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In for ma ce TIC Pa so hláv ky

Vážení spo lu ob ča né, 
v prů bě hu mě sí ce dub na byly ob ča nům, kte ří pro je vi li

zá jem, roz ve ze ny po pel ni ce na tří dě ný od pad - žluté na plast 
a mod ré na pa pír. Prv ní vý voz po pel nic se usku teč ní
18. 5. 2012 a poté bude vý voz pro bí hat 1x mě síč ně. Od mě -
sí ce květ na také kon čí svoz pyt lů tří dě né ho od pa du. Po kud
má ně kdo pyt le s tří dě ným od pa dem a ne při hlá sil se do sys -
té mu vý vo zu po pel nic tří dě né ho od pa du, nechť pyt le vy sy -
pe do kon tej ne rů k tomu ur če ných. Sa mo zřej mě je možné se 
stá le při hlá sit do sys té mu po pel ni co vé ho tří dě ní od pa dů.
Před po klá dá me, že za ve de ním to ho to sys té mu do jde k ze -
fek tiv ně ní tří dě ní a vý vo zu od pa dů. V prů bě hu le toš ní ho
roku se bude ten to sys tém mo ni to ro vat, poté do jde k vy hod -
no ce ní a ur če ní ná sled ných kro ků v rám ci tří dě ní od pa dů
a plat by ob ča nů za od pad.

V úno ru měla za čít vý stav ba sběr né ho dvo ra. Bohužel
z ad mi nis tra tiv ních dů vo dů na stra ně Stát ní ho fon du život ní -
ho pro stře dí ČR není do sud uza vře na smlou va o po skyt nu tí
do ta ce. Do doby pod pi su smlou vy o po skyt nu tí do ta ce ne lze
po de psat smlou vu s do da va te lem vý stav by sběr né ho dvo ra.
Dle ne o fi ci ál ních in for ma cí by se smlou va o po skyt nu tí do ta -
ce moh la po de psat v prů bě hu mě sí ce květ na a vý stav ba sběr -
né ho dvo ra by moh la za čít v červ nu. Je to však od had a bude
záležet na úřed ní cích v Pra ze, kdy bude smlou va po de psá na.

V mě sí ci dub nu také za po ča la re kon struk ce pří stu po vé
ces ty, chod ní ku na hřbi to vě a také k vý stav bě ko lum bária.
V rám ci vý stav by bylo nut né po ká cet 2 lípy a to z dů vo du
dnes plat ných no rem o od stu po vých vzdá le nos tech
a najíždě cích úhlů. Za tyto 2 lípy byly vy sa ze ny 4 nové. Vý -
stav ba by měla skon čit v prů bě hu mě sí ce květ na. Upo zor -
ňu je me ob ča ny, že bě hem vý stav by bude pro ble ma tič těj ší
po hyb po hřbi to vě a pro to vy zý vá me ke zvý še né opa tr nos ti
při po hy bu po hřbi to vě. 

V dub nu byly vy bu do vá ny zá bra ny k vjez du vo zi del na

kon ci pro me ná dy u most ku smě rem ke kem pu (u no vé ho
od po čí va dla). Tyto zá bra ny jsme byli nu ce ni vy bu do vat
z dů vo du, že zde ne u stá le do chá ze lo ke vjíždění vo zi del na
pro me ná du a kem po vá ní v této lo ka li tě. V rám ci této akce
jsme také vy sa di li u od po čív ky keře a vrby. Dále jsme vy sa -
di li ve řej nou ze leň pří mo v obci, a to kon krét ně ovoc né stro -
my při vjez du na pro me ná du na pro ti kvě ti nář ství, již
zmi ňo va né lípy u hřbi to va, keře u kon tej ne rů na síd liš ti,
keře u cyk los tezky na kon ci obce smě rem na Brod nad Dyjí
(u dru hé ho no vé ho most ku) a také u Boží muky umís tě né
u sil ni ce z Dr nhol ce na No vou Ves (pol ní ces ta od vi no hra -
dů smě rem k Ov čár ně). U Boží muky byly vy sa ze ny 2 lípy,
keře od dě lu jí cí kli do vý prostor od okol ní ho pole a v tom to
pro sto ru byla vy sa ze na trá va.

V květ nu bude také pro bí hat vý stav ba chod ní ku mezi
kos te lem a pen zi o nem u Sva té Anny. Před sa mot nou re a li -
za cí chod ní ku bylo nut né pro vést pře ložku te le fon ní ho ka -
be lu. Zá ro veň jed ná me s Jed no tou Mi ku lov o úpra vě
pro stranství před pro dej nou Jed no ty. Před po klá dá me, že
bude v zájmu Jed no ty Mi ku lov své pro stranství zve le bit.

V květ nu bude také pro ve de na vý mě na po ho nu věžních
ho din, kdy do jde k vý mě ně me cha nic ké ho stro je za stroj
elek tric ký s dál ko vým ří ze ním přes né ho času. Do jde také
k re stau ro vá ní čí sel ní ků ho din a osvět le ní ho din. Sta rý me -
cha nic ký stroj bude za kon zer vo ván a zů sta ne ve věži kos te la.

V rám ci to ho to čís la zpra vo da je jste také obdrželi pu b li -
ka ci Ob čan ské ho sdružení spo tře bi te lů TEST "Jak
ne spad nout do pas ti". Vě ří me, že se pří ruč ka bude ale spoň
ně kte rým z Vás ho dit a bude Vám ná po moc na při ře še ní ur -
či tých si tu a cí. Zá ro veň v rám ci zpra vo da je je zve řej ně ný
člá nek "Spo tře bi tel ská po rad na", o čin nos ti po rad ny ob čan -
ské ho sdružení a také je v něm uve de ný za jí ma vý od kaz na
webo vé strán ky o ne bez peč ných vý rob cích.

Tomáš Ingr

Tu ris tic ké in for mač ní cen t rum Pa so hláv ky bude
v pro vo zu

    od 4. květ na (14.00 - 17.00 hod.)
Pro voz ní doba
kvě ten      (ví ken dy, svát ky) 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00
čer ven, září Po - Ne 9.00 - 12.00   13.00 - 18.00
čer ve nec, sr pen Po - Ne 9.00 - 12.00   12.30 - 19.00

Ob ča né s tr va lým po by tem v obci si zde mimo ji né ho
mo hou za kou pit per ma nent ní vstup do ATC Mer kur.

dospělá osoba 100 Kč
děti 5 - 13 let      50 Kč
povolení k vjezdu auto, moto 250 Kč
Vol né vjezdy pro míst ní ob ča ny bu dou vy dá vá ny jen po

před ložení tech nic ké ho prů ka zu vo zi dla, ve kte rém bude
uve den ma ji tel vo zi dla, kte rý byd lí v Pa so hláv kách.

Okén ko sta ros ty 
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Z jednání rady obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 19. 3. 2012
RO schva lu je:

- smlou vu č. 213/2012 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře nou 
mezi Obcí Pa so hláv ky a H. K.,

- smlou vu o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře -
me nu č. E.ON: 4209 - 447/001/2012-HO-AD uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a E.ON Dis tri bu ce, a. s., F. A.
Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,

- smlou vu 1030001176/001 o bu dou cí smlou vě o zří ze ní
prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře me nu uza vře nou mezi 
Obcí Pa so hláv ky a E.ON Dis tri bu ce, a.s., F.A. Ger stne ra
2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce, vz. RGV a. s., J. Ople -
ta la 2403, Břec lav,

- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši 2000 Kč or ga -
ni za ci Aso ci a ce ro di čů a přá tel zdra vot ně po stižených
dětí v ČR, klub RA DOST, o. s., Pro s tě jov a uza vře ní
Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so hláv ky
a or ga ni za cí Aso ci a ce ro di čů a přá tel zdra vot ně po -
stižených dětí v ČR, klub RA DOST, o.s., Wol ke ro va 22,
79640 Pro s tě jov,

- smlou vu o nájmu po zem ku č. 2/2012 uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a J. a S. J.,

- směr ni ci OÚ Pa so hláv ky č. 1/2012 - Směr ni ce pro za dá -
vá ní ve řej ných za ká zek s účin nos tí od 1. 4. 2012,

- do ho du č. 1/2012 o po sky to vá ní služeb v ATC Mer kur
uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur, a M. I.,

- do da tek č. 1 ke smlou vě o po sky to vá ní od bor ných kni -
hov nic kých služeb uza vře ný mezi Obcí Pa so hláv ky
a Měst skou kni hov nou Břec lav,

- smlou vu o bez plat né pre zen ta ci a zpro střed ko vá ní uza -
vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky, RZ La gu na a CK Ré gio;
Re gi on, spol. s r.o.; Pa lac ké ho 205/6, 697 01 Ky jov,

- smlou vu o nájmu po zem ku č. 5/2012 uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a J. a H. B.,

- smlou vu o nájmu po zem ku č. 6/2012 uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a M. P.,

- smlou vu o za jiš tě ní od bor né pra xe uza vře nou mezi Obcí Pa -
so hláv ky a Střed ní od bor nou ško lou a Střed ním od bor ným
uči liš těm, Hus to pe če, Ma sa ry ko vo nám. 1, 693 24 Hus to pe -
če, při za jiš tě ní od bor né pra xe pro žáky ni ško ly K. B.,

- "Do pl ně ní položek ce ní ku pro ATC pro se zo nu 2012"
v navržené po do bě a bere na vě do mí do pl ňu jí cí in for ma ce
ke schvá le né mu ce ní ku na pro dej zboží v TIC Pa so hláv ky,

- smlou vu o vzá jem ném pro nájmu č. 11/2012 uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a R. K.,

- smlou vu o vzá jem ném pro nájmu č. 13/2012 uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a M. L.,

- ná jem ní smlou vu č. 10/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a J. K.,

- ná jem ní smlou vu č. 12/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a V. N.,

- do da tek č. 2 k do ho dě o umís tě ní smě ro vých ce du lí uza vře -
ný mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Ho tel Ter mal Mu -
šov, a.s., Hu so va 200/16, 602 00 Brno, na fi nanč ní
pří spě vek v rám ci akce "Za há je ní tu ris tic ké se zóo ny 2012",

- ná jem ní smlou vu č. 14/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a spo leč nos tí Pav lof s. r. o., Pod ná sep ní 1,
602 00 Brno, pro po řá dá ní akce "Pá lav ské Drá če 2012 a Pá -
la va Open - Čes ký po hár a Grand Prix dra čích lodí 2012",

- smlou vu o dílo č. 2/2012 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv -
ky a Mar ti nem Lá te rem - Lotr pro ducti on, Šal do va 1189,
436 01 Lit ví nov, na za jiš tě ní uměl ců na akci "Za há je ní
tu ris tic ké se zó ny 2012".

- smlou vu o bez plat né pre zen ta ci a zpro střed ko vá ní uza -

vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur a CK Ré -
gio; Re gi on, spol. s r.o.; Pa lac ké ho 205/6, 697 01 Ky jov.

RO sou hla sí:
- s vý sad bou ja pon ských to po lů v k. ú. Mu šov na po zem ku p.
č. 5193 na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Vi nofrukt a. s. Dol ní
Du na jo vi ce, Kos tel ní č. 416, kte rý je ve vlast nic tví žada te le,

- s oplo ce ním po zem ku (dle po pi su) v k. ú. Mu šov p. č.
5193 na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Vi nofrukt a. s. Dol ní 
Du na jo vi ce, Kos tel ní č. 416, kte rý je ve vlast nic tví žada -
te le. Na před mět ném po zem ku bu dou vy sa ze ny ja pon -
ské to po ly a žada tel chce oplo ce ním za brá nit jeho
de vasta ci pří pad ně krá deži,

- se stav bou "Pří stav ba RD č. p. 78 - Vejmě nek" dle zpra -
co va né do ku men ta ce, na zá kla dě žádos ti M.Z.,

- se změ nou pro voz ní doby v re stau ra ci La gu na v mě sí ci
du ben dle před ložené ho ná vr hu.

RO bere na vě do mí:
- žádost Po zem ko vé ho fon du ČR o zve řej ně ní ve řej né na -

bíd ky po zem ků,
- vy já d ře ní a při po mín ky ke zří ze ní smlou vy o věc ném

bře me ni M. J. a F. K. RO uklá dá sta ros to vi a mís tosta -
rost ce po kra čo vat v jed ná ních s obě ma jme no va ný mi,
kte rá by ved la k uza vře ní smlou vy,

- do pis M. J. a F. K. - Vy já d ře ní a od po věď na do pis OÚ,
- in for ma ci sta ros ty obce o jed ná ní se zá stup ci spo leč nos ti

ŽS Real Brno, o výši pří spěv ku této spo leč nos ti na roz ší -
ře ní čis tír ny od pad ních vod,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - únor 2012.
RO pro jed na la žádost J.Č. a ne sou hla sí s od pro de jem ani

s dlou ho do bým pro ná jmem po zem ku parc.č. 4566/7 o vý mě -
ře 837 m2. Před mět ná par ce la byla v roce 2007 pro na ja ta
ob čan ské mu sdružení Yachtclub Pa so hláv ky, kte ré mu ná jem ní
smlou va vy prší v roce 2017, a Obec Pa so hláv ky v sou čas nos ti
ne u važuje ani o je jím bu dou cím pro de ji.

RO pro jed na la žádost J.I. k za mýš le né stav bě apart má no -
vé ho domu u je ze ra, ve kte ré re a gu je na roz hod nu tí
ZO Pa so hláv ky ve věci od stu pu stav by od hra ni ce po zem ku
p. č. 5051/32 a 5051/33 s po zem kem p.č. 5051/1 v k. ú. Pa so -
hláv ky. Žádá tím to o schvá le ní umís tě ní stav by na hra ni ci
po zem ku, čímž by mu se lo do jít k re vo ka ci usne se ní ZO.
RO po stu pu je tuto žádost k pro jed ná ní ZO, ne do po ru ču je re -
vo ko vat pů vod ní usne se ní a do po ru ču je tr vat na od stu pu
stav by od hra ni ce po zem ků.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 2. 4. 2012
RO schva lu je:

- po skyt nu tí sle vy ve výši 10% z ceny uby to vá ní pro pod -
ni ko vou re kre a ci na zá kla dě žádos ti or ga ni za ce Dí len -
ský vý bor Au to bu sy Po ru ba ve čtyř lůžkové chat ce
v ATC Mer kur v době od 23. 6. - 8. 9. 2012,

- ná kup vy ba ve ných sta nů v po čtu 2 ks malý stan (2 - 3
oso by) a 2 ks vel ký stan (4 - 5 osob) v rám ci za po je ní
ATC Mer kur do pro jek tu Mo der ní kem py. Re a li za ce
pro jek tu je pod mí ně na za po je ním kem pů v ČR
s množstvím po ří ze ní 60 ks sta nů. V pří pa dě, že k re a li -
za ci pro jek tu ne do jde, ná kup sta nů ne bu de usku teč něn,

- or ga ni zač ní struk tu ru ATC Mer kur a RZ La gu na dle
před ložené ho ná vr hu ve dou cí ho obou úse ků,

- kup ní smlou vu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky, ATC
Mer kur a spo leč nos tí PV OSPT PVP Slo va ny, spol.
s r. o., Slo va ny 140, 54401 Dvůr Krá lo vé nad La bem na
od kup 2 ks bu něk v are á lu kem pu,

- smlou vu č. 3201/12 o za bez pe če ní umě lec ké ho pro gra -
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mu uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur
a YMCA Brno, klub his to ric ké ho šer mu Baš tý ři, Kouni -
co va 3, 60200 Brno,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a J. K.,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a T. F.,

- smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí DO ZE TR
s. r. o., Mlýn ská 66, 66701 Voj ko vi ce,

- po skyt nu tí tří ví ken do vých po by tů pro 2 oso by v době
mimo hlav ní re kre ač ní se zó nu v ATC Mer kur v rám ci
prů zku mu spo ko je nos ti v ATC Mer kur 2012,

- smlou vu o or ga ni za ci a vý ko nu ve řej né služby uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a ČR - Úřad prá ce ČR, Kar lo -
vo ná měs tí 1359/1, 12800 Pra ha 2,

- ukon če ní smlou vy o nájmu po zem ku F. S., z dů vo du pro -
de je vi ni ce,

- smlou vu ne po jme no va nou uza vře nou mezi Obcí Pa so -
hláv ky a Ar che o lo gic kým ústa vem Aka de mie Věd ČR
Brno, v.v.i., Krá lo vo pol ská 147, 61200 Brno, na pro ve de -
ní ar che o lo gic ké ho prů zku mu před re a li za cí stav by "Pa -
so hláv ky, úpra vy na hřbi to vě SO 03 - zpev ně né plo chy",

- směr ni ci OÚ Pa so hláv ky č. 2/2012, Směr ni ce pro pro vá -
dě ní ří dí cí kontroly.

RO sou hla sí:
- s hu deb ní pro duk ci v rám ci surf fes ti va lu ve dnech 20. -

22. 4. 2012 vždy v době od 18.00 - 02.00 hod. dne ná sle -
du jí cí ho v pro sto ru ob čer stve ní u mi ni gol fu na zá kla dě
Žádos ti o po vo le ní hu deb ní pro duk ce spo leč nos ti
F4 s. r. o., Kos mo nau tů 1528/4, 74801 Hlu čín,

- s ve řej no práv ním pro jed ná ním stav by a uza vře ním ve řej -
no práv ní smlou vy na stav bu "No vostav ba ro din né ho domu 
Lar go Line 107A/25 v Pa so hláv kách, parc. č. 4933/105".
Dále sou hla sí, dle pro jek to vé do ku men ta ce zpra co va né,
s na po je ním stav by na míst ní ko mu ni ka ci, pro dloužením
ko mu ni ka ce, s umís tě ním vo do vod ní pří poj ky, s pří poj kou
na splaško vou ka na li za ci obce, re tenč ní nádrží a vsa ko va -
cím prv kem, oplo ce ním, vy ně tím po zem ku ze ZPF pod
stav bou ro din né ho domu, pří jez do vé ko mu ni ka ce a par ko -
va cím stá ním před ro din ným do mem,

- s ve řej no práv ním pro jed ná ním stav by a uza vře ním ve -
řej no práv ní smlou vy na stav bu "Ro din ný dům Pa so hláv -
ky, parc.č. 5073/5, no vostav ba" za pod mín ky, že
umís tě ní ro din né ho domu na po zem ku bude v sou la du
s okol ní zá stav bou a bude tak dodržena ulič ní li nie,

- s vý mě nou věžního ho di no vé ho za ří ze ní dle ce no vé na -
bíd ky spo leč nos ti Br no tron, v. o. s., Vsetín ská 16,
639 00 Brno, s va ri an tou di o do vé ho osvět le ní,

- s na bíd kou spo leč nos ti DeNe Group spol. s  r. o., Špi tál -
ka  122/33, 60200 Brno, na od kup po zem ků obce v are á -
lu bý va lé ho VaKu včet ně garáží pro vy bu do vá ní tří
by to vých domů,

- se zá mě rem pro nájmu po zem ků v k.ú. Mu šov p.č. 5214,
5198 a 5213,

- se změ nou PD na stav bu "Ro din ný dům, no vostav ba ro -
din né ho domu k. ú. Pa so hláv ky, parc.č. 5073/26,
5082/1" na zá kla dě žádos ti H. H.,

- se zá mě rem pro nájmu po zem ku v k.ú. Mu šov p.č. 5257
o vý mě ře 16272 m2,

- s bez plat ným pro ná jmem kul tur ní ho domu na zá kla dě žá -
dos ti TJ Ze tor Pa so hláv ky při po řá dá ní ve li ko noč ní zá ba vy,

- na zá kla dě žádos ti L.Š., s pod ná jmem čás ti po zem ku
p. č. 6140 v k. ú. Pa so hláv ky tře tí oso bě. Uve de ný po ze -
mek má v pro nájmu žada tel - Smlou va o nájmu po zem ku
č. 7/2011.

RO bere na vě do mí:
- stav po hle dá vek ATC Mer kur ke dni 2. 4. 2012 a uklá dá

ve dou cí mu kem pu dále tyto po hle dáv ky vy má hat,
- in for ma ci sta ros ty obce z jed ná ní na JMK o zá ru kách

spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a.s. za po skyt nu tí úvě ru 
na bu do vá ní in frastruk tu ry,

- zprá vu spo leč nos ti ON - OK Li bi na s. r. o., Li bi na
čp. 190, kte rá pro ved la v ATC Mer kur in ter ní au dit se zá -
vě rem, kdy do po ru ču je obci založit s. r. o. pro stře dis ka
ATC Mer kur a RZ La gu na. RO před klá dá zprá vu na jed -
ná ní ZO obce k roz hod nu tí o založení s. r. o.,

- zá pis č. 13 Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so -
hláv ky ze dne 7. 3. 2012,

- in for ma ce o jed ná ní s ma ji te li po zem ků, kte ří na svých
za hra dách po sky tu jí pro ná jem pro ma rin got ky za úče -
lem uby to vá ní. Na zá kla dě uve de né ho jed ná ní RO do po -
ru ču je uzavřít s tě mi to ma ji te li do ho du k od vo du
po plat ků spo je ných s uby to vá ním.

RO ne sou hla sí:
- s na po je ním a od bě rem ener gie ze sítí v ATC Mer kur na

zá kla dě žádos ti L. V. o na po je ní na pří poj ku el. ener gie
a vody a umožnění od bě ru,

- s ná vrhem na od pro dej po zem ků v k. ú. Pa so hláv ky p. č.
st. 5033 o vý mě ře 89 m2, p. č. 5031/3 o vý mě ře 505 m2 a p.
č. 5025/11 o vý mě ře 50 m2, tvo ří cí sta veb ní po ze mek, na
zá kla dě žádos ti M.S.. Na po zem cích ve vlast nic tví obce je 
ve de no exe kuč ní ří ze ní po pře de šlých ná jem ní cích, kte ří
se nyní ne zdržují v ČR. Exe kuč ní ří ze ní pro bí há již téměř
přes rok a obec má v tom to ří ze ní práv ní ho zá stup ce, při -
čemž na tom to po stu pu ne bu de nyní nic mě nit. Jakmi le
bu dou po zem ky při pra ve ny k pro de ji ve řej nou na bíd kou,
může se žada tel k zá mě ru obce ná sled ně při hlá sit.

RO uklá dá:
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po -

zem ku v k.ú. Mu šov p. č. 5214 o vý mě ře 48.881 m2, čás ti
po zem ků p. č. 5213 o vý mě ře 7.000 m2, a p. č. 5198 o vý -
mě ře 4.000 m2,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po -
zem ku (nebo jeho čás ti) v  k. ú. Mu šov p. č. 5257 o vý mě -
ře 16.272 m2.

RO jme no va la Ko mi si pro ote ví rá ní obá lek a hod no ce ní na bí -
dek na za káz ku "Ostra ha are á lu ATC Mer kur Pa so hláv ky 2012"
ve složení M. D., V. B., V. S., M. Č., S. Z.. Ote ví rá ní obá lek a hod -
no ce ní na bí dek se usku teč ní dne 13. 4. 2012 od 9.00 hod.

RO pro jed na la ce no vé na bíd ky na vy pra co vá ní pro jek to -
vé do ku men ta ce na re kon struk ci ka na li zač ní ho sbě ra če
ve dou cí ho přes ATC Mer kur po čis tír nu od pad ních vod spo -
leč nos tí AQUA PRO CON s.r.o., Pa lac ké ho tř. 12,
61200 Brno, Vo dá ren ská ak ci o vá spo leč nost, a.s., di vi ze
tech nic ká, Sobě šic ká 151, 63801 Brno a fi Mi lan Ve se lý,
pro jek to vá a inženýr ská čin nost, Slo vác ká 3223/83, 690 02
Břec lav. Na zá kla dě před ložených na bí dek byla vy brá na na
re a li za ci za káz ky spo leč nost Vo dá ren ská ak ci o vá spo leč -
nost, a.s., di vi ze tech nic ká, Sobě šic ká 151, 63801 Brno.

RO opě tov ně za osob ní účas ti žada te le M.Č., pro jed na la
žádost o vy já d ře ní k PD včet ně vy slo ve ní sou hla su s ve řej no -
práv ní smlou vou – spo je né územ ní a sta veb ní ří ze ní. dle
před ložené PD "No vostav ba ro din né ho domu, Pa so hláv ky,
parc.č. 5073/5". RO za stá vá ná zor, že ro din ný dům by měl
být rov no běžně s hlav ní ko mu ni ka cí ve dou cí přes obec a za -
cho vat ulič ní li nii vzhle dem k okol ní zá stav bě, tak aby
po sta ve ní domu za cho va lo vzhled ulice.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 5. 4. 2012
RO schva lu je vy hlá še ní Územ ní ho opat ře ní o sta veb ní

uzá vě ře Pasohlávky.
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Plavecká výuka v Hustopečích

MŠ a ZŠ Pa so hláv ky, 19. břez na
Na ex kur zi v pla ne táriu se děti se zná mi ly s tím, co mo hou za hléd nout na sku -

teč ném nebi, ale také jak vy pa dá br něn ská hvězdár na. Proč je oz do be na to li ka
ko pu le mi? A co se v nich ukrý vá?

Po hád ko vý po řad  Hle dá se Po lár ka vy prá ví o ma lém chlap ci, kte rý se se zná mí
s pří stro jem pla ne tária,  a spo leč ně pá t ra jí po zmi ze lé hvězdě Po lár ce.

 Bártová, Chudobová, Králíková

Od pro sin ce do břez na se naše tří dy 1.D a 2.D účast ni ly pla vec ké vý u ky v  Hus -
to pe čích.Vět ši na dětí již od loň ské ho roku pla vat umě la.

Dále se na u či ly po tá pět a lo vit před mě ty, hrát nej růz něj ší hry ve vodě a pře dá -
vat si šta fe ty. Za vý bor né vý sled ky zís ka li plav ci Mok ré vy svěd če ní a vel kou
po chva lu od in struk to rů.

                                                                                                                     Dagmar Bártová

Hle dá se Po lár ka 

Splaš ko vá ka na li za ce
Vy zý vá me ob ča ny, aby do splaš ko -

vé ka na li za ce a do svých do mov ních
od pa dů splaš ko vé ka na li za ce ne vha zo -
va li žádné před mě ty, had ry, popř.
růz ná gu mo vá těs ně ní a ha di ce. Ka na li -
za ce je ur če na pou ze k od ve de ní
zne čiš tě né vody z do mác nos tí. Všech -
ny ostat ní ne po třeb né věci pa t ří do
po pel nic a kon tej ne rů. Tím, že se ne u -
stá  le  ob je  vu j í  růz né  před mě  ty
v ka na li za ci, do chá zí k ucpá vá ní a při -
dře ní čer pa del. Ná kla dy na opra vu
čer pa del jsou vy so ké a po kud k tomu
bude do chá zet i na dá le, bude se mu set
cena za opra vy čer pa del pro mít nout do
stoč né ho a tím by do šlo k dal ší mu zvy -
šo vá ní pla teb za stoč né.

Ta len to vá sou těž pro děti
Mul ti ta len to vá sou těž "Čen da hle dá 

su per ta lent" pod po ru jí cí ši kov né děti je 
sou těž vy hlá še na v rám ci pro jek tu Ro -
din né pasy Ji ho mo rav ské ho kra je a je
ur če na jed not liv cům i sku pi nám ve
věku 5 - 17 let. Zá mě rem je pod po ra
při ro ze né ho vý vo je dí tě te a jeho osob -
nos ti, bu do vá ní zdra vé ho se be vě do mí
dí tě te v kon ku renč ním pro stře dí
a přede vším pod po ra píle a ta len tu jed -
not liv ce. 

Po drob nos ti o sou těži na lez ne te na
webo vých strán kách

 www.CendaHledaSuperTalent.cz .

In ze rát
Na bí zím dlou ho do bý pro ná jem ro -

din né ho domu v Pa so hláv kách 26.
 

Kon takt: 
Mi chal Gi lá ni, tel. 774 301 330 
Schmidt-re a li ty.cz,
michal.gilani@schmidt-reality.cz
http://www.schmidt-reality.cz/nem

ovitost-K1-434-rodinny-dum-k-prona
jmu-9%2B1-pasohlavky.html 

Ter mí ny svo zu tří dě né ho od pa du -
po pel ni ce na plast a pa pír:

18.   5. 2012
15.   6. 2012
13.   7. 2012
10.   8. 2012
  7.   9. 2012
  5. 10. 2012
  2. 11. 2012
30. 11. 2012
28. 12. 2012
25.   1. 2013
22.   2. 2013

Ozná me ní
obec ní ho úřa du

http://www.CendaHledaSuperTalent.cz
mailto:michal.gilani@schmidt-reality.cz
http://www.schmidt-reality.cz/nem
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Dět ský smích, ta nec, křik, ob čas pláč a sa mo zřej mě
spous ta ma sek. Tak tak to vy pa da lo so bot ní od po led ne
31. břez na v míst ním sále, kdy se tu ko nal dět ský maš kar ní
ples. 

V do pro vo du ro di čů či pra ro di čů se tu se šly děti nej růz -
něj ší ho věku a v nej růz něj ších mas kách, takže se na jed nom
mís tě po tka ly víly, prin cez ny, ča ro děj ni ce, be ruš ky, ale
i batma ni, klauni a prin co vé. Pro děti tu byly při pra ve ny pís -
nič ky, ta nec, sou těže a sa mo zřej mě ne chy bě ly ani od mě ny.
Ak tiv ně se za po ji li i ro di če, ať se to tý ka lo tan ce nebo sou -
těží. "Při pa dá mi, že le tos je ná vštěv nost men ší než mi nu lý
rok, ale i tak můžeme být spo ko je ni," řek la jedna
z organizátorek, Iveta Žaludková. 

Děti se smá ly a ba vi ly celé od po led ne, ale pro ka za tel ně
nej vět ší dět ská ra dost vy puk la poté, co do sta ly dár ko vé ba -
líč ky jako od mě nu za to, že se při šly po ba vit. Na lez ly v nich
nejen bon bo ny, sa mo lep ky a dal ší drob nos ti, ale hlav ně
v nich na šly bub li fu ky. V tu chví li se sko ro celý sál za pl nil
ja ro vý mi bub lin ka mi a nadše ní dětí, kte ré se snažily
zneškodnit co nejvíce bublinek, nebralo konce. 

Stej ně jako mi nu lý rok bylo sou čás tí ple su buch tobra ní,
le tos si or ga ni zá to ři pro ná vštěv ní ky při pra vi li po ma zán -
kobra ní a sa lá tobra ní. "Nej víc jsem po tě še na množstvím
po ma zá nek a sa lá tů, co se tu se šlo. Těší mě, že se z ja ké ho -
ko liv -bra ní stá vá ob lí be ná tra di ce," do da la Žalud ko vá.
Mno ho ná vštěv ní ků sku teč ně využilo možnos ti poch lu bit
se vlast ním vý tvo rem, ochut nat vý rob ky ostat ních a na vzá -
jem si i vy mě nit re cep ty. Nej ví ce za chut nal sa lát z čer ve né
řepy od Hany Si r bo vé, kte rá tak za slouženě vy hrá la prv ní

mís to. 
"Jmé nem or ga ni zá to rů

bych ráda po dě ko va la spon -
zo rům za fi  nanč  ní dary,
kon krét ně tedy obci Pa so -
hláv ky, Sva zu žen, panu
Kři ván ko vi za Re stau ra ci
Vel ky dvůr, panu Sa lo ňo vi za
Re stau ra ci U lasa a panu Re i -
ni šo vi za Ko me ta bar. Díky
nim jsme moh li na kou pit od -
mě ny do tom bo ly, slad kos ti
do sou těží a dár ko vé ba líč ky
pro děti. Dále jsme z těch to pe -
něz zá so bo va li bu fet pro
ná vštěv ní ky a každé dítě také
do sta lo pá rek v roh lí ku,“ do pl -
ni la Žalud ko vá a dále do dá vá:
"po dě ko vá ní pa t ří i Ale ně Vla -
cho vé, Ad ri a ně Hryzlá ko vé
a Te re ze Žalud ko vé za po moc
při ora ga ni za ci sou těží, kdy
tak opro ti loň ské mu roku vy -
stří da ly ma min ky, kte ré se tak
moh ly le tos vě no vat svým ra -
to les tem a sou těžit s nimi."

Nyní tedy můžeme už jen
če kat, co si or ga ni zá to ři pro
své hos ty při pra ví na příští
rok. 

Simona Jelénková

Ta nec upro střed bub li nek
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Ju bi lan ti květen
Ka či co vá Lud mi la 79 let
Pa ra di o vá Anežka     78 let
Br ve ník Jan              76 let
Pin ka va Jan                 76 let
Štol fa Ros ti slav       67 let
Bu ček Ja ro slav            64 let
Ada mo vá Dana     62 let
Aláč  Jo sef                  62 let
Ka d lí ček Petr               61 let
Lu kos zo vá Dáša 61 let
Sed lář Bo hu slav   61 let
Ga lia Mi lan            55 let
Švábenská Andrea 55 let  

Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs tí,
zdra ví a po ho dy.

Narození
Dne 23.3.2012 se manželům Mi -

cha e le a Mi ro sla vo vi Vl ko vým na ro -
dil syn Do mi nik.

Dne 31. 3. 2012 se manželům
Janě a Šte fa no vi Ju ri ko vým na ro -
dil syn Tobias.

       
  

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a  Do mi nič ka a To bi áš ka ví tá -
me mezi nás.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Spo tře bi tel ská po rad na

 13. 4. 2012

Stav ba aqua par ku, je jímž in ves to rem je spo leč nost ŽS REAL, a.s., s ofi ci ál ním
ná zvem "Vý stav ba kom ple xu Mo ra via THER MAL" byla za há je na již před tře mi
mě sí ci (25. led na 2012). Zho to vi te lem stav by je Sdružení Mo ra via Ther mal, jehož
ve dou cí účast ník je spo leč nost Me t rostav a.s. Ge ne rál ním pro jek tan tem a ar chi tek -
tem stav by je ar chi tek to nic ká kan ce lář 1. Čer no pol ní s. r. o.

V sou čas né době jsou ho to vé zem ní prá ce a ka na li za ce, pro bí ha jí prá ce na
založení stav by a v ně kte rých mís tech již stav ba za čí ná růst vzhů ru. 

V ná sle du jí cím ob do bí, kte ré skon čí na sklon ku let ních prázd nin, bu dou pro -
bí hat zejmé na prá ce na be to no vém ske le tu, kte rý tvo ří nos nou kon struk ci všech
čás tí aqua par ku. Vedle toho sa mo zřej mě již bu dou pro bí hat prá ce na pří poj kách
elek tro, vody, vý ro ba tech no lo gic kých za ří ze ní a ne re zo vých ba zénů. Sou běžně
pro bí ha jí prá ce na no vém par ko viš ti a ne lze opo me nout také čin nost ko le gů
z Aka de mie věd ČR, kte ří se sta ra jí o zá chran ný ar che o lo gic ký prů zkum.

Kro mě ře še ní každo den ních vět ších či men ších tech nic kých pro blé mů bude
pro ge ne rál ní ho do da va te le vý zvou vy po řá dat se s pro vo zem při lehlé ho au to -
kem pu. Prv ní mi zatěžká va cí mi zkouš ka mi bu dou slav nost ní ote vře ní au to kem -
pu, sraz mo tor ká řů nebo zá vo dy dra čích lodí. Tyto akce dů klad ně pro vě ří
plá no vá ní a ko or di na ci mezi stav bou a au to kem pem před nad chá ze jí cí let ní se zó -
nou s pra vi del ný mi ví ken do vý mi davy tu ris tů. Sa mo zřej mos tí bude řád né ozna -
če ní bez peč ných pří stu po vých cest pro ve řej nost.

Pro jekt "Vý stav ba kom ple xu Mo ra via THER MAL" je spo lu fi nan co ván Ev -
rop skou Unií, pod po řen do ta cí z ROP Ji ho vý chod. 

Aqua park ros te ze země

Ob čan ské sdružení spo tře bi te lů TEST spo tře bi te lům na bí zí v rám ci po rad ny
bezplatně:
q Práv ní po ra den ství z ob las ti spo tře bi tel ské ho prá va (re kla ma ce, ne do -

dá ní zboží v ter mí nu, po ško ze ní odě vu v čis tír ně, před vá dě cí akce, uby to -
vá ní v ho te lu nižší ka te go rie, vy so ké vy účto vá ní za ener gie, pod mín ky
po jist ných, úvě ro vých a le a sin go vých smluv a jiné) na te le fon ní lin ce.
Po ra den ství je zdar ma, pla tí se pou ze cena běžného ho vo ru.  

Te le fon ní lin ka: 299 149 009
Pro voz ní doba: Po – Pá     9 – 17 hod

q Osob ní práv ní po ra den ství v in di vi du ál ních pří pa dech (nut né se pře -
dem te le fo nic ky ob jed nat).

q Da ta bá zi ne bez peč ných vý rob ků vol ně zpří stup ně nou na webo vých
strán kách www.nebezpecnevyrobky.cz s možnos tí si zvo lit pra vi del né
za sí lá ní no vých in for ma cí k vy bra né ka te go rii vý rob ků.

q Vzo ry, vy bra né vzo ry práv ních lis tin a po dá ní vy pra co va né pro kon krét -
ní účel (vol ně ke stažení na webo vých strán kách www.dtest.cz).

q Sa mo lep ku "Ne vha zuj te re kla mu" ur če nou k vy le pe ní na poš tov ní
schrán ku.

q Pu b li ka ce, např. tiš tě ná in for mač ní brožura o mar ke tin go vých prak ti -
kách pro dej ců na před vá dě cích ak cích ur če ná pře vážně se ni o rům.

web: http://www.dtest.cz/

Pozvánka
ZO KSČM spo lu s OÚ Pa so -
hláv ky zvou všech ny ob ča ny
a mlá dež na pi et ní akt s po -
ložením ky ti ce k pa mát ní ku
osvo bo di te lů
v pondělí 7. 5. 2012 v 19 hod.
Sraz účast ní ků před obec ním
úřa dem.   

Srdečně zvou pořadatelé.

http://www.nebezpecnevyrobky.cz
http://www.dtest.cz
http://www.dtest.cz/

