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Okénko starosty
Vážení spoluobčané, dne 13. února se konalo zasedání zastupitelstva obce, na
kterém byl schválen rozpočet obce pro rok 2012.
Příjmy obce včetně příjmů v ATC Merkur a RZ Laguna byly pro letošní rok
schváleny ve výši 48.744.000 Kč, výdaje jsou ve výši 54.699.000 Kč. Deficit ve
výši necelých 6 mil. Kč bude kryt z finanční rezervy roku 2011.
Největší investiční akcí bude rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV) v předpokládané výši 7 mil. Kč. Rozšíření ČOV je nutné z důvodu rozvoje obce a aktivit
týkajících se rozvoje lázeňství. Také bude provedena investiční akce na hřbitově,
která spočívá ve vybudování zpevněných ploch a výstavby kolumbária (schránek
pro urny). Na tuto akci se počítá s částkou 1.050.000 Kč, z čehož však bude částka
ve výši 450.000 Kč uhrazena z dotace Ministerstva zemědělství, programu rozvoje
venkova. V rozpočtu počítáme s částkou 600.000 Kč na výstavbu fitparku – venkovních posilovacích strojů, které by měly být umístěny na ploše u Fitness centra
za hřištěm a u přístaviště. Výstavba fitparku je však podmíněna získáním dotace ve
výši 400.000 Kč. V případě, že se nám dotaci nepodaří získat v letošním roce, výstavba se neuskuteční a přesune se do dalšího roku. V rozpočtu se dále počítá
s částkou cca 100.000 Kč na vybudování chodníku mezi kostelem a penzionem
u Svaté Anny, který se měl realizovat v loňském roce. Bohužel však trvalo získat
povolení na vybudování chodníku, proto se bude realizovat v letošním roce. V kulturním domě proběhne oprava topení, a to tak, že se vymění staré rozvody včetně
radiátorů za nové. Tímto krokem si slibujeme úsporu provozních nákladů za vytápění kulturního domu. V rozpočtu obce jsou také vyčleněny prostředky na
dokončení nového územního plánu obce (územní plán nebyl z důvodu průtahů jednání o silnici R52 dokončen ani v roce 2011). Dalšími rozpočtovými položkami
jsou prostředky ve výši 1,2 mil. korun na školství. Tato částka zahrnuje platby za
žáky v základní škole v Drnholci a Pohořelicích, prostředky na provoz místní mateřské a základní školy a prostředky na nákup vybavení školy, školky a cvičebny.
Provoz budovy školy a školky stojí cca 800.000 Kč ročně. Předpokládané náklady
na provoz čistírny odpadních vod jsou ve výši 1,8 mil. Kč, provoz veřejného osvětlení spolkne 470.000 Kč, výdaje na vývoz komunálních odpadů předpokládáme ve
výši 1,3 mil. Kč (příjem za odpad od občanů se předpokládá ve výši 284.000 Kč),
na půjčky z bytového fondu se počítá s částkou 300.000 Kč, pro zájmové organizace se počítá s částkou 200.000 Kč.
V autokempu Merkur je letos naplánován odkup pozemků ve výši 2 mil. Kč,
výstavba nových apartmánů v částce 3 mil. Kč a zahájení budování nové příjezdové komunikace včetně nové recepce do kempu ve výši 5 mil. Kč.
V únoru byla zahájena výstavba aquaparku, která by měla trvat cca 14 měsíců.
Investor aquaparku předpokládá otevření pro veřejnost v červnu 2013. S výstavbou aquaparku budou v letošní sezoně menší komplikace při vjezdu do kempu
a výjezdu z něj, protože v rámci výstavby bude současný vjezd uzavřen a do kempu
povede objízdná trasa. Objízdná trasa bude od kapličky značena a nemělo by se
stát, aby někdo při návštěvě kempu zabloudil.
V únoru měla být zahájena výstavba sběrného dvora v obci. Stále se však čeká
na podpis smlouvy o poskytnutí dotace ze strany Státního fondu životního prostředí. Do doby, než tato instituce smlouvu podepíše, se nesmí zahájit realizace stavby.
Jakmile bude smlouva podepsána, výstavba okamžitě započne.
Tomáš Ingr
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Oznámení
obecního úřadu
Obec Pasohlávky na základě žádosti Ob čan ské ho sdružení Di a ko nie
Broumov vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
n Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
n Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
n Látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte odřezky a zbytky látek)
n Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční
a nepoškozené)
n Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
n Obuv - veškerou nepoškozenou
n Hračky - nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:
- v pátek 20. 4. od 16.00 do 18.00 hod.
- v sobotu 21. 4. 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.
Obec Pasohlávky nabízí k odkoupení vyřazené knihy z místní knihovny.
Celkem se jedná o cca 1.200 kusů vyřazených knih. Prodejní cena je stanovena na
5 Kč/kus. Knihy si je možné prohlédnout
a zakoupit v místní knihovně v provozní
době, tj. v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hod.
do 19.00 hod. Knihy bude možné odkoupit v průběhu celého měsíce března.
Seznam knih je také zveřejněn od 17. 2.
na webových stránkách obce v sekci
"Obecní úřad", "Úřední deska" a pod názvem "Obec Pa so hláv ky - pro dej
vyřazených knih v místní knihovně".
Poplatek za psa je splatný do
31. 3. 2012.
Poplatek za komunální odpad je
splatný do 30. 4. 2012.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 9. 1. 2012
RO schvaluje:
- jako nájemce části pozemku p. č. 6161 v k. ú. Pasohlávky
o velikosti 2 ha pana P. L.,
- smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a panem P. L.,
- smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2/2012 uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a J. D.,
- smlouvu o právu stavby uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a Yachtclub Pasohlávky o. s., Brno,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
18. 1. 2012,
- zaplacení autobusu z obecního rozpočtu na zájezd do divadla do Prahy a do termálních lázní v Maďarsku,
- Provozní řád cvičebny MŠ a ZŠ Pasohlávky.
RO souhlasí:
- na základě žádosti SDH Pasohlávky s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Sboru dobrovolných hasičů ve
výši 70 000 Kč, a to za podmínky, že zastupitelstvo obce
schválí rozpočet obce na rok 2012, ve kterém bude tento
příspěvek navržen,
- na základě žádosti Českého červeného kříže, místní skupina Pasohlávky, s poskytnutím finančního příspěvku ve
výši 5 000 Kč, a to za podmínky, že zastupitelstvo obce
schválí rozpočet obce na rok 2012, ve kterém bude tento
příspěvek navržen,
- s umístěním stavby na pozemku p. č. st. 756 a na pozemcích p. č.
4566/6, 4566/7, 5024/3, 5024/7, 5183, v k. ú. Pasohlávky s tím,
že stavba je povolena jako stavba dočasná do 31. 12. 2017,
- na základě žádosti F. Š. souhlasí s bezplatným zapůjčením
cvičebny v budově MŠ a ZŠ Pasohlávky, za podmínky
dodržování pravidel jejího užívání. Návštěvy cvičebny budou
realizovány dle rozpisu obsazenosti, který bude stanoven dle
požadavků ostatních zájemců a bude také dodržován.
RO bere na vědomí:
- nabídku a prezentaci firmy Kraus, geodetické služby,
k možnosti zřízení portálu informací pro občany,
- zápis č. 10 z jednání Komise pro rozvoj a výstavbu v obci
Pasohlávky. RO ukládá Komisi pro rozvoj a výstavbu
v obci Pasohlávky navrhnout úpravu plovárny, případně
jak s tímto prostorem do budoucna naložit,
- žádost manželů S. o odstranění vchodu na dětské hřiště na
sídlišti, který leží přes silnici přímo naproti vjezdu k jejich
domu. RO neuvažuje o tom, že by mělo dojít ke změně současné podoby tohoto dětského hřiště, tzn. přemístění chodní ku a tím pá dem i vcho do vé bran ky. Hřiš tě bylo
vybudováno dle schváleného projektu za nemalé finanční
prostředky, a jakákoliv změna v tomto prostoru není prozatím možná. RO doporučuje proto žadatelům, aby nadále
dbali zvýšené opatrnosti při vyjíždění na silnici, případně
aby k domu po nájezdu nacouvali a při vyjíždění tak měli
o stavu na silnici lepší přehled.
RO nemá námitky k realizaci stavby dle projektové dokumentace společnosti HYDROPROJEKT CZ a. s., Brno, "VD Nové
Mlýny - střední nádrž - navýšení obvodového prvku u ostrova B".

Výpis z usnesení rady obce ze dne 23. 1. 2012
RO schvaluje:
- poskytnutí víkendového pobytu v ATC Merkur mimo
hlavní rekreační sezonu Mysliveckému sdružení Pasohlávky do tomboly na myslivecký ples pořádaný dne 4. 2. 2012,
- Smlouvu o kontrolní činnosti uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností ON - OK Libina, s. r. o., Libina 95,
788 05 k provádění odborné kontroly na obecním úřadě nahrazující interní audit,
- Smlouvu č. SS12/09 o provádění servisních prohlídek
a oprav (smlouva o dílo) uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
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a Ladislavem Kinclem - PUMPSERVIS, Kolbenova 898/11,
19002 Praha 9 - Vysočany, servisní středisko Břeclav,
- Smlouvu č. 10071363 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a Státním fondem životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, na akci "ZŠ a MŠ Pasohlávky, zateplení objektu",
- likvidaci betonových sloupků z demontovaného oplocení skladu u hřbitova, kde započne v únoru výstavba sběrného dvora,
- k výběrovému řízení na zhotovitele stavebních úprav na
hřbitově oslovení 5 firem, a to: VHS Břeclav, s. r. o., Břeclav; Mustela spol. s r. o., Brod nad Dyjí; Trinom spol. s r. o.,
Brno; STRABAG a. s., Praha; JAPEZ Vranovice,
- složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve
složení: M. V., J. L., M. E., M. D., J. G.,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne 13. 2. 2012.
RO souhlasí:
- s umístěním zařízení staveniště společnosti Thermal Pasohlávky a. s. na pozemcích p. č. 5010/1 v k. ú. Pasohlávky
v době od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013, a na pozemcích
p. č. 3164/50, 3164/59 a část pozemku p.č. 3164/73 v době od
1. 9. 2012 do 31. 5. 2013 v k. ú. Mušov, při výstavbě páteřní
komunikace. Na umístění staveniště musí být uzavřena
smlouva, která bude specifikovat práva a povinnosti smluvních stran. Pro zachování bezpečného a plynulého příjezdu do
autokempu Merkur však bude nutné po dobu výstavby páteřní
komunikace a aquaparku vybudovat náhradní příjezdovou
cestu, a to v součinnosti Obce Pasohlávky se společnostmi
Thermal Pasohlávky a. s., jako stavitel páteřní komunikace,
a ŽS REAL a. s. Brno, jako investora aquaparku,
- na základě žádosti J. M., s odprodejem pozemku pod stavbou rekreační chaty (sklep) na p.č. st. 418 o výměře 59 m2
v k. ú. Mušov, a to za cenu 300 Kč/m2,
- na základě žádosti L. P. souhlasí s oplocením pozemků
p. č. 6316 a 6317 v k. ú. Pasohlávky, které jsou ve vlastnictví žadatelky. Souhlas obce se vydává k územnímu řízení
o dodatečné povolení stavby,
- s pronájmem pozemků v k. ú. Mušov, p. č. st. 322, na kterém se nachází objekt "West Clubu" ve vlastnictví žadatele,
p. č.st. 245/1 a 245/2, na kterých se nachází budova WC ve
vlastnictví Obce Pasohlávky, a dále pak přilehlé pozemky
p. č. 3164/50, 3164/60, 3164/61, 3164/72 a 3164/74, na
kterých se nachází parkoviště,
- s bezplatným užíváním cvičebny v budově MŠ a ZŠ za účelem sportovních aktivit, ve dnech pondělí, čtvrtek, sobota
a neděle, v časech dle rozpisu užívání cvičebny. Osoby odpovědné za pořádek ve cvičebně a dodržování provozního
řádu - R. D., M. K., V. E.
RO bere na vědomí:
- územní zastavovací studii lokality "Pasohlávky - východ",
kterou na jednání rady představili její zpracovatelé,
- zápis č. 11 z jednání Komise pro rozvoj a výstavbu v obci
Pasohlávky konané dne 4. 1. 2012,
- návrh projektu víceúčelového hřiště navrženého společností Linhart spol. s r. o., Lhotecká 820, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
- žádost společnosti black MACHINE, s. r. o., Nikolčice, na
pronájem rekreačního zařízení ATC Merkur ve dnech 17. 20. 5. 2012 za účelem pořádání 4. ročníku moto festivalu
Euro Bike Fest,
- aktualizovaný přehled dlužníků v ATC Merkur ke dni
23. 1. 2012.
RO ukládá:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na prodej pozemku
p. č. st. 418 v k. ú. Mušov o výměře 59 m2 za cenu 300 Kč/m2,
- starostovi obce zajistit zaměření skutečného stavu ulice
u vinných sklepů za okály a zmapování celé této lokality
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s porovnáním zápisů v katastru nemovitostí,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků
v k. ú. Mušov na dobu 1. 5. - 31. 8. 2012, a to p. č. st. 322 o výměře 119 m2, p. č. st 245/1 o výměře 67 m2, p. č. st. 245/2 o výměře
12 m2, p. č. 3164/50 o výměře 2193 m2, 3164/60 o výměře
314 m2, 3164/72 o výměře 74 m2 a p. č. 3164/74 o výměře 30 m2.
Cena za pronájem předmětných pozemků je 170 000 Kč,
- vedoucímu kempu doložit kopii uzavřené smlouvy se společností black MACHINE z roku 2011 a současně vypracovat návrh smlouvy pro rok 2012, a to na jednání Rady obce
dne 20. 2. 2012,
- vedoucímu kempu vypracovat záměr obce na pronájem veškerých pozemků ve vlastnictví obce nacházejících se v areálu
ATC Merkur pro krátkodobé pronájmy a užívání pro rok
2012 a doručit na obecní úřad ke zveřejnění na úřední desce.
RO nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 2210/41
o výměře 109 m2 (zahrada za rekreační chatou) v k. ú. Mušov do
doby, než bude ve zbývající části k. ú. Mušov dořešená komplexní pozemková úprava. Do té doby lze požádat o pronájem předmětné části pozemku za cenu danou ceníkem Obce Pasohlávky.
RO nesouhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby na
části pozemku p. č. 5150 v k. ú. Mušov, navrhovatel R. K. a P. P.
v zastoupení J. Š., a ukládá starostovi obce podat námitku - zamítavé stanovisko - u stavebního úřadu v Pohořelicích k zahájenému územnímu řízení.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 6. 2. 2012
RO schvaluje:
- Smlouvu o umístění stavby a uložení části rozvodné sítě
a komunikací na pozemky vlastníka uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a společností Thermal Pasohlávky, a. s.,
- Rozpočtový výhled obce Pasohlávky do roku 2015,
- Smlouvu o výpůjčce a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
uzavřené mezi Obcí Pasohlávky a J. J.,
- termín konání sbírky použitého ošacení pro Občanské sdružení
Diakonie Broumov ve dnech 20. - 21. 4. 2012 v kulturním
domě v době v pátek 16 - 18 hod. a v sobotu od 10 - 12 hod.,
- Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a L. D., na pronájem nemovitosti Pasohlávky č. p. 22.,
- projekt pro územní řízení na stavbu "ATC Merkur - Recepce a příjezdová komunikace" v k. ú. Mušov včetně napojení
objektu na inženýrské sítě ve vlastnictví obce, dle předložené projektové dokumentace,
- záměr obce č. 5/2012 na pronájem pozemků p. č. st. 358
o výměře 52 m2 a p. č. st. 360 o výměře 26 m2 v k. ú. Mušov,
are ál au to kem pu ATC Mer kur, na ob do bí 2012 31. 12. 2014. Nemovitosti na určených pozemcích nejsou
ve vlastnictví Obce Pasohlávky,
- poskytnutí tří víkendových pobytů pro dvě osoby v ATC
Merkur Pasohlávky mimo hlavní rekreační sezonu, a to na
akce "Zahájení sezony v ATC Merkur", mezinárodní
folklorní festival "MFF Myjava 2012" a multižánrový multikulturní festival "Bažant Pohoda 2012" v Trenčíně,
- odprodej vyřazených knih z místní knihovny za cenu 5 Kč/ks.
RO souhlasí:
- s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro části
pozemků p. č. 5058 a 5056 v k. ú. Mušov v rozsahu 671 m2
z pozemku 5058 a 47 m2 z pozemku 5056. Pozemky jsou
určeny pro infrastrukturu pro území lázeňské a rekreační
zóny v Pasohlávkách a jsou součástí akce "Thermal Pasohlávky - technická a dopravní infrastruktura, změna 2, část
SO komunikace a SO cyklostezka", zpracovatel projektu
Aqua Procon s. r. o., projektová a inženýrská společnost,
Palackého tř. 12, 612 00 Brno,
- s odepsáním pohledávky ve výši 113.442 Kč za Sklo Bohemia, a. s., Světlá nad Sázavou, Zámecká 550, za rekreační
služby poskytnuté v ATC Merkur v roce 2008. Rada obce
předkládá ke schválení odepsání pohledávky na jednání zastupitelstva obce, které rozhoduje o prominutí pohledávek
ve výši nad 20.000 Kč,
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- s odkupem stávajícího ubytovacího zařízení ve vlastnictví
společnosti PVP Slovany Dvůr Králové nad Labem, které
se nachází v ATC Merkur na pozemcích obce, jako technické zázemí pro zaměstnance kempu.
RO bere na vědomí:
- informace starosty o jednáních vedených na Ministerstvu
zdravotnictví a Krajském úřadě Jihomoravského kraje ve
věci zdrojů minerální vody Mu3G a Pa2G (probíhající
soudní pře - přelivná zkouška na Pa2G),
- Průběžnou zprávu o výsledcích separovaného sběru biologicky rozložitelného odpadu od STKO Mikulov,
- aktuální přehled dlužníků v ATC Merkur k 2. 2. 2012
a ukládá vedoucímu kempu nadále pokračovat ve vymáhání pohledávek,
- plnění rozpočtu obce za období leden - prosinec 2011,
- informace starosty o uskutečněném jednání s manžely J.
v pátek 3. 2. 2012 ve věci odkupu pozemků v ATC Merkur,
jejichž jsou vlastníky,
- informaci místostarostky o možnosti přesazení vzrostlých
líp před hřbitovem,
- informace starosty o náhradní dopravní situaci při vjezdu
a výjezdu do/z ATC Merkur v době výstavby aquaparku
a páteřní komunikace mezi aquaparkem a Pasohlávkami.

Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 18. 1.
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4/2011.
- člena do představenstva společnosti Thermal Pasohlávky
a. s. pana T. I..
ZO bere na vědomí Informace o způsobu využití půjčky
z účelového fondu "Bytový fond Pasohlávky" za rok 2011.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 13. 2.
ZO schvaluje:
- rozpočet Obce Pasohlávky na rok 2012 po úpravě v zastupitelstvu obce dle přílohy č. 1,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt,
- záměr odkoupení restaurace Rybářská Bašta v ATC Merkur Pasohlávky včetně vybavení a zařízení, umístěné na
pozemku p. č. st. 350 a části pozemku p. č. 3163/277, oba
v k.ú. Mušov, do maximální výše kupní ceny 3 miliony Kč.
ZO ukládá starostovi obce a místostarostce obce vést jednání s majitelem prodávané nemovitosti o výši kupní ceny,
- záměr výstavby "Apartmánového domu u jezera" v k. ú.
Pasohlávky s následujícími požadavky:
a) Investor bude respektovat rozhodnutí obce realizovat
stavbu bez realizace vrchní terasy, a to z důvodu výškového
uspořádání stavby vzhledem k okolní zástavbě. Výška stavby nesmí přesáhnout 7 metrů od stávající asfaltové cesty.
b) Stavba musí být umístěna nejméně jeden metr od hranice pozemků p. č. 5051/32 a p. č. 5051/33 s pozemkem
p. č. 5051/1.
c) Investor vybuduje na své náklady zpevněné parkoviště
včetně propojení k asfaltové cestě na části pozemku p. č.
5051/1 s tím, že polovina kapacity parkoviště bude sloužit
pro potřeby obce. Investor bude povinen nechat geodeticky zaměřit plochu parkoviště před vypracováním projektu
pro územní a stavební řízení. Dle zaměření bude možné určit skutečnou plochu parkoviště a počet parkovacích míst.
ZO bere na vědomí usnesení Městského soudu v Praze
o zrušení konkursu společnosti Sklo Bohemia, a. s., Světlá nad
Sázavou, Zámecká 550, z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je
majetek dlužníka zcela nepostačující. Na základě vyjádření insol venč ní ho správ ce ne bu de po hle dáv ka obce ve výši
113.442 Kč uspokojena z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou. ZO se
dle § 85, odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vzdává práva
a promíjí pohledávku ve výši 113.442 Kč vůči společnosti Sklo
Bohemia, a. s., Světlá nad Sázavou, Zámecká 550.
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Redakce zpravodaje
Vážení čtenáři, ke konci roku ukončila činnost ve zpravodaji paní Lena Ferbyová. Touto cestou jí děkuji za práci, kterou
odváděla jako redaktorka.
Novou redaktorkou je slečna Simona Jelénková.
Alena Slabá

Něco málo o mně...
Jmenuji se Simona Jelénková. Narodila jsem se 12. února
1987 a celý život žiji v Pasohlávkách. Po maturitě na Gymnáziu
v Mikulově jsem rok navštěvovala jazykovou školu v Brně, kde

Informace
finančního úřadu
Brno - venkov
Finanční úřad Brno - venkov
Příkop 8, Brno

jsem se snažila zdokonalit svoji angličtinu. V současné době
dokončuji vysokoškolské studium na Univerzitě Palackého
v Olomouci, kde studuji žurnalistiku v kombinaci s filmovou
vědou.
Co se týče mých zájmů, tak ráda fotografuji, sleduji filmy,
poslouchám hudbu a také hodně čtu, zejména pak historické
romány.
Doufám, že moje spolupráce na místním zpravodaji bude
spíše přínosem a nikoli naopak.
Simona Jelénková

Vážení občané,
společnost Jednota, spotřební družstvo v Mikulově provádí ve dnech od
1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 aktualizaci členské základny. Občany, kteří jsou členy
družstva a nejsou držiteli karty věrnostního systému COOP Club, žádáme, aby
se informovali na nejbližší prodejně Jednoty, internetových stránkách
www.jednota.cz, případně na ředitelství družstva a provedli aktualizaci
svých údajů.
Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY
pro období
od 26. 3. do 2. 4. 2012
při podávání daňových přiznání
na daních z příjmů

podatelna, pokladna
(budou přítomni i pracovníci
vyměřovacích oddělení)
26. 3. 2012

8:00 - 18:00

27. 3. 2012

8:00 - 18:00

28. 3. 2012

8:00 - 18:00

29. 3. 2012

8:00 - 18:00

30. 3. 2012

8:00 - 18:00

2. 4. 2012

8:00 - 18:00

podatelna, pokladna
sobota 31. 3. 2012 8:00 - 12:00
FÚ Brno - venkov
Příkop 8
604 24 Brno - střed
tel.: 545 125 111

Daň z příjmů 2012
Ozna mu je me ob ča nům, že
pracovníci Finančního úřadu
Brno - venkov zabezpečí výběr
da ňo vých při zná ní k dani
z příjmů fyzických a právnických osob v prostorách Městského úřadu Pohořelice dne

27. března 2012 od 8:30 do
16:00 hod.

L. Šnepfenbergová
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Masopust 2012
V sobotu 18. února bylo na obci veselo.
Po vesnici pobíhaly masky, zastavovaly
dům od domu, zvaly občany na večerní
zábavu a za to obdržely finanční příspěvek a nějaké dobroty. Slavil se masopust.
Večerní zábava byla veselá, přišly
ještě další masky a při pochovávání basy
byla velká legrace. K tanci a poslechu
hrál Zbyňa Hroudný, všichni se bavili až
do brzkých ranních hodin.
Poděkování patří členkám ČSŽ, které
se na průběhu celé akce podílely. Jsou to:
pí Jedounková Eva, Fajmonová, Procházková, Očková, Kecková, Čelková,
Domanská, Chludilová, Álačová, Osiková.
Zároveň patří poděkování panu Fajmonovi a Slabému za pomoc ve výčepu
a Báře Grimmové za to, že celý večer sbírala prázdné plastové lahve a recyklovala
je. Nesmím zapomenout poděkovat všem, co byli v maskách
a podíleli se na skvělé atmosféře.

Ivana ještě manželovi telefonovala,
a najednou uviděla koncová světla ujíždějícího autíčka...

Baso, dohlédni na Evu Jedounkovou z výšky,
trápila kočku hlady
a ta sežrala Brveníkům řízky...

Baso, Zdenku Zemánkovou nauč jezdit vlakem,
a sleduj jí stále, když do Břeclavi jede,
v Mikulově si neaktivovala jízdenku, chytla jí průvodčí
a v Sedleci čekal celý vlak, až si jí Zdenka na nádraží zaktivuje...

Baso, Rosovi Králíkovi prostři oči i zrak,
že vstupovat na led je zrádné i na krajíček.
Rosťa šel bruslit, led se prolomil
a za uši ho vytáhl Marek Kadlíček...

Baso, Anička Domanská je pilná jako včelička,
Spěchala dát králíkům zrní,
noha jí uklouzla a po blátě jela jak po náledí...

Baso, popřej zdraví u Kvapilů všem naráz,
Pepa vařil polévku
a místo masoxu použil gutalax...

Baso, zachraň nám naše tradice,
víš, jak to teď chodí,
dej, ať jsme správná vesnice,
dej, ať máme zase babské hody...

Baso, když už budeš u Kvapilů,
dej na tuto rodinu velký pozor,
Růža s dcerou jela autem do Brna
a po cestě jim vypadl motor...

Baso, u Rosti Dubše hlídej každý krok,
jsou k tomu řádné důvody,
na plese skotačil při tanci
a spadl partnerce pod nohy...

Baso, Lídě Mikuláškové dej sílu velkou,
věčně má ucpaný komín
čistit ho musí každý den štětkou...

Baso, zajisté jsi byla s Kubou Bučkem v Kanadě,
potřeboval tvoji radu,
plný hněvu nadával v hospodě
a nevěděl, že mají českou obsluhu...

Baso, co dělá Maruš Fajmonová,
to už volá do nebe,
Dělala zásmažku a místo mouky cukr použila
a pak spoléhala na tebe...
Baso, Ivana Kecková zažila šok z leknutí,
odvozem na dámskou jízdu požádali Juru Kadlíčka,

Baso, škoda, že jsi k nám na ples nedošla,
Byla bys hybná páka,
Jiřka Chludilová měla velkou radost,
k narozeninám vyhrála v tombole divočáka...
Sepsala Alena Slabá

Myslivecký ples není atraktivní?
V sobotu 4. února se konal další z řady mysliveckých plesů. Dalo by se očekávat, že bude vyprodáno a sál plný. Opak je
pravdou, zklamání je na straně organizátorů, tedy myslivců,
velké. Ze 156 vstupenek daných do předprodeje se prodalo
pouhých 94! Přitom bych rád uvedl, že se myslivci snaží vytvořit pro plesové hosty ty nejlepší podmínky včetně dobrého
zásobení bufetů, dobré muziky a v neposlední řadě bohaté
tomboly. Nevím, v čem spočívá příčina neutěšeného stavu.
Zřejmě to bude ve více faktorech. Zdá se, že společenská zábava se omezuje na konzumaci mnohdy laciné a povrchní
televizní tvorby, podivných amerických komedií. Svoji roli
asi sehrálo i velmi chladné počasí a také stále tíživější ekonoPasohlávský zpravodaj

mic ká si tu a ce oby va tel. Je také možné, že lidé jsou
pohodlnější a méně společenští. Mrzí nás to.
Ale aby nebylo vše špatné jen na straně občanů. Samotní
myslivci by si měli sáhnout do svědomí! Z 31 členů bylo přítomných 12, z toho 7 jako pořadatelé, zbývající jako plesoví
hosté. Vím, někteří se nemohli účastnit z vážných rodinných
důvodů, někteří ze zdravotních. Je však stále dost těch, kteří
by měli přijít...
Mohu však čtenáře zpravodaje a hlavně pak pravidelné
návštěvníky plesů ujistit o tom, že v příštím roce budeme
myslivecký ples určitě znovu pořádat. A těšíme se na něj.
MVDr. Miroslav Sedlák, předseda sdružení
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Vánoční besídka ve školce

Český zahrádkářský svaz
Pasohlávky
pořádá v sobotu

17. 3. od 12.00 hod

TRADIČNÍ KOŠT VÍN
v sále kulturního domu.
K poslechu hraje
Vsetínská cimbálová muzika.

Srdečně zvou pořadatelé.

Společenská
kronika

Vánoce jsou sice už dávno za námi, ale mrazivé počasí, které v současnosti
venku panuje, nám je stále připomíná. Proto není na škodu vrátit se k tomuto nejkrásnějšímu období v roce i prostřednictvím akce, která proběhla už před Vánocemi v místní mateřské škole.
Učitelky společně s dětmi pozvaly rodiče na vánoční besídku. Tu pravou sváteční atmosféru navodila nejen všudypřítomná vůně vánočního cukroví, ale i výzdoba, které vévodil rozsvícený stromeček, který ozdobily samy děti. Ty si pro
své rodiče připravily krátký program, složený z vánočních písniček a básniček.
Za svůj výkon pak od pyšných rodičů sklidily zasloužený potlesk.
V další části programu se rodiče se svými ratolestmi rozdělili do skupinek
a posedali si ke stolečkům, kde už pro ně byl připravený malý, ale velmi příjemný
úkol. Jednou z nejrozšířenějších tradic, které neodmyslitelně patří k pravým českým vánočním svátkům, je pečení a zdobení perníčků. Proto tato činnost nemohla chybět ani tady. Mnozí úkol přivítali s velkou radostí, jelikož pro ně
představoval návrat do dětských let. I jejich nadšení bylo chvílemi větší než u jejich potomků. Všichni se chopili připravených zdobících sáčků a s velkou dávkou fantazie se pustili do zkrášlování napečených perníčků. "Zdobení se mi
velmi líbilo, jelikož jsem si to zkusila vůbec poprvé v životě, stejně jako můj čtyřletý syn," uvedla jedna z maminek. "Velká pochvala patří i paní kuchařce, která
perníčky napekla, protože byly výborné," dodala. Tyto chvíle si užili i další rodiče, protože podle nich je pro ně takto strávený čas s dětmi vzácností, zejména
v této uspěchané a časově náročné době.
Kromě stolečků s perníčky tu byl připraven i "výtvarný" stoleček, kde rodiče
s dětmi společně vytvářeli a zdobili stromečky z papíru. Mnohé děti si pak odběhly raději hrát samy s hračkami a zdobení tak přenechaly maminkách a tatínkům.
Těm to ale vůbec nevadilo a v zápalu tvořivosti si nepřítomnosti svých potomků
ani nevšimli.
"Dík pa tří zejmé na pa ním učitelkám, kte ré tuto akci zor ga nizo va ly
a umožnily nám tak strávit příjemný předvánoční čas s dětmi a bylo by příjemné
zažívat takových chvil mnohem víc," dodala na závěr jedna z přítomných maminek.
Simona Jelénková

Jubilanti březen
Keck František
79 let
Ferbyová Brigita
73 let
Vlachová Marie
72 let
Novotná Květoslava
68 let
Bučková Anna
63 let
Kuřitková Jindřiška
61 let
Brabcová Anastázie
61 let
Slavík Bořivoj
60 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Narození
Dne 18. 2. 2012 se Bohumile
Janotové a Josefu Helešicovi narodil syn Tomášek.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malého Tomáška vítáme mezi
nás.

Úmrtí
V lednu nás opustila naše spoluobčanka paní Agáta Zemanová.
Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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