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Oznámení
obecního úřadu
Vyzýváme občany, aby si před svými domy upravili stromy tak, aby bylo
možné provádět zimní údržbu chodníků. Je potřeba ořezat větve stromů ve
výšce 230 cm nad chodníky. Žádáme
o provedení ořezu větví do 18. 11. 2013.
Kdo si ořezání větví neprovede do stano ve né ho ter mí nu, bude oře zá ní
provedeno zaměstnanci obce.

Volby
Volby do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
dne 25. 10. - 26. 10. 2013
V naší obci bylo vydáno
351
obálek.
Neplatné obálky
2.
Platné obálky
349.
V pátek byla prvním voličem slečna
Kvapilová Rúžena. Poslední volič pan
Ferby Alfréd.
V sobotu byla prvním voličem paní Kadlíčková Milada, posledním voličem
Michal Očko.
Nejstarší volič: paní Růžena Plšková
Nejmladší volič: slečna Pavla Mikulášková
Pořadí podle hlasů:
1. ÚSVIT
92 hlasů
2. ČSSD
69 hlasů
3. KSČM
65 hlasů
4. ANO
52 hlasů
5. KDU - ČSL
21 hlasů
6. ODS
13 hlasů
7. Svobodní
10 hlasů
8. TOP O9
8 hlasů
9. SPOZ
6 hlasů
10. Piráti
5 hlasů
11. SZ
4 hlasy
12. DSSS
3 hlasy
13. Změna
1 hlas
Slabá Alena
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Z jednání rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 18. 9. 2013

RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi smluvními stranami KOMETA
GROUP, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno a Obec Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a Obcí Pasohlávky, k realizaci stavby "Mokřady a revitalizace potoka, 2014",
- pořádání zájezdu do termálních lázní do Maďarska dne 8. 11. 2013. Autobusová
doprava bude hrazena z rozpočtu obce, vstupné si občané budou hradit na místě
sami.
RO souhlasí:
- na základě žádosti V. B. s realizací staveb dle PD "Doplňkové stavby RD hosp.
budova, přístřešek OA, pergola",
- se zadáním zakázky "Výstavba chodníků" uchazeči, který se umístil ve výběrovém řízení na 2. místě z důvodu, že vítězný uchazeč od realizace zakázky odstoupil. RO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a Stavba a údržba silnic s. r. o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav.
RO bere na vědomí:
- žádost Ing. arch. Pavla Procházky, Atelier A/D spol. s r. o., o aktu alizaci dokladů pro novou žádost o stavební řízení k výstavbě Rehabilitačního komplexu v Pasohlávkách. RO ukládá starostovi vyzvat ing. arch. Procházku, aby
doložil aktuální stav PD tohoto komplexu jako podklad k projednání předmětné žádosti v zastupitelstvu obce, které o předmětné žádosti rozhodne,
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se zakazuje na území obce Pasohlávky provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály
a jiné podobné hry povolované podle § 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a předkládá její
projednání na jednání zastupitelstva obce,
- sdělení Cyklistické stezky Brno - Vídeň, DSO, Židlochovice - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku,
- zápis z jednání na OÚ v obci Pasohlávky dne 18. 9. 2013 mezi Obcí Pasohlávky
a zástupci Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, o vykoupení pozemků
ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí, a ukládá starostovi obce dle výsledku z tohoto jednání poptat geodetické práce pro vypracování geometrických
plánů k rozdělení předmětných pozemků,
- plnění rozpočtu obce za leden - srpen 2013.
RO nesouhlasí na základě žádosti ŽS Real, a. s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno,
s velikostí navrhovaného billboardu Aqualandu Moravia, který dle přiloženého nákresu má v horní části 20 m nad zemí. Výška billboardu přesahuje svými rozměry
povolené výšky staveb, které lze v předmětném území stavět dle platného územního
plánu. RO proto neschvaluje realizaci navrhovaného "Welcome billboardu" Aqua-

Z jednání
rady obce
landu Moravia na pozemku p.č. 3164/44
v k.ú. Mušov ani jako stavbou dotčená
obec, ani jako majitel sousedních pozemků. Maximální po vo lená výš ka
billboardu je 12 m nad zemí a to tak, aby
spodní hrana billboardu nezasahovala
nad pozemek ve vlastnictví obce p. č.
3164/73 k. ú. Mušov.
Výpis z usnesení rady obce ze
dne 2. 10. 2013

RO schvaluje:
- uzavření Dohody o ukončení nájmu
pozemku mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a D. P.,
- uzavření Smlouvy o užívání víceúčelového hřiště mezi Obcí Pasohlávky a TJ ZETOR Pasohlávky
(z důvodu dotační žádosti na poskytnutí finančního příspěvku na
re a li za ci ví ce ú če lo vé ho hřiš tě
v obci),
- uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12073840 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a E. ON Dis tri bu ce, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (změna způsobu měření na ČOV),
- uza vře ní Po jist né smlou vy
č. 24892875 - 16 o pojištění majetku
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha,
- u za v ř e n í P o jis t n é s mlou v y
č. 24894944-10 o pojištění odpovědnosti podnikatelů mezi smluvními stra na mi Obec Pa so hláv ky
a Česká pojišťovna a. s., Spálená
75/16, 113 04 Praha,
- položení as faltu na ko mu ni kaci
k ČOV dle cenové nabídky variantu
č. I. za cenu 386 300 Kč (bez DPH),
která zahrnuje i zpevnění současného podkladu a silnější vrstvu asfaltu,
- uzavření Nájemní smlouvy mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Občanské sdružení ŠAROVEC, se sídlem Vyšehradská
907, 687 25 Hluk, dle zveřejněného
záměru obce č. 14/2013,
- uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi
smluvními stranami Jihomoravský
kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno a Obec Pasohlávky (odpočívka u Yachtclubu).
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Advent
Na první adventní neděli 1. 12. připravujeme již tradiční akci: Vánoční
jarmark, Rozsvěcování vánočního
stromu a Mikulášskou nadílku. Už
teď se můžete těšit na příjemnou předvánoční atmosféru provoněnou dobrotami
a bohatým programem, který se zatím
připravuje!
Tímto zveme všechny prodejce tra-

dič ních vý rob ků, ruč ních vý rob ků,
vánočních speciali ta dalšího zboží
k možnosti prodeje či jen ukázky vlastní
tvorby na pořádaném jarmarku. K dispozici bude i prostor v kulturním domě.
V případě zájmu se stačí se ozvat na
tel. 775 930 681, 519 427 624 nebo napsat
na info@pasohlavky.cz do 20. listopadu.
Marcela Čáslavová

Dušičky nebo Haloween?
Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat
až my budem umírat…
V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo,
nikdy nevzpomíná.
Začátek listopadu je v mnoha evropských zemích dobou, kdy lidé vzpomínají
na ty, kteří již nejsou mezi námi a ani Česká
republika není výjimkou. Vedle Vánoc jde
o největší společensky prožívaný den, který "slaví" věřící i nevěřící.
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé,
Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých, či
lidově dušičky, připadají na druhý listopadový den, kterému předchází svátek
Všech svatých, který se slaví 1. listopadu.
Z historického hlediska byl svátek Všech
svatých vzpomínkovou slavností všech
ze mře lých, kte ří již do sáh li věč né
blaženosti a dušičky (duše v očistci) byly
oproti tomu vzpomínkou na ty, kteří této
blaženosti ještě nedosáhli. Od 12. století je
pak 2. listopad také katolickým svátkem
slaveným jako vzpomínka na mrtvé.
Jako mnoho jiných českých svátků,
mají i dušičky mnoho histo rických
zvy ků a tradic. Dodnes platí, že v tyto
dny lidé přicházejí na hřbitovy, aby
zde očistili okolí hrobu, položili věnce
či květiny a zapálili svíčku. Květiny
by však měly být vždy živé, nikoliv
umělé, což má symbolizovat a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí.
Podle lidové víry se věřilo, že v předvečer svátku vystupují duše zemřelých
na jednu noc z očistce, kde v plamenech
pykaly za své hříchy. Proto kdysi hospodáři plnili lampu máslem místo olejem,
aby si dušičky mohly popáleniny natřít
a ochladit. Také bývalo zvykem vhazovat

v tento den do ohně různé pokrmy, a to
nejen jako dušičkám "na přilepšenou", ale
také jako částečné vykoupení z hříchů.
Duše se pak do očistce vracely s ranním
zvoněním z kostela. Také se říkávalo, že
pokud na dušičky prší, znamená to, že
duše oplakávají své hříchy.
Na svátek Všech svatých se také
peklo tradiční pečivo: housky ve tvaru
hnátů, položených křížem, kterým se říkalo "kosti svatých". Na druhý den se
pekly "dušičky", což bylo čtyřhranné
pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo má kem. Tím pak byli
obdarováváni chudáci a žebráci, kteří
postávali u kostela či u hřbitova.
U nás, stejně jako v dalších evropských státech, je zvykem slavit dušičky
s klidným průběhem a s úctou, v anglosaských ze mích, a zejmé na pak
v Americe, má tento svátek zcela jiný
průběh. Všeobecně je znám jako Haloween a sla ví se 31. říj na, tedy
v předvečer svátku Všech svatých. Typickými symboly jsou vyřezávané dýně
se svíčkou uprostřed, které se nazývají
jack-o‘-lantern, dále to jsou černé kočky, čarodějnice a duchové. Typickými
barvami pro tento svátek jsou černá
a oranžová. Slaví se většinou tak, že se
děti převlékají do různých strašidelných
kostýmů a chodí dům od domu s tradiční
koledou "Trick or treat" (koledu, nebo
vám něco provedu) a koledují o sladkosti. Po kud nic ne do sta nou, tres tem
většinou bývá pomalování aut a dveří
zubní pastou. Tento svátek se většinou
slaví v anglicky mluvících zemích, jako
jsou USA, Kanada, Austrálie či Nový
Zéland. Ale určité prvky, jako třeba vyřezávané dýně, pronikají i do evropských
zemí, včetně té naší.
Snad jsou dýně jediným pronikajícím
prvkem Halloweenu k nám a dušičky si
nadále zachovají poklidný ráz plný úcty
při vzpomínkách na ty, kteří již nejsou
mezi námi. Kostýmy a bujaré veselí tak
snad nadále budou symbolem pouze pro
Masopustní veselice.
Bc. Simona Jelénková
Pasohlávský zpravodaj

Začátek školního roku 2013/2014
První letošní společnou akcí s dětmi a rodiči byly tradiční
dýňáčci. Školní zahradu ozdobily vyřezávané dýně plné fantazie. Byl tu krteček, žabka, králíci z klobouku, princezna a ještě
mnoho dalších.
Letošní program jsme obohatili o pravé podzimní disciplíny - děti nejvíc zaujalo házení brambor do košíků nebo závody
s dýněmi v kotoučcích. Nechybělo ani opékání špekáčků. Odpoledne uteklo jako voda. I sluníčko nám drželo palce - hřálo
z posledních podzimních sil.
Hned na druhý den jsme se vydali na plavbu parníkem po
našem jezeře. Vstřícné jednání majitelů parníku, pěkné počasí,
krmení labutí a pozorování rybářů - to vše přispělo k pohodovému a zajímavému výletu.

Výběrové řízení
Obec Pasohlávky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

pracovník Turistického informačního centra v Pasohlávkách
Charakteristika pracovního místa:
Pracovník turistického informačního centra zajišťuje provoz turistického informačního centra včetně realizace marketingových aktivit, poskytuje komplexní informační servis
a poradenství návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu.
Popis činnosti:
n Koordinace činnosti turistického informačního centra
s partnerskými centry a orgány samospráv v oblasti cestovního ruchu.
n Koordinace propagačních a informačních služeb s ostatními subjekty ve spádové destinaci.
n Maloobchodní prodej zboží a služeb.
n Poskytování informací v provozovně turistického informačního centra verbálně a písemně a s využitím komunikačních
a elektronických prostředků v českém a minimálně jednom
cizím jazyce.
n Poskytování odborných konzultací v oblasti poskytování
turistických informací provozovatelům služeb cestovního
ruchu ve spádové destinaci.
n Realizace marketingových aktivit turistického informačního centra.
n Sledování nabídky turistického potenciálu spádové destinace.
n Spolupráce na přípravě, realizaci a monitoringu marketingových aktivit spádové destinace.
n Spolupráce na tvorbě a realizaci projektů rozvoje cestovního ruchu ve spádové oblasti.
n Spolupráce s organizátory propagačních, kulturních,
sportovních a společenských akcí na jejich propagaci u
nejširší skupiny obyvatel a návštěvníků.
n Systematický sběr, soustřeďování a vyhodnocování informací o službách v oblasti cestovního ruchu a jejich provozovatelích, tvorba odborných informačních výstupů a
zpracovávání pravidelných informací pro návštěvníky a
místní obyvatele.
n Vytváření a soustavná aktualizace souborů informací z
oblasti cestovního ruchu s místní působností, například
historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.
n Zpracovávání rozborů a vyhodnocování poptávaných informací a příprava návrhů na další postup.
Požadavky:
n Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
Pasohlávský zpravodaj

n
n
n
n
n
n

Dobrá znalost cizího jazyka (AJ/NJ)
Dobrá znalost práce na PC (OFFICE, Windows, Excel, Internet)
Ochota dále se vzdělávat
Výborné komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi,
samostatnost, kreativita
Znalost regionu výhodou
Řidičský průkaz skupiny B

Platové podmínky:
n řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Předpokládaný termín nástupu je 3.2.2014 (nebo dle dohody).
Písemná přihláška musí obsahovat:
n jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, datum
a podpis uchazeče.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
n podepsaný strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se vztahem k činnosti pracovníka)
n kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
(doloží pouze vybraný uchazeč po ukončení výběrového
řízení)
Podání přihlášek do výběrového řízení:
n Lhůta pro podání přihlášek končí 29. 11. 2013 - do 12.00 hod.
n Přihlášky mohou být podány osobně nebo poštou, a to písemně v uzavřených obálkách s označením "Pracovník
TIC" na adresu Obec Pasohlávky, 691 22 Pasohlávky 1.
n Místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Obecního úřadu Pasohlávky. Přihlášku je možno podat v pracovních dnech - pondělí, středa 7.30 - 17.00 hod., v ostatních
prac. dnech 7.30 - 14.00 hod.
Obec Pasohlávky si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení
a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.
Bližší informace Vám podá starosta obce Tomáš Ingr nebo
mís tosta rost ka Mar ti na Do mi no vá, tel. 519 427 710,
obec@pasohlavky.cz.
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Týden knihoven

Společenská
kronika

V pondělí 30. září odstartoval již 17. ročník celostátní akce "Týden knihoven".
Naše knihovna se této akce zúčastnila také. A co si letos připravila?
Pondělí:
Dílničky pro šikovné ručičky aneb práce s papírem
l Děti ze školní družiny s paní vychovatelkou vyráběly zvířátka z papíru. Byly
moc šikovné a za krátkou dobu se na nás usmívala opička, postrašil nás netopýr
a slůně rozhýbalo svůj obrovský chobot.
Úterý:
Návštěva žáků ze základní školy
l Děti se nejprve podívaly na kreslenou pohádku "O kohoutkovi a slepičce", kterou si pro ně připravila paní knihovnice.
l Dále byly pro děti připraveny hádanky o zvířátkách (např. "maličké zvířátko zrzavý kožíšek spořádá zakrátko lískový oříšek."). Některé hádanky byly lehké
a u některých se děti opravdu zapotily.
l Prohlížení knih bylo na našem programu také. A jelikož celé dopoledne bylo
věnováno zvířátkům, tak si děti prohlížely především pohádkové knihy o zvířátkách. Avšak nezůstalo jen u prohlížení. Paní knihovnice přečetla dětem
krásnou pohádku, a protože děti z druhé třídy základní školy už umí také číst,
tak se nenechaly zahanbit a i ony přečetly nějaký ten kousek svým mladším spolužákům prvňáčkům, paní učitelce i paní knihovnici.
l Půjčování knih, internet.
Středa:
Soutěž v PEXESU
l Soutěžní den nám ztížila velmi malá účast soutěže chtivých dětí. Bohužel přišla
jen jedna soutěžící Dominika Hryzláková a protože neměla žádného soupeře,
tak se hrát nemohlo. Dominička si prohlédla v knihovně alespoň knížky, dostala sladkou odměnu a poté se s paní knihovnicí rozloučila.
Čtvrtek:
Návštěva děti z mateřské školky
l Děti nejprve zhlédly kreslenou pohádku "O kohoutkovi a slepičce“. Ale jak
známo, malé děti neposedí ani minutu, byly pro ně připraveny říkanky s ukazováním. Děti skákaly, kroužily tělíčkem, protahovaly si nožičky a ručičky a při
tom opakovaly říkanky po paní knihovnici (na programu byly říkanky
"O žabce", "O kosovi" a "O malém broučkovi").
l Došlo také na zpívání písniček o zvířátkách. U písničky "Pásla ovečky v zeleném háječku" si děti i zatancovaly. A jaké bylo pro pani knihovnici překvapení,
když děti začaly zpívat písničku "O kohoutkovi a slepičce", kterou se nedávno
ve školce naučily.
l Na závěr návštěvy si děti prohlédly pohádkové knížky a četla se i pohádka
"O myší rodince".
Čtenářsko - literární kroužek
l Děti se v kroužku procvičovaly v jazykolamech. Četly pohádkovou knížku
"O kocourkovi Modroočkovi". Hrály vědomostní kvíz se slovy a na konec si
děti zahrály PEXESO.
l Půjčování knih, internet.
Kratochvílová Alena

Jubilanti listopad
Mikulášková Marie
Vrška Michal
Pokorný Antonín
Krejčiříková Alžběta
Grimmová Dana
Petrová Františka
Šnepfenberg Stanislav
Kratochvíla Miroslav
Strouhalová Naděžda

69 let
69 let
64 let
63 let
63 let
60 let
60 let
55 let
50 let

Jubilantům blahopřejeme a přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.

Narození

26. září se narodil syn Michal Leoně
Noskové a Michalu Jančíkovi.
12. října se manželům Markétě a
Radku Hryzlákovým narodila dcera
Viktorie.
Rodičům a prarodičům malého Michálka a Viktorky blahopřejeme.

Úmrtí

15. října zemřel náš spoluobčan pan
Jan Pinkava.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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