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Prvňáčci

do 31. října je splatný poplatek za komunální odpad
q od 10. října se vybírá stočné a je splatné do 31. 10. 2011
Svoz nebezpečného odpadu bude dne
8. října od 10.30 hod do 11.30 hod u OÚ
a ve stejnou dobu bude u OÚ putující kontejner.
q

Senior pasy
SENIOR PASY jsou unikátním projektem
Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu
obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do
projektu je ZDARMA! Projekt přináší ucelený
a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování, vzdělání,
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
Bližší informace najdete na:
www.seniorpasy.cz

Pozvánka
Dne 4. listopadu 2011
se uskuteční
v kulturním domě v 17 hodin
zdravotní přednáška na téma:

"Jak zkvalitnit život"
pana doktora
Lubomíra Chmelaře.
Srdečně Vás všechny zvu
Simona Fialová (Skotalová).

Ve čtvrtek 1. září 2011 byli slavnostně přivítáni starostou, místostarostkou a členkami SPOZ při OÚ v Pasohlávkách noví žáci naší
školy. Do první třídy letos nastoupili: Josef Helešic, David Salay, Ondřej Buček a Natálie Sýkorová.
Prvňáčkům přejeme hodně zdaru a dobré školní výsledky.
Slabá Alena

Oznámení obecního úřadu
Obec Pasohlávky na základě žádosti Občanského sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
q Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
q Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
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q Lát ky (minimál ně 1 m , prosí me, nedávejte od řezky a zbytky
látek)
q Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční
a nepoškozené)
q Vatované přikrývky, polštáře a deky
q Obuv - veškerou nepoškozenou
q Hračky - nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční
- v pátek 14. 10. 2011 od 16.00 do 18.00 hod.
- v sobotu 15. 10. 2011 od 10.00 do 12.00 hod.
Předmětné věci noste prosím v uvedený čas do kulturního domu
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Z činnosti rady obce
Výpis z usnesení Rady obce ze dne 22. 8. 2011

Výpis z usnesení Rady obce ze dne 5. 9. 2011

RO schvaluje:

RO schvaluje:

- poskytnutí daru do tomboly při pořádání Chorvatské-

ho kulturního dne v Jevišovce na základě žádosti slečny D. D., a to ve for mě ví ken do vé ho po by tu
v bungalovu pro 2 osoby v ATC Merkur v době mimo
hlavní rekreační sezonu. Při pořádání této slavnosti
bude obec Pasohlávky propagována reklamními materiály,
- změnu provozní doby v místní knihovně od 1. 9.

2011, a to ve dnech úterý a čtvrtek vždy v době 16.30 19.00 hod.,
- pořádání Humanitární sbírky Diakonie Broumov

v Pasohlávkách v termínu 14. 10. - 15. 10. 2011
v KD.
RO bere na vědomí:

- zveřejnění záměru obce na pronájem pozemku p. č.

6150 v k. ú. Pasohlávky o výměře 45 677 m2, za cenu
2 100 Kč/ha/rok. Pozemek je určen pro zemědělskou
činnost,

- nájemní smlouvu č. 39/2011 mezi Obcí Pasohlávky

a T. F.,
- smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze

sítě NN č. 9201105690 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a E. ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2152/6,
370 49 České Budějovice,
- smlouvu č. H - U/43 o nájmu hrobového místa uza-

vřenou mezi Obcí Pasohlávky a Z. S.,
- dodatek č. 1 ke Smlouvě č. U/9 o nájmu hrobového

místa uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a Z.S.,

- stížnost provozovatelů restaurace Schnitzel house

- skupinovou pojistnou smlouvu pro pojištění odpo-

v ATC Merkur na el. příkon v kempu, který je dle
dopisu nedostačující. Rada obce nesouhlasí s náhradou škody a ukládá vedoucímu kempu ATC, aby podal pí sem nou zprá vu v před mět né stížnos ti
k intenzitě výpadku el. energie v ATC a také, aby při
instalaci nového regulačního systému v ATC byly
řádně proměřeny odběry a dle potřeby nově přefázovány, aby k případným výpadkům již v budoucnu
nedocházelo,

vědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
č. 3084688192 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s., Vienna
Insurance Group, Budějovická 5, 140 21 Praha 4,

- zápis z místního šetření 9. 8. 2011 v k. ú. Mušov -

"Donava",
- stížnost od J. Š. na černou skládku v k. ú. Mušov -

"Donava",
- výzvu Odboru územního plánování a stavebního úřa-

du při MěÚ Pohořelice k bezodkladnému zastavení
prací na stavbě, které jsou prováděny v rozporu s vydaným souhlasem Obce Pasohlávky a také bez souhlasu příslušného stavebního úřadu,
- stížnost P. Š. na lety vrtulníku, které probíhaly ve

dnech 20. 8. - 21. 8. 2011 v ATC Merkur. Vedoucí
kempu zaslal stěžovateli omluvu, s jejímž zněním se
RO ztotožňuje,
- vyjádření společnosti H. R. S. a. s. Praha, zast. J. V.,

ke Sdělení, které Obec Pasohlávky zaslala společnosti H. R. S. a. s. Praha dne 27. 7. 2011 ve věci rozestavěného polyfunkčního domu a vypršení nájemní
smlouvy.

- ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 5. 5.

2010 dohodou ke dni 5. 9. 2011 na základě žádosti
společnosti ZIDO GAME s. r. o., Břeclavská 330,
Hrušky,
- dopravní a provozní řád pro autokemp ATC Merkur

Pasohlávky.
RO bere na vědomí:
- znalecký posudek č. 6015/11 D, vypracovaný J. K.,

o ceně práv odpovídajících věcným břemenům podzemních vedení inženýrských sítí na pozemku p. č.
3163/104 v k. ú. Mušov, který je ve vlastnictví M. J.
a F. K. RO souhlasí s vypracovaným znaleckým posudkem a ukládá Obecnímu úřadu vypracovat smlouvu o zřízení věcného břemene, současně s tím
i vypracování geometrického plánu k zápisu inženýrských sítí do katastru nemovitostí,
- stanovisko k černé skládce na "Donavě" od Rybníkář-

ství Pohořelice a. s., Pohořelice,
- cenovou kalkulaci na provedení asfaltové cyklos-

tezky od společnosti Inženýrské stavby Brno, s. r. o.,
Brno a od společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Tlumačov,
- stížnost H. B. a B. S. na hudební produkce v pizzerii

RO souhlasí na základě žádosti vedoucího ATC
a RZL Vl. Suchánka, aby společnost Čechymen zajistila
ostrahu kempu i v měsíci září, a to vždy v pátek a sobotu
na nočních směnách v počtu 2 pracovníků. Dle sdělení
částka za tuto službu nad rámec smlouvy nepřekročí
20 000 Kč.
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Kometa,
- plnění rozpočtu obce za leden - červenec 2011.

RO souhlasí se stavbou kopané studny na pozemku
p. č. st. 906 v k. ú. Pasohlávky na základě žádosti M. O.,
dle přiloženého situačního nákresu.
Pasohlávský zpravodaj

Město pro děti.cz na Brněnsko nezapomíná!
Jste z Jižní Moravy a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu, cd či DVD vašim ratolestem
koupit či jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky
www.mestoprodeti.cz!
Web Město pro děti.cz byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let.
Jednotlivé rubriky webu představují ucelený přehled
sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích,
knižních a herních aktualit. Zároveň jsou doplněny o nezávislé recenze a články, které vám pomohou lépe se zorientovat v nepřeberném množství akcí a titulů. V neposlední
řadě tu najdete i poutavé rozhovory a témata spadající do
dětského světa.
Pokud si nevíte rady, kam vyrazit s dětmi, či co z nepřeberného množství knih, hudebních nosičů, DVD nebo
her by udělalo radost vašim nejmenším, je Město pro

děti.cz tím pravým místem. Zde se můžete v klidu rozhodnout, kterou z akcí chcete navštívit a dozvědět se více
o jednotlivých titulech, jež se právě nacházejí v obchodech, a z jejichž množství leckdy propadáte panice.
Chcete mít přehled o kultuře pro děti v Brně? Pak čtěte naše brněnské rubriky: tipy na akce pro děti v Brně; divadelní zpravodaj města Brna; recenze divadelních
představení pro děti; program dětských divadelních
představení v Brně; adresář divadel, muzeí a galerií
v Brně.
Město patří dětem! Vítejte tedy ve městě, kde stres je
zažehnán a vy si můžete pohodlně z domova sestavit
vlastní program a vybrat si to, co by mohlo bavit vás a především vaše děti. S námi budete mít nejen přehled, ale
i větší jistotu, že nešlápnete vedle!
Web Město pro děti.cz pro vás denně aktualizuje tým
profesionálních redaktorů s bohatými zkušenostmi v oblasti kultury v ČR.

Vzpomínka na letošní turnaj hospod

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

Pozvánka
na kulturní akce
11. 11. - sál Radnice v Pohořelicích
Talk show Jitky Asterové a Hany
Čížkové "Dokud jsme mladí . . ."
Začátek v 19.00 hod.
Show Jitky Asterové a Hanky Čížkové
o životě, o láskách a o tom, jak si udržet
mládí. Vyprávění peprných historek ze
soukromí hvězd.
Vrcholem je vystoupení vynikající
věštkyně či kartářky v jedné osobě, někteří diváci se zúčastní show přímo na
pódiu u kartářky.

Pasohlávský zpravodaj
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Pozvánka na kulturní akce
v Pohořelicích

Společenská
kronika

19. října - sál Radnice v Pohořelicích
Divadlo Pavla Trávníčka - Manželské iluze

Autor: Eric Assous
Režie: Pavel Trávníček
Hrají:
Maxim
Pavel Trávníček
Jeanne
Marta Richterová
Claude
David Suchařípa
Poznámka autora:
Ono je vždycky riskantní,
neřku - li nebezpečné dělat si ze životního partnera
důvěrníka.
Vyžadovat upřímnost, to
je začátek vážné revize
vztahu, vzájemného podezírání a neodpustitelné
žárlivosti.
Každá lež má své souvislosti, každá pravda skýtá
nebezpečí. Prostě důvěra
musí zůstat iluzí. To je
bez po chy by základ ní
podmínka k tomu, aby
byl v manželství zachován mír.
Přijďte se i Vy zamyslet, ale hlavně zasmát
nad svým manželstvím.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 220 Kč.
Předprodej od 10. 10. 2011 v kanceláři KIC, Brněnská 2, Pohořelice.

Jubilanti říjen
Dubš Rostislav
73 let
Pinkavová Vlasta
70 let
Úradník Cyril
70 let
Kovařík František
68 let
Vašíčková Jaroslava 66 let
Fajmon Jan
66 let
Grimm Jaroslav
64 let
Kadlíčková Zdenka
64 let
Našim jubilantům přejeme jen
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Svatba

V sobotu 10. září si řekli své
"ANO" Jana Jedounková a Šte-

fan Jurik.

Novomanželům blahopřejeme a přejeme v životě jen samá nej.

Úmrtí

Dne 19. srpna 2011 zemřel náš
spoluobčan pan František Sedlák.
14. září 2011 zemřel náš spoluobčan pan Josef Domanský.
15. září 2011 zemřela naše spoluobčanka paní Emília Procházková.
Pozůstalým rodinám vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Stříbrná svatba
Obecní úřad spolu se SPOZ
uspořádali v sobotu 17. 9. 2011 stříbrnou svatbu manželům Marii a
Stanislavovi Fajmonovým.
Blahopřejeme
Alena Slabá
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