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Vážení spoluobčané,
skon či ly prázd ni ny, dě tem za ča la škol ní do -

cház ka a vět ši na pra cu jí cích již má svou do vo le -
nou také za se bou. Do vol te mi po přát vám
v na stá va jí cím pod zim ním čase hod ně štěs tí, zdra -
ví a elá nu do vše ho, co bu de te dě lat a tvo řit.

Za stu pi tel stvo obce na svém čer ven co vém za -
se dá ní schvá li lo založení obec ní ob chod ní spo leč -
nos ti s ná zvem "Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.".
Tato spo leč nost bude mít ve své sprá vě kom plet ní
pro voz ATC Mer kur a RZ La gu na. V dneš ní době
obce a měs ta, kte rá pro vo zu jí eko no mic kou čin -
nost, ne ma jí pod pří mou sprá vou tyto čin nos ti
a své eko no mic ké čin nos ti řeší pro střed nic tvím
ob chod ních spo leč nos tí. Po kud pů jde vše podle
plá nu, spo leč nost by měla za há jit čin nost k datu
1. 1. 2013. Odtržení od obec ní ho úřa du a osa mo -
stat ně ní v pro vo zu ATC Mer kur a RZ La gu na bude 
hlav ně znát v da ňo vé ob las ti, a to z dů vo du, že
obec si může DPH na vstu pu uplat ňo vat pou ze
pro cen tu ál ním po dí lem, za tím co s. r. o. si bude
moci uplat ňo vat DPH v plné výši. Také bude vý ho -
da v na sta ve ní od pi sů a možnos ti pro nájmu ne mo -
vi tos tí od obce k této spo leč nos ti. Dal ším
po zi ti vem bude v ne u stá le se roz ví je jí cí by ro kra cii
uvol ně ní ka pa ci ty za měst nan ců obec ní ho úřa du
pro ře še ní pro blé mů a roz vo je tý ka jí cí se pří mo
obce a ne bu de nut né ře šit pro voz ní záležitos ti ATC 
Mer kur a RZ La gu na. Vě ří me, že založení spo leč -
nos ti po ve de k lep ším vý sled kům v rám ci pro vo zu
těch to za ří ze ní.

V mě sí ci září by měla být za há je na de mo li ce
kra ví nů za síd liš těm, kte ré jsou v ma jet ku obce.
O de mo li ci kra ví nů se v rám ci za stu pi tel stva i rady 
obce ho vo ří již del ší dobu a z dů vo du, že se v le toš -
ním roce ne u sku teč ní plá no va né roz ší ře ní čis tír ny
od pad ních vod (dů vo dem je pro za tím ne zís ka né
územ ní roz hod nu tí a vo do práv ní po vo le ní), ušet -
ře né fi nan ce se mo hou využít k de mo li ci kra ví nů.
Na před mět nou de mo li ci bylo vy psá no vý bě ro vé
ří ze ní, kte ré ho se zú čast ni lo 8 spo leč nos tí v rozpě -
tí na bí dek od 1 mil. Kč do 5,5 mil. Kč. Byla vy brá -
na spo leč nost, kte rá na bíd la nej nižší cenu.
De mo li ce by měla být pro ve de na nej poz dě ji do
kon ce břez na 2013.

Tomáš Ingr

Z jednání rady a zastupitelstvaOkénko starosty
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 25. 6. 2012
RO schva lu je:

- úpra vu pro voz ní doby v re stau ra ci v RZ La gu na, spo čí va jí cí
v pro dloužení ote ví ra cích ho din do 23:00 hod. vždy ve dnech
pá tek a so bo ta,

- vrá ce ní po plat ků za zru še né po by ty ze zdra vot ních dů vo dů
paní J. K. ve výši 5.540 Kč, a paní A. V. část ku ve výši
5.540 Kč,

- uza vře ní Abo nent ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Ini tial
Eco tex s. r. o., V Pís kov ně 2058, 27801 Kra lu py nad Vl ta vou
a Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o nájmu ne by to vých prostor 
č. 2/2012 uza vře ný mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv -
ky, ATC Mer kur a J. D.,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 17/2012 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Agro MO NET, a. s.,
Mout ni ce 200,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 18/2012 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Měs to Mi ku lov, Ná měs tí
1, 69201 Mi ku lov,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 19/2012 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a J. D.,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 20/2012 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a J. K.,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 21/2012 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Prv ní li to myšl ská sta veb -
ní a. s., Havlíč ko va 1118, 57001 Li to myšl,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 22/2012 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a M. K.,

- uza vře ní Smlou vy o pro ve de ní umě lec ké ho po řa du mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Agen tu -
ra KK, Ztra ce ní 1, 77200 Olo mouc,

- uza vře ní Smlou vy č. 7/04012/6 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Agen tu ra Ko ráb, Ne dba lo va
15, Brno,

- uza vře ní Smlou vy č. 8/04012/6 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Agen tu ra Ko ráb, Ne dba lo va
15, Brno,

- vrá ce ní po plat ku za zru še ný po byt ze zdra vot ních dů vo dů paní
M. Z. ve výši 6.990 Kč,

- fi nanč ní pří spě vek pro míst ní knihov nu ve výši 400 Kč pro
1. a 2. tří du míst ní ZŠ v rám ci akce "Už umím číst, už umím
psát",
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- uza vře ní Smlou vy o sdružených službách do dáv ky
elek tři ny ze sítě níz ké ho na pě tí pro zá kaz ní ky ka te go -
rie C mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a E. ON Ener gie, a. s., F. A.Ger stne ra 2151/6, 37049
Čes ké Bu dě jo vi ce, a to smlou vy č. 9101227258,
9101214385, 9101171784, 9101214565, 9101206315,
9101206357, 9101206069, 9101260930, 9101161071,
9101227113, 9101227165, 9101227204.

- uza vře ní Ser vis ní smlou vy č. 3 - 020 na pro vá dě ní
pra vi del né údržby a ser vi su za ří ze ní mezi smluv ní mi
stra na mi Br no tron, v. o. s., Vsetín ská 16, 63900 Brno
a Obec Pa so hláv ky,

- na zá kla dě na bíd ky spo leč nos ti AMI DO - le tec ké
sním ky, s. r. o., Jana Čar ka 1863/7, 37006 Čes ké Bu -
dě jo vi ce, po ří ze ní le tec kých zá bě rů v po čtu 20 ks pro
obec a 20 ks pro ATC Mer kur, kte ré by se usku teč ni lo
v roce 2013,

- uza vře ní Smlou vy o vzá jem né pro pa ga ci mezi smluv -
ní mi stra na mi Ko me ta Group, a. s., Kří d lo vic ká 34,
60300 Brno a Obec Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí:
- zá pis č. 15 Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so -

hláv ky ze dne 13. 6. 2012,
- pl ně ní roz počtu obce za le den - kvě ten 2012.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Top Pro -
jekt, Údol ní 16, 602 00 Brno, a doložené ho si tu ač ní ho
vý kre su ke stav bě "Pří stav ba re stau ra ce na po zem ku parc. 
č. st. 507/1 v k. ú. Pa so hláv ky" s pře sa hem střeš ní kon -
struk ce smě rem k po zem ku parc. č. 4980/2.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 9. 7. 2012
RO schva lu je:

- ná sle du jí cí po stup v pří pa dě opě tov né ho vy dá ní per -
ma nent ky pro ob ča ny obce tak to: po pla tek ve výši
100 Kč při 1. ztrá tě per ma nent ky; po pla tek ve výši
200 Kč při 2. ztrá tě per ma nent ky; bez plat ná vý mě na
v pří pa dě po ni če ní per ma nent ky (při kou pá ní, vy prá -
ním apod.), jest liže ob čan po ni če nou per ma nent ku
při ne se, a její plo cha je vět ší než 50 % pů vod ní plo -
chy, je ce list vá nebo se sklá dá nej vý še ze 2 čás tí. RO
uklá dá ve dou cí TIC doložit, ko lik ta ko vých pří pa dů
se ře ši lo v roce 2011, a ko lik žádos tí se ře ši lo do po sud
v roce 2012,

- uza vře ní Smlou vy č. 1030008698/01 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 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky, se
síd lem 69122 Pa so hláv ky 1 a E. ON Dis tri bu ce, a. s.,
se síd lem F. A. Ger stne ra 2151/6, 37049 Čes ké Bu dě -
jo vi ce, 

- smluv ní cenu za využívá ní ve řej né ho pro stranství při
ko ná ní před vo leb ní kam pa ně ve výši 500 Kč/den,

- na zá kla dě žádos ti míst ní or ga ni za ce Čes ký svaz žen
Pa so hláv ky bez plat ný pro ná jem kul tur ní domu ve
dnech 28. - 29. 7. 2012 při po řá dá ní anen ských hodů,
a vý jim ku z noč ní ho kli du v uve de ných dnech vždy
do 03,00 hod. dne ná sle du jí cí ho,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi

smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Čes ký svaz
žen Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. I.,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
18. 7. 2012.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti ELING CZ s. r. o.,

Hrozňatova 3939/25a, 61500 Brno, v za stou pe ní spo -
leč nos ti E. ON Dis tri bu ce a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce,  se
zří ze ním pří poj ky NN pro no vostav bu RD dle před -
ložené ho vý kre su PD na stav bu "Pa so hláv ky, DP -
k. NN, Sed lák", na po zem cích ve vlast nic tví obce
parc. č. 4933/159, 4933/102 a 4933/105 k. ú. Pa so -
hláv ky,

- se za par ko vá ním au to bu su po dobu 1 - 2 ho din ve stře -
du obce v rám ci po li tic ké stra ny Su ve re ni ta za smluv -
ní cenu dle schvá le ní pro po řá dá ní před vo leb ních
kam pa ní,

- s před loženou pro jek to vou do ku men ta cí pro územ ní
a sta veb ní ří ze ní na stav bu "Apart má no vý dům U je -
ze ra, Pa so hláv ky", kte rá re spek tu je Usne se ní za stu pi -
tel stva obce Pa so hláv ky č. 2/2012 ze dne 13. 2. 2012
(umís tě ní stav by 1 m od hra ni ce po zem ku 5051/1, bez 
re a li za ce hor ní te ra sy, vy bu do vá ní par ko viš tě na po -
zem ku obce). RO sou hla sí s na po je ním stav by na
obec ní splaško vou ka na li za ci a na vý še ním ka pa ci ty
od vá dě ných splaš ko vých vod dle PD. In ves tor se
zaváže uza vře ním smlou vy k úhra dě fi nanč ní spo lu -
účas ti na roz ší ře ní ka pa ci ty ČOV vy poč te né po mě -
rem k před po klá da né mu ob je mu vy pouš tě ných
od pad ních vod a ná kla dům obce na jed not ku ka pa ci ty 
ČOV.

RO uklá dá sta ros to vi obce při pra vit ma te ri á ly ke
schvá le ní zá ka zu po do mní ho pro de je v obci.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 23. 7. 2012
RO schva lu je:

- uza vře ní Do dat ku č. 1 k ná jem ní smlou vě č. 20/2011
ze dne 17. 5. 2011 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa -
so hláv ky, ATC Mer kur a D. P. spo čí va jí cí v do pl ně ní
dal ší opráv ně né oso by na stra ně ná jem ce, a to P. J.,

- uza vře ní Li cenč ní smlou vy o ve řej ném pro vo zo vá ní
VP_2012_101076 mezi smluv ní mi stra na mi OSA -
Ochran ný svaz au tor ský pro prá va k dí lům hu deb ním, 
o. s., Čs. ar má dy 20, 160 56 Pra ha 6 - a Obec Pa so -
hláv ky, ATC Mer kur (po plat ky za za há je ní tu ris tic ké
se zó ny 2012),

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 7/2012 mezi smluv ní mi 
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Z. J.,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 8/2012 mezi smluv ní mi 
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Z. J.,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 9/2012 mezi smluv ní mi 
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Z. J.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě o dílo č. 4572 na zho to ve ní
pro jek to vé do ku men ta ce pro sta veb ní po vo le ní akce
"Pa so hláv ky - re kon struk ce ka na li zač ní ho řadu" mezi 
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Vo dá ren ská

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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ak ci o vá spo leč nost, a. s., di vi ze tech nic ká, Sobě šic ká
820/156, 638 01 Brno,

- uza vře ní Smlou vy č. 02/2012 o do vo zu a zne škod ně ní od -
pa du, kte rý je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a I. H.,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji -
ho mo rav ské ho kra je uza vře ná mezi smluv ní mi stra -
na mi Ji ho mo rav ský kraj, Žero tí no vo nám. 3/5, 601 82 
Brno a Obec Pa so hláv ky (do ta ce na re a li za ce pro jek -
tu "Zkva lit ně ní služeb v Tu ris tic kém in for mač ním
cen t ru Pa so hláv ky"),

- Zá pis z hod no ce ní na bí dek dne 18. 7. 2012 na za káz -
ku "Obec Pa so hláv ky - de mo li ce ze mě děl ské bu do vy
a sýp ky". RO schva lu je do po ru če ní ko mi se o vý bě ru
ucha ze če J. K. na re a li za ci za káz ky,

- uza vře ní Smlou vy o uza vře ní bu dou cí smlou vy o zří -
ze ní věc né ho bře me ne mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a F. a I. S.,

- uza vře ní Smlou vy o uza vře ní bu dou cí smlou vy o zří -
ze ní věc né ho bře me ne mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a Od bo ro vý svaz za měst nan ců
sklář ské ho, ke ra mic ké ho, bižuter ní ho prů mys lu
a por ce lá nu, Rada zá stup ců ZO OS Jih lav ské sklár ny
Bo he mia a. s., Ka men ná 57, 588 13,

- uza vře ní Smlou vy o sou hla su s umís tě ním a re a li za cí
stav by na po zem ku ČR - ÚZ SVM mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky Čes ká re pub li ka - Úřad
pro za stu po vá ní stá tu ve vě cech ma jet ko vých, Ra ší -
no vo ná b řeží 390/42, Pra ha 2 - Nové Měs to, od bor
Od lou če né pra co viš tě Břec lav, nám. T. G. Ma sa ry -
ka 3, 690 15 Břec lav,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi
smluv ní mi stra na mi Ther mal Pa so hláv ky a. s. a Obec
Pa so hláv ky na stav bu "ATC Mer kur - pří jez do vá ko -
mu ni ka ce".

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti M. K. s ukon če ním nájmu mís ta pro

stá nek ovo ce - ze le ni na dle uza vře né Do ho dy č. 7/2012 
o po sky to vá ní služeb ATC. Ná jem kon čí k 31. 7. 2012,

- na zá kla dě žádos ti L. Z., s pro de jem po zem ku
p. č. 5051/41 o vý mě ře 98 m2. Pan Zá bran ský se stal ma -
ji te lem všech okol ních po zem ků, mezi nimiž je ten to
po ze mek jako je di ný ve vlast nic tví obce. Cena za pro dej 
před mět né ho po zem ku je navržena ve výši 500 Kč/m2.

RO bere na vě do mí:
- in for ma ce o po čtu zno vu vy da ných per ma nen tek

v r. 2011 a žádos tí o opě tov né vy dá ní v r. 2012,
- do pis M. J. a F. K. ve věci je jich ne sou hla su s jed ná -

ním na Obec ním úřa dě dne 14. 6. 2012, kde je za stu -
po val pan J. na zá kla dě pl ných mocí při do jed ná ní
smluv ních pod mí nek pro uza vře ní smlou vy na zří ze -
ní věc né ho bře me ne na exis tu jí cí inženýr ské sítě na
po zem cích v jejích vlastnictví v areálu autokempu
ATC Mer kur,

- do pis V. N. a J. K., jako re ak ci na do pis Obce ve věci
ce no vé na bíd ky na od kup po zem ků v je jich vlast nic -
tví, kte ré se na chá ze jí v are á lu au to kem pu ATC Mer -
kur a také ve věci zří ze ní věc né ho bře me ne pro
inženýr ské sítě, kte ré se na těch to po zem cích na chá -
ze jí,

- Pl ně ní roz počtu obce za le den - čer ven 2012.
RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na

pro dej po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky parc. č. 5051/41 o vý -
mě ře 98 m2. Cena po zem ku je sta no ve na na 500 Kč/m2.

RO ne sou hla sí na zá kla dě žádos ti E. S. se smě nou čás -
ti po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky p. č. st. 635, kte rý je v je jím
vlast nic tví a přes kte rý vede obec ní ko mu ni ka ce, za část
po zem ku p. č. 4961/1, kte rý je ve vlast nic tví obce Pa so -
hláv ky. Pro tože ten to stav bude prav dě po dob ně i u všech
okol ních ne mo vi tos tí, rada do po ru ču je tuto lo ka li tu
nejdří ve ce lou ge o de tic ky za mě řit a te prve po tom roz -
hod nout, jak se vy po řá dat se sou kro mý mi po zem ky, po
kterých vede obecní komunikace.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 6. 8. 2012
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi J. K.
a Obcí Pa so hláv ky, na kul tur ní akce v ATC Mer kur,

- uza vře ní Li cenč ní smlou vy o ve řej ném pro vo zo vá ní
VP_2012_106949 mezi OSA, o. s., Pra ha a Obcí Pa -
so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi In ter net Top s. r. o.,
Chru dim a Obcí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 4/2012 mezi Obcí Pa so -
hláv ky a R. S.,

- zně ní Na ří ze ní obce Pa so hláv ky 1/2012. Ná sled ným
kro kem bude za slá ní k při po mín ko vá ní Kraj ské mu
úřa du JMK a po od sou hla se ní, popř. při po mín ko vá ní
se před loží ke schvá le ní v RO.

RO sou hla sí:
- s pro ná jmem čás ti po zem ku    p. č. 3163/112 o vý mě ře 

15 m2 v k. ú. Mu šov, dle zve řej ně né ho zá mě ru obce
č. 1/2012, k umís tě ní lod ní ho mola za cenu
5.000 Kč/se zo na,

- s od pro de jem po zem ků p. č.   st. 5041 o vý mě ře 39 m2

a p. č. 5016/42 o vý mě ře 244 m2, oba v k. ú. Pa so hláv -
ky, za cenu 300 Kč/m2,

- s re a li za cí zá mě ru "Zprů toč ně ní re vi ta li zač ní sou sta -
vy v EVL Mu šov ský luh". In ves to rem před mět né
akce je pod nik Lesy ČR s. p., LZ Židlo cho vi ce.

RO bere na vě do mí:
- vý sled ky tří dě ní ob ča nů obce za rok 2011, kte ré před -

ložila spo leč nost EKO - KOM, a. s. Pra ha, 
- žádost V. B., o od kup čás ti po zem ku p. č. 4933/131

v k. ú. Pa so hláv ky a sdě lu je, že ne sou hla sí s od pro de -
jem před mět né čás ti po zem ku,

- zů stat ky účtů Obce Pa so hláv ky.
RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na od pro -

dej po zem ků p. č. st. 5041 o vý mě ře 39 m2 a p. č. 5016/42
o vý mě ře 244 m2, oba v k. ú. Pa so hláv ky, za cenu
300 Kč/m2.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 25. 6.
ZO schva lu je od kou pe ní po zem ku p. č. 3163/362

o vý mě ře 8939 m2 v k. ú. Mu šov, od spo leč nos ti Ther mal
Pa so hláv ky a. s., 691 22 Pa so hláv ky 1, IČ: 27714608, za
cel ko vou kup ní cenu 3.000.000 Kč (slo vy: tři mi li ó ny ko -
run čes kých).
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Turnaj hospod

ZO uklá dá sta ros to vi obce uza vře ní kup ní smlou vy na
od kup po zem ku p. č. 3163/362 o vý mě ře 8939 m2 v k. ú.
Mušov.
Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 18. 7.
ZO schva lu je:

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky
č. 2/2012, o zru še ní obec ně zá vaz né vy hláš ky
č. 2/2010 o míst ním po plat ku za pro vo zo va ný vý her -
ní hra cí pří stroj nebo jiné tech nic ké her ní za ří ze ní, 

- Pří lo hu č. 6 ke Sta tu tu so ci ál ní ho fon du,
- zá měr ru če ní za 1/3 úvě ru ve výši 55 mil. Kč od Ev -

rop ské in ves tič ní ban ky za před po kla du, že se Ji ho -
mo rav ský kraj zaváže k za jiš tě ní do fi nan co vá ní
pro jek tu ve výši 90,5 mil. Kč dal ším úvě rem z Ev rop -
ské in ves tič ní ban ky, popř. z jiné ko merč ní ban ky se
stej nou úro ko vou saz bou, jako úvěr z Ev rop ské in -
ves tič ní ban ky. V pří pa dě jiné úro ko vé sazby z ko -
merč ní ho úvě ru je nut né, aby se Ji ho mo rav ský kraj
za vá zal k úhra dě roz dí lu ve výši úro ku opro ti úro ku
z Ev rop ské in ves tič ní ban ky. Tuto pod mín ku ZO zdů -
vod ňu je tím, že v mi nu los ti bylo při slí be no cel kem
248,62 mil. Kč z úvě ru Ev rop ské in ves tič ní ban ky pro 
pro jekt lá zeň ství v obci Pa so hláv ky, což bylo schvá -
le no Za stu pi tel stvem Ji ho mo rav ské ho kra je při pro -
jed ná ní žádos ti o úvěr z Ev rop ské in ves tič ní ban ky
v cel ko vé výši 2,046 mld. Kč. ZO Pa so hláv ky se obá -
vá, že v pří pa dě použití úvě ru s vyš ší úro ko vou saz -
bou než je úro ko vá saz ba z Ev rop ské in ves tič ní
ban ky, bude mít spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky a. s.
vážný pro blém se splá ce ním svých zá vaz ků. ZO uklá -
dá sta ros to vi obce vy zvat spo leč nost Ther mal Pa so -
hláv ky a. s. k doložení po sou ze ní způ so bi los ti
spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. do stát při re a li -

za ci pro jek tu svým zá vaz kům při ře še ní splá ce ní úvě -
ru a úro ku ve výši 55 mil. Kč z Ev rop ské in ves tič ní
ban ky a dal ších 90,5 mil. Kč od Ev rop ské in ves tič ní
ban ky a va ri ant ně ko merč ní ho úvě ru z jiné ban ky. ZO 
schva lu je, aby zá stup ce Obce Pa so hláv ky, jako ak ci -
o ná ře spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., se síd lem 
Pa so hláv ky 1, IČ 27714608, v pří sluš ných or gá nech
spo leč nos ti ne hla so val pro při je tí smlou vy o úvě ru za
stá va jí cích pod mí nek. ZO uklá dá těm to čle nům jed -
nat o možnos ti po su nu tí ter mí nů ve smlou vě, dále Za -
stu pi tel stvo obce uklá dá čle nům v or gá nech
spo leč nos ti, aby se po ku si li pro jed nat s ma jo rit ním
ak ci o ná řem, což je Ji ho mo rav ský kraj, možnost zvý -
še ní hla so va cích práv této společnosti pro Obec Pa so -
hláv ky,

- založení ob chod ní spo leč nos ti ve for mě s. r. o. s ter mí -
nem založení k 1. 1. 2013. ZO schva lu je zá klad ní jmě -
ní spo leč nos ti ve výši 200.000 Kč. ZO schva lu je ná zev
ob chod ní spo leč nos ti "Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.".
ZO obce schva lu je jed na te le v po čtu 2 čle nů ve složení: 
V. S. a M. D. ZO schva lu je do zor čí radu v po čtu 5 čle -
nů ve složení: T. I., K. O., A. M., R. D. a J. Z.. ZO
schva lu je vložení mo vi té ho ma jet ku do spo leč nos ti
for mou od pro de je a pro ná jem ne mo vi té ho ma jet ku
obce,

- roz počto vé opat ře ní č. 2/2012.
ZO pro hla šu je, že k po zem kům par cel ní čís lo 4996/1,

4996/2, 4993/1, 4713/1 v ka tast rál ním úze mí Pa so hláv ky, 
nemá Obec Pa so hláv ky lis ti ny pro ka zu jí cí pře chod vlast -
nic ké ho prá va na obec podle zá ko na č. 172/1991 Sb., ve
zně ní poz děj ších před pi sů, ani ji ným způ so bem nemůže
vlast nic ké prá vo doložit. Obec Pa so hláv ky se vzdá vá prá -
va na uplat ně ní vlast nic ké ho prá va k výše uve de ným
ne mo vi tos tem a ne zpo chyb ňu je vlast nic ké prá vo stá tu.

Již tra dič ně každý rok za čát kem
srp na se schá zí na míst ním fot ba lo -
vém hřiš ti zá stup ci míst ních hos pod,
aby změ ři li své síly a užili si ně ja kou
tu legra ci. Le tos to bylo již po de vá té.
Tur naj se usku teč nil v so bo tu 11. 8. ve 
13 ho din a sou těžili zá stup ci hos pod
La gu na, Laso, Vel ký Dvůr a Ko me ta.
Mrzí nás, že se ne u stá le po ru šu jí jas ně 
sta no ve ná pra vi dla, tj., že mají hrát
hrá či re gis tro va ní nad 35 let ane bo
mlad ší 35 let, ale ne re gis tro va ní. Ji -
nak se akce opět vy da ři la, i když
ně kte ří star ší bor ci to od nes li men ším
či vět ším zra ně ním, takže se to ne o be -
šlo bez vý jez du na po ho to vost.

Po řa da te lé tou to ces tou dě ku jí
všem, kte ří se po dí le li na pří pra vě
a zdár ném prů bě hu tur na je, zvláš tě
p. Šte fa no vé, Buč ko vé a Vrá no vé. Dík
pa t ří také  di vá kům za je jich pod po ru,
ur či tě se všich ni dob ře po ba vi li.

Tě ší me se na dal ší již de sá té
setká ní.

Za pořadatele Jarmila Vlachová

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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Le toš ním ho dům ne přá lo po ča sí, ale ná la du ho dov ní ků to ne zka zi lo. Po hled na krás né mladé lidi v kro jích po tě šil
každého. A tak hud ba, smích a ve se lí se ce lou obcí nes lo od pá teč ní ho od po led ne, kdy cha sa jela pro máju, až po pon děl ní
ráno, než se i těm po sled ním vy tr val cům za vře ly oči úna vou.

Le toš ní hody skon či ly, ale už se tě ší me na příští rok.
Hlav ní stár ci:  Eva Šne p fen ber go vá                Ja ro mír Strou hal
Stár ci: Kris tý na Buč ko vá                     Lukáš Doležal
                         Mar ké ta Mi ku láš ko vá              On dřej Kunc
                        Oli na Ma reč ko vá                      Fran ti šek Mi ku lá šek
                        Pavlí na Šte fa no vá                      Lukáš Šne p fen berg
                        Lu cie Vla cho vá                          Fran ti šek Šte fan
                        Lu cie Doné o vá                           Mi ro slav Grimm
                       Ve ro ni ka Man din co vá               Mar tin Krá lík
                       Ilo na Krá lí ko vá                           Ma rek Kol man
                      Mi cha e la Ko tou lo vá                   Ja kub Bu ček  
                       Iva Snop ko vá                               Mar tin Ho mol ka
                      Hana Eli ášo vá                              Petr Osi ka
Sklep ní ci: Leoš Chlu dil a Ja ro slav Grimm
               

                                                                                       Alena Slabá

Kul tur ní akce v Pohořelicích

Anenské hody 2012

14. září
Zá bav ný po řad "TAN DE MY" s Ja nou Pau lo vou a Pavlem
Zed níč kem. Sál kina, za čá tek v 19 hod., vstup né 150 Kč.
Před pro dej na KIC Po ho ře li ce.
13. říj na  - Bab ské hody

20. říj na 
Tra ves ti show Han ky Pan ky "Čtve ro roč ních ob do bí"
Sál Rad ni ce, začá tek v 18 hod.
Vstup né v před pro de ji: 220 Kč, na mís tě 240 Kč.
Před pro dej na KIC Po ho ře li ce.
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Ju bi lan ti září

Bracková Ludmila  89 let
Ka d lí ček  Jan 78 let
Pin ka vo vá Ma rie  74 let
Ka d lí ček Mi chal 74 let
Dub šo vá Ma rie 73 let
Di bus zo vá Jar mi la 72 let
Sa layo vá Anna  69 let
Man dák Ja ro slav  61 let
Uhe rek Kvě to slav 60 let
Šnepfenbergová Marie   60 let

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

Alena Slabá

Společenská
kronika

Stez ka od va hy
Dne 30. 6. 2012 jsme se s dět mi ko neč ně do čka li celý

škol ní rok oče ká va né stezky od va hy, spo je né s opé ká ním
buř tů a spa ním ve ško le.

 V 19:30 hod. jsme se se šli v naší nové tě lo cvič ně, roz mís -
ti li žíněn ky, ka ri mat ky a spa cá ky. Na škol ním dvo reč ku jsme
při pra vi li tá bo ro vý oheň a za pras ká ní dře va a vůně špe káč ků
hrá li ob lí be né hry a zpí va li zná mé tá bo ro vé pís ně.
O půl de sá té by se dalo na pě tí mezi dět mi oprav du
krá jet. Na řadu ko neč ně při šla stez ka od va hy. S ba -
ter ka mi v ruce jsme vy ra zi li na po spas tmě,
stra ši dlům a růz ným úko lům. Ten to rok nás úko ly
ved ly přes sta rý kra vín, až do le sí ku. Há ze li jsme
ka me ny na cíl ve tmě, po mo cí ba te rek jsme po čí ta li 
pří rod ni ny na po lích, pře ko ná va li jsme strach
z vel kých pa vou ků, kte ří čas to střežili naše úko ly,
mu se li jsme u opuš tě né ho kra ví na výt do tmy jako
vlci a po slou chat zá had né zvu ky, kte ré se ozý va ly
jak z kra ví na, tak z le sí ku…Ná sle do val úsek, kte rý
mu sel každý pro jít sám. V cíli se na nás z křo ví
straš ným kři kem a pras ká ním vět ví vy ří ti lo "stra ši -
dlo". 

 Po ná vra tu do ško ly nás na dve řích če kal
vzkaz: "Ješ tě to ne skon či lo, při jdu si pro Vás
o půl no ci.!"… V tu chví li děti za ča ly ba lit spa cá ky 
a chtě ly jít domů. O půl no ci při šlo bou chá ní na
okna, zha sí ná ní svě tel a z míst nos ti na ná řa dí se
ozý va ly div né zvu ky… Vše po chví li utich lo,

všich ni oprav du pře ko na li svůj strach a zís ka li di plo my za
sta teč nost. Své po ci ty si ně kte ré děti sdě lo va ly až do brz -
kých ran ních ho din.

"Jsem ve li ce ráda za zá jem a nadše ní dětí z této akce
a dou fám, že příští rok vše spo leč ně zase pře ko ná me!"

Lenka Žaludková, paní vychovatelka

Nová tra di ce v knihov ně
Ke kon ci červ na byli do knihov ny po zvá ni žáci prv ní tří dy z naší zá klad ní

ško ly.  V knihov ně je při ví tal skří tek kni hov ní ček a paní kni hov ni ce.  Dů vo dem
ná vštěvy prv ňáč ků byla nově založená pa mět ní kni ha s ná zvem: "Už umím číst,
už umím psát".
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Do pa mět ní kni hy byl za psán: 
- škol ní rok 2011/ 2012 
- jmé no tříd ní uči tel ky: Dag mar Bár to vá
- jmé na žáků 1. tří dy: On dřej Bu ček, Jo sef He le šic,
                                    Sý ko ro vá Na tá lie, Mi na řík Fi lip
- jmé no nej lep ší ho čte ná ře: Na tá lie Sý ko ro vá.
Prv ňáč ci se je den po dru hém do pa mět ní kni hy po de psa li a svý mi pod pi sy

stvr di li, že se v prů bě hu škol ní ho roku pil ně uči li. Za je jich na by té vě do mos ti pa t -
ří po dě ko vá ní paní uči tel ce, ro di čům i žáč kům sa mot ným.  Žáci za svou píli byli
od mě ně ni pa mět ní mi lis ty, čte nář skými prů ka zy do knihov ny na je den rok zdar -
ma, oma lo ván ka mi, slad kost mi a nej lep ší čte nář kni hou.

Pro děti byl při pra ven malý vě do most ní kvíz, kte rý se tý kal naší obce. Na pří -
klad jed na z otá zek byla, ve kte rém kra ji leží naše obec, jak se jme no va la obec,
kte rá byla za to pe na, kdo sto jí v čele naší obce, jak se jme nu je sta ros ta obce
a úsměv ná od po věď na šich prv ňáč ků byla, že sta ros ta se jme nu je TO MÁŠ.

Po kví zu ná sle do va la malá sklá dač ka z pís men, děti si z jed not li vých na stři ha -
ných pís men složily své jmé no a pří jme ní. Pak při šlo na řadu čte ní, kte ré šlo
dě tem oprav du vel mi dob ře. Každy žáček pře če tl malý úry vek z po hád ko vé
knížky. Na ko nec ná vštěvy paní kni hov ni ce uká za la dě tem kni hy, kte ré jsou pro
ně ur če ny a se zná mi la je s je jich ba rev ným roz li še ním (čer ve ná barva - kni hy po -
hád ko vé, ze le ná barva - baj ky, mod rá barva - ří ka dla, apod.). A na úpl ný ko nec
po přá la paní kni hov ni ce dě tem i paní uči tel ce pěk né a slun né prázd ni ny.

Tou to ces tou bych ráda po dě ko va la obci Pa so hláv ky za fi nanč ní pří spě -
vek na tuto akci.

Fot ky ško láč ků z ná vštěvy knihov ny na webo vých strán kách
www.knihovnapasohlavky.webk.cz ve fo to ga le rii.

Alena Kratochvílová

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz

