Vydává Obecní úřad Pasohlávky

l

ročník XX

l

číslo 9

l

září 20 11

Okénko starosty
Vážení spoluobčané, skončily prázdniny, děti opět začaly chodit do školy, většina pracujících má již dovolenou
také za sebou. Přeji Vám všem příjemné, zkracující se podzimní dny, hodně elánu a energie do další práce.
V dnešním zpravodaji máte vložený anketní lístek, ve
kterém se Vás dotazujeme, zda má zastupitelstvo obce
schválit vyhlášku o tom, aby se v neděli a ve státem uznaných svátcích zakázalo provádění hlučných činností, jako je
sekání trávy, řezání dříví, atd. Touto otázkou se zabýváme
z důvodu, že se nám množí stížnosti na provádění hlučných
činností právě o nedělích a svátcích. Jelikož však nechceme
direktivně zakázat tuto činnost bez předchozího Vašeho vyjádření, žádáme Vás o vyplnění anketního lístku a vhození
do schránky obecního úřadu (schránka je umístěna z druhé
strany stojanu schránky pošty před budovou obecního úřadu). Hlasování probíhá také na webových stránkách obce.
Během měsíce srpna bylo dokončeno zateplení budovy
mateřské a základní školy, které spočívalo v nalepení polystyrénu na stěny budovy, zateplení stropů izolační vatou,
výměny všech dveří budovy a nalepení izolačních fólií na
skla oken, která byla vyměněna v roce 2005. V rámci zateplení budovy byla udělána nová fasáda.
V měsíci srpnu jsme byli osloveni firmou, která provádí
broušení silnice I 52 (Brno - Mikulov) na hrázi jezera, zda
bychom využili odbroušeného recyklátu na cesty v obci.
Jelikož se jednalo o nabídku za velmi výhodných finančních podmínek, rada obce rozhodla o akceptaci nabídky.
Z recyklátu byla opravena komunikace v kempu, cesta ke
kempu, komunikace ke hřbitovu (alespoň hrubá oprava do
doby výstavby páteřní infrastruktury k budoucím lázním)
a cesty u chatek. Celkové náklady byly ve výši 100.000 Kč.
Během srpna bylo také zahájeno pokračování budování
cyklostezky Brno - Vídeň. V rámci katastrů naší obce byla

vyasfaltována hráz u střední Novomlýnské nádrže směrem
od kempu, kolem soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky až po
most u Ivaně. Dále se bude stavět mostek na konci promenády směrem ke kempu a na druhé straně promenády se
bude pokračovat v asfaltování po hrázi směrem k Brodu
nad Dyjí včetně výstavby nového mostu.
V měsíci září bude probíhat budování rozšíření výjezdu
od prodejny Jednoty. Výjezd neodpovídá dopravnímu
zatížení a zabrání se případným kolizím vozidel, která
vyjíždějí od Jednoty a vozidel, která chtějí na komunikaci odbočit.
V tomto měsíci bude provedena výměna oken a dveří
v budově obecního úřadu a v kulturním domě. Důvodem výměny je, že v současnosti již okna vůbec netěsní a např.
v loňském roce již některými okny v kulturním domě vítr
nafoukal sníh dovnitř budovy. Od výměny výplní si slibujeme úsporu ve výtápění obou budov.
V průběhu měsíce září či října by měla probíhat výstavba chodníku u kostela u budovy bývalé fary, dnes Penzionu
u Svaté Anny. Realizace chodníku proběhne v případě dohody s Římskokatolickou farností o umístění chodníku na
pozemku farnosti.
V říjnu bude také probíhat výměna retardérů v ulici
k Yachtclubu - z nynějších montovaných na nové, ze zámkové dlažby. Tyto retardéry budou stejné, jako v loňském
roce vyměněné na sídlišti.
Také by se mělo zkulturnit prostředí u Jednoty a to výměnou staré dlažby za novou a zrušením neodpovídajících
schodů od Jednoty. Dohodli jsme se na tomto postupu s vedením Jednoty Mikulov, kdy nám bylo přislíbeno již
zmíněné zkulturnění okolí prodejny.
Tomáš Ingr

Dům pro seniory Vranovice
Vážení spoluobčané,
byli jsme požádáni panem Ing. Helikarem, starostou
obce Vranovice, o uveřejnění záměru vybudování Domu
pro seniory ve Vranovicích. Stavba je rekonstrukcí bývalého Agrodružstva na Náměstíčku, jedná se o klidnou část
středu obce. Celý areál byl vybrán pro výstavbu vzhledem
k dostatečné velikosti objektu a možnosti vytvořit kvalitní
zázemí pro pohodlný a klidný pobyt seniorů. Cílem vedení
obce Vranovice je stavbu zahájit ještě v letošním roce
s předpokládaným dokončením ve druhém pololetí r. 2013.
Služby v Domě pro seniory jsou přednostně nabídnuty míst-

ním spoluobčanům a dále občanům z blízkého okolí.

Popis projektu:
Projekt budovy Dům pro seniory obsahuje následující
parametry:
- Účel užívání stavby: bydlení pro chráněnou skupinu
obyvatel, tj. senioři v důchodovém věku, kteří jsou ještě
natolik zdatní, že nepotřebují soustavný dohled a ústavní péči.
- Jedná se o dům s byty pro jednočlenné, maximálně
dvoučlenné domácnosti.

Dům pro seniory Vranovice
- Doprovodné vybavení: Klub důchodců, kuchyně s denní kapacitou 180 jídel, jídelna, zázemí pro společné praní, zázemí pro zajištění doprovodných zdravotních
a sociálních služeb.
- Celý bytový komplex je vybaven výtahy a je řešen jako
bezbariérový.
Ubytovací kapacita:
4 x bytová jednotka č. 1
1 + kk
39,25 m2
12 x bytová jednotka č. 2
1 + kk
36,56 m2
2 x bytová jednotka č. 3
1 + kk
32,42 m2
4 x bytová jednotka č. 4
1 + kk
20,86 m2
2 x bytová jednotka č. 5
1 + kk
36,80 m2
2 x bytová jednotka č. 6
1 + kk
35,70 m2
24 x bytová jednotka č. 7
1 + kk
31,73 m2
2 x bytová jednotka č. 8
1 + kk
43,25 m2
2 x bytová jednotka č. 9
1 + kk
36,97 m2
2 x bytová jednotka č. 10 1 + kk
44,23 m2
- Součástí každé bytové jednotky bude kuchyňský kout
a sociální zařízení.
- Součástí projektu je navazující rozsáhlý zahradní trakt
určený pro aktivní odpočinek.
V rámci sociálních služeb budou zajištěny a nabízeny
následující služby:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutická činnost
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Ubytování v Domě pro seniory se předpokládá za následujících podmínek:
- Nájem bez úhrady el. energie a plynu:
jednolůžkový byt 6.000 Kč/měsíc,
dvoulůžkový byt 10.000 Kč/měsíc.
- Každý byt má svoje měření el. energie a plynu - povinnost uzavřít smlouvy s E.ONem a dodavatelem plynu.
Nájemce při podpisu nájemní smlouvy musí prokázat
soběstačnost.
Případní zájemci se mohou stavit na Obecním úřadě
v Pasohlávkách, kde vyplní přihlášku pro registraci zájemců o ubytování v nově vybudovaném Domu pro seniory.

Diakonie Broumov
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizá to rů při sbě ru textilního ma te ri á lu. Tímto chce me
poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává
prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat
v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc.
Diakonie Broumov patří již 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových
životních situacích na celorepublikové úrovni.
Bližší informace o naší činnosti najdete na:
www.diakoniebroumov.org.
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Z činnosti rady
a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 27. 6. 2011

RO schvaluje:
- Smlouvu č. H/72 o nájmu hrobového místa uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a R. Z.
- Smlouvu o umístění stavby a uložení části rozvodné
sítě a komunikací na pozemky vlastníka uzavřenou
mezi Thermal Pasohlávky, a. s., Pasohlávky 1 a Obcí
Pasohlávky, ke stavbě "Thermal Pasohlávky - vodovod užitkové vody".
- Smlouvu o umístění stavby a uložení části rozvodné
sítě a komunikací na pozemky vlastníka uzavřenou
mezi Thermal Pasohlávky, a. s., Pasohlávky 1 a Obcí
Pasohlávky, ke stavbě "Thermal Pasohlávky - vodovod minerální vody".
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na akci "Výstavba dětského hřiště se
sadovými úpravami v Pasohlávkách", uzavřenou mezi
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno a Obcí Pasohlávky.
- Nájemní smlouvu č. 33/2011 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a J. K.
- Knihovní řád Místní knihovny v Pasohlávkách včetně
Přílohy č. 1 - Ceník služeb a poplatků. Tímto pozbývá
platnost Výpůjční řád Místní knihovny v Pasohlávkách ze dne 25. 2. 2002.
- Smlouvu o výpůjčce nemovitosti, č. PM030172/2011
- ZDMaj/Sm, uzavřenou mezi Povodím Moravy, s. p.,
Dřevařská 11, 601 75 Brno a Obcí Pasohlávky, ke
stavbě "Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný
svazek obcí: Cyklostezka Brno - Vídeň" - úsek Pasohlávky 1.
- Smlou vu o po sky to vání bez peč nostních služeb
č. 201111001001 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a společností ČECHYMEN s. r. o., Potoční 503/3,
717 00 Ostrava - Bartovice.
- Nájemní smlouvu č. 34/2011 uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a B. F.
- donášku nápojů a nanuků po pláži u malé laguny na základě žádosti pana I. Š. Za tuto službu je stanoven poplatek dle platného ceníku.
RO souhlasí:
- s poskytnutím informací o ATC Merkur na téma
"Snižování nákladů" pro bakalářskou práci L. Š.
- se zapůjčením sálu pro zkoušení kapely na základě
žádosti pana J. K. za těchto podmínek. Zapůjčení sálu
bude zdarma, budou uhrazeny pouze náklady spojené
s odběrem el. energie. Osobám, které nejsou členy uvedené kapely, je vstup do sálu zakázán. Sál bude po
zkoušce vždy řádně uklizen. Zodpovědnou osobou za
pořádek a při kontaktu s obecním úřadem je žadatel. Za
bezplatné zapůjčení sálu bude proveden 1x ročně velký úklid sálu.
- se zplnomocněním Z. K., k narovnání situace a nastolení pořádku v k. ú. Mušov na území tzv. "Donava".
- s návrhem společnosti Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice na bezplatné poskytnutí závlahové cívky na zaPasohlávský zpravodaj

vlažování fotbalového hřiště.
RO povoluje:
- hudební produkci na základě žádosti paní I. K., v období 1. 7. 2011 - 30. 8. 2011 vždy ve dnech středa
a pátek do 23.00 hod. a v sobotu do 24.00 hod.
- hudební produkci v restauraci Rybářská bašta na základě žádosti pana P. I., v období 1. 7. 2011 31. 8. 2011 vždy ve dnech středa, pátek a sobota tak, že
pro voz na ven kov ní te ra se bude ukon čen do
23.00 hod., produkce uvnitř restaurace bude ukončena
do 01.00 hod.
- hudební produkci na základě žádosti pana J. D., v období 1. 7. 2011 - 14. 8. 2011 vždy ve dnech pátek a sobota do 24.00 hod.
- hudební produkce na náměstíčku v ATC Merkur na
základě žádosti pana J. K., v období 1. 7. 2011 31. 8. 2011, vždy ve dnech středa a pátek do
24.00 hod. a dne 5. 7. 2011 do 23.00 hod.
- hudební produkci na stánku "U Gambáče" v ATC Merkur na základě žádosti pana F. B., ve dnech 1. 7. 2011
do 23.00 hod. a 2. 7. 2011 do 24.00 hod..
- prodloužení otevírací doby občerstvení U minigolfu
v ATC Merkur na základě žádosti pana A. K., v období
1. 7. 2011 - 31. 8. 2011, vždy ve dnech středa, pátek
a sobota do 24.00 hod.
- hudební produkci v restauraci u Tlusťocha na základě
žádosti pana P. D., v období 1. 7. 2011 - 31. 8. 2011
vždy ve dnech středa, pátek a sobota tak, že provoz na
venkovní terase bude ukončen do 24.00 hod., produkce uvnitř restaurace bude ukončena do 01.00 hod.
RO bere na vědomí zápis Komise pro rozvoj a výstavbu
v obci Pasohlávky ze dne 1. 6. 2011.
RO bere na vědomí Informační dopis o množství vytříděného odpadu v roce 2010 v obci a Osvědčení
o úspoře emisí od společnosti EKO - KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, Praha.
RO požaduje pro případné posouzení a kladné vyjádření
k žádosti pana P. D., předložení projektové dokumentace se
zákresem a okótováním světlíku ve střeše restaurace a jeho
vzhledu.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 11. 7. 2011

RO schvaluje:
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým svazem žen, Pasohlávky.
Rámcovou smlouvu o výpůjčce reklamních materiálů
uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň.
- Smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností Vinofrukt,
a. s., Kostelní 416, 691 85 Dolní Dunajovice.
- Smlouvu č. 05/2011 o odvozu a zneškodnění odpadu,
který je podobný komunálnímu odpadu, uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a M. K.
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a společností Internet Top s. r. o., Tovární 1112,
537 01 Chrudim.
- Smlouvu o nájmu pozemku č. 35/2011 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a J. a H. B.
- Smlouvu o pronájmu č. 36/2011 uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a I. a F. S.

Pasohlávský zpravodaj

- Smlouvu o podnájmu pozemku č. 37/2011 uzavřenou

mezi Obcí Pasohlávky a J. D.

- Smlouvu o nájmu pozemku č. 38/2011 uzavřenou mezi

Obcí Pasohlávky a P. P.

- Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě uzavřenou mezi

Obcí Pasohlávky a Občanským sdružením Manner,
Manerov 55, 683 41 Bohdalice.
- Zápis z hodnocení nabídek ze dne 4. 7. 2011 na zakázku "Výměna otvorových výplní v budově OÚ a KD".
- Smlouvu o dílo č. 11030274 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností PRAMOS, a. s., Brněnská 577,
691 76 Šitbořice, kancelář Hustopeče, Dobrovského 3, 693 01 Hustopeče, na zakázku "Výměna otvorových výplní v budově OÚ a KD".

RO bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření ATC Merkur k 10. 7. 2011.
- dopis paní J. K. a paní V. N., ve věci možného odprodeje pozemků v jejich vlastnictví.
- nabídku na prezentaci obce v multimediálních informačních panelech informačního a orientačního systému v Brně a odkládá rozhodnutí na další zasedání RO.
- stížnost J. K. a B. S., na rušení nočního klidu z baru
KOMETA. RO ukládá starostovi vyzvat písemně provozovatele baru KOMETA k nápravě uvedených skuteč nos tí. V pří pa dě, že by i přes toto pí sem né
upozornění k nápravě nedošlo, bude této provozovně
zrušeno povolení výjimky k pořádání hudebních produkcí. RO dále ukládá starostovi napsat také výzvu ve
věci parkování vozidel hostů baru KOMETA, kteří
parkují po celé ulici, a to včetně travnatých ploch. Ulice je tak zcela zahlcena auty, na což si stěžují její obyvatelé.
RO povoluje:
- hudební produkci na stánku "U Gambáče" v ATC Merkur na základě žádosti pana F. B., vždy ve středu a pátek tj. 13. 7., 15. 7., 20. 7 a 22. 7. 2011 do 23.00 hod.,
a v sobotu tj. 16. 7. a 23. 7. 2011 do 24.00 hod.
- prodloužení otevírací doby v restauraci Siesta v ATC
Merkur na základě žádosti pana J. D., vždy ve dnech
středa, pátek a sobota do 24.00 hod., v ostatních dnech
do 23.00 hod.
- hudební produkce v lunaparku v ATC Merkur v období od 13. 7. 2011 do 31. 8. 2011 ve dnech středa, pátek a sobota do 24.00 hod. s tím, že po 23.00 hod. bude
hudba ztlumena na přijatelnou hlasitost. V ostatních
dnech tj. od neděle do úterý a ve čtvrtek je povolena
pouze do 23.00 hod..

RO souhlasí na základě žádosti paní J. S., se stavbou
sklepního prostoru na pozemku p. č. 5051/42 v k. ú. Pasohlávky, jako skladovací prostor a současně i terasa
k objektu ev. č. 1069 na parcele st. 864. Stavba bude provedena v souladu s předloženým projektem "Sklad nářadí
na pozemku parc. č. 5051/42".
RO souhlasí na základě žádosti ČSŽ Pasohlávky
s bezplatným pronájmem kulturního domu ve dnech
23. 7. - 24. 7. 2011 na Anenské hody a povoluje výjimku
z nočního klidu do 03.00 hod. dne 24. 7. a 25. 7. 2011.
RO nesouhlasí s hudební produkcí v restauraci Laguna
mimo již schválené dny středa, pátek a sobota. V ostatních
dnech tj. od neděle do úterý a čtvrtek nadále platí v ATC
Merkur noční klid od 23 hod., a s tím spojená zavírací doba.
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Z činnosti rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 25. 7. 2011

RO schvaluje:
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 008310/11/ORR mezi Obcí Pasohlávky a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno na realizaci projektu "Zkvalitnění služeb
v Turistickém informačním centru Pasohlávky".
- termíny pořádání kulturních akcí, které zajišťuje obec.
Po dobu pořádání těchto akcí mají provozovny na náměstíčku povolenou provozní dobu dle délky trvání
konkrétní akce.
- snížení parkovného do ATC Merkur ze 60 Kč na 40 Kč
s účinností od 1. 8. 2011.
- Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. PM036440/2011
- ZDMaj/Sm uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, ke
stavbě "Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný
svazek obcí: Cyklostezka Brno - Vídeň" - úsek Pasohlávky 4.
- prezentaci obce v multimediálních informačních panelech informačního a orientačního systému v Brně
a nově i v Mikulově dle zadání a požadavku vedoucího
ATC Merkur.
- provozní dobu v restauracích a občerstveních v areálu
kempu ATC Merkur ve dnech středa, pátek a sobota do
24.00 hod. tak, že v restauracích i na venkovních zahrád kách bude ukon če na hu deb ní pro duk ce do
23.00 hod. a provoz bude následně ukončen do
24.00 hod. Toto se netýká provozoven, které mají již
povolenou výjimku.

RO souhlasí:
- s připojením nemovitosti na parc. č. st. 906 k pozemní
komunikaci přes pozemky parc. č. 6211 a 4813/3
v k. ú. Pasohlávky dle přiloženého situačního nákresu
na základě žádosti M. O. Propojku ke komunikaci si
žadatel vybuduje na vlastní náklady. V situačním nákresu zakreslená místní zpevněná komunikace neodpovídá skutečnému stavu v dané lokalitě.
- jako vlastník sousedních pozemků p. č. 6211 a 6216
v k. ú. Pasohlávky se stavbou RD s ubytováním na pozemku p. č.st. 906 dle přiloženého situačního nákresu
na základě žádosti M. O.
- s uložením inženýrských sítí dle přiloženého situačního nákresu na pozemcích p. č. 4813/3 a 6211 v k. ú. Pasohlávky na základě žádosti M. O. s tím, že vedení
vodovodu přes pozemek p. č. 4813/3 bude zhotoveno
z potrubí o větším průměru tak, aby obec mohla v budoucnu napojit na tuto přípojku další nemovitosti.
- s odložením splatnosti faktury za pronájem pozemku
pro výstavbu letní restaurace u nudistické pláže do
15. 9. 2011 na základě žádosti I. Š.
- na základě žádosti V. D. s odložením splatnosti faktur
za pronájem budovy a záloh na energie do 31. 8. 2011
tak, že úhrady budou provedeny ve třech splátkách,
a to k 1. 8., 15. 8. a 31. 8.2011.
RO bere na vědomí:
- děkovný dopis Diakonie Broumov, občanské sdružení, Husova 319, Broumov, za pomoc při sběru textilní ho ma te ri á lu jako so ci ál ní po mo ci ob ča nům
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v krizových životních situacích. RO ukládá Obecnímu
úřadu zveřejnění dopisu v místním zpravodaji.
stížnost pana R. K. a vyjádření vedoucího kempu k této
stížnosti, s nímž se ztotožňuje.
dopis pana P. I. s nabídkou na odkoupení restaurace
v ATC Merkur a ukládá Obecnímu úřadu vyzvat
předkladatele, aby zaslal cenový návrh za prodej restaurace a jejího vybavení.
vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k dotazu
na pořízení kamerového systému na dětském hřišti na
sídlišti. RO ukládá starostovi obce prověřit možnou
spolupráci s Policií ČR, kterou tento úřad doporučuje.
plnění rozpočtu za leden - červen 2011.

RO povoluje:
- reprodukovanou hudbu v restauraci Laguna v ATC
Merkur vždy ve dnech neděle, pondělí, úterý a čtvrtek
do 24.00 hod. tak, že po 23.00 hod. budou dveře restaurace uzavřeny, aby hudba nebyla slyšet do okolí,
kde se nachází karavanová stání ATC 2, na základě
žádosti provozovatelů restaurace Laguna.
- provozní dobu v restauraci "U Raka" v ATC Merkur
v měsících červenec - srpen vždy ve dnech středa, pátek a sobota do 24.00 hod.
- provozní dobu v pizzerii "U Římana" a baru "U Tygra" v ATC Merkur v měsících červenec - srpen vždy
ve dnech středa, pátek a sobota do 24.00 hod. na základě žádosti I. Š.
- na základě žádosti R. K., provozní dobu v občerstvení
u Kučery v ATC Merkur v měsících červenec - srpen
vždy v pátek do 24.00 hod., dále hudební produkci koncert kapely Pozdní sběr, dne 28. 7. 2011 do
24.00 hod. a hudební produkci a prodloužení provozní
doby dne 17. 9. 2011 do 03.00 hod. dne 18. 9. 2011.
- reprodukovanou hudbu v restauraci "U Gambáče"
v období od 27. 7. 2001 do 3. 9. 2011 vždy ve dnech
středa, pátek a sobota v době do 23.00 hod. Po této hodině bude hudba vypnuta a provoz restaurace bude
ukončen do 24.00 hod.
RO nesouhlasí:
- na základě žádosti pana J. D., se snížením nájmu dle
jeho požadavku.
- se změnou vstupu v případě, kdy občané Pasohlávek,
kteří mají do kempu permanentku, by měli s sebou psa
zdarma nebo za snížený poplatek. Za psa budou i nadále při vstupu platit vstupné dle platného ceníku pro
ATC.
- na základě dotazu pana B., který má v chatové osadě
v ATC umístěnou buňku, s jejím přesunem do jiné části kempu. Záměrem obce je zkvalitnit vzhled a úroveň
celkového vzhledu areálu ATC, proto přesun kterékoliv buňky z chatové osady do jiné části kempu nebude
do budoucna možný.
RO jmenuje revizní komisi pro revizi knih v knihovně
na 9. 8. 2011 ve složení M. E., D. M., Z. Z.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 8. 8. 2011
RO schvaluje:
- Smlouvu č. 6/2011 o odvozu a zneškodnění odpadu,

Pasohlávský zpravodaj
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který je podobný komunálnímu odpadu, uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a společností Yacht club Pasohlávky.
zastupování Obce Pasohlávky společností Moravika,
s. r. o., provozovna Mikulov, Kostelní nám. 5, při zajištění dohledání a zdokladování historického nemovitého
majetku obce a přípravě k převedení do vlastnictví obce.
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
pro produkty řady Small business mezi Obcí Pasohlávky a E. ON Energie, a. s., F. A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice (fitnes/šatny).
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a E. ON
Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - příspěvek na instalaci hlídání 1/4 hodinového
maxima v ATC Merkur.
použití recyklátu z broušení vozovky R52 za cenu
30 000 Kč/den práce finišeru na cesty ve vlastnictví
obce v tomto pořadí - 1. cesta od rest. U Lasa ke hřbitovu, 2. cesta v okolí chatek v obci a mezi nimi, 3. cesta
do chatové oblasti nad žlebem.
vrácení finanční částky za nevyužité dny rekreace
v RZ Laguna.
poskytnutí slev na ubytování v ATC Merkur jako marketingovou akci k zajištění vyšší návštěvnosti v termínech, které nejsou zcela vyprodány a o něž není
projevován příliš velký zájem. Použití slev bude na
rozhodnutí vedoucího kempu v návaznosti na poptávce a aktuálnímu stavu obsazenosti kempu.

RO bere na vědomí:
- návrh na směnu pozemků mezi Obcí Pasohlávky
a M. L. a R. K. Na místě samém se Rada obce seznámila s návrhy obou jmenovaných, za jakých podmínek si
představují směnu pozemku p. č. 3163/310 v k. ú. Mušov, jehož jsou vlastníky, za pozemky pod jejich provozovnami a pozemky okolo jejich provozoven.
- návštěvnost kempu v období 1. 4. 2011 - 3. 8. 2011.
- Zápis z jednání dne 27. 7. 2011 ve 13.00 hod. na
Obecním úřadě v Pasohlávkách mezi p. J. J., starostou
a místostarostkou obce.
- Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 o Osvědčení
o zdroji minerální vody vrtu Pasohlávky 2G jako přírodním léčivým zdrojem minerální vody.

RO souhlasí se směnou pozemku p. č. 5202 v k. ú. Pasohlávky, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti, za
část pozemku p. č. 4980/18, který je ve vlastnictví obce,
v poměru 1 : 1. Zbývající část pozemku p. č. 4980/18 a pozemek p. č. 4980/19 navrhuje na základě dopisu odprodat,
výši stanovené ceny za m2 postupuje k projednání na zasedání zastupitelstva obce.
RO nesouhlasí se "Stavbou pro zemědělství s ubytová ním na po zem ku p. č. 5150 v k. ú. Mu šov"
a nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na předmětnou stavbu.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 22. 6.

ZO schvaluje:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
- nepeněžitý vklad nemovitostí ve vlastnictví obce Pasohlávky, a to nemovitosti zapsané u Katastrálního
Pasohlávský zpravodaj

úřadu pro Jihomoravský kraj Katastrální pracovitě
Brno - venkov, obec Pasohlávky, na listě vlastnictví č.
10001:
a) pro katastrální území Pasohlávky: pozemek p. č.
5758, trvalý travní porost, o výměře 1.764 m2, pozemek p. č. 5772, ostatní plocha, o výměře 3.597 m2,
pozemek p. č. 4566/108, orná půda, o výměře
22 m2,
b) pro katastrální území Mušov: pozemek p. č.
3163/394, ostatní plocha, o výměře 39 m2, pozemek
p. č. 3163/425, ostatní plocha, o výměře 107 m2,
pozemek p. č. 3163/473, ostatní plocha, o výměře
110 m2, pozemek p. č. 3163/474, ostatní plocha,
o výměře 63 m2, pozemek p. č. 3163/475, ostatní
plocha, o výměře 111 m2, pozemek p.č. 3163/505,
orná půda, o výměře 2.739 m2, pozemek p. č.
3163/509, ostatní plocha, o výměře 1.328 m2, pozemek p. č. 3163/510, orná půda, o výměře
11.707 m2, pozemek p. č. 3163/514, ostatní plocha,
o výměře 144 m2, pozemek p. č. 3163/518, ostatní
plocha, o výměře 431 m2, pozemek p. č. 3163/520,
ostatní plocha, o výměře 401 m2, pozemek p. č.
3163/543, ostatní plocha, o výměře 108 m2, pozemek p. č. 3163/544, orná půda, o výměře 2.525 m2,
pozemek p. č. 3163/545, ostatní plocha, o výměře
265 m2, pozemek p. č. 3163/555, ostatní plocha,
o výměře 130 m2, pozemek p. č. 3163/556, ostatní
plocha, o výměře 344 m2, pozemek p. č. 3163/557,
ostatní plocha, o výměře 512 m2, pozemek p. č.
3163/558, ostatní plocha, o výměře 220 m2, pozemek p. č. 3163/561, ostatní plocha, o výměře
2.021 m2, pozemek p. č. 3163/563, ostatní plocha,
o výměře 8.456 m2, pozemek p. č. 3163/566, ostatní plocha, o výměře 520 m2, pozemek p. č.
3163/567, ostatní plocha, o výměře 25 m2, pozemek p. č. 3163/568, ostatní plocha, o výměře
1.106 m2, pozemek p. č. 3163/572, ostatní plocha,
o výměře 57 m2, pozemek p. č. 3163/574, ostatní
plocha, o výměře 157 m2, pozemek p. č. 3163/575,
ostatní plocha, o výměře 25 m2, pozemek p. č.
3163/576, ostatní plocha, o výměře 49 m2, pozemek p. č. 3163/589, ostatní plocha, o výměře
1.832 m2, pozemek p. č. 3163/636, zahrada, o výměře 224 m2, pozemek p. č. 3163/671, zahrada,
o výměře 55 m2, pozemek p. č. 3163/672, zahrada,
o výměře 299 m2, pozemek p. č. 3163/678, zahrada, o výměře 1.307 m2, pozemek p. č. 3163/679,
zahrada, o výměře 963 m2, pozemek p. č.
3163/680, zahrada, o výměře 947 m2, pozemek
p. č. 3163/681, zahrada, o výměře 1.167 m2, pozemek p. č. 3163/698, zahrada, o výměře 163 m2, pozemek p. č. 3164/72, ostatní plocha, o výměře
74 m2, pozemek p. č. 3164/75, ostatní plocha, o výměře 13 m2, pozemek p. č. 3164/98, ostatní plocha,
o výměře 389 m2.
- úplatný převod pozemků p. č. 4996/1, p. č. 4996/2,
p. č. 6215 a p. č. 6213, vše v k. ú. Pasohlávky, do vlastnictví obce Pasohlávky.
- bezúplatný převod pozemku p. č. 6212 a p. č. 6214, oba
v k. ú. Pasohlávky na komunikaci, vše dle schválené
změ ny č.1 územního plá nu, do vlastnic tví obce
Pasohlávky.

ZO Pasohlávky:
1) revokuje usnesení č. 5/2010 ze dne 12. 8. 2010 bod
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Rozhovor s novým vedoucím ATC Merkur

2 v části b),
2) schvaluje:
a) Vypořádání připomínek uvedených v odůvodnění Pokynů
pro zpracování návrhu ÚP Pasohlávky v příloze č.1 - Vyhodnocení stanovisek, námitek
a připomínek ke konceptu ÚP
Pasohlávky.
b) Schvaluje návrh rozhodnutí
o námitkách dle vypořádání
jednotlivých námitek uvedených v odůvodnění Pokynů pro
zpracování návrhu ÚP Pasohlávky v příloze č. 1 - Vyhodnocení stanovisek, námitek
a připomínek ke konceptu ÚP
Pasohlávky.
c) Vypořádání stanoviska KÚ
JMK - odboru životního prostředí č. j. JMK 110638/2010
ze dne 2. 8. 2010, uvedeném
v bodě 3. 5. 6. odůvodnění Pokynů pro zpracování návrhu
ÚP Pasohlávky v příloze č. 1 Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek ke konceptu ÚP Pasohlávky.
d) Zapracovat do návrhu ÚP Pasohlávky v ploše Z 16 - variantu plochy OT - plochy pro
tělovýchovu a sport.
e) Do návrhu územního plánu Pasohlávky nezapracovat žádnou
z navržených variant plynofikace obce. Trasu navrženého
STL plynovodu pro plynofikaci obce Pasohlávky přepracovat v návaznosti na možné
napojení v k. ú. Nová Ves u Pohořelic tak, aby umožnila
výhledové napojení obce Ivaň.
f) Upravené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
Pasohlávky, v souladu s ust.
§49 odst. 3 stavebního zákona,
v rozsahu dle usnesení zastupitelstva
obce
Pasohlávky
č. 5/2011 bod č.11) ze dne
26. 5. 2011.

Po delší době se ve vedení ATC Merkur objevuje nová tvář, nám pasohlávským zatím neznámá. Proto jsem pana Vlastimila Suchánka požádala, aby o sobě
prozradil něco bližšího.

ZO nesouhlasí se zpracováním
změny územního plánu obce Pasohláv ky spo čí va jí cí ve vy me ze ní
plochy pro vybudování obslužné komunikace a TRUCK CENTRA.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
ZO bere na vědomí výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky
a. s. za rok 2010.
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1. Povíte nám něco o sobě, o své rodině?
Je mi čtyřicet let, jsem ženatý, se ženou bydlíme v Olbramovicích, kde jsme si
postavili rodinný domek. Máme jednoho psa, jednoho koně, a tři kočky.
Po maturitě a vojně jsem pracoval ve státní službě, jak v armádě tak i následně
u PČR a VSČR. Po odchodu ze státních služeb jsem vykonával manažerské pozice ve výrobních zahraničních firmách a službách, kde jsem odpovídal za výrobu
a řídil až několik stovek zaměstnanců.
Při zaměstnání jsem si doplnil vzdělání a vystudoval vysokou školu obor ekonomie a management. Mezi mé koníčky patří zejména má práce, říkají o mě, že
jsem workoholik, nevím, asi mají pravdu... Dále pokud vyjde čas, zajdu si zastřílet na střelnici, jinak práce kolem domku, přátelé apod. Nic výjimečného...
2. Lidé jezdí do Pasohlávek trávit dovolenou. Jak nejraději trávíte dovolenou
Vy? Jezdíte raději do ciziny nebo cestujete po vlastech českých?
Než jsem začal stavět rodinný domek, jezdili jsem se ženou k moři každý rok.
Na pořádné dovolené, kde můžete vypnout telefon, nechat doma notebook, jsem
nebyl asi deset let.
Má dovolená je ve většině případů o tom, že ji trávím prací na domě a zahradě
a doháním resty z průběhu roku, kdy na podobné věci není čas. Pokud ale nějaký
čas ušetřím, zajedeme alespoň do zahraničí na návštěvu k příbuzným a při cestě
se podíváme rádi i na nějaký ten hrad či památku.
3. Co Vás vedlo k tomu, abyste se přihlásil do výběrového řízení na post
vedoucího kempu?
O výběrovém řízení jsem se dozvěděl úplně náhodou a přišlo mi to jako velmi
zajímavé, byla to pro mě výzva. Vždyť se jedná o velmi zajímavou, různorodou
práci v krásném prostředí, na čerstvém vzduchu, kde vidíte okamžitě výsledek
vaší práce a máte ihned i zpětnou vazbu od návštěvníků a hostů v jejich reakcích
a spokojenosti. Může být něco lepšího? Já osobně jsem moc rád, že mi Obec Pasohlávky tuto šanci dala a mohu dělat práci, která mě naplňuje a hrozně baví.
Mým hlavním cílem je, aby lidé byli u nás spokojeni a rádi se k nám vraceli a abychom vytvořili kemp, který splňuje nároky a trendy dnešní doby.
4. Máte už nějaké předchozí zkušenosti s prací v cestovním ruchu?
Přímo z cestovního ruchu zkušenosti nemám, myslím si ale a dosavadní praxe
mě o tom několikrát přesvědčila, že není ani tak důležité v jakém oboru pracujete
jako to, jaký jste schopný manažer, jaký si dokážete kolem sebe vytvořit tým lidí,
dokážete je přesvědčit o svých záměrech tak, aby šli za vámi a pomohli vám něco
změnit k lepšímu, odhodit zaběhlý stereotyp. Bez nich to nejde a chci věřit, že to
současný tým vnímá stejně jako já…
5. Co od této práce očekáváte?
Jak už jsem předeslal, nejvíc bych chtěl změnit přístup k naši práci, aby všichni co se podílíme na chodu kempu, si konečně uvědomili svou jedinečnou úlohu v
tomto “stroji” a přistoupili ke své práci jako ke službě našim hostům, kteří k nám
přijedou za zábavou a rekreací a očekávají služby na úrovni standardu čtyřhvězdičkového kempu.
6. Měl jste určitě před nástupem o své budoucí práci nějakou představu. Liší se
hodně od reality?
Samozřejmě představy jsem měl, asi jako každý, když nastupuje do nové práce, prostředí. Musím přiznat, že mé představy se s realitou v něčem velice
rozcházely. Nejtěžší asi bylo zorientovat se v zaběhlých vztazích a vazbách, které mým příchodem logicky byly narušeny a přetrhány. Nikoho jsem neznal,
nikdo neznal mě, v tom byl asi pro některé velký problém. Jak na straně zaměstnanců, tak i dlouhodobých nájemců bylo třeba ujasnit si své role, nastavit
pravidla, způsoby spolupráce a komunikace.
Děkuji za Vaše odpovědi a přeji, aby Vaše práce byla přínosem nejen pro naši
obec, ale i pro Vás osobně.
Lenka Ferbyová
Pasohlávský zpravodaj

Kulturní léto v ATC Merkur Pasohlávky
Na prázdniny jsou každoročně připraveny v kempu různé kulturní a sportovní aktivity pro děti i dospělé. Program
všech akcí byl zveřejněn ve zpravodaji. Některé akce pořádají provozovatelé restaurací, většinu z nich zajišťuje přímo
kemp.
V letošním roce prázdniny zahajovala dětmi známá postavička Bořka Stavitele. Pohádkové představení plné
soutěží pro děti i rodiče proběhlo v úterý 5. července od
18.00 hodin na pláži u velké Laguny. Děti si hrály s obří stavebnicí, soutěžily společně s Bořkem a jeho kamarády
Týnou a Hugem.
Další dětská vystoupení probíhala pravidelně v úterý a ve
čtvrtek. Pro děti hrálo Divadlo Koráb z Brna (Sindibádovo
dobrodružství, Sněhurka a sedm trpajzlíků), dále kejklířské
divadlo Komedianti na káře, které je našim stálým partnerem
a děti vystoupení dvou herců mají velmi rádi. Letos zahráli
pohádku Nebojsa a žonglérskou show Kdo z koho).
2. srpna proběhla na náměstíčku show se spoustou zábavy a soutěží s názvem Letní Tombonbóňa.
O další pohádky se postaralo divadlo Tak jo z Brna, které v kempu hraje také opakovaně. Nádherné kostýmy
a skvělé ztvárnění předvedli herci 11. 8. u pohádky Dárek
z pekla. V kempu již několik sezon vystupuje se svými koncerty pro děti paní Inka Rybářová s klaunem Rybičkou.
Hodinka plná zábavy, her a soutěží zpestřuje dětem pobyt
po celé léto, a to dvakrát týdně. U všech vystoupení byly vidět rozesmáté dětské tváře, radost a byl slyšet smích. Určitě
tradici dětských akcí zachováme i v příštím roce.
A jak se bavili dospělí? 15. 7. a 5. 8. vystoupila pražská
skupina Hanky Panky se svou skvělou travesti show. Červencové vystoupení s názvem Televarieté 2011, kterým
provázela známá dvojice Jiřina Bohdalová a Josef Dvořák
bylo plné pěveckých hvězd, historek, tance a vtipu. Srpnové
vystoupení bylo přizpůsobeno hlavně dětem, které v prvních
řadách celé vystoupení nadšeně sledovaly. Na podium přišla
i Marfuša z pohádky Mrazík, Barbie a další. Obě show provázel smích a nadše ný potlesk. Náměstíčko bylo zcela
zaplněno. Pro milovníky folklóru, který na jižní Moravu patří, bylo připraveno posezení u cimbálu s ochutnávkou vín
z Vinařství Holánek. První červencový termín byl kvůli nepříznivému počasí zrušen. Příjemný večer s břeclavskou
cimbálovou muzikou Grácia proběhl tedy 4. a 14. srpna.
Kdo měl chuť, zpíval, tančil nebo si jen vychutnával písničku na přání.
Nejen zábavné, ale i sportovní akce patří do nabídky kulturního léta.
16. července se mohli příznivci naturismu bavit na Natu-

ristickém dni. Akce se povedla, naturisté po celé odpoledne
hráli volejbal, šipky, pétanque, floorball… a hlavně si
užívali příjemného letního dne. Volejbalové turnaje u naturistické pláže bývaly dříve tradicí, věříme, že se touto akcí
tradice vrátí.
Stejně jako v loňském roce i letos byl kemp vybrán pro
pořádání skvělé akce AGANG SUMMER X FEST TOUR
2011.
28. července již od brzkých ranních hodin probíhala příprava a stavba festivalové arény v doprovodu mraků a deště.
Vrásky na čelech organizátorům akce vyžehlila až mírná
změna počasí k lepšímu a tak se mohla celá akce roztočit.
Již při prvním plánovaném exhibičním vystoupení obléhaly prostor festivalu houfy diváků a nadšeně podporovaly
jezdce VSA Xtreme teamu Davida Janáče, Lukáše Seidlera
a Dominika Hlubockého na BMX, společně s Freestyle
Scooter jezdcem z Rakouska Georgem při jejich jízdách nabitých arzenálem pekelných triků.
Po každém exhibičním vystoupení následovaly již tradičně soutěže o ceny od partnerů akce DC, MONSTER
ENERGY, RIGHT GUARD a DAKINE, v AGANG zóně
jste si mohli půjčit ty nejlepší kola, zahrát si ty nejlepší hry
na konzolích X BOX 360 a o občerstvení se nám postaral
párty servis Action sport catering.
Atmosféru báječného dne nám s příchodem večera pokazil příchod deště, kvůli němuž muselo být vynecháno
noční vystoupení jezdců pod umělým osvětlením. Divákům
však zážitek zaručeně nahradilo vystoupení hip hopové formace DJ FUDJA a MC DOUNY, kteří svými peckami
dostali obecenstvo do varu.
K novinkám letošního srpna patřila i Zumba. Tanec, který
je momentálně velmi populární, uchvátil všechny - děti, ženy
i muže. Tančilo se dvakrát denně a zájem byl obrovský.
Tuto aktivitu pořádali provozovatelé restaurací na náměstíčku. K dalším novinkám patřil i první ročník střelecké
soutěže "Merkurova trefa", kde si naši návštěvníci mohli
vyzkoušet svou přesnou mušku při střelbě z painballové
pistole na terč, ve třech kategoriích – ženy, muži a děti. Soutěžilo se o hodnotné ceny a o střeleckou soutěž byl mezi
hosty kempu mimořádný zájem.
Dle ohlasů z akcí a také z dotazníkového šetření, které
v kempu probíhá, jsou všechny akce vnímány velmi pozitivně. Budeme tedy v pořádání určitě pokračovat i v další
letní sezóně. Pokud máte jakékoliv podněty na zpestření
kulturního léta, pošlete je na mail: tic@pasohlavky.cz.
Marcela Čáslavová

Turnaj hospod
Dne 30. 7. 2011 se sešli na místním hřišti zástupci
místních restaurací se svými štamgasty, aby se utkali
v malé kopané na 6. ročníku "Turnaje hospod".
Na hřišti se bojovalo urputně, ale ne zákeřně. Bylo vidět krásné fotbalové akce, ale i akrobatické výkony,
kterým se diváci zasmáli. Nepřišlo jich mnoho, ale bylo
vidět, že se baví a to jsme rádi.
A jak to vše dopadlo?
1. Restaurace u Lasa
2. Restaurace Laguna
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3. Restaurace Velký Dvůr
4. Prďoši
Poděkování patří pořadatelům, kteří se postarali o celý
průběh turnaje a občerstvení, ale hlavně o to, aby se turnaj
konal, jmenovitě panu Karlu Křivánkovi a panu Dušanovi Cerovskému.
Všem majitelům i zástupcům restaurací patří též poděkování za podporu a také místnímu fotbalovému klubu
TJ Zetor za půjčení hřiště a zázemí.
Sportu zdar a příští rok nazdar.
Jan Krejčiřík
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Upozornění obecního úřadu
Upozorňujeme občany, aby byli ohleduplní k ostatním občanům a v případě
střílení ohňostrojů prováděli odstřel nejpozději do 22.00 hod. Po tomto čase je
již povinnost dodržovat noční klid. V případě porušení nočního klidu dochází
ke spáchání přestupku a může být uložena pokuta. V případě dalších stížností by
se zastupitelstvo obce mohlo zabývat případným zákazem střílení ohňostrojů
po celý den v průběhu celého roku. Všeobecně se akceptuje pouze střílení ohňostrojů v noci při příchodu nového roku.

Společenská
kronika

Extraliga v PÚ, Radíkov
V neděli 26. 6. 2011 pokračovala v Radíkově šestým kolem Extraliga České republiky v požárním útoku.
Startovní listina čítala 58 mužských a 17 ženských týmů z celé republiky.
V mužské kategorii si pouze prvních 15 družstev mezi sebe rozdělí body. Soutěž
začala o půl desáté ráno slavnostním nástupem, při kterém zazněla státní hymna.
Ihned po poradě velitelů se začalo závodit. My jsme šli na start až jako 46. tým.
Před naším pokusem bylo potřeba na body zaběhnout čas pod 17.90s a to není nikdy jednoduché. Po několika hodinách čekání jsme se konečně postavili na start.
Od výstřelu startéra všechno probíhalo tak, jak má. Kluci dali zezadu vodu proudařům přesně do zákleku a díky tomu se povedlo dobře trefit. Čas 17.62s nás posunul
na aktuální jedenáctou příčku a do konce soutěže nás předběhl už jen jeden tým.
Čtyři body za dvanácté místo možná nezní úplně nejlépe, ale tímto výsledkem jsme
jako první tým z Břeclavska bodovali na extralize.
Budeme se snažit tento výsledek ještě v letošní sezoně vylepšit nebo minimálně zopakovat. Náš pokus z Radíkova je ke zhlédnutí na našich stránkách
www.hasicipasohlavky.cz ve video galerii.
Jakub Sirbu

Hody 2011
Hlavní stárci: Jana Ferbyová
Hana Eliášová
Kristýna Bučková
Pavlína Štefanová
Lucie Doneová
Markéta Mikulášková
Olina Marečková

-

Jaroslav Strouhal
Petr Osika
František Štefan
Lukáš Šnepfenberg
Ondřej Kunc
Vojta Ferby
František Mikulášek

Jubilanti srpen - dodatek
Mikulášková Ludmila
Čermáková Marie

61 let
61 let

Jubilanti září
Bracková Ludmila
Kadlíček Jan
Pinkavová Marie
Kadlíček Michal
Dubšová Marie
Dibuszová Jarmila
Štefanová Vilma
Salayová Anna
Čermák Václav
Mandák Jaroslav
Slabá Alena
Salayová Anna
Pinkava Jiří

88 let
77 let
73 let
73 let
72 let
71 let
71 let
68 let
63 let
60 let
55 let
50 let
50 let

Všem jubilantům blahopřejeme
a přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.

Svatba

V sobotu 13. srpna si řekli své
"ANO" na Obecním úřadě v Pasohlávkách Darina Šnepfenbergová
a Marek Sýkora.
Novomanželům blahopřejeme a přejeme jen samá nej nej nej.

Oprava úmrtí
Opravujeme měsíc úmrtí pana
Ondreje Zelenáka. Pan Zelenák
zemřel v měsíci červnu a ne jak bylo
uvedeno v posledním čísle zpravodaje.
Pozůstalé rodině se omlouváme.
Alena Slabá
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