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Výbory a komise

Obec vydala publikaci o Římanech

Zastupitelstvo obce schválilo na svém
zasedání dne 8. 12. 2010 složení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva
obce pro volební období 2010 - 2014. Finanční výbor, který má ze zákona povinnost kontrolovat hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce, bude pracovat v následujícím složení: M. Mandincová
- předsedkyně, Z. Sedláková, M. Čáslavová, L. Šnepfenberg a P. Bracek. Kontrolní
výbor, který má kontrolovat plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce, dodržování
právních předpisů Obecním úřadem, bude
pracovat v následujícím složení: M. Osika
ml. - předseda, Z. Kadlíčková, J. Sýkorová,
L. Tuček a R. Kučera.
Rada obce schválila založení komisí,
konkrétně komisi pro kulturu a sport a komisi pro rozvoj a výstavbu v obci. Komise
pro kulturu a sport by se měla hlavně zabývat otázkou kulturního a sportovního
dění v obci. Komise pro rozvoj a výstavbu
v obci se bude zabývat otázkami rozvoje
obce a stavebního řešení jednotlivých
žadatelů o výstavbu v obci (podobně jako
v mi nu los ti byla sta veb ní ko mi se).
Složení komisí navrhli jednotlivé kandidátní strany. Pokud by někdo z občanů
měl zájem pracovat v některé z komisí,
nechť se nahlásí na obecním úřadě.

Vážení spoluobčané, obec Pasohlávky ve spolupráci s mikroregionem Mikulovsko vydala publikaci s názvem "Po stopách římských legií
v kraji pod Pálavou". S nápadem vydání publikace přišel bývalý zastupitel obce pan A. Urbánek, který požádal o vyčlenění finanční částky
v rozpočtu obce. Na základě tohoto podnětu a schválení vyčleněné částky
byl osloven pan Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu Akademie
věd ČR, který se svými spolupracovníky připravoval textově i graficky
předmětnou publikaci. Křest publikace proběhl na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour 2011 v Brně. Finančně se na vydání podílela obec Pasohlávky za přispění Jihomoravského kraje a společnosti Thermal
Pasohlávky a. s. Administrativně projekt zajišťovala tajemnice mikroregionu Mikulovsko paní M. Effenbergerová a pracovnice obce paní
M. Čáslavová. Tímto bych chtěl všem, kteří se na vydání publikace podíleli, a také panu Urbánkovi za jeho podnět, poděkovat.
Publikace je zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě.

Nepořádek
u kontejneru
na hřbitově
Vážení spoluobčané,
na Nový rok jsem byla na hřbitově
a zhrozila jsem se nepořádku u kontejneru, kde se kupila čím dál větší hromada
odpadu. Chci Vám říci, že kontejner má
i zezadu prostor na vhození odpadů. Nemohla jsem se na to dívat a celé jsem to
uklidila. Dávejte si příště větší pozor a nedělejte nepořádek i na takovém místě jako
je hřbitov.
L. Mikulášková

Tomáš Ingr, starosta obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 29. 11. 2010
RO schvaluje:
- změnu provozní doby v restauraci Laguna v období 12/2010 03/2011,
- ceník zboží od 1.12. 2010 v restauraci Laguna,
- smlouvu o nájmu pozemku č. 6/2010 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a L.N.,
- smlouvu o obsazování kapacit v ATC Merkur v roce 2011 uzavřenou
mezi CK Pressburg, s. r. o., cestovní kancelář Olomouc a obcí Pasohlávky,
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha a obcí Pasohlávky,
- nájemní smlouvu č. 32/2010 uzavřenou mezi obcí Pasohlávky
a black MACHINE s. r. o., Nikolčice,
- smlouvu o prodeji poštovních cenin č. 982607-1796/2010 uzavřenou
mezi Českou poštou, s. p., Praha a obcí Pasohlávky,
- smlouvu č. 202/2010 o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi obcí
Pasohlávky a L. H.,
- smlouvu č. 340/2010 o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi obcí
Pasohlávky a Biskupstvím brněnským, Brno,
- smlouvu č. 203/2010 o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi obcí
Pasohlávky a M. D.,
- smlouvu č. 204/2010 o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi obcí
Pasohlávky a P. P.,
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- smlouvu č. 205/2010 o odvádění odpadních vod uza-

vřenou mezi obcí Pasohlávky a Z. H.,
- konání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2010 včetně programu jednání.
RO bere na vědomí:
- návrhy volebních stran k obsazení výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce,
- přehled hospodaření RZ Laguna v letech 1999 - 2010,
- znalecký posudek k ocenění pozemků pro účely nepeněžitého vkladu obce do společnosti Thermal Pasohlávky a. s.
RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 3163/27 v k. ú. Mušov k umístění
přístavního mola výletní lodě, a to na dobu určitou do
31. 12. 2014 za celkovou cenu 2.000 Kč/rok.
RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 3163/42 a 3163/27 o celkové
vý mě ře 24 m2 v k. ú. Mu šov, za cel ko vou cenu
2.000 Kč/rok. Předmětná část pozemku bude sloužit k umístění 2 ks dřevěných buněk k provozování lodní dopravy.
RO souhlasí s projektem a projektovou dokumentací
pro stavební řízení na stavbu "Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově" za
splnění podmínky, že veškeré odpadní vody odcházející
do obecní splaškové kanalizace budou měřeny a měřící
zařízení bude kalibrováno dle platných předpisů.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 13. 12. 2010
RO schvaluje:
- smlouvu zakládající právo provést stavbu uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a L. N.,
- úpravu provozních hodin v restauraci Laguna a to: dne
24. 12. 2010 - zavřeno a 31. 12. 2010 12.00 - 17.00 hod.,
- smlouvu o prodeji ubytovacích kapacit uzavřenou
mezi TIPATOUR zájezdy, s .r. o , Okříšky a obcí Pasohlávky,
- záměr vybudování pevné základové desky na hřišti,
- konání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2010 včetně
programu jednání.
RO bere na vědomí:
- plnění rozpočtu za leden - listopad 2010,
- informaci starosty o jednáních s panem R. K. ve věci
možné směny pozemků.
RO projednala rozpočet Obecního úřadu Pasohlávky,
ATC Merkur a RZ Laguna pro rok 2011. Na základě projednání budou rozpočty předloženy finančnímu výboru
a zastupitelům k projednání.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 3. 1. 2011
RO schvaluje:
- podání žádosti k získání dotace na pořízení komunálního čistícího stroje,
- pro mi nu tí po plat ku za pro ná jem sálu KD dne
29. 1. 2011 pro konání akce Myslivecký ples,
- uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dodávce vody
z veřejného vodovodu číslo 409, uzavřený mezi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a obcí Pasohlávky,
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- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu s umís-

těním a realizací stavby na pozemku ČR – ÚZSVM č.
UZSVM/BBV/5703/2008-BBVM uzavřené mezi
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Břeclav a obcí Pasohlávky.
RO bere na vědomí:
- přehled odvedených poplatků z ubytovací kapacity
a rekreačního poplatku dle seznamu ubytovacích zařízení,
- žádost ředitele Základní školy a mateřské školy Drnholec o zvýšení příspěvku za rok 2010 z důvodu proplacení dovolených pro zaměstnankyně v Pasohlávkách,
- žádost P. D. na pronájem trafiky na autobusové zastávce Pasohlávky za účelem rozšíření služeb pro turisty v obci, a to provozování půjčovny jízdních kol,
maloobchodní prodej a ubytovací agentura,
- znalecký posudek číslo 2566 - 94/2010 na ocenění
pozemků pro účely vkladu obce do společnosti Thermal Pasohlávky a. s.,
- pronájem pozemků v ATC Merkur Pasohlávky, které
jsou určeny k poskytování rekreačních a podnikatelských služeb v ATC v době provozu tj. 1. 4. 2011 31. 10. 2011. Ceny služeb budou účtovány podle platného ceníku.
RO ukládá:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k. ú. Mušov - p. č. 5144 o výměře 4007 m2, p. č.
3149/14 o výměře 408 m2 a p. č. 3149/12 o výměře
157 m2,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na odprodej pozemků p. č. st. 884 o výměře 178 m2, p. č. 5036/1 o výměře
270 m2 a p.č. 5033 o výměře 118 m2, vše v k. ú. Pasohlávky, za cenu 300 Kč/m2,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k.ú. Mušov - parcely p.č.st. 357 o výměře 52 m2,
p. č. st. 359 o výměře 26 m2, p. č. st. 361 o výměře
26 m2, p. č. st. 362 o výměře 26 m2, p.č.st. 363 o výměře 26 m2 a p. č. st. 364 o výměře 26 m2,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr na vklad pozemků
do společnosti Thermal Pasohlávky a. s.,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr pronajmout pozemky v k.ú. Mušov, jedná se o pozemky p.č. 3163/5, 10,
14, 23, 24, 27, 39, 42, 72, 107, 108, 109, 112, 223,
224, 244, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 280, 282, 283, 284, 307, 308, 325, 329, 332, 333,
335, 363 a p.č. 3164/92, 166.
Rada obce nesouhlasí s žádostí L.H. o udělení výjimky k umožnění vjezdu po cyklostezce na parcele p.č.
5051/75 a 5051/82 v k.ú. Pasohlávky, k objektu nemovitosti č. e. 1050, za účelem zásobování nemovitosti.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 10. 1. 2011
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o právu stavby mezi obcí Pasohlávky a Čistším středním Podyjím, Brněnská 65,
69201 Mikulov, na stavbu "Sběrný dvůr Pasohlávky"
na pozemcích parc. č. 5004/5, 4565/2, 4565/3 v k. ú.
Pasohlávky,
Pasohlávský zpravodaj
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- odepsání pohledávky ve výši 5.250 Kč, poplatek

z ubytovací kapacity, společnosti Sklo Bohemia, a. s.,
Zámecká 550, 582 91 Světlá nad Sázavou, na základě
sdělení Insolvenčního správce, ve kterém sděluje, že
pohledávky obce Pasohlávky nebudou uspokojeny,
neboť zpeněžení majetku nepostačuje ani na úhradu
pohledávek za majetkovou podstatou,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu: Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji mezi Obcí Pasohlávky a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno,
- zrušení výběrového řízení na zakázku "Zajištění
právních služeb",
- uzavření Nájemní smlouvy č. 1/2011 mezi obcí Pasohlávky a M.J., F.K.,
- vyřazení majetku dle předložených návrhů na vyřazení z majetku obce na úsecích obecní úřad, RZ Laguna
a ATC Merkur k 31. 12. 2010,
- konání zastupitelstva obce dne 19. 1. 2011 včetně
programu jednání.
RO bere na vědomí:
- ceník pronájmů a poskytovaných služeb v ATC Merkur,
- statistiku pořízených záznamů v ověřovací knize, došlé poště a Czech Point.
RO souhlasí s projektem a projektovou dokumentací
pro stavební řízení na stavbu „Hotel Termal II.“. Podmínkou obce Paso hlávky je, že na vy ústění splaškové
kanalizace z Hotelu Termal II. do obecní splaškové kanalizace bude umístěno měřící zařízení odpadních vod.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemků p. č. 3163/50,60,73, p. č. st. 245/2 a 322, vše
v k. ú. Mušov, za částku 170.000 Kč/rok.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2010
ZO schvaluje:
- volební komisi pro volbu členů finančního a kontrolního výboru ve složení: A. M., I. Ž., S. Š.; schvaluje
provedení hlasování tajnou volbou; zřizuje v souladu
s § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích finanční výbor
v počtu pěti členů; zřizuje v souladu s § 117 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích kontrolní výbor v počtu pěti
členů; schvaluje zprávu volební komise o výsledku
voleb do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce,
- měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva
obce s účinností od 8. 12. 2010,
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Pasohlávky
a Základní školou Pohořelice, příspěvková organizace, Pohořelice,
- obec Pasohlávky se stává zakladatelem zájmového
sdružení právnických osob s názvem Mikulovsko –
destinační společnost; zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení Mikulovsko - destinační
společnost; pověřuje starostu obce Pasohlávky k zastupování na ustavující Valné hromadě zájmového
sdružení Mikulovsko - destinační společnost; ZástupPasohlávský zpravodaj

-

-

-

ce za Obec Pa so hláv ky do or gá nu zá jmo vé ho
sdružení, následovně: výkonná rada - Tomáš Ingr, dozorčí rada - Martina Dominová; Roční výši členského
příspěvku 5.000 Kč; Mikulovsko - destinační společnost,
pro volební období 2010 - 2014 zástupce obce Pasohlávky do sdružení obcí "Čistá Jihlava", dobrovolného svazku obcí "Mikulovsko" a dobrovolného svazku
obcí "Čistší střední Podyjí" starostu obce. Pro případ,
že by se starosta obce nemohl jednání sdružení obcí
"Čistá Jihlava", dobrovolného svazku obcí "Mikulovsko" a dobrovolného svazku obcí "Čistší střední Podyjí" zúčastnit, deleguje zastupitelstvo obce jako
náhradníka místostarostku obce,
pro volební období 2010 - 2014 zástupce obce Pasohlávky do dobrovolného svazku obcí "Cyklistická
stezka Brno - Vídeň" místostarostku obce. Pro případ,
že by se místostarostka obce nemohla jednání dobrovolného svazku obcí "Cyklistická stezka Brno - Vídeň" zúčastnit, deleguje zastupitelstvo obce jako
náhradníka starostu obce,
že území poloostrova na jižním břehu Novomlýnské
nádrže (oblast V pískách), bude řešeno i nadále pro
využití k zemědělským účelům a nikoliv k rekreaci,
že na vedoucího ATC Merkur a RZ Laguna bude vypsáno výběrové řízení.

ZO deleguje:
- pro volební období 2010-2014 na valné hromady společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., STKO
spol. s r. o., Mikulov a Vinofrukt a. s., Dolní Dunajovice, jako svého zástupce starostu obce. Pro případ, že
by se starosta obce nemohl z vážných důvodů jednání
valné hromady zúčastnit, deleguje zastupitelstvo
obce jako náhradníka místostarostku obce.
- pro volební období 2010 - 2014 na valné hromady
společnosti Thermal Pasohlávky a. s. jako svého zástupce paní V. B.
ZO na základě žádosti J. Š., neschvaluje pořízení změny územního plánu obce Pasohlávky, která spočívá ve
zří ze ní re kre ač ně spor tov ní zóny na jižním břehu
Novomlýnské nádrže.

Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2010
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4/2010.
- dle ust. § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtové provizorium obce Pasohlávky
tak, že do doby schválení řádného rozpočtu obce na
rok 2011 budou jednotlivé paragrafy čerpány maximálně do výše 1/12 skutečných nákladů roku 2010.
ZO schvaluje nad rámec rozpočtového provizoria
úhradu pozastavené platby STAVIT, s. r. o. Brno, ve
výši 530.744,62 Kč za přístavbu cvičebny MŠ Pasohlávky,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře3
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Nové knihy

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Klasická slepičí polévka pro duši
Jack Canfield, Mark Victor Hansen
Nepohodlní
Margaret Murphy
Mozaiky pro šikovné ruce
Alison Hepburnová
Mrazivá pouta
Kay Hooper
Psanec
Louis L’ Amour
Pláč ve tmě
Peter Watt
Půlnoční rituál
Laura Walden
Ani peklo, ani ráj
Linda Howard
Záludné vlny
James Patterson
Kopí osudu
Wilbur Smith
Byla jsem otrokyní v satanské sektě
Ulla Fröhling
To se ti jen zdá
J. D. Robb
Mistrovská hra
Sidney Sheldon
Očistné plameny
Marie - José Brunel, Dorothé Olliéric
Dary dračí královny
Traci Harding
Atlantida, po stopách zmizelých měst
v Evropě a Středomoří
David H. Chldress
Sny ukryté v závoji
Francesca Marciano
Černý rytíř
Candice Proctor
Jezero naděje
Doorothy Garlock
Důvěrné tajnosti
Fern Michaels
Kde stoupá dým
Emilie Richards
Pro úsměv dítěte
Gina French, Andrew Crofts
Strašák
Matthew Reilly
Anežka a král
Jaroslava Černá
Eliška Přemyslovna
Hana Whitton
Atentáty. které změnily svět
Dětská nevěsta
Za zlatými mřížemi

- Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupné-

ho,

- Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku ze psů,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za užívání

veřejného prostranství.

Zastupitelstvo obce:
- bere na vědomí připomínku občanského sdružení "Občané za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích", U luhu 23, 635 00 Brno podané k návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ
Pasohlávky,
- vyhovuje námitce manželů P. a B. J. podané k návrhu změny č. 3
ÚPNSÚ Pasohlávky - místní komunikace označena jako DT2 bude
vyřazena z veřejně prospěšných staveb. Námitce společnosti VINOFRUKT a. s., Kostelní 416, 691 85 Dolní Dunajovice podané
k návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Pasohlávky - místní komunikace označena jako DT2 bude vyřazena z veřejně prospěšných staveb a pozemky p. č. 3163/551 a3163/549 v k.ú. Mušov nebudou dotčeny veřejně
prospěšnou stavbou T1 - vodovod pro veřejnou potřebu. Trasa vodovodu bude přeložena na pozemky obce Pasohlávky.
- zamítá námitku společnosti VINOFRUKT a. s., Kostelní 416, 691
85 Dolní Dunajovice podané k návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Pasohlávky, ve které společnost nesouhlasí, aby pozemek p.č. 4566/74
v k. ú. Pasohlávky byl dotčen změnou označenou 3.15 - UZ - plochy
veřejné zeleně s tím, že navrženou změnou bude hodnota pozemku
značně snížena.
Odůvodnění zamítnutí: na části pozemku p.č. 4566/74 v k. ú. Pasohlávky jsou ve změně územního plánu vymezeny zastavitelné plochy
SO - plochy smíšené obytné, dále OL - plochy lázeňské, na zbytku pozemku pak jsou vymezeny plochy UZ - plochy veřejné zeleně a prochází jím také navržená místní komunikace. Plochy veřejné zeleně
jsou situovány pouze v části pozemku, který směřuje od této komunikace k vodní ploše. Z celkového urbanistického řešení je patrné, že většina pozemků v těsné blízkosti nádrže, která je zahrnu ta do
nadregionálního biokoridoru, jsou ponechány bez zástavby, s otevřeným pohledem na vodní hladinu. Výjimkou jsou jen plochy u plánovaného přístavu a plochy navazující na stávající kemp.
Záměrem obce je rovněž místní komunikaci, kopírující okraje nádrže,
využívat především pro pěší a cyklistický provoz, ve zklidněném
režimu. Vzhledem k charakteru rekreačně - lázeňského území je nutné
komunikace pro pěší a cyklisty lemovat v maximální míře veřejnou zelení a v daném prostoru zachovat i výhledy na vodní hladinu, panorama
Pálavy. V celkovém součtu zastavitelných ploch bude výše uvedený
pozemek, i přes umístění ploch veřejné zeleně a místní komunikace,
možno dle uvedeného návrhu zastavět z cca 60%,
- konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh změny č.3 územního plánu sídelního
útvaru Pasohlávky není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu,
- vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona
za použití ust. § 43 odst.4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou
opatření obecné povahy změnu č. 3 ÚPNSÚ Pasohlávky.
4

Pasohlávský zpravodaj

Jedenáctá Tříkrálová sbírka
Z loňské sbírky byly podpořeny následující projekty:
n Stavení úpravy na Domově sv. Agáty Břeclav pro
matky s dětmi v tísni, který pomáhá matkám s dětmi
v krizových situacích
n Podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav, které pomáhá obětem nenadálých
živelných katastrof, krizových situací a hromadných neštěstí
n Stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního centra, které poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň to vyžaduje.

V sobotu 8. ledna 2011 opět vyšli do ulic koledníci
se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR.
V celostátním měřítku jde již o jedenáctý ročník
Tříkrálové sbírky.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to
zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou
pomoc do zahraničí.
V sobotu v odpoledních hodinách jste mohli v ulicích
naší obce potkat čtyři skupinky koledníků pod vedením
R. Doleželové, J. Ferbyové, M. Doné a M. Šnepfenbergové. Jejich dobrými "spolupracovníky - krály" byli Anežka
a Vojta Doleželovi, Radimek a Filípek Bučkovi, Natálka
a Sylvinka Sýkorovi, Radimek Šnepfenberk a Kateřina,
Vojta, Filip a Ondra Ferbyovi. Za to, že jim nebylo líto
svého volného času, nebáli se deštivého počasí a byli
ochotni udělat něco pro druhé, jim patří velký dík.
Velké poděkování ale patří i vám všem, kteří jste jim
otevřeli své domovy a do pokladniček přispěli jakoukoli
částkou. Celkem vykoledovali 13 563 Kč. Peníze byly
v pondělí ráno na obecním úřadě spočítány a složenkou
odeslány na účet Tříkrálové sbírky do Prahy.
Děkuji tímto také p. Langové za ochotu a spolupráci
při zapečeťování a sčítání obsahu pokladniček.

Letošní sbírka bude v Oblastní charitě Břeclav (kam
patříme, přestože spadá naše obec již pod Brno - venkov),
využita na financování následujících projektů:
n Charitní ošetřovatelská služba - zabezpečuje odbornou zdravotní péči jednotlivcům v jejich přirozeném
sociálním prostředí
n Charitní pečovatelská služba a odlehčovací služby služba sociální péče, poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů
potřebují k zajištění běžného života pomoc jiné osoby
n Domov sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni - pomáhá
matkám s dětmi v krizových situacích
n Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav - koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou práci
n Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy - poskytuje služby občanům,
jejichž sociální a životní úroveň to vyžaduje
n Farní charity- dobrovolná pomoc sociálně slabým
a potřebným lidem v nouzi
n Humanitární pomoc v zahraničí
Pro srovnání uvádím přehled výsledků v minulých letech:
2004
9 952,00
2005
15 931,50
2006
12 707,50
2007
12 802,00
2008
11 269,50
2009
14 803,00
2010
13 643,00
Ještě jednou vyslovuji jménem pořadatelů Tříkrálové
sbírky všem zúčastněným i dárcům velké díky.
L. Ferbyová, pomocný asistent sbírky

Dílny tvůrčího psaní
Spolek přátel krásného slova o. s. nabízí všem začínajícím autorům ve věku 15 - 25 let bezplatnou účast
v soutěžních Škrabákových dílnách tvůrčího psaní. Dílny
tvůrčího psaní zahrnují 3 celodenní semináře, které se
uskuteční mimo pracovní týden v období březen - červen 2011 v Hradci Králové.
Povedou je členové SPKS a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů. Přihlásit lze práce ve
4 žánrových kategoriích: Fantazijní příběhy, Příhody
z každodenního života, Poezie, Publicistika, jejichž rozPasohlávský zpravodaj

sach nepřekročí 25 tis. znaků vč. mezer. Povinným
prvkem pro všechny žánry je motiv cesty.
Uzávěrka je stanovena na 15. 2. 2011.
Přesné znění pravidel a další zajímavosti najdou zájemci na www.spks.info.
Spolek přátel krásného slova
Náhon 105, Hradec Králové
skrabak@email.cz
www.spks.info
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Statistika obce k 1. 1. 2011
Počet obyvatel:
Dospělí
Dospělí - muží
Dospělí - ženy
Děti (15 - 18)
Děti (15 - 18) - chlapci
Děti (15 - 18) - dívky
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) - chlapci
Děti (do 15 let) - dívky
Děti (6 - 7 let)
Děti (do 3 let)
Celkem obyvatel

Společenská kronika

587
286
301
33
12
21
104
57
47
11
29
724

Průměrný věk obyvatel

37,89

Pohyb obyvatel:
Přihlášeno:
Odhlášeno:
Narozeno:
Úmrtí:

14
25
7
4
Zpracovala L. Šnepfenbergová

Přehled kulturních akcí v Pohořelicích
19. února - III. setkání harmonikářů
Sál Radnice, začátek v 15.00hod. Vstupné 50 Kč.
26. února - Ples ZŠ Pohořelice - sál Radnice
5. března - Discoples - sál Radnice
26. března - Dámské odpoledne s Evou Pilarovou
SVČ Pohořelice uvede módní přehlídku historických oděvů
Sál Radnice, začátek v 15.00 hod.
Vstupné v předprodeji 200 Kč.
Předprodej od 9. 3. 2011 v kanceláři KIC.
9. dubna - Travesti show Kočky -"Pekelná kuchyně“
Sál Radnice, začátek v 19.00 hod.

Jubilanti leden
Vršková Eva
Urbánková Anežka
Gazgeb František
Kuncová Vlasta
Aláčová Jiřina
Kecková Štefanie
Domanský Josef
Kadlíček Jiří
Ingr Vladimír
Hrubá Anežka
Lipták Petr

63 let
75 let
63 let
64 let
61 let
72 let
61 let
55 let
60 let
55 let
50 let

Jubilanti únor
Sedlák František
65 let
Urbánek Miloš
77 let
Zemanová Agáta
84 let
Římáková Terezie
77 let
Golej Leopold
61 let
Šťastná Dana
70 let
Lukosz Evžen
63 let
Šalplachtová Františka 69 let
Sedláková Zdeňka
63 let
Brveníková Amálie
70 let
Skotalová Anna
82 let
Vrška Pavel
73 let
Binder Vlastimil
77 let
Grimmová Alena
61 let
Slabá Alžběta
79 let
Chludil Jiří
63 let
Kalousková Milada
63 let
Urbánková Zdeňka
60 let
Mašek Stanislav
50 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Odpoledne s Evou Pilarovou 26. 3.
v sále Radnice v Pohořelicích
EVU PI LA RO VOU
známe především jako vynikající zpěvačku, která za
více jak 40 let profesionální dráhy nazpívala stovky
písní. Jaká ale Eva Pilarová vlastně je? Jaký byl její
život, její ka ri é ra, jak
vzpomíná na divadlo Semafor, na své kolegy a přátelé? Toto všechno se mají
možnost do zvě dět návštěv ní ci je jí ho no vého
pořadu. Pochopitelně, že
kromě mluveného slova, bude čas i na hudbu. Během odpoledne zazní největší
hity kariéry Evy Pilarové. Prostor bude i pro dotazy diváků.

Narození
29. listopadu 2010 se manželům
Haně a Jindřichovi Urbanovým narodil
syn Martin.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme
a malého Martínka vítáme mezi nás.

Svatba

27. listopadu 2010 uzavřeli manželství
ing. Hana Mašková a Miroslav Dubš.
Novomanželům blahopřejeme.
Alena Slabá
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