Vydává Obecní úřad Pasohlávky l

Pozvánka
ČSŽ a místní chasa si vás
dovolují pozvat na

TRADIČNÍ
ANENSKÉ HODY
dne 27. - 28. července 2013
ve 20 hodin před KD.
(V případě špatného počasí v sále KD)

K tanci a poslechu hrají
HORNOBOJANÉ.

Oznámení OÚ
Zájezd na muzikál
Obec Pasohlávky pořádá v sobotu
12. 10. 2013 zájezd do pražského Divadla BRODWAY na nový mu zi kál
"Mata Hari".
Muzikál Michala Davida je na moti vy živo ta ni zo zemské ori en tál ní
tanečnice, která se v průběhu první světové války stala agentkou Německa
a Francie. Začátek představení je ve
14:00 hod., předpokládaný odjezd autobusu je cca v 10:00 hod.
Občané, kteří mají zájem muzikál
navštívit, se mohou hlásit na Obecním
úřadě v Pasohlávkách osobně, telefonicky na č. 519 427 710, nebo mailem
na obec@pasohlavky.cz.
Zájemci po nahlášení uhradí vstupné ve výši 700 Kč, které bude vybíráno
na Obecním úřadě. Vstupné je nutno
zapla tit co nejdří ve po při hlá šení.
K dispozici je ještě 20 kusů vstupenek.
Po vyprodání všech vstupenek již nebu de možné se při hlá sit. Do pra va
autobusem bude hrazena z rozpočtu
obce. Přesný odjezd autobusu bude
oznámen prostřednic tvím míst ní ho
rozhlasu. V případě, že by se autobus
nenaplnil zájemci z řad místních občanů a jejich známých, budou vstupenky
nabídnuty občanům okolních obcí.

ročník XXII

l číslo 7 - 8

l červenec - srpen 2013

Okénko starosty
Vážení spoluobčané a návštěvníci obce Pasohlávky, začaly prázdniny, nejkrásnější období pro děti, které si budou užívat zaslouženého volna po školním roce
a čas dovolených převážné většiny pracujících. Dovolte mi informovat vás o dění
v obci.
V měsíci květnu byla vyměněna dlažba u pomníku v parčíku u kostela a obnovena zeleň kolem chodníku k tomuto pomníku. Výměnu dlažby provedli
zaměstnanci obce, které jsme na sezonu přijali z úřadu práce. Zároveň dochází
k opravám částí chodníků po celé obci. Opravujeme postupně různě propadlé či od
kořenů stromů vzedmuté chodníky.
V rámci projektu společnosti Thermal Pasohlávky a. s. došlo k přivedení plynovodu do nově budovaného aquaparku. Plynovod byl tažen z Nové Vsi přes naši
obec směrem k plánovanému rozvoji lázní až do aquaparku. Taktéž byla zahájena
výstavba inženýrských sítí v rámci páteřní technické a dopravní infrastruktury
společnosti Thermal Pasohlávky a. s.. Již nyní jsou hotové kompletní kanalizace,
které se budovaly v areálu kempu (napojení na splaškovou kanalizaci vedoucí do
čistírny odpadních vod a vyvedení dešťové kanalizace do jezera). Již nyní je také
průjezdný nový kruhový objezd u nového aquaparku a vjezdu do kempu. V současnosti probíhá výstavba kanalizací v ulici ke hřbitovu a dále směrem ke kempu.
Taktéž se do této trasy umisťuje vodovod pitné vody, kabely nízkého napětí, vodovod termální vody, vodovod užitkové vody, chránička pro sdělovací kabely,
vedení veřejného osvětlení, a jakmile budou podzemní sítě vybudované, bude se
stavět silnice, chodník a cyklostezka. Kompletní práce by měly být hotové do února příštího roku. Bohužel v rámci stavby bude v ulici ke hřbitovu komplikovaný
průjezd směrem 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 červnu se opravovaly břehy na místním přístavišti, kde byly již uhnilé
kůly odstraněny a původní dřevěné schody byly vybetonovány. V červnu byl zkolaudován sběrný dvůr, který by měl být v průběhu letních měsíců uveden do provozu.
Dokončili jsme rozšíření čistírny odpadních vod, které bylo nutné kvůli výstavbě
aquaparku a k dalšímu rozvoji obce. Také jsme dokončili výstavbu apartmánů v kempu, kde bylo vybudováno celkem 8 bytů ve 4 apartmánových domech. Celková
kapacita apartmánů je 24 lůžek (4 byty po 4 lůžkách a 4 byty po 2 lůžkách).
V současnosti je ještě ve výstavbě nová příjezdová komunikace do kempu
(spojnice z páteřní komunikace do kempu) a výstavba nové recepce do autokempu.
Na květnovém zasedání zastupitelstva obce byly schváleny půjčky z bytového
fondu občanům obce na rekonstrukci svých domů (zateplení, výměna oken a dveří,
oprava střechy) v celkové výši 410.000 Kč. Bylo uspokojeno všech 10 žadatelů majitelů nemovitostí.
V sobotu 15. června jsme také uskutečnili pro rodiny s dětmi zájezd do Zoologické zahrady ve Vídni.
V průběhu června byla také pořízena nová ústředna rozhlasu, která bude fungovat v automatickém systému a bude jí možné hlásit i mimo pracovní dobu obecního
úřadu. Posunuli jsme hlášení v pracovním týdnu na 18.00 hod. a v sobotu na dopoledne. Tím budou moci hlášení slyšet i občané, kteří pracují do pozdějších hodin.
Přeji vám všem, jak občanům obce, tak i návštěvníkům naší obce, pěkně prožité
letní měsíce a načerpání nových sil do další práce či školy.
Tomáš Ingr

Z jednání rady a zastupitelstva
Výpis z usnesení rady obce ze dne 13. 5. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o dílo č. 401/13/09 - Rozšíření ČOV
Pasohlávky - I. etapa, autorský dozor, mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a společnost VHZ - DIS,
spol. s r. o., Mírová 25, 618 00 Brno,
- uzavření Smlouvy o poskytování služeb č. SML - Z - M 13 - 29 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a společnost Regionální poradenská agentura, s. r. o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno, na zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu "Modernizace sportovní
infrastruktury obce",
- na základě žádosti společnosti Pasohlávská rekreační
s. r. o. hudební produkce v ATC Merkur Pasohlávky takto: vždy ve dnech středa, pátek, sobota v době 28. 6. 31. 8. 2013 do 01:00 hod. následujícího dne; ve dnech
18. 7. 2013 a 8. 8. 2013 do 24:00 hod.; dne 24. 8. 2013 do
02:00 hod.,
- pořádání hudebních produkcí v restauraci Rybářská bašta v autokempu ATC Merkur, a to v sezoně 2013 vždy ve
dnech středa, pátek a sobota do 01:00 hod. následujícího
dne, s tím, že ve 23:00 hod. bude ukončen provoz na venkovní terase, okna i dveře restaurace budou uzavřeny,
tak aby provoz restaurace nenarušoval hlukem blízké
okolí. Rada obce zároveň schvaluje v uvedených dnech
výjimku z nočního klidu na dobu povolených hudebních
produkcí,
- na základě žádosti K. K. hudební produkci v restauraci
Velký Dvůr a výjimku z nočního klidu dne 18. 5. 2013 do
01:00 hod. následujícího dne,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na
29. 5. 2013.

RO bere na vědomí:
- předloženou nabídku na zajištění oblasti a zpracování
směrnice "Systém řízení rizik" v souvislosti s připravovanou novelou zákona o finanční kontrole a vyhlášky na
schválení hospodářského výsledku územního celku,
a rozhodla, že v současné době tuto nabídku nebude akceptovat,
- informace starosty obce o jednání na Povodí Moravy,
s. p., Brno, týkající se připravované studie o využití břehových pozemků vodních nádrží dle vzoru Povodí Vltavy.
RO souhlasí se zařazením lokality "Zona za sídlištěm, Pasohlávky" do Národní databáze brownfieldů.
RO uklá dá obecní mu úřa du zve řej nit záměr obce
č. 9/2013 na prodej pozemků v k. ú. Mušov parc. č. 5144
o výměře 4007 m2, parc. č. 3149/14 o výměře 408 m2 a parc.
č. 3149/12 o výměře 157 m2 za cenu 25 Kč/m2, na základě
žádosti společnosti Landmann s. r. o., Dunajovická 138,
691 81 Březí.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 27. 5. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy č. 343/2013 o odvádění odpadních
vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Dobrovolný svazek obcí, Čistší střední Podyjí, se sídlem Brněnská 65, 692 01 Mikulov,
- uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec
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Pasohlávky a společnost Stavba a údržba silnic s. r. o., se
sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, na realizaci
akce "Oprava obecní plovárny",
uzavření Smlouvy o právu vstupu na pozemek při stavbě
pozemní komunikace mezi smluvními stranami F. B.
a obec Pasohlávky, při realizaci stavby "Cyklostezka Pasohlávky, směr Ivaň",
uzavření Smlouvy č. HO - 014130004346/001 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společnost E.ON Distribu ce, a. s., se síd lem F. A.Ger stne ra 2151/6,
370 49 České Budějovice, (název akce "Pasohlávky,
k. NN, Novák"),
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společnost Vinofrukt, a. s., Dolní Dunajovice,
Kostelní 416, 691 85, (užívání pozemků parc. č. 6180
a 6200 v k. ú. Pasohlávky),
uzavření Smlouvy o podmínkách odběru povrchové
vody a plateb za tento odběr pro rok 2013 mezi smluvními stranami Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11,
601 75 Brno - město a Obec Pasohlávky (závlahy zeleně
v obci),
uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací
stavby na pozemku ČR - ÚZSVM mezi smluvními stranami Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2 a Obec Pasohlávky při realizaci stavby "Cyklostezka Pasohlávky, směr Ivaň",
uzavření Smlouvy o právu vstupu na pozemek při stavbě pozemní komunikace mezi smluvními stranami
Thermal Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1 a Obec Pasohlávky při realizaci stavby "Cyklostezka Pasohlávky,
směr Ivaň",
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami
EKO - KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4 a Obec Pasohlávky (sběrné nádoby na
využitelné složky komunálního odpadu),
poskytnutí finančního příspěvku při pořádání Dětského dne v sobotu 1. 6. 2013 a to ve výši 1 000 Kč na
atrakce - skákací hrad a houpačka, které budou pro děti
zdarma,
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku
č. 2/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a manželé J. J. a S. J.,
uzavření Smlouvy o nájmu pozemků č. 1/2013 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a manželé J. J.
a S. J., v souladu se zveřejněným záměrem obce
č. 8/2013,
uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy
č. 22/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a M. K.,
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2009 ze dne
13. 1. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2011 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a obchodní společnost Pasohlávská rekreační s. r. o. se sídlem Pasohlávky 1, panem L. S. a panem L. S.

RO bere na vědomí:
- zápis z jednání dne 21. 5. 2013 na OÚ v Pasohlávkách,

Pasohlávský zpravodaj

ohledně možnosti spolupráce obcí kolem Novomlýnských nádrží,
- závěr šetření - zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků od MV ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, na základě
podaného podnětu od Občanského sdružení, Občané za
ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, U Luhu 23, 635 00 Brno,
- návrh projektu na výstavbu technického zázemí obce
včetně vybudování nové hasičské zbrojnice a předběžný
rozpočet na výstavbu. RO postupuje návrh projektu
k projednání do ZO,
- zprávu ředitele společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
o zahájení turistické sezony 2013.

z důvodu výsadby biokoridorů,
- podání výpovědi Smlouvy o zneškodnění a přepravě odpadu č. S002600062 uzavřené dne 26. 7. 2000 mezi obcí
Pasohlávky a společností .A. S. A, spol. s r. o., Ďáblická
791/89, 182 00 Praha 8 (ATC Merkur),
- uza vře ní Do ho dy o zá ni ku ná jem ní smlou vy
č. 11111049/98 ze dne 10. 6. 1998 uzavřené mezi
smluvními stranami KRALUPOL a. s., Jandova 10/3,
190 00 Praha 9 - Vysočany a Obec Pasohlávky (ATC
Merkur),
- uzavření Dohody o zániku smlouvy SZHP č. 0314/98 ze
dne 10. 6. 1998 uzavřené mezi smluvními stranami
KRALUPOL a. s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany a Obec Pasohlávky (ATC Merkur).

RO souhlasí s realizací stavby dle předložené projektové
dokumentace pro stavební povolení na stavbu "Rodinný dům
s ubytováním, Pasohlávky".
Rada obce ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce
na pronájem části pozemku parc. č. 5910 v k. ú. Pasohlávky
o výměře cca 48 m2 za cenu 4 Kč/m2/rok.
RO neakceptuje nabídku břeclavského deníku Nový
život na prezentaci obce Pasohlávky v příloze "jak se žije ve
…" a "Cesty městy" z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2013 na propagaci obce, které
jsou již pro rok 2013 vyčerpány.

RO nesouhlasí s dělením pozemku par. č. 5146 - ovocný
sad o výměře 30.485 m2 v k. ú. Mušov, a ukládá starostovi
zaslat nesouhlasné stanovisko obce na MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, k předmětnému
územnímu řízení.
RO souhlasí s vedením VN v navrhované trase dle předložené PD "Pasohlávky, příp. VN, TS, kNN" v oblasti zahrádkářské kolonie v Pasohlávkách (na Vlasatice).
RO souhlasí se směnou části pozemku ve vlastnictví
Obce Pasohlávky par.č. 5759 o výměře 6283 m2, a to nově
pozemek par. č. 5759/2, za část pozemku ve vlastnictví
Thermal Pasohlávky a. s. par. č. 5760/1 o výměře 6283 m2,
za nový pozemek par. č. 5760/3, oba v k. ú. Pasohlávky, oddělené geometrickým plánem č. 663 - 2035/2013 ze dne
3. 5. 2013. RO schvaluje zveřejnění záměru obce č. 11/2013
na směnu pozemků.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 10. 6. 2013
RO schvaluje:
- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o pro nájmu
č. 36/2011 ze dne 14. 7. 2011 mezi smluvními stranami
I. S. a F. S., dále Obcí Pasohlávky a obchodní společností
Pasohlávská rekreační s. r. o.,
- na základě žádosti místní knihovnice poskytnutí finančního příspěvku do knihovny na akci "Už umím číst, už
umím psát", kterou pořádá místní knihovna pro žáky ZŠ
Pasohlávky, a to ve výši 400 Kč (čtenářské průkazy, kniha a drobnosti pro žáky),
- uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na přečerpávání vyčištěných odpadních vod mezi smluvními strana mi Obec Pa so hláv ky a Po vo dí Mo ra vy, s. p.,
Dřevařská 11, 601 75 Brno, při realizaci stavby "Rozšíření ČOV Pasohlávky - I. etapa",
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. R., pro realizaci stavby "Mokřady a revitalizace potoka",
- uzavření Smlou vy o právu pro vést stavbu mezi smluvní mi s tr a n a mi o bec Pa so hl áv ky a K O ME TA
GROUP a. s., se síd lem Kří d lo vic ká 911/34,
603 00 Brno - střed, pro realizaci stavby "Mokřady a
revitalizace potoka",
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Jihomoravský kraj, se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, pro realizaci stavby "Mokřady a revitalizace potoka",
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Tělovýchovná jednota
Zetor Pasohlávky, pro realizaci stavby "Mokřady a revitalizace potoka",
- podání výpovědi Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené
dne 1. 6. 2011 mezi Obcí Pasohlávky a společností Landmann s. r. o., Dunajovická 138, 691 81 Březí u Mikulova,
Pasohlávský zpravodaj

Výpis z usnesení zastupitelstva obce dne 29. 5.
ZO schvaluje:
- závěrečný účet včetně účetní závěrky obce Pasohlávky
za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
Pasohlávky a to bez výhrad,
- zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
za rok 2012 bez výhrad,
- rozpočtové opatření č. 2/2013,
- poskytnutí půjčky: 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.,
- uzavření Smlouvy o zástavě akcií mezi obcí Pasohlávky, IČ: 00283461 a Ji ho mo ravským krajem, IČ:
70888337.

ZO bere na vědomí:
- znění smlouvy o úvěru mezi Jihomoravským krajem,
IČ: 70888337 a společností Thermal Pasohlávky a. s.,
IČ: 27714608,
- posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. dostát svým závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů, které je zpracováno Vysokým učením
technickým v Brně,
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní
infrastruktura".

ZO re vokuje usne sení zastu pi tel stva obce ze dne
27. 2. 2013, usnesení č. 2/2013, bod č. 7).
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Sobotní odpoledne patřilo dětem
Ofi ci ál ně se me zi ná rod ní
Den dětí slaví prvního června.
I v naší obci byl proto na tento
den připraven bohatý program
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Vinou nepříznivého počasí
však děti tento den oslavily až
o týden později, tedy osmého
června, kdy už počasí vyšlo na
výbornou.
Celé zábavní odpoledne bylo
zahájeno krátce po čtrnácté hodině. Pro děti, kterých se tu sešlo
opravdu velké množství, bylo
připraveno celkem jedenáct soutěžních dis ci plín. Fot ba lis té
chtěli malé špunty procvičit ve
hře s míčem, proto jim připravili
slalom a také kop na branku. Jachtaři si zase procvičili uzly na
lanech, když malé soutěžící zauzlovali na gumu a ti zkoušeli, kam
až na gumě doběhnou. Připravili
i chůzi na laně. K myslivcům zas
neodmyslitelně patří puška, a proto ani jejich disciplína nemohla spočívat v ničem jiném než ve
střelbě, a to vzduchovkou na terč. Učili také děti poznávat
drobnou i větší lesní zvířenu.
Byly tu však i jiné soutěžní kategorie. Pro ty menší byl
připraven hod kroužkem na tyč nebo hod na strašidlo. Ti větší se zas vyžili ve snaze trefit terč flusačkou nebo šípem.

Každý, kdo se zúčastnil, byl odměněn.
Pořadatelé si také připravili doprovodný program. Děti
měly už tradičně největší zájem o malování na obličej. Mohly
si vybírat z nejrůznějších květinových, motýlích či jiných vzorů, takže se hřiště za chvíli hemžilo Spidermany, Batmany,
tygříky nebo květinovými vílami. Ti starší se zase nejvíce vyřádili na aquazorbingu, kdy si v obří kouli zaskákali po vodě.
Nenudili se však ani dospělí, kteří měli možnost zkusit
jízdu na plachetnici nebo na motorovém člunu. Příjemným
překvapením pro malé "oslavence" pak byly jistě houpačky
a nafukovací hrad, na kterých se mohli vyřádit zcela zadarmo. Pro všechny návštěvníky byl otevřen i bufet, kde se žízeň
dala zahnat chlazeným pitím a hlad uzeným cigárem.
Ratolesti se v prostorách u kabin a kolem yachtclubu proháněly až do podvečerních hodin. Některé z nich se pak ještě
po setmění vrátily, aby se pokochaly pohledem na ohňostroj,
který vypukl ve dvaadvacet hodin a byl krásnou tečkou za
vydařeným dnem plným soutěží a dětské radosti. "Při organizaci se sešla skupina výborných lidí a udělala z toho dne
slovy něco nepopsatelného. Odměnou za čas a úsilí, které do
tohoto dne všichni vložili, byly úsměvy na dětských tvářích,
zapálení při plnění úkolů a v neposlední řadě i spokojenost
rodičů. Dětský den se pro naši obec stává jednou z oblíbených tradic a rok od roku přináší dětem stále více zábavy
a překvapení," doplnila Iveta Žaludková jménem pořadatelů.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci dětského dne podíleli ať už osobně svými zástupci, tak i finančně ve formě
peněžních prostředků na nákup odměn, popř. přímo dodaných
odměn. Jmenovitě děkujeme členkám a členům Českého svazu žen, Českého červeného kříže, Českému zahrádkářskému
svazu, TJ Zetor Pasohlávky, Mysliveckému sdružení, členům
občanského sdružení Yachtclub Pasohlávky, panu Saloňovi
a Restauraci u Lasa, panu Dušanovi Ferbymu, Lodní dopravě
na horní Novomlýnské nádrži (loď Věstonická Venuše), kolotočům Kučera z Břeclavi a Obci Pasohlávky.
Bc. Simona Jelénková
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Velmi úspěšný červen dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Pasohlávkách má za sebou
velmi úspěšný soutěžní červen.
Hned první červnovou sobotu je čekaly hned dva závody.
První závod, který byl zároveň čtvrtým kolem Grand Prix
Hodonín (GPHO), se uskutečnil v obci Čeložnice. Na trati,
kterou těsně před začátkem zkropil krátký déšť, se hasičům
z Pasohlávek podařilo srazit terče v čase 17:43. Ihned po pokuse však museli odjet do obce Nesvačilka, aby se stihli
zúčastnit prvního kola Břeclavské Hasičské Ligy (BLH).
I tady na ně čekala promáčená trať, kterou zdolali v čase
17:62. Tento čas stačil v konkurenci osmadvaceti týmů na
první místo v soutěži a stal se zároveň novým rekordem trati.
Na druhém místě se umístil domácí tým a třetí skončili hasiči
z Kuřimi. Radost byla o to větší, když se naši hasiči dodatečně dozvěděli, že zvítězili i v předchozím závodě toho dne
před druhým Mistřínem a třetími Vacenovicemi. Tím si zajistili první místo v průběžném pořadí GPHO.
V sobotu osmého června čekalo na hasiče druhé kolo Extraligy Požárního útoku v Letohradu - Kunčicích. Na
startovní pole se tu postavilo celkem padesát týmů. Sboru
z Pasohlávek se tentokrát příliš nedařilo. Na mírně podmáče-

né trati se mu podařilo zastavit časomíru na hodnotě 18:25,
což stačilo na dvaadvacáté místo.
V neděli devátého června už se jim vedlo lépe. Ve třetím
extraligovém kole, které se konalo v obci Lipová, vybojovali
s časem 17:48 sedmé místo. Díky tomu si do Extraligové tabulky PÚ připsali devět bodů a tím se posunuli na průběžné
šesté místo.
Další červnový víkend byl opět na závody velmi bohatý.
Šesté kolo GPHO se tentokrát konalo v Mistříně u Kyjova.
Pasohlávští požárníci zaběhli čas 17:61, a ten nakonec dokázali porazit jen místní soutěžící v čase 16:79, čímž zároveň
stanovili nový rekord trati a také rekord GPHO. Pasohlávky
tak v konkurenci čtrnácti týmů obsadily druhé místo za prvním Mistřínem, což je posunulo v celkovém hodnocení
GPHO na průběžnou druhou příčku. Ani tady se však naši
hasiči nezúčastnili vyhlášení, neboť spěchali do Tvrdonic,
aby se tu zúčastnili druhého kola BHL. Tady se jim vedlo už
lépe a s časem 17:30 celý závod vyhráli. Na druhém místě
skončila obec Nesvačilka a třetí místo obsadily domácí Tvrdonice.
SDH Pasohlávky

Největší vlna zábavy a dobrodružství
Aqualand Moravia otvírá 1. srpna
Aqualand Moravia, nejmodernější zábavní
park v České republice situovaný na severním
okraji nádrže Nové Mlýny poblíž Pasohlávek,
slavnostně otevře své brány všem milovníkům
vodních atrakcí ve čtvrtek 1. srpna.
"Aqualand Moravia je projekt s řadou atributů,
které ho činí jedinečným, ať už se jedná o vodní
atrakce první svého druhu u nás, velikost vodní
plochy nebo širokou nabídku služeb a doplňkových aktivit," říká Gerhard Walter, provozní ředitel
Aqualandu Moravia, a dodává: "Kvalita je pro nás
prvořadá, spolupracujeme s předními odborníky,
reflektujeme nové technologie a chceme návštěvníkům nabídnout to nejlepší na poli vodní zábavy."
Unikátní bude také design interiéru, který je
s ohledem na historický kontext vázaný k místu inspirován obdobím římských lázní, postavených ve
druhém století za vlády císaře Marka Aurelia desátou římskou le gií. "Dy na mi ku a atrak ti vi tu
interiéru dotváří moderní technologie video mappingu, jehož zpracování se ujal scénograf Městského divadla
Brno Petr Hloušek. Ten je také autorem interiérových částí restaurací a dětského koutku," uvedl René Kloos, marketingový
ředitel Aqualandu Moravia. V plném proudu jsou přípravy na
slavnostní otevření. "Děti i dospělí se mohou těšit na pestrý zábavní program a řadu animačních aktivit, a to nejen v průběhu
prvních dnů provozu," dodal René Kloos.
Areál o rozloze téměř 6 ha s celoročním provozem nabídne
celkem 12 tobogánů a skluzavek s celkovou délkou bezmála
1 km a 7 vnitřních a vnějších bazénů o výměře 3000 m2. Unikátní
budou adrenalinové rodinné atrakce Propast a Boomerango určené pro 3místné rafty, které mohou návštěvníci v ČR vyzkoušet
vůbec poprvé. Mezi tobogány bude také oblíbená Divoká řeka,
U wawe, Kamikadze nebo Supercrater. Nebudou chybět dětská
hřiště, 4 bary a 2 restaurace.
Velkorysé wellness na ploše 2500 m2 pak nabídne 9 typů
saun, 4 vířivky, sluneční a římské lázně nebo kryokomoru, která je určena k provádění léčebných postupů formou systémové
kryoterapie při teplotách -110 °C až -140 °C. Vyznavači relaxace se mohou těšit také na solnou nebo aroma lázeň, balneo vany
Pasohlávský
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nebo ledovou studnu s ledovou tříští, která slouží k atraktivnímu ochlazování těla v rámci saunové procedury. Pro relaxační
bazény a wellness procedury bude využita voda s vysokým obsahem sirovodíku a minerálních látek z geotermálního vrtu
Mušov dosahující teploty až 46°C. Zdroj geotermální vody,
který má Osvědčení přírodního léčivého zdroje Ministerstva
zdravotnictví ČR, je u nás zcela ojedinělý a je mj. vhodný
k využití pro léčbu indikací u nemocí pohybového aparátu nebo
kožních, ženských a urologických onemocnění.
Aqualand Moravia bude patřit k nejmodernějším zábavním
parkům s celoročním provozem na území České republiky. Investorem a provozovatelem je brněnská společnost ŽS
Real, a. s. Projekt je spolufinancován z ERDF prostřednictvím
Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Maximální kapacita Aqualandu Moravia je 8000 návštěvníků denně. Parkování bude zajištěno na parkovišti pro
350 osobních automobilů a 9 autobusů. Pro návštěvníky z Brna
bude od zahájení provozu fungovat bezplatná kyvadlová autobusová linka.
Mgr. Renata Klevetová, MEDIA AGE, s. r. o.
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Jubilanti červenec

V pondělí 27.5. si děti z MŠ a ZŠ zopakovaly pravidla pro chodce a malé cyklisty. Ve spolupráci se SVČ Pohořelice se i v nepříznivém počasí podařilo připravit
cvičné dopravní hřiště. Školáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti a správné ovládání
kola. Opět se potvrdilo, že zábavnou formou si lze procvičit a zopakovat učivo
dopravní výchovy.
Učitelky MŠ a ZŠ v Pasohlávkách

Výsledky utkání TJ ZETOR Pasohlávky
Středa dne 8. 5. 2013
Zetor Pasohlávky - Sokol Březí "B"
1 : 0
Střelec branky: Tomek Mira
Ve středu jsme odehráli mistrovské utkání na domácí půdě proti Březí. Povzbuzeni domácí výhrou jsme hostům vnutili naši hru a začali si vytvářet brankové
šance. Z mnoha šancí jsme žádnou neproměnili a poločas skončil 0:0. Ve druhé
půli jsme si vytvářeli opět šance, ale nedařilo se nám je proměnit. I fanoušci nevěřili vlastním očím, co jsme nedali. Až kolem 70min. se nám podařila kombinace, na
jejímž konci byl hráč Tomek M. a my vedli 1 : 0. Do konce zápasu se již nic neudálo a my vyhráli zaslouženě 1 : 0. Chtěl bych ještě poděkovat fanouškům za bouřlivé
povzbuzování.
Neděle dne 12. 5. 2013
Dynamo Velký Dvůr - Zetor Pasohlávky
2 : 2
Střelci branek: Tomek Mira, Kadlíček Mara.
V neděli jsme odehráli utkání na půdě ve Velkém Dvoře. Povzbuzeni domácí výhrou jsme chtěli domácí zatlačit před jejich bránu a vstřelit jim branku. Bohužel se
nám nic nepodařilo - hra, šance a ani kombinace. Domácí nám vstřelili branku z penalty a vedli 1 : 0. Po závaru před velkým vápnem a tečované střele nám dali domácí
druhý gól a vedli 2 : 0. Ke konci první půle jsme domácím vstřelili branku a snížili na
2 : 1, tak skončila i první půle. Druhou půli jsme začali odporem, ale bohužel jsme
žádnou šanci nedali. Až ke konci utkání se nám podařilo domácím vsítit druhý gól
a srovnat skóre na 2 : 2, tak skončilo i utkání. Nutno dodat, že utkání ovlivnil i rozhodčí, který po faulech na Sýkoru V. nepískl proti domácím dva pokutové kopy.
Doufám, že jsme naše fanoušky nezklamali a že nás budou podporovat v ještě
větším počtu než doposud. Občerstvení je při domácích zápasech zajištěno, takže
se mohou v pohodě občerstvit. DÍKY!!!
Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš
Zpracovala: Ludmila Šnepfenbergová

Jančíková Anna
Zelenáková Rozálie
Novotný Zdeněk
Novák František
Binderová Marie
Šalplachta Jindřich
Vašková Ludmila
Úradníková Anna
Adamík Jan
Pokorná Naděžda
Urbánek Vítězslav
Šalplachta Vladimír
Zelenáková Rozálie

Jubilanti srpen

Plšková Růžena
Plotzová Drahomíra
Vašek Vladimír
Bracek Jaroslav
Moravec Karel
Bracek Pavel
Štolfová Jiřina
Bezeková Jana
Ingr Miroslav
Mikulášková Ludmila
Čermáková Marie
Fajmon Stanislav
Brabcová Helena

87 let
77 let
76 let
75 let
73 let
72 let
71 let
69 let
65 let
64 let
63 let
60 let
50 let
88 let
87 let
77 let
71 let
70 let
65 let
65 let
65 let
64 let
63 let
63 let
62 let
60 let

Jubilantům blahopřejeme a přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.

Úmrtí
V neděli 16. června nás navždy
opustila paní Zdenka Suchá.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
V pondělí 17. června nás navždy
opustil pan Miloš Urbánek.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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