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Okén ko sta ros ty
Vážení spo lu ob ča né, skon či ly prázd ni ny, děti opět za -

ča ly cho dit do ško ly, vět ši na pra cu jí cích má již do vo le nou
také za se bou. Pře ji Vám všem pří jem né, zkra cu jí cí se pod -
zim ní dny, hod ně elá nu a ener gie do dal ší prá ce.

V dneš ním zpra vo da ji máte vložený an ket ní lís tek, ve
kte rém se Vás do ta zu je me, zda má zas t u pi tel stvo obce
schvá lit vy hláš ku o tom, aby se v ne dě li a ve stá tem uzna -
ných svát cích za ká za lo pro vá dě ní hluč ných čin nos tí, jako je
se ká ní trá vy, ře zá ní dří ví, atd. Tou to otáz kou se za bý vá me
z dů vo du, že se nám množí stížnos ti na pro vá dě ní hluč ných
čin nos tí prá vě o ne dě lích a svát cích. Je li kož však ne chce me
di rek tiv ně za ká zat tuto čin nost bez před cho zí ho Va še ho vy -
já d ře ní, žádá me Vás o vy pl ně ní an ket ní ho líst ku a vho ze ní
do schrán ky obec ní ho úřa du (schrán ka je umís tě na z dru hé
stra ny sto ja nu schrán ky poš ty před bu do vou obec ní ho úřa -
du). Hla so vá ní pro bí há také na webo vých strán kách obce.

Bě hem mě sí ce srp na bylo do kon če no za tep le ní bu do vy
ma teř ské a zá klad ní ško ly, kte ré spo čí va lo v na le pe ní po ly -
sty ré nu na stě ny bu do vy, za tep le ní stro pů izo lač ní va tou,
vý mě ny všech dve ří bu do vy a na le pe ní izo lač ních fó lií na
skla oken, kte rá byla vy mě ně na v roce 2005. V rám ci za -
tep le ní bu do vy byla udě lá na nová fa sáda. 

V mě sí ci srpnu jsme byli oslo ve ni fir mou, kte rá pro vá dí
brou še ní sil ni ce I 52 (Brno - Mi ku lov) na hrá zi je ze ra, zda
by chom využili od brou še né ho recyklá tu na ces ty v obci.
Je li kož se jed na lo o na bíd ku za vel mi vý hod ných fi nanč -
ních pod mí nek, rada obce roz hod la o ak cepta ci na bíd ky.
Z recyklá tu byla opra ve na ko mu ni ka ce v kem pu, ces ta ke
kem pu, ko mu ni ka ce ke hřbi to vu (ale spoň hru bá opra va do
doby vý stav by pá teř ní in frastruk tu ry k bu dou cím láz ním)
a ces ty u cha tek. Cel ko vé ná kla dy byly ve výši 100.000 Kč.

Bě hem srp na bylo také za há je no po kra čo vá ní bu do vá ní 
cyk los tezky Brno - Ví deň. V rám ci ka tastrů naší obce byla

vy as fal to vá na hráz u střed ní No vo mlýn ské nádrže smě rem 
od kem pu, ko lem sou to ku řek Dyje, Jih la vy a Svrat ky až po 
most u Iva ně. Dále se bude sta vět mos tek na kon ci pro me -
ná dy smě rem ke kem pu a na dru hé stra ně pro me ná dy se
bude po kra čo vat v as fal to vá ní po hrá zi smě rem k Bro du
nad Dyjí včet ně vý stav by no vé ho mos tu. 

V mě sí ci září bude pro bí hat bu do vá ní roz ší ře ní vý jez du
od pro dej ny Jed no ty. Vý jezd ne od po ví dá do prav ní mu
zatížení a za brá ní se pří pad ným ko li zím vo zi del, kte rá
vyjíždějí od Jed no ty a vo zi del, kte rá chtě jí na ko mu ni ka ci od -
bo čit.

V tom to mě sí ci bude pro ve de na vý mě na oken a dve ří
v bu do vě obec ní ho úřa du a v kul tur ním domě. Dů vo dem vý -
mě ny je, že v sou čas nos ti již okna vů bec ne těs ní a např.
v loň ském roce již ně kte rý mi okny v kul tur ním domě vítr
na fou kal sníh dovnitř bu do vy. Od vý mě ny vý pl ní si sli bu je -
me úspo ru ve vý tá pě ní obou bu dov.

V prů bě hu mě sí ce září či říj na by měla pro bí hat vý stav -
ba chod ní ku u kos te la u bu do vy bý va lé fary, dnes Pen zi o nu 
u Sva té Anny. Re a li za ce chod ní ku pro běh ne v pří pa dě do -
ho dy s Řím sko ka to lic kou far nos tí o umís tě ní chod ní ku na
po zem ku far nos ti.

V říj nu bude také pro bí hat vý mě na re tar dé rů v uli ci
k Yachtclu bu - z ny něj ších mon to va ných na nové, ze zám -
ko vé dlažby. Tyto re tar dé ry bu dou stej né, jako v loň ském
roce vy mě ně né na síd liš ti.

Také by se mělo zkul tur nit pro stře dí u Jed no ty a to vý -
mě nou sta ré dlažby za no vou a zru še ním ne od po ví da jí cích
scho dů od Jed no ty. Do hod li jsme se na tom to po stu pu s ve -
de ním Jed no ty Mi ku lov, kdy nám bylo při slí be no již
zmí ně né zkul tur ně ní oko lí pro dej ny.

Tomáš Ingr

Dům pro se ni o ry Vra no vi ce
Vážení spo lu ob ča né,

byli jsme požádá ni pa nem Ing. He li ka rem, sta ros tou
obce Vra no vi ce, o uve řej ně ní zá mě ru vy bu do vá ní Domu
pro se ni o ry ve Vra no vi cích. Stav ba je re kon struk cí bý va lé -
ho Ag ro družstva na Ná měs tíč ku, jed ná se o klid nou část
stře du obce. Celý are ál byl vy brán pro vý stav bu vzhle dem
k do sta teč né ve li kos ti ob jek tu a možnos ti vy tvo řit kva lit ní
zá ze mí pro po ho dl ný a klid ný po byt se ni o rů. Cí lem ve de ní
obce Vra no vi ce je stav bu za há jit ješ tě v le toš ním roce
s před po klá da ným do kon če ním ve dru hém po lo le tí r. 2013.
Služby v Domě pro se ni o ry jsou před nost ně na bíd nu ty míst -

ním spo lu ob ča nům a dále ob ča nům z blíz ké ho oko lí.
Po pis pro jek tu:

Pro jekt bu do vy Dům pro se ni o ry ob sa hu je ná sle du jí cí
pa ra me t ry:

- Účel užívá ní stav by: byd le ní pro chrá ně nou sku pi nu
oby va tel, tj. se ni o ři v dů cho do vém věku, kte ří jsou ješ tě
na to lik zdat ní, že ne po tře bu jí sou stav ný do hled a ústav -
ní péči.

- Jed ná se o dům s byty pro jed no člen né, ma xi mál ně
dvou člen né do mác nos ti.
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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 27. 6. 2011

RO schva lu je:
- Smlou vu č. H/72 o nájmu hro bo vé ho mís ta uza vře nou

mezi Obcí Pa so hláv ky a R. Z.
- Smlou vu o umís tě ní stav by a uložení čás ti roz vod né

sítě a ko mu ni ka cí na po zem ky vlast ní ka uza vře nou
mezi Ther mal Pa so hláv ky, a. s., Pa so hláv ky 1 a Obcí
Pa so hláv ky, ke stav bě "Ther mal Pa so hláv ky - vo do -
vod užit ko vé vody".

- Smlou vu o umís tě ní stav by a uložení čás ti roz vod né
sítě a ko mu ni ka cí na po zem ky vlast ní ka uza vře nou
mezi Ther mal Pa so hláv ky, a. s., Pa so hláv ky 1 a Obcí
Pa so hláv ky, ke stav bě "Ther mal Pa so hláv ky - vo do -
vod mi ne rál ní vody". 

- Smlou vu o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji ho mo rav ské -
ho kra je v rám ci Pro gra mu roz vo je ven ko va Ji ho mo rav -
ské ho kra je na akci "Vý stav ba dět ské ho hřiš tě se
sa do vý mi úpra va mi v Pa so hláv kách", uza vře nou mezi
Ji ho mo rav ským kra jem, Žero tí no vo nám. 3/5, 601 82 Br -
no a Obcí Pa so hláv ky.

- Ná jem ní smlou vu č. 33/2011 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a J. K.

- Kni hov ní řád Míst ní knihov ny v Pa so hláv kách včet ně
Pří lo hy č. 1 - Ce ník služeb a po plat ků. Tím to po zbý vá
plat nost Vý půjč ní řád Míst ní knihov ny v Pa so hláv -
kách ze dne 25. 2. 2002.

- Smlou vu o vý půjč ce ne mo vi tos ti, č. PM030172/2011 
- ZD Maj/Sm, uza vře nou mezi Po vo dím Mo ra vy, s. p., 
Dře vař ská 11, 601 75 Brno a Obcí Pa so hláv ky, ke
stav bě "Cyk lis tic ká stez ka Brno - Ví deň, dob ro vol ný
sva zek obcí: Cyk los tez ka Brno - Ví deň" - úsek Pa so -
hláv ky 1.

- Smlou vu o po sky to vá ní bez peč nost ních služeb
č. 201111001001 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a spo leč nos tí ČE CHY MEN s. r. o., Po toč ní 503/3,
717 00 Os t ra va - Bar to vi ce.

- Ná jem ní smlou vu č. 34/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a B. F.

- do náš ku ná po jů a na nu ků po pláži u malé la gu ny na zá -
kla dě žádos ti pana I. Š. Za tuto službu je sta no ven po -
pla tek dle plat né ho ce ní ku.

RO sou hla sí:
- s po skyt nu tím in for ma cí o ATC Mer kur na téma

"Snižová ní ná kla dů" pro ba ka lář skou prá ci L. Š.
- se za půj če ním sálu pro zkou še ní ka pe ly na zá kla dě

žádos ti pana J. K. za těch to pod mí nek. Za půj če ní sálu
bude zdar ma, bu dou uhra ze ny pou ze ná kla dy spo je né
s od bě rem el. ener gie. Oso bám, kte ré nejsou čle ny uve -
de né ka pe ly, je vstup do sálu za ká zán. Sál bude po
zkouš ce vždy řád ně ukli zen. Zod po věd nou oso bou za
po řá dek a při kon tak tu s obec ním úřa dem je žada tel. Za 
bez plat né za půj če ní sálu bude pro ve den 1x roč ně vel -
ký úklid sálu.

- se zpl no moc ně ním Z. K., k na rov ná ní si tu a ce a na sto -
le ní po řád ku v k. ú. Mu šov na úze mí tzv. "Do na va".

- s ná vrhem spo leč nos ti Vi nofrukt a. s. Dol ní Du na jo vi -
ce na bez plat né po skyt nu tí zá vla ho vé cív ky na za -

Dům pro se ni o ry Vra no vi ce Z činnosti rady
a zastupitelstva obce- Do pro vod né vy ba ve ní: Klub dů chod ců, ku chy ně s den -

ní ka pa ci tou 180 jí del, jí del na, zá ze mí pro spo leč né pra -
ní, zá ze mí pro za jiš tě ní do pro vod ných zdra vot ních
a so ci ál ních služeb.

- Celý by to vý kom plex je vy ba ven vý ta hy a je ře šen jako
bez ba ri é ro vý.

Uby to va cí ka pa ci ta:
4 x   bytová jednotka č. 1 1 + kk 39,25 m2

12 x bytová jednotka č. 2 1 + kk 36,56 m2

2 x   bytová jednotka č. 3 1 + kk 32,42 m2

4 x   by to vá jed not ka č. 4 1 + kk 20,86 m2

2 x   by to vá jed not ka č. 5 1 + kk 36,80 m2

2 x   by to vá jed not ka č. 6 1 + kk 35,70 m2

24 x by to vá jed not ka č. 7 1 + kk 31,73 m2

2 x   by to vá jed not ka č. 8 1 + kk 43,25 m2

2 x   by to vá jed not ka č. 9 1 + kk 36,97 m2

2 x   by to vá jed not ka č. 10 1 + kk 44,23 m2

- Sou čás tí každé by to vé jed not ky bude ku chyň ský kout
a so ci ál ní za ří ze ní.

- Sou čás tí pro jek tu je na va zu jí cí roz sáh lý za hrad ní trakt
ur če ný pro ak tiv ní od po či nek.

V rám ci so ci ál ních služeb bu dou za jiš tě ny a na bí ze ny
ná sle du jí cí služby:

- po moc při zvlá dá ní běžných úko nů péče o vlast ní oso bu
- zpro střed ko vá ní kon tak tu se spo le čen ským pro stře dím
- so ci ál ně te ra pe u tic ká čin nost
- po moc při uplat ňo vá ní práv, opráv ně ných zá jmů a při

ob sta rá vá ní osob ních záležitos tí
Uby to vá ní v Domě pro se ni o ry se před po klá dá za ná -
sle du jí cích pod mí nek:

- Ná jem bez úhra dy el. ener gie a ply nu:
  jed no lůžkový byt   6.000 Kč/mě síc, 
  dvou lůžkový byt  10.000 Kč/mě síc.

- Každý byt má svo je mě ře ní el. ener gie a ply nu - po vin -
nost uzavřít smlou vy s E.ONem a do da va te lem ply nu.
Ná jem ce při pod pi su ná jem ní smlou vy musí pro ká zat

soběstač nost.
Pří pad ní zá jem ci se mo hou sta vit na Obec ním úřa dě

v Pa so hláv kách, kde vy pl ní při hláš ku pro re gis tra ci zá jem -
ců o uby to vá ní v nově vy bu do va ném Domu pro se ni o ry.

Vážení přá te lé, 
do vol te, aby chom Vám tím to co nej sr deč ně ji po dě ko va -

li za Vaši obě ta vou prá ci.
Ce ní me si po mo ci, kte ré se nám do sta lo od všech or ga ni -

zá to rů při sbě ru tex til ní ho ma te ri á lu. Tím to chce me
po dě ko vat také všem ob ča nům, kte ří ochot ně po skyt li ma -
te ri ál ní po moc při této akci. Vaše so ci ál ní cí tě ní nám dává
prostor k tomu, aby chom moh li pl no hod not ně po kra čo vat
v naší prá ci.

Ješ tě jed nou dě ku je me jmé nem všech lidí, kte ří jsou od -
ká zá ni na Vaši po moc.

Di a ko nie Brou mov pa t ří již 15 let mezi úspěš né po sky to -
va te le so ci ál ních služeb za mě ře ných na ob ča ny v kri zo vých
život ních si tu a cích na ce lo re pub li ko vé úrov ni.

Bližší in for ma ce o naší čin nos ti na jde te na:
www.diakoniebroumov.org.

Di a ko nie Brou mov

http://www.diakoniebroumov.org
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vlažová ní fot ba lo vé ho hřiš tě.
RO po vo lu je:

- hu deb ní pro duk ci na zá kla dě žádos ti paní I. K., v ob -
do bí 1. 7. 2011 - 30. 8. 2011 vždy ve dnech stře da
a pá tek do 23.00 hod. a v so bo tu do 24.00 hod.

- hu deb ní pro duk ci v re stau ra ci Ry bář ská baš ta na zá -
kla dě žádos ti pana P. I., v ob do bí 1. 7. 2011 -
31. 8. 2011 vždy ve dnech stře da, pá tek a so bo ta tak, že
pro voz na ven kov ní te ra se bude ukon čen do
23.00 hod., pro duk ce uvnitř re stau ra ce bude ukon če na
do 01.00 hod.

- hu deb ní pro duk ci na zá kla dě žádos ti pana J. D., v ob -
do bí 1. 7. 2011 - 14. 8. 2011 vždy ve dnech pá tek a so -
bo ta do 24.00 hod.

- hu deb ní pro duk ce na ná měs tíč ku v ATC Mer kur na
zá kla dě žádos ti pana J. K., v ob do bí 1. 7. 2011 -
31. 8. 2011, vždy ve dnech stře da a pá tek do
24.00 hod. a dne 5. 7. 2011 do 23.00 hod.

- hu deb ní pro duk ci na stán ku "U Gam bá če" v ATC Mer -
kur na zá kla dě žádos ti pana F. B., ve dnech 1. 7. 2011
do 23.00 hod. a 2. 7. 2011 do 24.00 hod..

- pro dloužení ote ví ra cí doby ob čer stve ní U mi ni gol fu
v ATC Mer kur na zá kla dě žádos ti pana A. K., v ob do bí
1. 7. 2011 - 31. 8. 2011, vždy ve dnech stře da, pá tek
a so bo ta do 24.00 hod.

- hu deb ní pro duk ci v re stau ra ci u Tlusťocha na zá kla dě
žádos ti pana P. D., v ob do bí 1. 7. 2011 - 31. 8. 2011
vždy ve dnech stře da, pá tek a so bo ta tak, že pro voz na
ven kov ní te ra se bude ukon čen do 24.00 hod., pro duk -
ce uvnitř re stau ra ce bude ukon če na do 01.00 hod.

RO bere na vě do mí zápis Ko mi se pro roz voj a vý stav bu 
v obci Pa so hláv ky ze dne 1. 6. 2011.

RO bere na vě do mí In for mač ní do pis o množství vy -
tří dě né ho od pa du v roce 2010 v obci a Osvěd če ní
o úspo ře emi sí od spo leč nos ti EKO - KOM, a. s., Na Pan -
krá ci 1685/19, Pra ha.

RO požadu je pro pří pad né po sou ze ní a klad né vy já d ře ní
k žádos ti pana P. D., před ložení pro jek to vé do ku men ta ce se
zá kre sem a okó to vá ním svět lí ku ve stře še re stau ra ce a jeho
vzhle du.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 11. 7. 2011
RO schva lu je:

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Čes kým sva zem žen, Pa so hláv ky.
Rám co vou smlou vu o vý půjč ce re klam ních ma te ri á lů
uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Pl zeň -
ský Prazdroj, a. s., U Prazdro je 7, 304 97 Pl zeň.

- Smlou vu o pro nájmu ze mě děl ských po zem ků uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Vi nofrukt,
a. s., Kos tel ní 416, 691 85 Dol ní Du na jo vi ce.

- Smlou vu č. 05/2011 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du,
kte rý je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a M. K.

- Smlou vu o dílo uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a spo leč nos tí In ter net Top s. r. o., To vár ní 1112,
537 01 Chru dim.

- Smlou vu o nájmu po zem ku č. 35/2011 uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a J. a H. B.

- Smlou vu o pro nájmu č. 36/2011 uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a I. a F. S.

- Smlou vu o pod nájmu po zem ku č. 37/2011 uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a J. D.

- Smlou vu o nájmu po zem ku č. 38/2011 uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a P. P.

- Smlou vu o bu dou cí ná jem ní smlou vě uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a Ob čan ským sdružením Man ner,
Ma ne rov 55, 683 41 Boh da li ce. 

- Zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 4. 7. 2011 na za káz -
ku "Vý mě na ot vo ro vých vý pl ní v bu do vě OÚ a KD".

- Smlou vu o dílo č. 11030274 uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a spo leč nos tí PRA MOS, a. s., Br něn ská 577,
691 76 Šit bo ři ce, kan ce lář Hus to pe če, Dob rov ské -
ho 3, 693 01 Hus to pe če, na za káz ku "Vý mě na ot vo ro -
vých výplní v budově OÚ a KD".

RO bere na vě do mí:
- zprá vu o hos po da ře ní ATC Mer kur k 10. 7. 2011.
- do pis paní J. K. a paní V. N., ve věci možného od pro -

de je po zem ků v je jich vlast nic tví.
- na bíd ku na pre zen ta ci obce v mul ti me di ál ních in for -

mač ních pa ne lech in for mač ní ho a ori en tač ní ho sys té -
mu v Brně a od klá dá roz hod nu tí na dal ší za se dá ní RO.

- stížnost J. K. a B. S., na ru še ní noč ní ho kli du z baru
KO ME TA. RO uklá dá sta ros to vi vy zvat pí sem ně pro -
vo zo va te le baru KO ME TA k ná pra vě uve de ných sku -
teč nos tí. V pří pa dě, že by i přes toto pí sem né
upo zor ně ní k ná pra vě ne do šlo, bude této pro vo zov ně
zru še no po vo le ní vý jim ky k po řá dá ní hu deb ních pro -
duk cí. RO dále uklá dá sta ros to vi na psat také výzvu ve
věci par ko vá ní vo zi del hos tů baru KO ME TA, kte ří
par ku jí po celé uli ci, a to včet ně trav na tých ploch. Uli -
ce je tak zce la za hl ce na auty, na což si stěžují její oby -
va te lé.

RO po vo lu je:
- hu deb ní pro duk ci na stán ku "U Gam bá če" v ATC Mer -

kur na zá kla dě žádos ti pana F. B., vždy ve stře du a pá -
tek tj. 13. 7., 15. 7., 20. 7 a 22. 7. 2011 do 23.00 hod.,
a v so bo tu tj. 16. 7. a 23. 7. 2011 do 24.00 hod.

- pro dloužení ote ví ra cí doby v re stau ra ci Sies ta v ATC
Mer kur na zá kla dě žádos ti pana J. D., vždy ve dnech
stře da, pá tek a so bo ta do 24.00 hod., v ostat ních dnech
do 23.00 hod.

- hu deb ní pro duk ce v luna par ku v ATC Mer kur v ob -
do bí od 13. 7. 2011 do 31. 8. 2011 ve dnech stře da, pá -
tek a so bo ta do 24.00 hod. s tím, že po 23.00 hod. bude 
hud ba ztlu me na na při ja tel nou hla si tost. V ostat ních
dnech tj. od ne dě le do úte rý a ve čtvr tek je po vo le na
pou ze do 23.00 hod..

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti paní J. S., se stav bou
sklep ní ho pro sto ru na po zem ku p. č. 5051/42 v k. ú. Pa so -
hláv ky, jako skla do va cí prostor a sou čas ně i te ra sa
k ob jek tu ev. č. 1069 na par ce le st. 864. Stav ba bude pro -
ve de na v sou la du s před loženým pro jek tem "Sklad ná řa dí
na po zem ku parc. č. 5051/42".

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti ČSŽ Pa so hláv ky
s bez plat ným pro ná jmem kul tur ní ho domu ve dnech
23. 7. - 24. 7. 2011 na Anen ské hody a po vo lu je vý jim ku
z noč ní ho kli du do 03.00 hod. dne 24. 7. a 25. 7. 2011.

RO ne sou hla sí s hu deb ní pro duk cí v re stau ra ci La gu na
mimo již schvá le né dny stře da, pá tek a so bo ta. V ostat ních
dnech tj. od ne dě le do úte rý a čtvr tek na dá le pla tí v ATC
Mer kur noč ní klid od 23 hod., a s tím spo je ná za ví ra cí doba.
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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 25. 7. 2011
RO schva lu je:

- Smlou vu o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji ho mo rav -
ské ho kra je č. 008310/11/ORR mezi Obcí Pa so hláv -
ky a Ji ho mo rav ským kra jem, Žero tí no vo nám. 3/5,
601 82 Brno na re a li za ci pro jek tu "Zkva lit ně ní služeb
v Tu ris tic kém in for mač ním cen t ru Pa so hláv ky".

- ter mí ny po řá dá ní kul tur ních akcí, kte ré za jišťuje obec.
Po dobu po řá dá ní těch to akcí mají pro vo zov ny na ná -
měs tíč ku po vo le nou pro voz ní dobu dle dél ky tr vá ní
kon krét ní akce.

- snížení par kov né ho do ATC Mer kur ze 60 Kč na 40 Kč
s účin nos tí od 1. 8. 2011. 

- Smlou vu o vý půjč ce ne mo vi tos ti č. PM036440/2011
- ZD Maj/Sm uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a Po -
vo dím Mo ra vy, s. p.,  Dře vař ská 11, 601 75 Brno, ke
stav bě "Cyk lis tic ká stez ka Brno - Ví deň, dob ro vol ný
sva zek obcí: Cyk los tez ka Brno - Ví deň" - úsek Pa so -
hláv ky 4.

- pre zen ta ci obce v mul ti me di ál ních in for mač ních pa ne -
lech in for mač ní ho a ori en tač ní ho sys té mu v Brně
a nově i v Mi ku lo vě dle za dá ní a požadav ku ve dou cí ho
ATC Mer kur.

- pro voz ní dobu v re stau ra cích a ob čer stve ních v are á lu
kem pu ATC Mer kur ve dnech stře da, pá tek a so bo ta do 
24.00 hod. tak, že v re stau ra cích i na ven kov ních za -
hrád kách bude ukon če na hu deb ní pro duk ce do
23.00 hod. a pro voz bude ná sled ně ukon čen do
24.00 hod. Toto se ne tý ká pro vo zo ven, kte ré mají již
po vo le nou vý jim ku.

RO sou hla sí:
- s při po je ním ne mo vi tos ti na parc. č. st. 906 k po zem ní 

ko mu ni ka ci přes po zem ky parc. č. 6211 a 4813/3
v k. ú. Pa so hláv ky dle při ložené ho si tu ač ní ho ná kre su 
na zá kla dě žádos ti M. O. Pro poj ku ke ko mu ni ka ci si
žada tel vy bu du je na vlast ní ná kla dy. V si tu ač ním ná -
kre su za kres le ná míst ní zpev ně ná ko mu ni ka ce ne od -
po ví dá sku teč né mu sta vu v dané lo ka li tě.

- jako vlast ník sou sed ních po zem ků p. č. 6211 a 6216
v k. ú. Pa so hláv ky se stav bou RD s uby to vá ním na po -
zem ku p. č.st. 906 dle při ložené ho si tu ač ní ho ná kre su
na zá kla dě žádos ti M. O.

- s uložením inženýr ských sítí dle při ložené ho si tu ač ní -
ho ná kre su na po zem cích p. č. 4813/3 a 6211 v k. ú. Pa -
so hláv ky na zá kla dě žádos ti M. O. s tím, že ve de ní
vo do vo du přes po ze mek p. č. 4813/3 bude zho to ve no
z po tru bí o vět ším prů mě ru tak, aby obec moh la v bu -
douc nu na po jit na tuto pří poj ku dal ší ne mo vi tos ti. 

- s odložením splat nos ti fak tu ry za pro ná jem po zem ku
pro vý stav bu let ní re stau ra ce u nu dis tic ké pláže do
15. 9. 2011 na zá kla dě žádos ti I. Š.

- na zá kla dě žádos ti V. D. s odložením splat nos ti fak tur
za pro ná jem bu do vy a zá loh na ener gie do 31. 8. 2011
tak, že úhra dy bu dou pro ve de ny ve třech splát kách, 
a to k 1. 8., 15. 8. a 31. 8.2011.

RO bere na vě do mí:
- dě kov ný do pis Di a ko nie Brou mov, ob čan ské sdru -

žení, Hu so va 319, Brou mov, za po moc při sbě ru tex til -
ní ho ma te ri á lu jako so ci ál ní po mo ci ob ča nům

v kri zo vých život ních si tu a cích. RO uklá dá Obec ní mu
úřa du zve řej ně ní do pi su v míst ním zpra vo da ji.

- stížnost pana R. K. a vy já d ře ní ve dou cí ho kem pu k této 
stížnos ti, s nímž se zto tožňuje.

- do pis pana P. I. s na bíd kou na od kou pe ní re stau ra ce
v ATC Mer kur a uklá dá Obec ní mu úřa du vy zvat
před kla da te le, aby za slal ce no vý ná vrh za pro dej re -
stau ra ce a je jí ho vy ba ve ní.

- vy já d ře ní Úřa du pro ochra nu osob ních úda jů k do ta zu
na po ří ze ní ka me ro vé ho sys té mu na dět ském hřiš ti na
síd liš ti. RO uklá dá sta ros to vi obce pro vě řit možnou
spo lu prá ci s Po li cií ČR, kterou tento úřad doporučuje.

- pl ně ní roz počtu za le den - čer ven 2011.
RO po vo lu je:

- re pro du ko va nou hud bu v re stau ra ci La gu na v ATC
Mer kur vždy ve dnech ne dě le, pon dě lí, úte rý a čtvr tek 
do 24.00 hod. tak, že po 23.00 hod. bu dou dve ře re -
stau ra ce uza vře ny, aby hud ba ne by la sly šet do oko lí,
kde se na chá zí ka ra va no vá stá ní ATC 2, na zá kla dě
žádos ti pro vo zo va te lů re stau ra ce La gu na.

- pro voz ní dobu v re stau ra ci "U Raka" v ATC Mer kur
v mě sí cích čer ve nec - sr pen vždy ve dnech stře da, pá -
tek a so bo ta do 24.00 hod.

- pro voz ní dobu v piz ze rii "U Ří ma na" a baru "U Tyg -
ra" v ATC Mer kur v mě sí cích čer ve nec - sr pen vždy
ve dnech stře da, pá tek a so bo ta do 24.00 hod. na zá -
kla dě žádos ti I. Š.

- na zá kla dě žádos ti R. K., pro voz ní dobu v ob čer stve ní
u Ku če ry v ATC Mer kur v mě sí cích čer ve nec - sr pen
vždy v pá tek do 24.00 hod., dále hu deb ní pro duk ci -
kon cert ka pe ly Pozd ní sběr, dne 28. 7. 2011 do
24.00 hod. a hu deb ní pro duk ci a pro dloužení pro voz ní
doby dne 17. 9. 2011 do 03.00 hod. dne 18. 9. 2011.

- re pro du ko va nou hud bu v re stau ra ci "U Gam bá če"
v ob do bí od 27. 7. 2001 do 3. 9. 2011 vždy ve dnech
stře da, pá tek a so bo ta v době do 23.00 hod. Po této ho -
di ně bude hud ba vy pnu ta a pro voz re stau ra ce bude
ukon čen do 24.00 hod.

RO ne sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti pana J. D., se snížením nájmu dle

jeho požadav ku.
- se změ nou vstu pu v pří pa dě, kdy ob ča né Pa so hlá vek,

kte ří mají do kem pu per ma nent ku, by měli s se bou psa
zdar ma nebo za snížený po pla tek. Za psa bu dou i na dá -
le při vstu pu pla tit vstup né dle plat né ho ce ní ku pro
ATC. 

- na zá kla dě do ta zu pana B., kte rý má v cha to vé osa dě
v ATC umís tě nou buň ku, s je jím pře su nem do jiné čás -
ti kem pu. Zá mě rem obce je zkva lit nit vzhled a úro veň
cel ko vé ho vzhle du are á lu ATC, pro to pře sun kte ré ko -
liv buň ky z cha to vé osa dy do jiné čás ti kem pu ne bu de
do bu douc na možný.

RO jme nu je re viz ní ko mi si pro re vi zi knih v knihov ně
na 9. 8. 2011 ve složení M. E., D. M., Z. Z.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 8. 8. 2011
RO schva lu je:

- Smlou vu č. 6/2011 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du,

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
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kte rý je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Yacht club Pa so -
hláv ky.

- za stu po vá ní Obce Pa so hláv ky spo leč nos tí Mo ra vi ka,
s. r. o., pro vo zov na Mi ku lov, Kos tel ní nám. 5, při za jiš -
tě ní do hle dá ní a zdo kla do vá ní his to ric ké ho ne mo vi té ho 
ma jet ku obce a pří pra vě k pře ve de ní do vlast nic tví obce.

- Smlou vu o sdružených službách do dáv ky elek tři ny
pro pro duk ty řady Small bu si ness mezi Obcí Pa so hláv -
ky a E. ON Ener gie, a. s., F. A.Ger stne ra 2151/6,
370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce (fit nes/šat ny).

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě o sdružených službách do dáv -
ky elek tři ny uza vře ný mezi Obcí Pa so hláv ky a E. ON
Ener gie, a. s., F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu -
dě jo vi ce - pří spě vek na in sta la ci hlí dá ní 1/4 ho di no vé ho 
ma xi ma v ATC Mer kur.

- použití recyklá tu z brou še ní vo zov ky R52 za cenu
30 000 Kč/den prá ce fi ni še ru na ces ty ve vlast nic tví
obce v tom to po řa dí - 1. ces ta od rest. U Lasa ke hřbi to -
vu, 2. ces ta v oko lí cha tek v obci a mezi nimi, 3. ces ta
do cha to vé ob las ti nad žle bem.

- vrá ce ní fi nanč ní část ky za ne využité dny re kre a ce
v RZ La gu na.

- po skyt nu tí slev na uby to vá ní v ATC Mer kur jako mar -
ke tin go vou akci k za jiš tě ní vyš ší ná vštěv nos ti v ter mí -
nech, kte ré nejsou zce la vy pro dá ny a o něž není
pro je vo ván pří liš vel ký zá jem. Použití slev bude na
roz hod nu tí ve dou cí ho kem pu v ná vaz nos ti na po ptáv -
ce a aktuálnímu stavu obsazenosti kempu.

RO bere na vě do mí:
- ná vrh na smě nu po zem ků mezi Obcí Pa so hláv ky

a M. L. a R. K. Na mís tě sa mém se Rada obce se zná mi -
la s ná vrhy obou jme no va ných, za ja kých pod mí nek si
před sta vu jí smě nu po zem ku p. č. 3163/310 v k. ú. Mu -
šov, jehož jsou vlast ní ky, za po zem ky pod je jich pro -
vo zov na mi a po zem ky oko lo je jich pro vo zo ven.

- ná vštěv nost kem pu v ob do bí 1. 4. 2011 - 3. 8. 2011.
- Zá pis z jed ná ní dne 27. 7. 2011 ve 13.00 hod. na

Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách mezi p. J. J., sta ros tou 
a mís tosta rost kou obce.

- Roz hod nu tí Mi nis ter stva zdra vot nic tví Čes ké re pub li -
ky, Pa lac ké ho ná měs tí 4, 128 01 Pra ha 2 o Osvěd če ní
o zdro ji mi ne rál ní vody vrtu Pa so hláv ky 2G jako pří -
rod ním lé či vým zdro jem mi ne rál ní vody.

RO sou hla sí se smě nou po zem ku p. č. 5202 v k. ú. Pa so -
hláv ky, kte rý je ve vlast nic tví Řím sko ka to lic ké far nos ti, za 
část po zem ku p. č. 4980/18, kte rý je ve vlast nic tví obce,
v po mě ru 1 : 1. Zbý va jí cí část po zem ku p. č. 4980/18 a po -
ze mek p. č. 4980/19 na vr hu je na zá kla dě do pi su od pro dat,
výši sta no ve né ceny za m2 po stu pu je k pro jed ná ní na za se -
dá ní za stu pi tel stva obce.

RO ne sou hla sí se "Stav bou pro ze mě děl ství s uby to -
vá ním na po zem ku p. č.  5150 v k. ú. Mu šov"
a ne sou hla sí s vy dá ním územ ní ho roz hod nu tí na před -
mět nou stav bu.
Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 22. 6.
ZO schva lu je:

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 4/2011 o míst ním po -
plat ku z uby to va cí ka pa ci ty.

- ne pe něžitý vklad ne mo vi tos tí ve vlast nic tví obce Pa -
so hláv ky, a to ne mo vi tos ti za psa né u Ka tast rál ní ho

úřa du pro Ji ho mo rav ský kraj Ka tast rál ní pra co vi tě
Brno - ven kov, obec Pa so hláv ky, na lis tě vlast nic tví č.
10001:
a) pro ka tast rál ní úze mí Pa so hláv ky: po ze mek p. č.

5758, tr va lý trav ní po rost, o vý mě ře 1.764 m2, po ze -
mek p. č. 5772, ostat ní plo cha, o vý mě ře 3.597 m2,
po ze mek p. č. 4566/108, orná půda, o vý mě ře
22 m2,

b) pro ka tast rál ní úze mí Mu šov: po ze mek p. č.
3163/394, ostat ní plo cha, o vý mě ře 39 m2, po ze mek 
p. č. 3163/425, ostat ní plo cha, o vý mě ře 107 m2,
po ze mek p. č. 3163/473, ostat ní plo cha, o vý mě ře
110 m2, po ze mek p. č. 3163/474, ostat ní plo cha,
o vý mě ře 63 m2, po ze mek p. č. 3163/475, ostat ní
plo cha, o vý mě ře 111 m2, po ze mek p.č. 3163/505,
orná půda, o vý mě ře 2.739 m2, po ze mek p. č.
3163/509, ostat ní plo cha, o vý mě ře 1.328 m2, po -
ze mek p. č. 3163/510, orná půda, o vý mě ře
11.707 m2, po ze mek p. č. 3163/514, ostat ní plo cha, 
o vý mě ře 144 m2, po ze mek p. č. 3163/518, ostat ní
plo cha, o vý mě ře 431 m2, po ze mek p. č. 3163/520,
ostat ní plo cha, o vý mě ře 401 m2, po ze mek p. č.
3163/543, ostat ní plo cha, o vý mě ře 108 m2, po ze -
mek p. č. 3163/544, orná půda, o vý mě ře 2.525 m2,
po ze mek p. č. 3163/545, ostat ní plo cha, o vý mě ře
265 m2, po ze mek p. č. 3163/555, ostat ní plo cha,
o vý mě ře 130 m2, po ze mek p. č. 3163/556, ostat ní
plo cha, o vý mě ře 344 m2, po ze mek p. č. 3163/557,
ostat ní plo cha, o vý mě ře 512 m2, po ze mek p. č.
3163/558, ostat ní plo cha, o vý mě ře 220 m2, po ze -
mek p. č. 3163/561, ostat ní plo cha, o vý mě ře
2.021 m2, po ze mek p. č. 3163/563, ostat ní plo cha,
o vý mě ře 8.456 m2, po ze mek p. č. 3163/566, ostat -
ní plo cha, o vý mě ře 520 m2, po ze mek p. č.
3163/567, ostat ní plo cha, o vý mě ře 25 m2, po ze -
mek p. č. 3163/568, ostat ní plo cha, o vý mě ře
1.106 m2, po ze mek p. č. 3163/572, ostat ní plo cha,
o vý mě ře 57 m2, po ze mek p. č. 3163/574, ostat ní
plo cha, o vý mě ře 157 m2, po ze mek p. č. 3163/575,
ostat ní plo cha, o vý mě ře 25 m2, po ze mek p. č.
3163/576, ostat ní plo cha, o vý mě ře 49 m2, po ze -
mek p. č. 3163/589, ostat ní plo cha, o vý mě ře
1.832 m2, po ze mek p. č. 3163/636, za hra da, o vý -
mě ře 224 m2, po ze mek p. č. 3163/671, za hra da,
o vý mě ře 55 m2, po ze mek p. č. 3163/672, za hra da,
o vý mě ře 299 m2, po ze mek p. č. 3163/678, za hra -
da, o vý mě ře 1.307 m2, po ze mek p. č. 3163/679,
za hra da, o vý mě ře 963 m2, po ze mek p. č.
3163/680, za hra da, o vý mě ře 947 m2, po ze mek
p. č. 3163/681, za hra da, o vý mě ře 1.167 m2, po ze -
mek p. č. 3163/698, za hra da, o vý mě ře 163 m2, po -
ze mek p. č. 3164/72, ostat ní plo cha, o vý mě ře
74 m2, po ze mek p. č. 3164/75, ostat ní plo cha, o vý -
mě ře 13 m2, po ze mek p. č. 3164/98, ostat ní plo cha,
o vý mě ře 389 m2.

- úplat ný pře vod po zem ků p. č. 4996/1, p. č. 4996/2,
p. č. 6215 a p. č. 6213, vše v k. ú. Pa so hláv ky, do vlast -
nic tví obce Pa so hláv ky.

- bez úplat ný pře vod po zem ku p. č. 6212 a p. č. 6214, oba 
v k. ú. Pa so hláv ky na ko mu ni ka ci, vše dle schvá le né
změ ny č.1 územ ní ho plá nu, do vlast nic tví obce
Pasohlávky.

ZO Pa so hláv ky: 
1) re vo ku je usne se ní č. 5/2010 ze dne 12. 8. 2010 bod
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Roz ho vor s no vým ve dou cím ATC Mer kur
Po del ší době se ve ve de ní  ATC Mer kur ob je vu je nová tvář, nám pa so hláv -

ským za tím ne zná má. Pro to jsem pana Vlas ti mi la Su chán ka požáda la, aby  o sobě 
pro zra dil něco bližšího. 

1. Povíte nám něco o sobě, o své rodině? 
Je mi čty ři cet let, jsem žena tý, se ženou byd lí me v Ol bra mo vi cích, kde jsme si

po sta vi li ro din ný do mek. Máme jed no ho psa, jed no ho koně, a tři koč ky. 
Po ma tu ri tě a voj ně jsem pra co val ve stát ní službě, jak v ar má dě tak i ná sled ně

u PČR a VSČR. Po od cho du ze stát ních služeb jsem vy ko ná val manažer ské po zi -
ce ve vý rob ních za hra nič ních fir mách a službách, kde jsem od po ví dal za vý ro bu
a ří dil až ně ko lik sto vek za měst nan ců. 

Při za měst ná ní jsem si do pl nil vzdě lá ní a vy stu do val vy so kou ško lu obor eko -
no mie a ma nage ment. Mezi mé ko níč ky pa t ří zejmé na má prá ce, ří ka jí o mě, že
jsem wor ko ho lik, ne vím, asi mají prav du...  Dále po kud vy jde čas, za jdu si za stří -
let na střel ni ci,  ji nak prá ce ko lem dom ku, přá te lé apod. Nic vý ji meč né ho... 

2. Lidé jezdí do Pasohlávek trávit dovolenou. Jak nejraději trávíte dovolenou
Vy? Jezdíte raději do ciziny nebo cestujete po vlastech českých? 

Než jsem za čal sta vět ro din ný do mek, jez di li jsem se ženou k moři každý rok.
Na po řád né do vo le né, kde můžete vy pnout te le fon, ne chat doma no te book, jsem
ne byl asi de set let. 

Má do vo le ná je ve vět ši ně pří pa dů o tom, že ji trá vím pra cí na domě a za hra dě
a do há ním res ty z prů bě hu roku, kdy na po dob né věci není čas. Po kud ale ně ja ký
čas ušet řím, za je de me ale spoň do za hra ni čí na ná vště vu k pří buz ným a při ces tě
se po dí vá me rádi i na ně ja ký ten hrad či pa mát ku. 

3. Co Vás vedlo k tomu, abyste se přihlásil do výběrového řízení na post
vedoucího kempu? 

O vý bě ro vém ří ze ní jsem se do zvě děl úpl ně ná ho dou a při šlo mi to jako vel mi
za jí ma vé, byla to pro mě vý zva. Vždyť se jed ná o vel mi za jí ma vou, růz no ro dou
prá ci v krás ném pro stře dí, na čer s tvém vzdu chu, kde vi dí te okamžitě vý sle dek
vaší prá ce a máte ihned i zpět nou vaz bu od ná vštěv ní ků a hos tů v je jich re ak cích
a spo ko je nos ti. Může být něco lep ší ho? Já osob ně jsem moc rád, že mi Obec Pa -
so hláv ky tuto šan ci dala a mohu dě lat prá ci, kte rá mě na pl ňu je a hroz ně baví.
Mým hlav ním cí lem je, aby lidé byli u nás spo ko je ni a rádi se k nám vra ce li a aby -
chom vy tvo ři li kemp, kte rý spl ňu je ná ro ky a tren dy dneš ní doby. 

4. Máte už nějaké předchozí zkušenosti s prací v cestovním ruchu? 
Pří mo z ces tov ní ho ru chu zku še nos ti ne mám, mys lím si ale a do sa vad ní pra xe

mě o tom ně ko li krát pře svěd či la, že není ani tak důležité v ja kém obo ru pra cu je te
jako to, jaký jste schop ný manažer, jaký si dokážete ko lem sebe vy tvo řit tým lidí,
dokážete je pře svěd čit  o svých zá mě rech tak, aby šli za vámi a po moh li vám něco
změ nit k lep ší mu, od ho dit za běh lý ste re o typ. Bez nich to nejde a chci vě řit, že to
sou čas ný tým vní má stej ně jako já… 

5. Co od této práce očekáváte? 
Jak už jsem  pře de slal, nej víc bych chtěl změ nit pří stup k naši prá ci, aby všich -

ni co se po dí lí me na cho du kem pu, si ko neč ně uvě do mi li svou je di neč nou úlo hu v 
tom to “stro ji” a při stou pi li ke své prá ci jako ke službě na šim hos tům, kte ří k nám
při je dou za zá ba vou a re kre a cí a oče ká va jí služby na úrov ni stan dar du čtyř hvěz -
dič ko vé ho kem pu.  

6. Měl jste určitě před nástupem o své budoucí práci nějakou představu. Liší se
hodně od re al ity? 

Sa mo zřej mě před sta vy jsem měl, asi jako každý, když na stu pu je do nové prá -
ce, pro stře dí. Mu sím při znat, že mé před sta vy se s re a li tou v ně čem ve li ce
roz chá ze ly. Nej těžší asi bylo zo ri en to vat se v za běh lých vzta zích a vaz bách, kte -
ré mým pří cho dem lo gic ky byly na ru še ny a pře tr há ny. Ni ko ho jsem ne znal,
ni kdo ne znal mě, v tom byl asi pro ně kte ré vel ký pro blém. Jak na stra ně za měst -
nan ců, tak i dlou ho do bých ná jem ců bylo tře ba ujas nit si  své role, na sta vit
pra vi dla, způ so by spo lu prá ce a ko mu ni ka ce. 

Dě ku ji za Vaše od po vě di  a pře ji, aby Vaše prá ce byla pří no sem nejen pro naši 
obec, ale i pro Vás osob ně. 

 

Lenka Ferbyová

2 v čás ti b),
2) schva lu je:

a) Vy po řá dá ní při po mí nek uve -
de ných v odů vod ně ní Po ky nů
pro zpra co vá ní ná vr hu ÚP Pa -
so hláv ky v pří lo ze č.1 - Vy hod -
no ce ní sta no vi sek, ná mi tek
a při po mí nek ke kon cep tu ÚP
Pasohlávky.

b) Schva lu je ná vrh roz hod nu tí
o ná mit kách dle vy po řá dá ní
jed not li vých ná mi tek uve de -
ných v odů vod ně ní Po ky nů pro 
zpra co vá ní ná vr hu ÚP Pa so -
hláv ky v pří lo ze č. 1 - Vy hod -
no ce ní sta no vi sek, ná mi tek
a připomínek ke konceptu ÚP
Pasohlávky.

c) Vy po řá dá ní sta no vis ka KÚ
JMK - od bo ru život ní ho pro -
stře dí č. j. JMK 110638/2010
ze dne 2. 8. 2010, uve de ném
v bodě 3. 5. 6. odů vod ně ní Po -
ky nů pro zpra co vá ní ná vr hu
ÚP Pa so hláv ky v pří lo ze č. 1 -
Vy hod no ce ní sta no vi sek, ná -
mi tek a při po mí nek ke kon cep -
tu ÚP Pa so hláv ky.

d) Za pra co vat do ná vr hu ÚP Pa -
so hláv ky v plo še Z 16 - va ri an -
tu plo chy OT - plo chy pro
tě lo vý cho vu a sport.

e) Do ná vr hu územ ní ho plá nu Pa -
so hláv ky ne za pra co vat žád nou
z navržených va ri ant ply no fi -
ka ce obce. Tra su navržené ho
STL ply no vo du pro ply no fi ka -
ci obce Pa so hláv ky pře pra co -
vat v ná vaz nos ti na možné
na po je ní v k. ú. Nová Ves u Po -
ho ře lic tak, aby umožnila
výhledové napojení obce Ivaň.

f) Upra ve né po ky ny pro zpra co -
vá ní ná vr hu územ ní ho plá nu
Pa so hláv ky, v sou la du s ust.
§49 odst. 3 sta veb ní ho zá ko na,
v roz sa hu dle usne se ní za stu pi -
tel stva obce Pa so hláv ky
č. 5/2011 bod č.11) ze dne
26. 5. 2011.

ZO ne sou hla sí se zpra co vá ním
změ ny územ ní ho plá nu obce Pa so -
hláv ky spo čí va jí cí ve vy me ze ní
plo chy pro vy bu do vá ní ob služné ko -
mu ni ka ce a TRUCK CEN T RA.

ZO bere na vě do mí zprá vu kon t rol -
ní ho a fi nanč ní ho vý bo ru.

ZO bere na vě do mí vý roč ní zprá -
vu spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky
a. s. za rok 2010.

Z činnosti rady . . .
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Na prázd ni ny jsou každo roč ně při pra ve ny v kem pu růz -
né kul tur ní a spor tov ní ak ti vi ty pro děti i do spě lé. Pro gram
všech akcí byl zve řej něn ve zpra vo da ji. Ně kte ré akce po řá -
da jí pro vo zo va te lé re stau ra cí, vět ši nu z nich za jišťuje pří mo 
kemp.

V le toš ním roce prázd ni ny za ha jo va la dět mi zná má po -
sta vič ka Boř ka Sta vi te le. Po hád ko vé před sta ve ní plné
sou těží pro děti i ro di če pro běh lo v úte rý 5. čer ven ce od
18.00 ho din na pláži u vel ké La gu ny. Děti si hrá ly s obří sta -
veb ni cí, sou těžily spo leč ně s Boř kem a jeho ka ma rá dy
Tý nou a Hu gem. 

Dal ší dět ská vy stou pe ní pro bí ha la pra vi del ně v úte rý a ve
čtvr tek. Pro děti hrá lo Di va dlo Ko ráb z Brna (Sin di bá do vo
dob ro družství, Sně hur ka a sedm tr pajzlí ků), dále kej klíř ské
di va dlo Ko me di an ti na káře, kte ré je na šim stá lým part ne rem
a děti vy stou pe ní dvou her ců mají vel mi rádi. Le tos za hrá li
po hád ku Ne boj sa a žong lér skou show Kdo z koho). 

2. srp na pro běh la na ná měs tíč ku show se spous tou zá ba -
vy a sou těží s ná zvem Let ní Tom bon bóňa.

O dal ší po hád ky se po sta ra lo di va dlo Tak jo z Brna, kte -
ré v kem pu hra je také opa ko va ně. Nád her né kos týmy
a skvě lé ztvár ně ní před ved li her ci 11. 8. u po hád ky Dá rek
z pek la. V kem pu již ně ko lik sezon vy stu pu je se svý mi kon -
cer ty pro děti paní Inka Ry bá řo vá s klau nem Ry bič kou.
Ho din ka plná zá ba vy, her a sou těží zpes t řu je dě tem po byt
po celé léto, a to dva krát týd ně. U všech vy stou pe ní byly vi -
dět ro ze smá té dět ské tvá ře, ra dost a byl sly šet smích. Ur či tě
tra di ci dět ských akcí za cho vá me i v příš tím roce. 

A jak se ba vi li do spě lí? 15. 7. a 5. 8. vy stou pi la pražská
sku pi na Han ky Pan ky se svou skvě lou tra ves ti show. Čer -
ven co vé vy stou pe ní s ná zvem Te le va ri e té 2011, kte rým
pro vá ze la zná má dvo ji ce Ji ři na Boh da lo vá a Jo sef Dvo řák
bylo plné pě vec kých hvězd, his to rek, tan ce a vti pu. Srp no vé
vy stou pe ní bylo při způ so be no hlav ně dě tem, kte ré v prv ních
řa dách celé vy stou pe ní nad še ně sle do va ly. Na po di um při šla
i Mar fuša z po hád ky Mra zík, Bar bie a dal ší. Obě show pro vá -
zel smích a nad še ný po tlesk. Ná měs tíč ko bylo zce la
za pl ně no. Pro mi lov ní ky folk ló ru, kte rý na jižní Mo ra vu pa t -
ří, bylo při pra ve no po se ze ní u cim bá lu s ochut náv kou vín
z Vi nař ství Ho lá nek. Prv ní čer ven co vý ter mín byl kvů li ne -
pří z ni vé mu po ča sí zru šen. Pří jem ný ve čer s břec lav skou
cim bá lo vou mu zi kou Grá cia pro bě hl tedy 4. a 14. srp na.
Kdo měl chuť, zpí val, tan čil nebo si jen vy chut ná val pís nič -
ku na přá ní.

Nejen zá bav né, ale i spor tov ní akce pa t ří do na bíd ky kul -
tur ní ho léta.

16. čer ven ce se moh li pří z niv ci na tu ris mu ba vit na Na tu -

ris tic kém dni. Akce se po ved la, na tu ris té po celé od po led ne
hrá li vo lej bal, šip ky, pé ta nque, flo or ball… a hlav ně si
užíva li pří jem né ho let ní ho dne. Vo lej ba lo vé tur na je u na tu -
ris tic ké pláže bý va ly dří ve tra di cí, vě ří me, že se tou to akcí
tra di ce vrá tí.

Stej ně jako v loň ském roce i le tos byl kemp vy brán pro
po řá dá ní skvě lé akce AGANG SUM MER X FEST TOUR
2011. 

28. čer ven ce již od brz kých ran ních ho din pro bí ha la pří -
pra va a stav ba fes ti va lo vé aré ny v do pro vo du mra ků a deš tě. 
Vrás ky na če lech or ga ni zá to rům akce vyžeh li la až mír ná
změ na po ča sí k lep ší mu a tak se moh la celá akce roz to čit. 

Již při prv ním plá no va ném ex hi bič ním vy stou pe ní ob lé -
ha ly prostor fes ti va lu hou fy di vá ků a nad še ně pod po ro va ly
jezd ce VSA Xtre me te a mu Da vi da Ja ná če, Luká še Sei dle ra
a Do mi ni ka Hlu boc ké ho na BMX, spo leč ně s Freesty le
Sco o ter jezd cem z Ra kous ka Ge or gem při je jich jízdách na -
bi tých ar ze ná lem pe kel ných tri ků. 

Po každém ex hi bič ním vy stou pe ní ná sle do va ly již tra -
dič ně sou těže o ceny od part ne rů akce DC, MON STER
ENER GY, RIGHT GU ARD a DA KI NE, v AGANG zóně
jste si moh li půj čit ty nej lep ší kola, za hrát si ty nej lep ší hry
na kon zo lích X BOX 360 a o ob čer stve ní se nám po sta ral
pár ty ser vis Acti on sport ca te ring. 

At mo sfé ru bá ječ né ho dne nám s pří cho dem ve če ra po -
ka zil pří chod deš tě, kvů li němuž mu se lo být vy ne chá no
noč ní vy stou pe ní jezd ců pod umě lým osvět le ním. Di vá kům 
však zážitek za ru če ně na hra di lo vy stou pe ní hip ho po vé for -
ma ce DJ FUD JA a MC DOU NY, kte ří svý mi pec ka mi
do sta li obe cen stvo do varu.

K no vin kám le toš ní ho srp na pa t ři la i Zum ba. Ta nec, kte rý 
je mo men tál ně vel mi po pu lár ní, uchvá til všech ny - děti, ženy
i muže. Tan či lo se dva krát den ně a zá jem byl ob rov ský.

Tuto ak ti vi tu po řá da li pro vo zo va te lé re stau ra cí na ná -
měs tíč ku. K dal ším no vin kám pa t řil i prv ní roč ník stře lec ké
sou těže "Mer ku ro va tre fa", kde si naši ná vštěv ní ci moh li
vy zkou šet svou přes nou muš ku při střel bě z pa in bal lo vé
pis to le na terč, ve třech ka te go ri ích – ženy, muži a děti. Sou -
těžilo se o hod not né ceny a o stře lec kou sou těž byl mezi
hos ty kem pu mi mo řád ný zá jem. 

Dle ohla sů z akcí a také z do taz ní ko vé ho še t ře ní, kte ré
v kem pu pro bí há, jsou všech ny akce vní má ny vel mi po zi -
tiv ně. Bu de me tedy v po řá dá ní ur či tě po kra čo vat i v dal ší
let ní se zó ně. Po kud máte ja ké ko liv pod ně ty na zpes t ře ní
kul tur ní ho léta, po šle te je na mail: tic@pasohlavky.cz.

Marcela Čáslavová

Tur naj hos pod
Dne 30. 7. 2011 se se šli na míst ním hřiš ti zá stup ci

míst ních re stau ra cí se svý mi šta m gas ty, aby se utka li
v malé ko pa né na 6. roč ní ku "Tur na je hos pod".

Na hřiš ti se bo jo va lo ur put ně, ale ne zá keř ně. Bylo vi -
dět krás né fot ba lo vé akce, ale i ak ro ba tic ké vý ko ny,
kte rým se di vá ci za smá li. Ne při šlo jich mno ho, ale bylo
vi dět, že se baví a to jsme rádi.
A jak to vše do padlo? 
  1. Re stau ra ce u Lasa
  2. Re stau ra ce La gu na 

  3. Re stau ra ce Vel ký Dvůr
  4. Prďo ši

Po dě ko vá ní pa t ří po řa da te lům, kte ří se po sta ra li o celý 
prů běh tur na je a ob čer stve ní, ale hlav ně o to, aby se tur naj
ko nal, jme no vi tě panu Kar lu Kři ván ko vi a panu Du ša no -
vi Ce rov ské mu. 

Všem ma ji te lům i zá stup cům re sta ura cí pa t ří též po dě -
ko vá ní za pod po ru a také míst ní mu fot ba lo vé mu klu bu
TJ Ze tor za půj če ní hřiš tě a zá ze mí. 

Spor tu zdar a příští rok na zdar.
Jan Krejčiřík

Kul tur ní léto v ATC Mer kur Pa so hláv ky

mailto:tic@pasohlavky.cz
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Ju bi lan ti srpen - dodatek
Mikulášková Ludmila     61 let
Čermáková Marie       61 let

Ju bi lan ti září
Bracková Ludmila 88 let
Ka d lí ček Jan 77 let
Pin ka vo vá Ma rie 73 let
Ka d lí ček Mi chal 73 let
Dub šo vá Ma rie 72 let
Di bus zo vá Jar mi la 71 let
Šte fa no vá Vil ma 71 let
Sa layo vá Anna 68 let
Čer mák Vác lav 63 let
Man dák Ja ro slav 60 let
Sla bá Ale na 55 let
Sa layo vá Anna 50 let
Pinkava Jiří 50 let

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

Svatba

V so bo tu 13. srp na si řek li své
"ANO" na Obec ním úřa dě v Pa so -
hláv kách Da ri na Šne p fen ber go vá
a Ma rek Sý ko ra.

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

Oprava úmrtí
Opra vu je me mě síc úmr tí pana

On dre je Ze le ná ka. Pan Ze le nák
ze mřel v mě sí ci červ nu a ne jak bylo
uve de no v po sled ním čísle zpravodaje.

Po zůsta lé ro di ně se omlou vá me.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Upozornění obecního úřadu

Hlav ní stár ci: Jana Fer by o vá - Ja ro slav Strou hal
Hana Eli ášo vá - Petr Osi ka
Kris tý na Buč ko vá - Fran ti šek Šte fan
Pavlí na Šte fa no vá - Lukáš Šne p fen berg
Lu cie Do ne o vá - On dřej Kunc
Mar ké ta Mi ku láš ko vá - Voj ta Fer by
Oli na Ma reč ko vá - Fran ti šek Mi ku lá šek   

V ne dě li 26. 6. 2011 po kra čo va la v Ra dí ko vě šes tým ko lem Ex tra li ga Čes -
ké re pub li ky v požár ním úto ku. 

Star tov ní lis ti na čí ta la 58 mužských a 17 žen ských týmů z celé re pub li ky.
V mužské ka te go rii si pou ze prv ních 15 družstev mezi sebe roz dě lí body. Sou těž
za ča la o půl de sá té ráno slav nost ním ná stu pem, při kte rém za zně la stát ní hym na.
Ihned po po ra dě ve li te lů se za ča lo zá vo dit. My jsme šli na start až jako 46. tým.
Před na ším po ku sem bylo po tře ba na body za běh nout čas pod 17.90s a to není ni -
kdy jed no du ché. Po ně ko li ka ho di nách če ká ní jsme se ko neč ně po sta vi li na start.
Od vý stře lu star té ra všech no pro bí ha lo tak, jak má. Klu ci dali ze za du vodu prou da -
řům přes ně do zá kle ku a díky tomu se po ved lo dob ře tre fit. Čas 17.62s nás po su nul
na ak tu ál ní je de nác tou příč ku a do kon ce sou těže nás před bě hl už jen je den tým.
Čty ři body za dva nác té mís to možná ne zní úpl ně nej lé pe, ale tím to vý sled kem jsme 
jako prv ní tým z Břec lav ska bo do va li na ex tra li ze. 

Bu de me se snažit ten to vý sle dek ješ tě v le toš ní se zo ně vy lep šit nebo mi ni -
mál ně zo pa ko vat.  Náš po kus z Ra dí ko va je ke zhléd nu tí na na šich strán kách
www.hasicipasohlavky.cz ve vi deo ga le rii.

Jakub Sirbu

Hody 2011

Ex tra li ga v PÚ, Ra dí kov

Upo zor ňu je me ob ča ny, aby byli ohle du pl ní k ostat ním ob ča nům a v pří pa dě
stří le ní oh ňostro jů pro vá dě li od střel nej poz dě ji do 22.00 hod. Po tom to čase je
již po vin nost dodržovat noč ní klid. V pří pa dě po ru še ní noč ní ho kli du do chá zí
ke spá chá ní pře stup ku a může být uložena po ku ta. V pří pa dě dal ších stížnos tí by 
se za stu pi tel stvo obce moh lo za bý vat pří pad ným zá ka zem stří le ní oh ňostro jů
po celý den v prů bě hu ce lé ho roku. Vše o bec ně se ak cep tu je pou ze stří le ní oh -
ňostro jů v noci při pří cho du no vé ho roku. 

http://www.hasicipasohlavky.cz

