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q do 31. října  je splat ný po pla tek za ko -
mu nál ní od pad

q od 10. říj na se vy bí rá stoč né a je splat -
né do 31. 10. 2011

Svoz ne bez peč né ho od pa du bude dne
8. října od 10.30 hod do 11.30 hod u OÚ 
a ve stej nou dobu bude u OÚ pu tu jí cí kon -
tej ner.

In for ma ce
obec ní ho úřa du

Senior pasy

Ve  čtvr tek 1. září 2011 byli slav nost ně při ví tá ni sta ros tou, mís -
tosta rost kou a člen ka mi SPOZ při OÚ v Pa so hláv kách noví žáci naší
ško ly. Do prv ní tří dy le tos na stou pi li: Jo sef He le šic, Da vid Sa lay, On -
dřej Bu ček a Na tá lie Sý ko ro vá.

Prv ňáč kům pře je me hod ně zda ru a dob ré škol ní vý sled ky. 
Slabá Alena

Obec Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti Ob čan ské ho sdružení Di a ko -
nie Brou mov vy hla šu je HU MA NI TÁR NÍ SBÍR KU
q Let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské, pán ské, dět ské)
q Lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek, zá clon
q Lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá vej te od řezky a zbyt ky

lá tek)
q Do má cí po tře by - ná do bí bílé i čer né, skle nič ky (vše jen funkč ní

a ne po ško ze né)
q Va to va né při krýv ky, pol š tá ře a deky
q Obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
q Hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní

Sbír ka se usku teč ní
- v pá tek 14. 10. 2011 od 16.00 do 18.00 hod.
- v so bo tu 15. 10. 2011 od 10.00 do 12.00 hod.
Před mět né věci nos te pro sím v uve de ný čas do kul tur ní ho domu

za ba le né do ige li to vých pyt lů či kra bic, aby se ne po ško di ly trans por -
tem.

Ozná me ní obec ní ho úřa du 

Po zván ka
Dne 4. lis to pa du 2011

se usku teč ní

v kulturním domě v 17 hodin
zdra vot ní před náš ka na téma:

"Jak zkva lit nit život"
pana dok to ra

Lu bo mí ra Chme la ře.

Sr deč ně Vás všech ny zvu

Si mo na Fi a lo vá (Sko ta lo vá).

Prvňáčci

SE NI OR PASY jsou uni kát ním pro jek tem
Ji ho mo rav ské ho kra je, kte rý vzni kl na pod po ru 
oby va tel stva s vě kem od 55 let. Za po je ní do
pro jek tu je ZDAR MA! Pro jekt při ná ší uce le ný
a jed not ný sys tém slev na vý rob ky a služby po -
sky to va ný držite lům ka ret SE NI OR PAS.
Na bí ze né sle vy ve výši 5 – 50% jsou pri már ně
za mě ře ny na zdra vot nic tví, lá zeň ství, well ness, 
ces to vá ní, stra vo vá ní, uby to vá ní, vzdě lá ní,
mu zea, ga le rie, ale i spo třeb ní ná ku py.

Bližší in for ma ce na jde te na:
www.se ni or pa sy.cz
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Vý pis  z usne se ní Rady obce ze dne 22. 8. 2011

RO schva lu je:
- po skyt nu tí daru do tom bo ly při po řá dá ní Chor vat ské -

ho kul tur ní ho dne v Je vi šov ce na zá kla dě žádos ti sleč -
ny D. D., a to ve for mě ví ken do vé ho po by tu
v bun ga lo vu pro 2 oso by v ATC Mer kur v době mimo
hlav ní re kre ač ní se zo nu. Při po řá dá ní této slav nos ti
bude obec Pa so hláv ky pro pa go vá na re klam ní mi ma -
te ri á ly,

- změ nu pro voz ní doby v míst ní knihov ně od 1. 9.
2011, a to ve dnech úte rý a čtvr tek vždy v době 16.30 - 
19.00 hod.,

- po řá dá ní Hu ma ni tár ní sbír ky Di a ko nie Brou mov
v Pa so hláv kách v ter mí nu 14. 10. - 15. 10. 2011
v KD.

RO bere na vě do mí:
- stížnost pro vo zo va te lů re stau ra ce Schnit zel hou se

v ATC Mer kur na el. pří kon v kem pu,  kte rý je dle
do pi su ne do sta ču jí cí. Rada obce ne sou hla sí s ná hra -
dou ško dy a uklá dá ve dou cí mu kem pu ATC, aby po -
dal pí sem nou zprá vu v před mět né stížnos ti
k in ten zi tě vý pad ku el. ener gie v ATC a také, aby při
in sta la ci no vé ho re gu lač ní ho sys té mu v ATC byly
řád ně pro mě ře ny od bě ry a dle po tře by nově pře fá zo -
vá ny, aby k pří pad ným vý pad kům již v bu douc nu
ne do chá ze lo,

- zá pis z míst ní ho še t ře ní 9. 8. 2011 v k. ú. Mu šov -
"Do na va",

- stížnost od J. Š. na čer nou sklád ku v k. ú. Mu šov -
"Do na va",

- výzvu Od bo ru územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní ho úřa -
du při MěÚ Po ho ře li ce k bez od klad né mu za sta ve ní
pra cí na stav bě, kte ré jsou pro vá dě ny v roz po ru s vy -
da ným sou hla sem Obce Pa so hláv ky a také bez sou -
hla su pří sluš né ho sta veb ní ho úřa du, 

- stížnost P. Š. na lety vr tul ní ku, kte ré pro bí ha ly ve
dnech 20. 8. - 21. 8. 2011 v ATC Mer kur. Ve dou cí
kem pu za slal stěžova te li omlu vu, s je jímž zně ním se
RO zto tožňuje,

- vy já d ře ní spo leč nos ti H. R. S. a. s. Pra ha, zast. J.  V.,
ke Sdě le ní, kte ré Obec Pa so hláv ky za sla la spo leč nos -
ti H. R. S. a. s. Pra ha dne 27. 7. 2011 ve věci ro ze sta -
vě né ho po ly funkč ní ho domu a vy pr še ní ná jem ní
smlou vy.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti ve dou cí ho ATC
a RZL Vl. Su chán ka, aby spo leč nost Če chy men za jis ti la
os tra hu kem pu i v mě sí ci září, a to vždy v pá tek a so bo tu
na noč ních smě nách v po čtu 2 pra cov ní ků. Dle sdě le ní
část ka za tuto službu nad rá mec smlou vy ne pře kro čí
20 000 Kč. 

Vý pis z usne se ní Rady obce ze dne 5. 9. 2011

RO schva lu je:
- zve řej ně ní zá mě ru obce na pro ná jem po zem ku p. č.

6150 v k. ú. Pa so hláv ky o vý mě ře 45 677 m2, za cenu
2 100 Kč/ha/rok. Po ze mek je ur čen pro ze mě děl skou
čin nost,

- ná jem ní smlou vu č. 39/2011 mezi Obcí Pa so hláv ky
a T. F.,

- smlou vu o sdružených službách do dáv ky elek tři ny ze
sítě NN č. 9201105690 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a E. ON Ener gie, a. s., F. A. Ger stne ra 2152/6,
370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,

- smlou vu č. H - U/43 o nájmu hro bo vé ho mís ta uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a Z. S.,

- do da tek č. 1 ke Smlou vě č. U/9 o nájmu hro bo vé ho
mís ta uza vře ný mezi Obcí Pa so hláv ky a Z.S.,

- sku pi no vou po jist nou smlou vu pro po jiš tě ní od po -
věd nos ti za ško du způ so be nou pro vo zem vo zi dla
č. 3084688192 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a Čes kou pod ni ka tel skou po jišťov nou, a. s., Vien na
In su ran ce Group, Bu dě jo vic ká 5, 140 21 Pra ha 4,

- ukon če ní Smlou vy o nájmu po zem ku ze dne 5. 5.
2010 do ho dou ke dni 5. 9. 2011 na zá kla dě žádos ti
spo leč nos ti ZIDO GAME s. r. o., Břec lav ská 330,
Hruš ky,

- do prav ní a pro voz ní řád pro au to kemp ATC Mer kur
Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí:
- zna lec ký po su dek č. 6015/11 D, vy pra co va ný J. K.,

o ce ně práv od po ví da jí cích věc ným bře me nům pod -
zem ních ve de ní inženýr ských sítí na po zem ku p. č.
3163/104 v k. ú. Mu šov, kte rý je ve vlast nic tví M. J.
a F. K. RO sou hla sí s vy pra co va ným zna lec kým po -
sud kem a uklá dá Obec ní mu úřa du vy pra co vat smlou -
vu o zří ze ní věc né ho bře me ne, sou čas ně s tím
i vy pra co vá ní ge o me t ric ké ho plá nu k zá pi su inženýr -
ských sítí do ka tas t ru ne mo vi tos tí,

- sta no vis ko k čer né sklád ce na "Do na vě" od Ryb ní kář -
ství Po ho ře li ce a. s., Po ho ře li ce,

- ce no vou kal ku la ci na pro ve de ní as fal to vé cyk los -
tezky od spo leč nos ti Inženýr ské stav by Brno, s. r. o.,
Brno a od spo leč nos ti Pražské sil nič ní a vo do hos po -
dář ské stav by, a. s., Tlu ma čov,

- stížnost H. B. a B. S. na hu deb ní pro duk ce v piz ze rii
Ko me ta,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - čer ve nec 2011.

RO sou hla sí se stav bou ko pa né stud ny na po zem ku
p. č. st. 906 v k. ú. Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti M. O.,
dle při ložené ho si tu ač ní ho ná kre su.

Z činnosti rady obce
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Jste z Jižní Mo ra vy a vá há te, kam vy ra zit s dět mi za zá -
ba vou? Ne ví te, kte rou kni hu, cd či DVD va šim ra to les tem 
kou pit či ja kou spo le čen skou hru si s nimi za hrát? Pak ur -
či tě na hléd ně te na webo vé strán ky

 www.mestoprodeti.cz! 

Web Měs to pro děti.cz byl zří zen za úče lem co nej -
kom plex něj ší ho zma po vá ní  čes ké kul tu ry, ak ti vit a zá ba -
vy pro děti ve věku od 3 do 15 let.

Jed not li vé rub ri ky webu před sta vu jí uce le ný pře hled
se stá va jí cí z fil mo vých pre mi ér, no vi nek na DVD a CD, di -
va del ních před sta ve ní, vý stav v ga le ri ích a mu zeích,
knižních a her ních ak tu a lit. Zá ro veň jsou do pl ně ny o ne zá -
vis lé re cen ze a člán ky, kte ré vám po mo hou lépe se zo ri en -
to vat v ne pře ber ném množství akcí a ti tu lů. V ne po sled ní
řadě tu na jde te i pou ta vé roz ho vo ry a té ma ta spa da jí cí do
dět ské ho svě ta.

Po kud si ne ví te rady, kam vy ra zit s dět mi, či co z ne -
pře ber né ho množství knih, hu deb ních no si čů, DVD nebo
her by udě la lo ra dost va šim nej men ším, je Měs to pro

děti.cz tím pra vým mís tem. Zde se můžete v kli du roz hod -
nout, kte rou z akcí chce te na vští vit a do zvě dět se více
o jed not li vých ti tu lech, jež se prá vě na chá ze jí v ob cho -
dech, a z je jichž množství lec kdy pro pa dá te pa ni ce. 

Chce te mít pře hled o kul tu ře pro děti v Brně? Pak čtě -
te naše br něn ské rub ri ky: tipy na akce pro děti v Brně; di -
va del ní zpra vo daj měs ta Brna; re cen ze di va del ních
před sta ve ní pro děti; pro gram dět ských di va del ních
před sta ve ní v Brně; ad re sář di va del, mu zeí a ga le rií
v Brně.

Měs to pa t ří dě tem! Ví tej te tedy ve měs tě, kde stres je
zažehnán a vy si můžete po ho dl ně z do mo va se sta vit
vlast ní pro gram a vy brat si to, co by moh lo ba vit vás a pře -
de vším vaše děti. S námi bu de te mít nejen pře hled, ale
i vět ší jis to tu, že ne šláp ne te vedle!

Web Měs to pro děti.cz pro vás den ně ak tu a li zu je tým
pro fe si o nál ních re dak to rů s bo ha tý mi zku še nost mi v ob -
las ti kul tu ry v ČR. 

Web: www.mestoprodeti.cz
Autorka článku: Klára Stuchlá Libertová

Měs to pro děti.cz na Br něn sko ne za po mí ná!

Pozvánka
na kulturní akce

Vzpomínka na letošní turnaj hospod

11. 11. - sál Rad ni ce v Po ho ře li cích
Talk show Jit ky Aste ro vé a Hany
Čížkové "Do kud jsme mla dí . . ."
Za čá tek v 19.00 hod.

Show Jit ky Aste ro vé a Han ky Číž kové
o živo tě, o lás kách a o tom, jak si udržet
mlá dí. Vy prá vě ní pe prných his to rek ze
sou kro mí hvězd.

Vr cho lem je vy stou pe ní vy ni ka jí cí
věšt ky ně či kar tář ky v jed né oso bě, ně -
kte ří di vá ci se zú čast ní show pří mo na
pó diu u kar tář ky. 

http://www.mestoprodeti.cz
http://www.mestoprodeti.cz
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Ju bi lan ti říjen
Dubš Rostislav          73 let
Pin ka vo vá Vlas ta 70 let
Úrad ník Cyril           70 let
Ko va řík Fran ti šek    68 let
Va šíč ko vá Ja ro sla va    66 let
Fa jmon Jan         66 let
Grimm Ja ro slav          64 let
Kadlíčková Zdenka     64 let
Na šim ju bi lan tům pře je me jen

hod ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti.

Svatba

V so bo tu 10. září si řek li své
"ANO"  Jana Je doun ko vá a Šte -
fan Ju rik.

No vo manželům bla ho pře je me a pře -
je me v živo tě  jen samá nej.

Úmrtí

Dne 19. srp na 2011 ze mřel náš
spo lu ob čan pan Fran ti šek Sed lák.

14. září 2011 ze mřel  náš spo lu ob -
čan pan Jo sef Do man ský.

 

15. září 2011 ze mře la naše spo lu -
ob čan ka paní Emí lia Pro cház ko vá.

Po zůsta lým ro di nám vy slo vu je me
upřím nou sou strast.

Stříbrná svatba
Obec ní úřad spo lu se SPOZ

uspo řá da li v so bo tu  17. 9. 2011 stří -
br nou svat bu manželům Ma rii a
Sta ni slavovi Fa jmo no vým.

Blahopřejeme
Alena Slabá

Společenská
kronika

Pozvánka na kulturní akce
v Pohořelicích

19. říj na - sál Rad ni ce v Po ho ře li cích 
Di va dlo Pav la Tráv níč ka - Manžel ské ilu ze

Au tor: Eric As sous
Režie: Pa vel Tráv ní ček

 

Hra jí:
Ma xim
Pa vel Tráv ní ček 
Je an ne
Mar ta Rich te ro vá
Claude
Da vid Su cha ří pa

 

Po znám ka au to ra: 
Ono je vždyc ky ris kant ní,
neřku - li ne bez peč né dě -
lat si ze život ní ho part ne ra 
dů věr ní ka. 
Vyžado vat upřím nost, to
je za čá tek vážné re vi ze
vzta hu, vzá jem né ho po -
de zí rá ní a ne od pus ti tel né
žár li vos ti. 
Každá lež má své sou vis -
los ti, každá prav da ský tá
ne bez pe čí. Pros tě dů vě ra 
musí zů stat ilu zí. To je
bez po chy by zá klad ní
pod mín ka k tomu, aby
byl v manžel ství za cho -
ván mír. 

Přijďte se i Vy zamyslet, ale hlavně zasmát
nad svým manžel stvím.

Vstup né v před pro de ji 200 Kč, na místě 220 Kč. 
Předprodej od 10. 10. 2011 v kanceláři KIC, Brněnská 2, Pohořelice.


