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ZPRAVODA J str. 2

Pasohlávky v obrazech

Jarní počasí se nám letos připomínalo již od samého počátku roku. Nebe 
bylo většinou blankytně modré, sluníčko příjemně hřálo a  teploty dokonce 
stoupaly až ke dvaceti stupňům. Vypadalo to, že zima letos „složila zbraně“ 
velmi brzy. Pak ale přišel duben a s ním i pravé aprílové počasí. Napadl i sníh, 
který však zase brzy zmizel. Teploty sice už netrhají rekordy, ale sluníčko už 
zase krásně svítí a  příchod jara předznamenává i  tradiční návštěvník naší 
obce – čáp, který přiletěl na konci března.



I  během jara pokračovaly stavební práce na budově 
Obecního úřadu. V průběhu dubna by měly být dokončeny 
vnitřní prostory v přízemí a do konce května i venkovní části. 
Byl také pořízen nový kamerový systém za celkem 180.000 Kč. 
Kamery byly instalovány na budově obecního úřadu, na 
hřbitově a  také v  prostoru garáží údržby obce. Dále byly 
umístěny nové informační cedule v prostoru u Turistického 
informačního centra a také u autobusové zastávky. Během 
dubna pak byli přijati i pravidelní sezónní zaměstnanci, kte-
ří se starají o údržbu obce.

Hned od počátku nového roku 2022 začala příprava na 
stavební práce v  přízemí budovy obecního úřadu. Musela 
být vystěhovaná nejen celá knihovna, ale i všechny ostatní 
místnosti, které se v přízemí nachází, včetně archivu nebo 
pošty. Ta bude od 19. ledna 2022 fungovat v budově Turistic-
kého informačního centra, a to po dobu min. jednoho měsí-
ce. Sanace úřadu (oprava vlhkého zdiva) a  další potřebné 
stavební práce budou pravděpodobně probíhat až do května 
letošního roku. Obecní úřad bude nadále v provozu v prv-
ním a ve druhém patře dle úředních hodin. Děkujeme obča-
nům za ohleduplnost během probíhající rekonstrukce.

Z jednání zastupitelstva obce:
Ve středu druhého února se konalo, v  tomto roce první, 

jednání zastupitelstva obce. Během bezmála pětihodinového 
jednání zastupitelé projednali celkem třináct bodů. Hned 
v úvodu vzali na vědomí rezignaci Bc. Simony Jelénkové na 
funkci zastupitele, stejně jako složení slibu paní Vladimíry 
Binderové, která ji ve funkci nahradila. Dále schválili smlouvu 
mezi obcí a MUDr. Martinou Florencovou Veselou, které byl 
umožněn nákup obecního pozemku pro stavbu rodinného 
domu, a  na oplátku se paní doktorka zavázala vykonávat 
v obci lékařskou praxi min. po dobu patnácti let s počáteční 
ordinační dobou dvou hodin jednou týdně. Rozsáhlá diskuze 
se pak vedla u bodu, kde zastupitelé schvalovali prodej dal-
ších šesti stavebních pozemků v oblasti Pasohlávky – východ, 
a to žadatelům z řad místních občanů. Schválili také poskyt-
nutí finančního příspěvku Základní a Mateřské škole Pohoře-
lice, a  to ve výši 1.900.000 Kč. Tyto finance jsou primárně 
čerpány na provoz místní MŠ a  ZŠ. Schválili také uzavření 
Smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních slu-
žeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2022, a to ve výši 50.821 Kč. 
Dalším diskutovaným bodem byla nabídka zapojení obce do 
projektu Pošta Partner, což by znamenalo, že by obec financo-
vala provoz pobočky pošty (mzdy zaměstnanců, energie, 
údržba atd.). Mohla by však rozšířit své služby a na poště by se 
tak mohly platit např. místní poplatky nebo poskytovat služby 
CzechPOINTu. Zastupitelé nakonec rozhodli, že na tuto změ-
nu není vhodná doba a záležitost by se mohla řešit až po pod-
zimních volbách. Zastupitelé také posoudili záměr „D52 
Pohořelice  – st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice“, 

kde si upřesnili, že obec preferuje variantu A, tedy to, že dálni-
ce bude na samostatném násypu, umístěná v  horní novo-
mlýnské nádrži v  souběhu s  hrází. Druhou variantou je 
estakáda přes vodní nádrž, umístěná nad vodní plochou hor-
ní nádrže. U této varianty se však zastupitelé obávají toho, že 
by narušovala krajinný ráz v kraji pod Pálavou, byla by hluč-
nější, silnice by mohla nad vodou promrzat atd. Také vyhod-
notili poskytování půjček z  účelového fondu „Bytový fond 
obce Pasohlávky“ za rok 2021, kdy byly poskytnuty půjčky čty-
řem žadatelům v celkové výši 525.000 Kč.

Ve středu třicátého března se konalo další jednání zastupi-
telstva obce. Během bezmála pěti hodin projednali celkem 
jedenáct bodů. Mezi nimi schválili žádost o změnu územního 
plánu, týkající se projektu rehabilitačního komplexu v prosto-
rách tzv. Rohanovy vily. Projekt byl na zastupitelstvu předsta-
ven již v minulosti a žádost o změnu se týká změny textové 
části tak, aby bylo vyhověno požadavkům stavebního úřadu. 
Naopak neschválili další žádost o  změnu územního plánu 
týkající se projektu výstavby bytových domů vedle hřbitova, 
kde chtěl developer změnit využití ploch tak, aby zde mohl 
postavit „vinné sklepy“, které by budoucí majitelé mohli využí-
vat na uskladnění vína a dalších plodin. Také neschválili změ-
nu územního plánu týkající se části pozemku parc. č. 5069/3 
k.ú. Pasohlávky (vedle Očků) tak, aby zde mohl být stavební 
pozemek. Stejně tak neschválili žádost místního občana 
o prodej pozemku nebo jeho části na území tzv. Donavy, kde 
chtěl pozemek využívat k rybaření. Dále zastupitelé naopak 
souhlasili s  poskytnutím příplatku mimo základní kapitál 
společnosti Pasohlávská rekreační, s. r. o. ve výši třicet milio-
nů korun na realizaci investičního záměru výstavby jedenácti 
freedomků v areálu Kempu Merkur. Rozsáhlá diskuze se ved-
la u bodu týkajícího se dotací z rozpočtu obce pro rok 2022. 
Nakonec byly dotace schváleny následovně: Sbor dobrovol-
ných hasičů Pasohlávky dostal 90.000 Kč, TJ Zetor Pasohlávky 
získal 45.000 Kč, Český zahrádkářský svaz získal 25.000 Kč 
a  Římskokatolická farnost Pasohlávky získala dotaci ve výši 
100.000 Kč. Také bylo schváleno rozpočtové opatření kvůli 
zvýšeným výdajům, způsobených zvýšením nákladů na 
rekonstrukci přízemí budovy obecního úřadu. Během prací 
se zjistil katastrofální stav zdiva, elektrorozvodů, potrubí atd. 
Celková oprava je tedy vyčíslena na 3.200.000 Kč, přičemž 
obec získala dotaci ve výši 1.200.000 Kč. Starostka mimojiné 
také informovala, že provozovateli cukrárny byla dána výpo-
věď a  budova č.  22 byla veřejně nabídnuta. Nakonec byla 
vybrána nabídka na provoz malé smíšenky, kterou bude pro-
vozovat vietnamský obchodník s provozní dobou 8.00 – 20.00 
od pondělí do neděle. V provozu bude hned, jakmile budou 
vyřízeny všechy nutné formality.

Podrobné podklady zastupitelstva jsou k  nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Pasohlávkách.

Simona Jelénková
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Informace z obce

Okénko starostky
Vážení občané,
na základě podnětu od Policie ČR, která obdržela stíž-

nost, byla na úřední desce obecního úřadu zveřejněna 
výzva řešící problematiku skládání popelnic na cyklostez-
ce vedoucí přes naši obec. Naší obcí totiž projíždí pravi-
delně cyklista, kterému popelnice v  den vývozu na 
cyklostezce překáží, podotýkám, že není místní. Snažili 

jsme se mu vysvětlit danou situaci ohledně vývozů v obci, 
pravidelně v pátek, ale stěžovatel situaci zkrátka pochopit 
nechce. A protože s tím obec nic neudělala, a upřímně, co 
s tím chcete dělat, když se jedná o vývoz odpadu jeden den 
v  týdnu, podal stěžovatel podnět na Policii k  šetření. 
Z pohledu zákona je totiž chodník s cyklostezkou pozemní 
komunikací, na kterou se vztahuje zákonná úprava, zákon 
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Po letech jsme opět vítali jaro
Zima končí a jaro přichází každý rok. V naší obci se stalo 

tradicí jeho „vítání“, které však bylo na dva dlouhé roky pře-
rušeno koronavirovou pandemií. Ve středu třiadvacátého 
března však paní Alena Kratochvílová mohla konečně navá-
zat na tradici, kterou zde před sedmi lety zavedla a pozvala 
všechny děti i dospělé na další ročník „Vítání jara“.

To proběhlo již tradičně v prostorách obecní pláže. Paní 
Jaro si pro přítomné děti i jejich dospělý doprovod připravila 
spoustu písniček a básniček, kterými se rozloučila se Zimou 
v podobě vyrobené figury. Ta byla na závěr akce už tradičně 
upálena, jako předzvěst odcházející zimy.

Tento lidový zvyk „vítání jara“ neboli „vynášení Morany“ 
pochází již z předkřesťanské éry. Slaměná figura zde hrála 
ústřední roli. Dívky ji vyráběly ze slaměných došků a obléka-
ly ji do ženských šatů či hadrů. Byla symbolem Smrti a kon-
čící zimy. Průvod ji za doprovodu veselých písní vynášel 
z vesnice, kde ji často vhodil do vody, nebo byla spálena.

Stejný osud potkává i tu naši „Moranu“ a je nutné zmínit, 
že na její zapálení se děti těší nejvíce. Letos bylo pomyslnou 
třešničkou na dortu celé akce ozdobení stromku veselými 
pentlemi, mašlemi a také klíči, které symbolizují „odemykání“ 

č.  13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, a  popelnice 
tak tvoří „překážku na pozemní komunikaci“. Podle tohoto 
zákona lze „překážku“ umístit na pozemní komunikaci 
pouze na základě povolení silničního správního úřadu, 
jinak se jedná o přestupek, za který hrozí pokuta.

Obec také současně vyzvala společnost 
STKO, spol. s r. o., která v obci sváží odpad, aby popeláři 
vysypané popelnice, pokud možno, vraceli na místo, kde 
nebudou překážkou na cyklostezce.

S  ohledem na výše uvedené se proto na Vás obracím 
s  prosbou, abyste bezprostředně po vývozu, pokud jste 
v  pátek doma, sklidili popelnice z  cyklostezky na místo, 
které máte pro ně vyhrazené, tak aby nebyly celý den na 
cyklostezce a netvořily tak překážku cyklistům. Věřte mi, 
že bych nikdy nevěřila tomu, že budeme muset na úřadu 
řešit i takovéto situace, za mě naprosto absurdní, a za nor-
málních okolností snad i jinak pochopitelné. Ale doba je 
taková, jaká je, všichni znají svá práva, ale ne své povin-
nosti, a  ze společnosti se vytrácí i  tolerance. Moc Vám 
děkuji za spolupráci při řešení dané problematiky.

Dále bych vás chtěla informovat o vývoji hodnot dusič-
nanů v pitné vodě v Pasohlávkách. Vodovody a kanalizace 
Břeclav, a. s., stále provádí pravidelné odběry vzorků pitné 
vody v obci a kontroluje ji ve vybraných ukazatelích (dusič-
nany a amonné ionty). Aktuálně se dá říci, že v  letošním 

roce se hodnoty zlepšily, minimálně jsou pod povolenými 
limity: dusičnany – 50 mg/l, amonné ionty – 0,50 mg/l. 
VaK Břeclav tohoto dosáhl tím, že někde po cestě od zdro-
je pitné vody z Nové Vsi mísí vodu s pitnou vodou z vodní-
ho zdroje v  Zaječí, který byl před několika lety 
modernizován. Tímto opatřením se podařilo nadlimitní 
hodnoty dusičnanů dostat alespoň pod povolené limity ve 
většině obcí, které byly zhoršenou kvalitou vody postiženy, 
vyjma obce Velký Dvůr, kde jsou hodnoty stále vysoké.

Přestože hodnoty dusičnanů již nejsou přes povolené 
limity, rozhodli jsme se nainstalovat do místní mateřské 
a  základní školy filtr na odstranění dusičnanů v  pitné 
vodě. Pro děti v místní školce a škole je tak voda téměř bez 
dusičnanů.

Vývoj ukazatelů za posledních 6 měsíců:

Datum Dusičnany (mg/l) Amonné ionty (mg/l)
11. 11. 2021 63,1 0,07
22. 11. 2021 54 0,07
09. 12. 2021 58 0,07
10. 01. 2022 51,9 0,07
07. 02. 2022 36,6 0,07
07. 03. 2022 23 0,07
06. 04. 2022 39,2 0,07

Martina Dominová, Starostka obce.

Ze společenského života
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přírody po zimě. Paní Kratochvílová na 
závěr ocenila velkou účast a poděkovala 
všem, kteří se přišli rozloučit se zimou 
a vesele přivítali jaro.

Simona Jelénková

Barevné Velikonoce
Další z již zavedených tradic naší ves-

nice je Velikonoční zdobení. To letošní se 
uskutečnilo v sobotu šestnáctého dubna, 
opět před budovou obecního úřadu. Pro 
všechny přítomné byl tradičně připraven 

stromek, který brzy získal nový kabát 
v podobě barevných pentlí, mašlí, papí-
rových květin a malovaných vajíček.

Celou akci zorganizovala paní Alena 
Kratochvílová, která by touto cestou ráda 
poděkovala všem, kteří přišli, a  to i  přes 
nepříznivé chladné počasí. Ocenila hlav-

ně to, že se zapojily děti i dospělí a vlastně 
tak všichni společně vytvořili program 
velikonočního odpoledne. Tím bylo nejen 
zdobení stromku, ale i  veselé básničky, 
tanečky a malování křídou. Všechny děti 
za své snažení dostaly sladkou odměnu.

Simona Jelénková
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Velikonoce jako 
svátky plné tradic 

a symbolů
Jsou označovány za nejvýznamnější 

křesťanské svátky. Jejich název je odvozen 

z „velké noci“ ze soboty na neděli, kdy 
došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Jsou oslavou jara, probuzení přírody, 
její plodnosti, naděje i  lásky. Veliko-
noční zvyky a  tradice se místně lišily 
a  dříve probíhaly během velikonoční-
ho období, které trvalo šest neděl. 

Jejich úkolem bylo zbavit se všeho staré-
ho, očistit domácnost i  tělo od chorob 
a připravit se na znovuzrození přírody.

Po dvou letech omezení a  zákazů 
jsme si jejich slavení mohli zase naplno 
užít tak, jako před koronavirovou pande-
mií. Rodiny se opět mohly bezstarostně 
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sejít a chlapci i muži směli zase vyrazit 
na tradiční pomlázku. Ta je totiž jedním 
z  mnoha tradičních symbolů těchto 
svátků.

Mezi další známé symboly Velikonoc 
patří beránek a  zajíček. Beránek je 
v  křesťanství symbolem Ježíše Krista, 
protože byl jako beránek obětován za 
spásu lidstva. Zajíček je převzatý symbol 
z německého vlivu. Dalším podstatným 
symbolem je vajíčko, které symbolizuje 
nový život, plodnost a vzkříšení. Vajíčku 
se vždy přisuzovala magická moc, která 
se ještě zvyšovala jeho obarvením. Důle-
žitou barvou pak byla zejména ta červe-
ná, která je barvou krve a s ní spojeného 
života. Nedílnou součástí Velikonoc je, 
jak už jsme zmínili, pomlázka. Ta je 
vyrobená z vrbového proutí, je spletena 
z  až dvaceti proutků, je dlouhá od půl 
metru do dvou metrů a ozdobená plete-
nou rukojetí a  barevnými stužkami. 
Ženám měla předat mládí a  sílu právě 
těchto proutků. Na pomlázku se chodí 
na Velikonoční pondělí a správně by se 
mělo šlehat jen mašlemi vázanými na 

konci pomlázky, a jen po zádech, nikoliv 
po hýždích. Na svátečním stole pak ved-
le vajíček nesmí chybět ani mazanec, 
neboli sladký kynutý bochník, který je 
symbolem Slunce. Dalšími symboly 
těchto svátků jsou kříž a kočičky. Kříž je 
nejdůležitějším symbolem, protože Ježíš 
Kristus byl odsouzen k  smrti ukřižová-
ním, symbolizuje pozemský a  božský 

život. Kočičky symbolizují palmové rato-
lesti, kterými obyvatelé Jeruzaléma vítali 
přicházejícího Ježíše Krista. Tradičním 
křesťanským zvykem je jejich svěcení na 
Květnou neděli.

(Zdroj: www.poradimesi.cz  
– Velikonoce a jejich symboly  

(Martin Motloch, 25. 3. 2016))
Simona Jelénková

Kemp Merkur Pasohlávky
Kemp Merkur Pasohlávky se otevřel 

pro veřejnost 8. 4. 2022 v 7:30 hodin.
V  den otevření již nedočkaví rybáři 

čekali netrpělivě u brány. O týden poz-
ději byl velikonoční víkend prvním 
zatěžkávacím víkendem, kdy byla obsa-
zenost v  kempu jako v  prázdninovém 
pracovním dnu.

Informace ohledně otevření recepcí:
Od 1. května bude otevřena pro veřej-

nost i výjezdová recepce. Zadní recepce 
bude otevřena až na letní sezónu.

Touto cestou si dovolujeme požá-
dat, aby každý návštěvník respektoval 
uzavření Zadní recepce a neničil bránu 
jejím přelézáním, přenášením kol, 
kočárků, přehazováním dětí apod.

Podmínky pro vystavení/aktivování 
permanentních karet do kempu:

Upozorňujeme občany Pasohlávek, 
že vstup do kempu mají zdarma na 
základě předložení aktivní permanent-
ní karty. Kartu lze vystavit občanům 
s trvalým pobytem v obci po předložení 
OP nebo platného dokladu totožnosti.

Občanům Pasohlávek, kteří mají 
vystavené permanentní karty pro 
vstup do kempu s  fotografií z  let 
2017-2021, BUDOU KARTY AUTO-
MATICKY AKTIVOVÁNY.

Občané, kteří mají zájem o  vystavení 
permanentní karty nebo chtějí vystavit 
permanentní vjezd pro svůj automobil-
pro rok 2022, se musí dostavit do budovy 
recepce v průběhu května 2022 na zákla-
dě předchozí telefonické domluvy na 
telefonním čísle 774 431 990. Cena za kar-
tu pro občany Pasohlávek je pro 1 auto-
mobil 500 Kč. Karty na automobily, které 
byly vystaveny v letech 2017-2021, NEBU-
DOU automaticky aktivovány, ale je 
potřeba osobní návštěva a úhrada 500 Kč.

O  dva ročníky Zahájení turistické 
sezóny jsme již přišli, a  proto jsme 
opravdu rádi, že se letošní Zahájení 
turistické sezóny uskuteční.V  pátek 6. 
a  v  sobotu 7.  května za účasti hvězd 
jako je Marek Ztracený, Pokáč, NO 
NAME, Walda Gang, Desmod, Turbo, 
Prague Queen, Křídla, Reflexy, Panop-
tiko, Realita a další. Na ty nejmenší se 
v  sobotu těší WIKIHO SVĚT s  jeho 
„kouzelným“ zahájením sezóny a  na 
teenagery se v  sobotu těší DamjanSi-
riški & Ondra Šenk s  jejich profesio-
nální FREESTYLE BIKE exhibicí Bike 
O’ClockShow. Více informací na www.
zahajeni -sezony.cz

22.  května se uskuteční triatlonový 
závod, který je součástí Českého pohá-
ru v triatlonu, PálavaRace. PálavaRace 

je tradičním závodem v dlouhém triat-
lonu. Trať polovičního IRONMANA 
povede v malebném okolí vodní nádr-
že Nové Mlýny obklopenou vinicemi. 
Závodu se navíc již tradičně účastní 
kompletní česká triatlonová elita 
a  závodníci ze zahraničí. Titulárním 
sponzorem závodu je společnost CTP 
společně s  ostatními partnery jako je 
AUDI, HISPORT, SONBERK.Více infor-
mací na www.trirace.cz

26.–29. května se můžete těšit jako již 
každoročně na EUROBIKE FEST. Více 
informací na www.eurobikefest.cz

V červnovém měsíci se koná Festival 
Radosti a  Života pod Pálavou a  to 
3.–5. června. Můžete se těšit například 
na skupinu Deloraine, Maoka, Léčivé 
divadlo Gabriely Filippi aj. Také může-
te navštívit bohatý jarmark a  dát si 
něco dobrého k snědku nebo zakoupit 
jedinečné zboží.

Dále se můžete těšit na sraz americ-
kých aut – Lucky CruisersWeekend. Velký 
mejdan s vůní benzínu a dobrého jídla si 
jistě užijete. Akce se koná 9.–12. června. 
Více informací na www.lcw.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu, tým 
Kempu Merkur Pasohlávky.
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Jubilanti únor
Vlastimil Binder 88 let
Zdeňka Sedláková 74 let
Alena Grimmová 72 let
Eva Ingrová 65 let
Jiří Culek 64 let

Jubilanti březen
Brigita Ferbyová 83 let
Ladislav Mikulášek 72 let
Ludmila Zelenáková 63 let
Růžena Jelénková 63 let
Alena Mrkvicová 55 let
Ondřej Vrška 55 let

Jubilanti duben
Helena Karvaiová 88 let
Božena Suchánková 84 let
Alfred Ferby 83 let
Zbyněk Hájek 75 let
Vojtěška Mikulášková 71 let
Jiřina Chludilová 70 let
Jiří Slabý 68 let
Zdeněk Suchánek 62 let
Rostislav Dubš 60 let
Jaroslav Paleček 60 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým podpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o zveřej-
nění ve společenské kronice zpra-
vodaje, může se podepsat na OÚ. 
Děkujeme za pochopení.

Úmrtí
Dne 13.  února  2022 zemřela paní 
Eva Moravcová.
Dne 28.  února  2022 zemřela paní 
Marie Binderová.

Pozůstalým vyslovujeme  
upřímnou soustrast.

Narození:
Dne 15.  března  2022 se Milanovi 
Šnefenbergovi a Olze Turkové naro-
dil syn Ondřej.
Dne 19.  dubna  2022 se manželům 
Olze a Lukášovi Mikuláškovým naro-
dil syn Lukáš.

Rodičům i prarodičům  
blahopřejeme.

 Společenská kronika

Inzerce

PozvánkyPozvánky 

Český zahrádkářský svaz Pasohlávky zve všechny příznivce vína 
a dobré muziky na  

PŘEHLÍDKU VÍNA PASOHLÁVKY 

která se uskuteční v sobotu 14. května 2022 v kulturním domě 
v Pasohlávkách. 

Zahájení proběhne ve 12.00 hod. K tanci, zpěvu a poslechu 
bude hrát cimbálová muzika CimbalMEN Zdeňka Valáška.  

Vstupné je 300 Kč, v ceně je vstup, katalog, sklenička a volná degustace vína. 

 

Obec Pasohlávky připravuje 

DĚTSKÝ DEN, 
který se uskuteční v sobotu 4. června 2022 od 

10.00 do 13.00 hod. v areálu fotbalového hřiště 

Pro děti i dospělé bude připravena spousta disciplín, 
atrakcí a další zábavy. 

 

Obec Pasohlávky připravuje 

ZÁJEZD DO ZOO JIHLAVA 
v sobotu 16. června 2022 

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu Pasohlávky do 
pondělí 13. června 2022 do 12.00 hod, a to osobně, telefonicky 
na čísle 519 427 710 nebo e-mailem na obec@pasohlavky.cz. 

 

 

 

 

Navštivte nově otevřený 
obchod, kde najdete:

 ❑ dárkové a dekorační zboží

 ❑ drobnou galanterii

 ❑ různé druhy kávy a čajů

 ❑ sušené ovoce a ořechy

 ❑ ručně tvořené výrobky 

Kde: 	 Eva	Minaříková,	Pasohlávky	74
Kdy: 	 Po	–	Pá	 	 9	-	12		 13	–	17
	 So	 	 9	-	12


