů stromů vzedmuté chodníky. 

V rám ci pro jek tu spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. do šlo k při ve de ní ply -
no vo du do nově bu do va né ho aqua par ku. Ply no vod byl tažen z Nové Vsi přes naši
obec smě rem k plá no va né mu roz vo ji láz ní až do aqua par ku. Tak též byla za há je na
vý stav ba inženýr ských sítí v rám ci pá teř ní tech nic ké a do prav ní in frastruk tu ry
spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s.. Již nyní jsou ho to vé kom plet ní ka na li za ce,
kte ré se bu do va ly v are á lu kem pu (na po je ní na splaško vou ka na li za ci ve dou cí do
čis tír ny od pad ních vod a vy ve de ní dešťové ka na li za ce do je ze ra). Již nyní je také
prů jezd ný nový kru ho vý ob jezd u no vé ho aqua par ku a vjez du do kem pu. V sou -
čas nos ti pro bí há vý stav ba ka na li za cí v uli ci ke hřbi to vu a dále smě rem ke kem pu.
Tak též se do této tra sy umisťuje vo do vod pit né vody, ka be ly níz ké ho na pě tí, vo do -
vod ter mál ní vody, vo do vod užit ko vé vody, chrá nič ka pro sdě lo va cí ka be ly,
ve de ní ve řej né ho osvět le ní, a jakmi le bu dou pod zem ní sítě vy bu do va né, bude se
sta vět sil ni ce, chod ník a cyk los tez ka. Kom plet ní prá ce by měly být ho to vé do úno -
ra příští ho roku. Bohužel v rám ci stav by bude v uli ci ke hřbi to vu kom pli ko va ný
prů jezd smě rem na hřbitov a k rodinným domům v této ulici. Samozřejmě se
snažíme zajistit, aby přístupy do domů byly vždy pouze krátkodobě zablokované
a občané měli zajištěný přístup v co největší míře.

V měsíci červ nu se opra vo va ly bře hy na míst ním pří sta viš ti, kde byly již uhni lé
kůly od stra ně ny a pů vod ní dře vě né scho dy byly vy be to no vá ny. V červ nu byl zko lau -
do ván sběr ný dvůr, kte rý by měl být v prů bě hu let ních mě sí ců uve den do pro vo zu.
Do kon či li jsme roz ší ře ní čis tír ny od pad ních vod, kte ré bylo nut né kvů li vý stav bě
aqua par ku a k dal ší mu roz vo ji obce. Také jsme do kon či li vý stav bu apart má nů v kem -
pu, kde bylo vy bu do vá no cel kem 8 bytů ve 4 apart má no vých do mech. Cel ko vá
ka pa ci ta apart má nů je 24 lůžek (4 byty po 4 lůžkách a 4 byty po 2 lůžkách).

V sou čas nos ti je ješ tě ve vý stav bě nová pří jez do vá ko mu ni ka ce do kem pu
(spoj ni ce z pá teř ní ko mu ni ka ce do kem pu) a vý stav ba nové recepce do autokempu.

Na květ no vém za se dá ní za stu pi tel stva obce byly schvá le ny půjč ky z by to vé ho
fon du ob ča nům obce na re kon struk ci svých domů (za tep le ní, vý mě na oken a dve ří, 
opra va stře chy) v cel ko vé výši 410.000 Kč. Bylo uspo ko je no všech 10 žada te lů -
majitelů nemovitostí. 

V so bo tu 15. červ na jsme také usku teč ni li pro ro di ny s dět mi zá jezd do Zo o lo -
gic ké za hra dy ve Vídni. 

V prů bě hu červ na byla také po ří ze na nová ústřed na roz hla su, kte rá bude fun go -
vat v au to ma tic kém sys té mu a bude jí možné hlá sit i mimo pra cov ní dobu obec ní ho
úřa du. Po su nu li jsme hlá še ní v pra cov ním týd nu na 18.00 hod. a v so bo tu na do po -
led ne. Tím bu dou moci hlá še ní sly šet i ob ča né, kte ří pra cu jí do poz děj ších ho din.

Pře ji vám všem, jak ob ča nům obce, tak i ná vštěv ní kům naší obce, pěk ně prožité 
let ní mě sí ce a na čer pá ní no vých sil do dal ší prá ce či školy.

Tomáš Ingr

Oznámení OÚ
Zá jezd na mu zi kál

Obec Pa so hláv ky po řá dá v so bo tu
12. 10. 2013 zá jezd do pražské ho Di va -
dla BRODWAY na nový mu zi kál
"Mata Hari". 

Mu zi kál Mi cha la Da vi da je na mo -
ti vy živo ta ni zo zem ské ori en tál ní
ta neč ni ce, kte rá se v prů bě hu prv ní svě -
to vé vál ky sta la agent kou Ně mec ka
a Fran cie. Za čá tek před sta ve ní je ve
14:00 hod., před po klá da ný od jezd au -
to bu su je cca v 10:00 hod. 

Ob ča né, kte ří mají zá jem mu zi kál
na vští vit, se mo hou hlá sit na Obec ním
úřa dě v Pa so hláv kách osob ně, te le fo -
nic ky na č. 519 427 710, nebo mai lem
na obec@pasohlavky.cz. 

Zá jem ci po na hlá še ní uhra dí vstup -
né ve výši 700 Kč, kte ré bude vy bí rá no
na Obec ním úřa dě. Vstup né je nut no
za pla tit co nejdří ve po při hlá še ní.
K dis po zi ci je ješ tě 20 kusů vstu pe nek.
Po vy pro dá ní všech vstu pe nek již ne -
bu de možné se při hlá sit. Do pra va
au to bu sem bude hra ze na z roz počtu
obce. Přes ný od jezd au to bu su bude
ozná men pro střed nic tvím míst ní ho
roz hla su. V pří pa dě, že by se au to bus
ne na pl nil zá jem ci z řad míst ních ob ča -
nů a je jich zná mých, bu dou vstu pen ky
na bíd nu ty ob ča nům okolních obcí.

Pozvánka
ČSŽ a místní chasa si vás

dovolují pozvat na 

TRADIČNÍ
ANENSKÉ HODY

dne 27. - 28. čer ven ce 2013
ve 20 ho din před KD.

(V pří pa dě špat né ho po ča sí v sále KD)  

K tan ci a po slechu hra jí  
HOR NO BO JA NÉ. 

Okénko starosty

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 13. 5. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 401/13/09 - Roz ší ře ní ČOV
Paso hláv ky - I. eta pa, au tor ský do zor, mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nost VHZ - DIS,
spol. s r. o., Mí ro vá 25, 618 00 Brno,

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní služeb č. SML - Z - M -
13 - 29 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a spo leč nost Re gi o nál ní po ra den ská agen tu ra, s. r. o.,
Sta robr něn ská 20, 602 00 Brno, na zpra co vá ní do ku men -
tů pro zís ká ní do ta ce k pro jek tu "Mo der ni za ce spor tov ní
in frastruk tu ry obce",

- 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 ce v ATC Mer kur Pa so hláv ky tak -
to: vždy ve dnech stře da, pá tek, so bo ta v době 28. 6. -
31. 8. 2013 do 01:00 hod. ná sle du jí cí ho dne; ve dnech
18. 7. 2013 a 8. 8. 2013 do 24:00 hod.; dne 24. 8. 2013 do
02:00 hod.,

- po řá dá ní hu deb ních pro duk cí v re stau ra ci Ry bář ská baš -
ta v au to kem pu ATC Mer kur, a to v se zoně 2013 vždy ve
dnech stře da, pá tek a so bo ta do 01:00 hod. ná sle du jí cí ho
dne, s tím, že ve 23:00 hod. bude ukon čen pro voz na ven -
kov ní te ra se, okna i dve ře re stau ra ce bu dou uza vře ny,
tak aby pro voz re stau ra ce ne na ru šo val hlu kem blíz ké
oko lí. Rada obce zá ro veň schva lu je v uve de ných dnech
vý jim ku z noč ní ho kli du na dobu po vo le ných hu deb ních
pro duk cí,

- na zá kla dě žádos ti K. K. hu deb ní pro duk ci v re stau ra ci
Vel ký Dvůr a vý jim ku z noč ní ho kli du dne 18. 5. 2013 do 
01:00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na
29. 5. 2013.

RO bere na vě do mí:
- před loženou na bíd ku na za jiš tě ní ob las ti a zpra co vá ní

směr ni ce "Sys tém ří ze ní ri zik" v sou vis los ti s při pra vo -
va nou no ve lou zá ko na o fi nanč ní kon t ro le a vy hláš ky na
schvá le ní hos po dář ské ho vý sled ku územ ní ho cel ku,
a roz hod la, že v sou čas né době tuto na bíd ku ne bu de ak -
cep to vat,

- in for ma ce sta ros ty obce o jed ná ní na Po vo dí Mo ra vy,
s. p., Brno, tý ka jí cí se při pra vo va né stu die o využití bře ho -
vých po zem ků vod ních nádrží dle vzo ru Po vo dí Vl ta vy.

RO sou hla sí se za řa ze ním lo ka li ty "Zona za síd liš těm, Pa -
so hláv ky" do Ná rod ní da ta bá ze brown fiel dů.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce
č. 9/2013 na pro dej po zem ků v k. ú. Mu šov parc. č. 5144
o vý mě ře 4007 m2, parc. č. 3149/14 o vý mě ře 408 m2 a parc.
č. 3149/12 o vý mě ře 157 m2 za cenu 25 Kč/m2, na zá kla dě
žádos ti spo leč nos ti Lan d mann s. r. o., Du na jo vic ká 138,
691 81 Bře zí.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 27. 5. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy č. 343/2013 o od vá dě ní od pad ních
vod mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Dob -
ro vol ný sva zek obcí, Čist ší střed ní Po dy jí, se síd lem Br -
něn ská 65, 692 01 Mi ku lov,

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec

Pa so hláv ky a spo leč nost Stav ba a údržba sil nic s. r. o., se
síd lem Rie gro va 817/37, 690 02 Břec lav, na re a li za ci
akce "Opra va obec ní plo vár ny",

- uza vře ní Smlou vy o prá vu vstu pu na po ze mek při stav bě
po zem ní ko mu ni ka ce mezi smluv ní mi stra na mi F. B.
a obec Pa so hláv ky, při re a li za ci stav by "Cyk los tez ka Pa -
so hláv ky, směr Ivaň",

- uza vře ní Smlou vy č. HO - 014130004346/001 o zří ze ní
prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře me nu mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nost E.ON Dis tri -
bu ce, a. s., se síd lem F. A.Ger stne ra 2151/6,
370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce, (ná zev akce "Pa so hláv ky,
k. NN, No vák"),

- uza vře ní Do dat ku č. 2 ke Smlou vě o pro nájmu ze mě děl -
ských po zem ků mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a spo leč nost Vi nofrukt, a. s., Dol ní Du na jo vi ce,
Kos tel ní 416, 691 85, (užívá ní po zem ků parc. č. 6180
a 6200 v k. ú. Pa so hláv ky),

- uza vře ní Smlou vy o pod mín kách od bě ru po vr cho vé
vody a pla teb za ten to od běr pro rok 2013 mezi smluv ní -
mi stra na mi Po vo dí Mo ra vy, s. p., Brno, Dře vař ská 11,
601 75 Brno - měs to a Obec Pa so hláv ky (zá vla hy ze le ně
v obci),

- uza vře ní Smlou vy o sou hla su s umís tě ním a re a li za cí
stav by na po zem ku ČR - ÚZ SVM mezi smluv ní mi stra -
na mi 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, 128 00 Pra ha 2 a Obec Pa so hláv ky při re a li -
za ci stav by "Cyk los tez ka Pa so hláv ky, směr Ivaň",

- uza vře ní Smlou vy o prá vu vstu pu na po ze mek při stav -
bě po zem ní ko mu ni ka ce mezi smluv ní mi stra na mi
Ther mal Pa so hláv ky, Pa so hláv ky č. p. 1 a Obec Pa so -
hláv ky při re a li za ci stav by "Cyk los tez ka Pa so hláv ky,
směr Ivaň",

- uza vře ní Smlou vy o vý půjč ce mezi smluv ní mi stra na mi
EKO - KOM, a. s., se síd lem Na Pan krá ci 1685/17,
140 21 Pra ha 4 a Obec Pa so hláv ky (sběr né ná do by na
využitel né složky ko mu nál ní ho od pa du),

- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku při po řá dá ní Dět ské -
ho dne v so bo tu 1. 6. 2013 a to ve výši 1 000 Kč na
atrak ce - ská ka cí hrad a hou pač ka, kte ré bu dou pro děti 
zdar ma,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní Smlou vy o nájmu po zem ku 
č. 2/2012 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a manželé J. J. a S. J.,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ků č. 1/2013 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a manželé J. J.
a S. J., v sou la du se zve řej ně ným zá mě rem obce
č. 8/2013,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy
č. 22/2012 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a M. K.,

- uza vře ní Do dat ku č. 2 ke Smlou vě o dílo č. 1/2009 ze dne 
13. 1. 2009 ve zně ní do dat ku č. 1 ze dne 9. 2. 2011 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a ob chod ní spo -
leč nost Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o. se síd lem Pa so hláv -
ky 1, pa nem L. S. a pa nem L. S.

RO bere na vě do mí:
- zá pis z jed ná ní dne 21. 5. 2013 na OÚ v Pa so hláv kách,

Z jednání rady a zastupitelstva
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ohled ně možnos ti spo lu prá ce obcí ko lem No vo mlýn -
ských nádrží,

- zá věr še t ře ní - zve řej ně ní zá mě ru pro nájmu obec ních po -
zem ků od MV ČR, od bor do zo ru a kon t ro ly ve řej né sprá -
vy, ná měs tí Hr di nů 1634/3, 140 21 Pra ha 4, na zá kla dě
po da né ho pod ně tu od Ob čan ské ho sdružení, Ob ča né za
ochra nu kva li ty byd le ní v Brně - Kní nič kách, Roz dro jo -
vi cích a Ji na čo vi cích, U Luhu 23, 635 00 Brno,

- ná vrh pro jek tu na vý stav bu tech nic ké ho zá ze mí obce
včet ně vy bu do vá ní nové hasič ské zbroj ni ce a před běžný
roz po čet na vý stav bu. RO po stu pu je ná vrh pro jek tu
k pro jed ná ní do ZO,

- zprá vu ře di te le spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
o za há je ní tu ris tic ké se zo ny 2013.

RO sou hla sí s re a li za cí stav by dle před ložené pro jek to vé
do ku men ta ce pro sta veb ní po vo le ní na stav bu "Ro din ný dům 
s uby to vá ním, Pa so hláv ky".

Rada obce uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce
na pro ná jem čás ti po zem ku parc. č. 5910 v k. ú. Pa so hláv ky
o vý mě ře cca 48 m2 za cenu 4 Kč/m2/rok.

RO ne ak cep tu je na bíd ku břec lav ské ho de ní ku Nový
život na pre zen ta ci obce Pa so hláv ky v pří lo ze "jak se žije ve
…" a "Ces ty měs ty" z dů vo du ne do stat ku fi nanč ních pro -
střed ků v roz počtu obce na rok 2013 na pro pa ga ci obce, kte ré 
jsou již pro rok 2013 vy čer pá ny.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 10. 6. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o pro nájmu
č. 36/2011 ze dne 14. 7. 2011 mezi smluv ní mi stra na mi
I. S. a F. S., dále Obcí Pa so hláv ky a ob chod ní spo leč nos tí 
Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,

- na zá kla dě žádos ti míst ní kni hov ni ce po skyt nu tí fi nanč -
ní ho pří spěv ku do knihov ny na akci "Už umím číst, už
umím psát", kte rou po řá dá míst ní knihov na pro žáky ZŠ
Pa so hláv ky, a to ve výši 400 Kč (čte nář ské prů ka zy, kni -
ha a drob nos ti pro žáky),

- uza vře ní Smlou vy o fi nanč ní spo lu účas ti na pře čer pá -
vá ní vy čiš tě ných od pad ních vod mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a Po vo dí Mo ra vy, s. p.,
Dře vař ská 11, 601 75 Brno, při re a li za ci stav by "Roz ší -
ře ní ČOV Pa so hláv ky - I. eta pa",

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. R., pro re a li za ci stav -
by "Mok řa dy a re vi ta li za ce po to ka",

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv -
ní  mi s tra  na mi obec Pa so  hláv ky  a KO ME TA
GROUP a. s. ,  se síd lem Kří d lo vic ká 911/34,
603 00 Brno - střed, pro re a li za ci stav by "Mok řa dy a
re vi ta li za ce po to ka",

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ji ho mo rav ský kraj, se
síd lem Žero tí no vo nám. 449/3, 601 82 Brno, pro re a li za -
ci stav by "Mok řa dy a re vi ta li za ce po to ka",

-  uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Tě lo vý chov ná jed no ta
Ze tor Pa so hláv ky, pro re a li za ci stav by "Mok řa dy a re vi -
ta li za ce po to ka",

- po dá ní vý po vě di Smlou vy o nájmu po zem ku uza vře né
dne 1. 6. 2011 mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Lan d -
mann s. r. o., Du na jo vic ká 138, 691 81 Bře zí u Mi ku lo va, 

z dů vo du vý sad by bi o ko ri do rů,
- po dá ní vý po vě di Smlou vy o zne škod ně ní a pře pra vě od -

pa du č. S002600062 uza vře né dne 26. 7. 2000 mezi obcí
Pa so hláv ky a spo leč nos tí .A. S. A, spol. s r. o., Ďáb lic ká
791/89, 182 00 Pra ha 8 (ATC Mer kur),

- uza vře ní Do ho dy o zá ni ku ná jem ní smlou vy
č. 11111049/98 ze dne 10. 6. 1998 uza vře né mezi
smluv ní mi stra na mi KRA LUPOL a. s., Jan do va 10/3,
190 00 Pra ha 9 - Vy so ča ny a Obec Pa so hláv ky (ATC
Mer kur),

- uza vře ní Do ho dy o zá ni ku smlou vy SZHP č. 0314/98 ze 
dne 10. 6. 1998 uza vře né mezi smluv ní mi stra na mi
KRA LUPOL a. s., Jan do va 10/3, 190 00 Pra ha 9 - Vy so -
ča ny a Obec Pa so hláv ky (ATC Mer kur).

RO ne sou hla sí s dě le ním po zem ku par. č. 5146 - ovoc ný
sad o vý mě ře 30.485 m2 v k. ú. Mu šov, a uklá dá sta ros to vi
za slat ne sou hlas né sta no vis ko obce na MěÚ Po ho ře li ce, od -
bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní úřad, k před mět né mu
územ ní mu ří ze ní.

RO sou hla sí s ve de ním VN v na vr ho va né tra se dle před -
ložené PD "Pa so hláv ky, příp. VN, TS, kNN" v ob las ti za -
hrád kář ské ko lo nie v Pa so hláv kách (na Vla sa ti ce).

RO sou hla sí se smě nou čás ti po zem ku ve vlast nic tví
Obce Pa so hláv ky par.č. 5759 o vý mě ře 6283 m2, a to nově
po ze mek par. č. 5759/2, za část po zem ku ve vlast nic tví
Ther mal Pa so hláv ky a. s. par. č. 5760/1 o vý mě ře 6283 m2,
za nový po ze mek par. č. 5760/3, oba v k. ú. Pa so hláv ky, od -
dě le né ge o me t ric kým plá nem č. 663 - 2035/2013 ze dne
3. 5. 2013. RO schva lu je zve řej ně ní zá mě ru obce č. 11/2013
na smě nu po zem ků.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva obce dne 29. 5.
ZO schva lu je:

- zá vě reč ný účet včet ně účet ní zá věr ky obce Pa so hláv ky
za rok 2012 a sou hla sí s ce lo roč ním hos po da ře ním obce
Pa so hláv ky a to bez vý hrad,

- zprá vu au di to ra o vý sled cích pře zkou má ní hos po da ře ní
za rok 2012 bez vý hrad,

- roz počto vé opat ře ní č. 2/2013,
- po skyt nu tí půjč ky: ve výši 80.000 Kč paní H. B.; ve výši

40.000 Kč paní P. O., panu Z. H., panu R. M., panu
O. V., paní A. Ch., paní F. P., panu S. Ž.; ve výši
30.000 Kč panu J. B.; ve výši 20.000 Kč paní M. Č.,

- uza vře ní Smlou vy o zá sta vě ak cií mezi obcí Pa so hláv -
ky, IČ: 00283461 a Ji ho mo rav ským kra jem, IČ:
70888337.

ZO bere na vě do mí:
- zně ní smlou vy o úvě ru mezi Ji ho mo rav ským kra jem,

IČ: 70888337 a spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv ky a. s.,
IČ: 27714608,

- po sou ze ní způ so bi los ti spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv -
ky a. s. do stát svým zá vaz kům vy plý va jí cím ze za mýš le -
ných úvě rů, kte ré je zpra co vá no Vy so kým uče ním
tech nic kým v Brně,

- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né za káz -
ky "Ther mal Pasohláv ky - pá teř ní, tech nic ká a do prav ní
in frastruk tu ra".

ZO re vo ku je usne se ní za stu pi tel stva obce ze dne
27. 2. 2013, usne se ní č. 2/2013, bod č. 7).
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Ofi ci ál ně se me zi ná rod ní
Den dětí sla ví prv ní ho červ na.
I v naší obci byl pro to na ten to
den při pra ven bo ha tý pro gram
nejen pro děti, ale i pro je jich ro -
di če. Vi nou ne pří z ni vé ho po ča sí
však děti ten to den osla vi ly až
o tý den poz dě ji, tedy osmé ho
červ na, kdy už počasí vyšlo na
výbornou.

Celé zá bav ní od po led ne bylo
za há je no krát ce po čtr nác té ho di -
ně. Pro děti, kte rých se tu se šlo
oprav du vel ké množství, bylo
při pra ve no cel kem je de náct sou -
těžních dis ci plín. Fot ba lis té
chtě li malé špun ty pro cvi čit ve
hře s mí čem, pro to jim při pra vi li
sla lom a také kop na bran ku. Jach -
ta ři si zase pro cvi či li uzly na
la nech, když malé sou těžící za uz -
lo va li na gumu a ti zkou še li, kam
až na gumě do běh nou. Při pra vi li
i chů zi na laně. K mys liv cům zas
ne od mys li tel ně pa t ří puš ka, a pro -
to ani je jich dis ci plí na ne moh la spo čí vat v ni čem ji ném než ve
střel bě, a to vzdu chov kou na terč. Uči li také děti po zná vat
drob nou i vět ší les ní zví ře nu.

Byly tu však i jiné sou těžní ka te go rie. Pro ty men ší byl
při pra ven hod kroužkem na tyč nebo hod na stra ši dlo. Ti vět -
ší se zas vyžili ve sna ze tre fit terč flusač kou nebo ší pem.

Každý, kdo se zú čast nil, byl od mě něn.
Po řa da te lé si také při pra vi li do pro vod ný pro gram. Děti

měly už tra dič ně nej vět ší zá jem o ma lo vá ní na ob li čej. Moh ly
si vy bí rat z nej růz něj ších kvě ti no vých, motý lích či ji ných vzo -
rů, takže se hřiš tě za chví li hemžilo Spi der ma ny, Batma ny,
tygří ky nebo kvě ti no vý mi ví la mi. Ti star ší se zase nej ví ce vy -
řá di li na aqua zor bin gu, kdy si v obří kou li za ská ka li po vodě.

Ne nu di li se však ani do spě lí, kte ří měli možnost zku sit
jízdu na pla chet ni ci nebo na mo to ro vém člu nu. Pří jem ným
pře kva pe ním pro malé "osla ven ce" pak byly jis tě hou pač ky
a na fu ko va cí hrad, na kte rých se moh li vy řá dit zce la za dar -
mo. Pro všech ny ná vštěv ní ky byl ote vřen i bu fet, kde se žízeň 
dala za hnat chla ze ným pi tím a hlad uze ným ci gá rem. 

Ra to les ti se v pro sto rách u ka bin a ko lem yachtclu bu pro -
há ně ly až do pod ve čer ních ho din. Ně kte ré z nich se pak ješ tě
po setmě ní vrá ti ly, aby se po ko cha ly po hle dem na oh ňostroj,
kte rý vy pu kl ve dva a dva cet ho din a byl krás nou teč kou za
vy da ře ným dnem pl ným sou těží a dět ské ra dos ti. "Při or ga ni -
za ci se se šla sku pi na vý bor ných lidí a udě la la z toho dne
slo vy něco ne po psa tel né ho. Od mě nou za čas a úsi lí, kte ré do
to ho to dne všich ni vložili, byly úsměvy na dět ských tvá řích,
za pá le ní při pl ně ní úko lů a v ne po sled ní řadě i spo ko je nost
ro di čů. Dět ský den se pro naši obec stá vá jed nou z ob lí be -
ných tra dic a rok od roku při ná ší dě tem stá le více zá ba vy
a pře kva pe ní," do pl ni la Ive ta Žalud ko vá jmé nem po řa da te lů.

Dě ku je me všem, kte ří se na or ga ni za ci dět ské ho dne po dí -
le li ať už osob ně svý mi zá stup ci, tak i fi nanč ně ve for mě
peněžních pro střed ků na ná kup od měn, popř. pří mo do da ných
od měn. Jme no vi tě dě ku je me člen kám a čle nům Čes ké ho sva -
zu žen, Čes ké ho čer ve né ho kříže, Čes ké mu za hrád kář ské mu
sva zu, TJ Ze tor Pa so hláv ky, Mys li vec ké mu sdružení, čle nům
ob čan ské ho sdružení Yachtclub Pa so hláv ky, panu Sa lo ňo vi
a Re stau ra ci u Lasa, panu Du ša no vi Fer by mu, Lod ní do pra vě
na hor ní No vo mlýn ské nádrži (loď Věs to nic ká Ve nu še), ko lo -
to čům Ku če ra z Břec la vi a Obci Pa so hláv ky.

Bc. Simona Jelénková

So bot ní od po led ne pa t ři lo dě tem
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Vel mi úspěš ný čer ven dob ro vol ných hasi čů
Sbor dob ro vol ných hasi čů v Pa so hláv kách má za se bou

vel mi úspěš ný sou těžní čer ven.
Hned prv ní červ no vou so bo tu je če ka ly hned dva zá vo dy.

Prv ní zá vod, kte rý byl zá ro veň čtvr tým ko lem Grand Prix
Ho do nín (GPHO), se usku teč nil v obci Čeložnice. Na tra ti,
kte rou těs ně před za čát kem zkro pil krát ký déšť, se hasi čům
z Pa so hlá vek po da ři lo sra zit ter če v čase 17:43. Ihned po po -
ku se však mu se li od jet do obce Ne sva čil ka, aby se stih li
zú čast nit prv ní ho kola Břec lav ské Hasič ské Ligy (BLH).
I tady na ně če ka la pro má če ná trať, kte rou zdo la li v čase
17:62. Ten to čas sta čil v kon ku ren ci osma dva ce ti týmů na
prv ní mís to v sou těži a stal se zá ro veň no vým re kor dem tra ti.
Na dru hém mís tě se umís til do má cí tým a tře tí skon či li hasi či
z Ku ři mi. Ra dost byla o to vět ší, když se naši hasi či do da teč -
ně do zvě dě li, že zví tě zi li i v před cho zím zá vo dě toho dne
před dru hým Mistří nem a tře tí mi Va ce no vi ce mi. Tím si za -
jis ti li prv ní mís to v prů běžném po řa dí GPHO.  

V so bo tu osmé ho červ na če ka lo na hasi če dru hé kolo Ex -
tra li gy Požár ní ho úto ku v Le to hra du - Kun či cích. Na
star tov ní pole se tu po sta vi lo cel kem pa de sát týmů. Sbo ru
z Pa so hlá vek se ten to krát pří liš ne da ři lo. Na mír ně pod má če -

né tra ti se mu po da ři lo za sta vit ča so mí ru na hod no tě 18:25,
což sta či lo na dva a dva cá té mís to. 

V ne dě li de vá té ho červ na už se jim ved lo lépe. Ve tře tím
ex tra li go vém kole, kte ré se ko na lo v obci Li po vá, vy bo jo va li
s ča sem 17:48 sed mé mís to. Díky tomu si do Ex tra li go vé ta -
bul ky PÚ při psa li de vět bodů a tím se po su nu li na prů běžné
šes té mís to. 

Dal ší červ no vý ví kend byl opět na zá vo dy vel mi bo ha tý.
Šes té kolo GPHO se ten to krát ko na lo v Mistří ně u Ky jo va.
Pa so hlávští požár ní ci za běh li čas 17:61, a ten na ko nec do ká -
za li po ra zit jen míst ní sou těžící v čase 16:79, čímž zá ro veň
sta no vi li nový re kord tra ti a také re kord GPHO. Pa so hláv ky
tak v kon ku ren ci čtr nác ti týmů ob sa di ly dru hé mís to za prv -
ním Mistří nem, což je po su nu lo v cel ko vém hod no ce ní
GPHO na prů běžnou dru hou příč ku. Ani tady se však naši
hasi či ne zú čast ni li vy hlá še ní, neboť spě cha li do Tvr do nic,
aby se tu zú čast ni li dru hé ho kola BHL. Tady se jim ved lo už
lépe a s ča sem 17:30 celý zá vod vy hrá li. Na dru hém mís tě
skon či la obec Ne sva čil ka a tře tí mís to ob sa di ly do má cí Tvr -
do ni ce. 

SDH Pasohlávky

Nej vět ší vlna zá ba vy a dob ro družství
Aqua land Mo ra via ot ví rá 1. srp na

Aqua land Mo ra via, nej mo der něj ší zá bav ní
park v Čes ké re pub li ce si tu o va ný na se ver ním
okra ji nádrže Nové Mlýny po blíž Pa so hlá vek,
slav nost ně ote vře své brá ny všem mi lov ní kům
vod ních atrak cí ve čtvr tek 1. srp na.

"Aqua land Mo ra via je pro jekt s řa dou atri bu tů,
kte ré ho činí je di neč ným, ať už se jed ná o vod ní
atrak ce prv ní své ho dru hu u nás, ve li kost vod ní
plo chy nebo ši ro kou na bíd ku služeb a do plň ko -
vých ak ti vit," říká Ger hard Wal ter, pro voz ní ře di tel 
Aqua lan du Mo ra via, a do dá vá: "Kva li ta je pro nás
pr vo řa dá, spo lu pra cu je me s před ní mi od bor ní ky,
re flek tu je me nové tech no lo gie a chce me ná vštěv -
ní kům na bíd nout to nej lep ší na poli vod ní zá ba vy." 

Uni kát ní bude také de sign in te ri é ru, kte rý je
s ohle dem na his to ric ký kon text vá za ný k mís tu in -
spi ro ván ob do bím řím ských láz ní, po sta ve ných ve
dru hém sto le tí za vlá dy cí sa ře Mar ka Au re lia de sá -
tou řím skou le gií. "Dy na mi ku a atrak ti vi tu
in te ri é ru do tvá ří mo der ní tech no lo gie vi deo map -
pin gu, jehož zpra co vá ní se ujal scé no graf Měst ské ho di va dla
Brno Petr Hlou šek. Ten je také au to rem in te ri é ro vých čás tí re -
stau ra cí a dět ské ho kout ku," uve dl René Klo os, mar ke tin go vý
ře di tel Aqua lan du Mo ra via. V pl ném prou du jsou pří pra vy na
slav nost ní ote vře ní. "Děti i do spě lí se mo hou tě šit na pes t rý zá -
bav ní pro gram a řadu ani mač ních ak ti vit, a to nejen v prů bě hu
prv ních dnů pro vo zu," do dal René Klo os.

Are ál o roz lo ze téměř 6 ha s ce lo roč ním pro vo zem na bíd ne
cel kem 12 to bo gá nů a skluza vek s cel ko vou dél kou bez má la
1 km a 7 vnitř ních a vněj ších ba zénů o vý mě ře 3000 m2. Uni kát ní
bu dou adre na li no vé ro din né atrak ce Pro past a Bo o me ran go ur -
če né pro 3míst né raf ty, kte ré mo hou ná vštěv ní ci v ČR vy zkou šet
vů bec po pr vé. Mezi to bo gá ny bude také ob lí be ná Di vo ká řeka,
U wawe, Ka mi kad ze nebo Su per cra ter. Ne bu dou chy bět dět ská
hřiš tě, 4 bary a 2 re stau ra ce.

Vel ko ry sé well ness na plo še 2500 m2 pak na bíd ne 9 typů
saun, 4 ví řiv ky, slu neč ní a řím ské láz ně nebo kry o ko mo ru, kte -
rá je ur če na k pro vá dě ní lé čeb ných po stu pů for mou sys té mo vé
kry o te ra pie při tep lo tách -110 °C až -140 °C. Vy zna va či re la xa -
ce se mo hou tě šit také na sol nou nebo aro ma lá zeň, bal neo vany

nebo le do vou stud nu s le do vou tříští, kte rá slouží k atrak tiv ní -
mu ochla zo vá ní těla v rám ci sau no vé pro ce du ry. Pro re la xač ní
ba zé ny a well ness pro ce du ry bude využita voda s vy so kým ob -
sa hem si ro vo dí ku a mi ne rál ních lá tek z ge o ter mál ní ho vrtu
Mu šov do sa hu jí cí tep lo ty až 46°C. Zdroj ge o ter mál ní vody,
kte rý má Osvěd če ní pří rod ní ho lé či vé ho zdro je Mi nis ter stva
zdra vot nic tví ČR, je u nás zce la oje di ně lý a je mj. vhod ný
k využití pro léč bu in di ka cí u ne mo cí po hy bo vé ho apa rá tu nebo 
kožních, žen ských a uro lo gic kých one moc ně ní.

Aqua land Mo ra via bude pa t řit k nej mo der něj ším zá bav ním
par kům s ce lo roč ním pro vo zem na úze mí Čes ké re pub li ky. In -
ves to rem a pro vo zo va te lem je br něn ská spo leč nost ŽS
Real, a. s. Pro jekt je spo lu fi nan co ván z ERDF pro střed nic tvím
Re gi o nál ní ho ope rač ní ho pro gra mu Ji ho vý chod.

Ma xi mál ní ka pa ci ta Aqua lan du Mo ra via je 8000 ná vštěv ní -
ků den ně. Par ko vá ní bude za jiš tě no na par ko viš ti pro
350 osob ních au to mo bi lů a 9 au to bu sů. Pro ná vštěv ní ky z Brna
bude od za há je ní pro vo zu fun go vat bez plat ná ky va dlo vá au to -
bu so vá lin ka.

Mgr. Renata Klevetová, ME DIA AGE, s. r. o.
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Ju bi lan ti červenec
Jančíková Anna              87 let
Ze le ná ko vá Ro zá lie      77 let
No vot ný Zde něk           76 let
No vák Fran ti šek              75 let
Bin de ro vá Ma rie         73 let
Šal plach ta Jin dřich  72 let
Vaš ko vá Lud mi la       71 let
Úrad ní ko vá Anna          69 let
Ada mík Jan              65 let
Po kor ná Naděžda       64 let
Ur bá nek Ví těz slav      63 let
Šal plach ta Vla di mír   60 let
Zelenáková Rozálie    50 let
Ju bi lan ti srpen
Plšková  Růžena            88 let
Plo t zo vá Dra ho mí ra       87 let
Va šek Vla di mír            77 let
Bra cek Ja ro slav       71 let
Mo ra vec Ka rel              70 let
Bra cek Pa vel             65 let
Štol fo vá Ji ři na             65 let
Be z e ko vá Jana          65 let
Ingr Mi ro slav             64 let
Mi ku láš ko vá Lud mi la      63 let
Čer má ko vá Ma rie          63 let
Fa jmon Sta ni slav       62 let
Brabcová Helena             60 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře -
je me štěs tí, zdra ví a spo ko je nost.

Úmrtí
V ne dě li 16. červ na nás navždy

opus ti la paní Zden ka Su chá.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -

nou sou strast.

V pon dě lí 17. červ na nás navždy
opus til pan Mi loš Ur bá nek.

Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -
nou sou strast.    

                                       Alena Slabá

Společenská
kronika

Vý sled ky utká ní TJ ZE TOR Pa so hláv ky
 Stře da dne 8. 5. 2013
              Ze tor Pa so hláv ky  -  So kol Bře zí  "B"       1  :  0
Stře lec bran ky: To mek Mira

Ve stře du jsme ode hrá li mis trov ské utká ní na do má cí půdě pro ti Bře zí. Po vzbu -
ze ni do má cí vý hrou jsme hos tům vnu ti li naši hru a za ča li si vy tvá řet bran ko vé
šan ce. Z mno ha šan cí jsme žád nou ne pro mě ni li a po lo čas skon čil  0:0. Ve dru hé
půli jsme si vy tvá ře li opět šan ce, ale ne da ři lo se nám je pro mě nit. I fa nouš ci ne vě ři -
li vlast ním očím, co jsme ne da li. Až ko lem 70 min. se nám po da ři la  kom bi na ce, na
je jímž kon ci byl hráč To mek M. a my ved li 1 :  0. Do kon ce zá pa su se již nic ne u dá -
lo a my vy hrá li za slouženě 1 : 0. Chtěl bych ješ tě po dě ko vat fa nouš kům za bouř li vé 
po vzbu zo vá ní.  
Ne dě le dne 12. 5. 2013

               

Dy na mo  Vel ký Dvůr - Ze tor Pa so hláv ky  2  :  2
Střel ci bra nek: To mek Mira, Ka d lí ček Mara.

V ne dě li jsme ode hrá li utká ní na půdě ve Vel kém Dvo ře. Po vzbu ze ni do má cí vý -
hrou jsme chtě li do má cí za tla čit před je jich brá nu a vstře lit jim bran ku. Bohužel se
nám nic ne po da ři lo - hra, šan ce a ani kom bi na ce. Do má cí nám vstře li li bran ku z pe -
nal ty a ved li 1 : 0. Po zá va ru před vel kým váp nem a te čo va né stře le nám dali do má cí
dru hý gól a ved li 2 : 0. Ke kon ci prv ní půle jsme do má cím vstře li li bran ku a snížili na
2 : 1, tak skon či la i prv ní půle. Dru hou půli jsme za ča li od po rem, ale bohužel jsme
žád nou šan ci ne da li. Až ke kon ci utká ní se nám po da ři lo do má cím vsí tit dru hý gól
a srov nat skóre na 2 : 2, tak skon či lo i utká ní. Nut no do dat, že utká ní ovliv nil i roz -
hod čí, kte rý po faulech na Sý ko ru V. ne pís kl pro ti do má cím dva po ku to vé kopy.

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

Z čin nost MŠ a ZŠ v Pa so hláv kách

V pon dě lí 27.5. si děti  z MŠ a ZŠ zo pa ko va ly pra vi dla pro chod ce a malé cyk -
lis ty. Ve spo lu prá ci se SVČ Po ho ře li ce se i v ne pří z ni vém po ča sí po da ři lo při pra vit
cvič né do prav ní hřiš tě. Ško lá ci si vy zkou še li jízdu zruč nos ti a správ né ovlá dá ní
kola. Opět se po tvr di lo, že zá bav nou for mou si lze procvičit a zopakovat učivo
dopravní výchovy.                                                    Učitelky MŠ a ZŠ v Pasohlávkách


