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Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 16. 4. 2012
RO schvaluje:
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a společností Mustela, spol. s r. o., Brod nad
Dyjí 39, 691 81 p. Březí u Mikulova,
- dohodu o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a I. R.,
- nájemní smlouvu č. 15/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností black Machine s. r. o., Nikolčice
222, 691 71,
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 21/2011 uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a V. D.,
- poskytnutí permanentních vstupů do ATC Merkur pro
majitele nemovitostí v k. ú. obce Pasohlávky, kteří v nich
nemají trvalý pobyt. Permanentky do ATC Merkur budou poskytnuty pro max. 2 osoby v jedné nemovitosti za
poplatek 200 Kč/osoba. Majitelé nemovitostí si na Obecním úřadě v Pasohlávkách vyzvednou potvrzení o tom,
že v k. ú. Pasohlávky vlastní nemovitost spolu se jmény
osob, které obdrží permanentky a tyto si následně zakoupí v Turistickém informačním centru v Pasohlávkách
oproti předloženému potvrzení,
- na základě žádosti Mysliveckého sdružení v Pasohlávkách poskytnutí finančního příspěvku ve výši 16 000 Kč
na akce pořádané Mysliveckým sdružením v roce 2012,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Mysliveckým sdružením Pasohlávky,
- smlouvu o poradenství k DPH uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností ON - OK Libina, s. r. o., Libina 95,
- smlouvu o dílo č. 4572 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a společností Vodárenská akciová společnost, a. s., divize technická, Soběšická 820/156 , 638 01 Brno, na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na
akci "Pasohlávky - rekonstrukce kanalizačního řadu".
- termín a pro gram jednání zastu pitelstva obce dne
2. 5. 2012.

RO bere na vědomí:
- protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku Ostraha areálu ATC Merkur Pasohlávky 2012 a na
základě telefonicky ověřených referencí rozhodla o vítězné nabídce společnosti Česká bezpečnostní agentura
a. s., Orlí 542/27, 602 00 Brno,
- zápis č. 14 Komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky ze dne 4. 4. 2012,
- zprávu o Plnění rozpočtu obce za leden - březen 2012.
- výroční zprávu za rok 2011 společnosti ELTODO - CITELUM., s. r. o., o plnění povinností a závazků stanovených Smlou vou mezi spo leč nos tí EL TO DO -

CITELUM., s. r. o. a Obcí Pasohlávky ze dne 7. 3. 2005.

RO povoluje:
- hudební produkce v restauraci Laguna v ATC Merkur
v rekreační sezoně 2012 na základě žádosti T. F., vždy ve
dnech STŘEDA, PÁTEK, SOBOTA do 01,00 hod.
V ostatních dnech se hudební produkce povoluje do
23,00 hod.,
- na základě žádosti T. F., reprodukovanou hudbu a ohňostroj v re stau ra ci La gu na v ATC Mer kur dne
20. 4. 2012 do 03,00 hod. dne 21. 4. 2012,
- na základě žádosti P. a H. F., rekonstrukci a zastřešení
zahrádky u "Hospůdky u Fraňků" na části pozemku p. č.
3163/23 a 3163/278 v k. ú. Mušov,
- na základě žádosti Sdružení Moravia THERMAL,
Koželužská 22446, 180 00 Praha 8, překopnutí místní
účelové komunikace, která je ve vlastnictví Obce Pasohlávky, pro umístění kanalizace, vodovodu, silnoproudých a slaboproudých vedení v rámci stavby "Výstavba
komplexu Moravia THERMAL".
RO nesouhlasí:
- na základě žádosti R. D. s odprodejem části pozemku p. č.
3163/508 v k. ú. Mušov, na kterém má žadatel ve vlastnictví vinice. RO souhlasí s dlouhodobým pronájmem, ale je
nutné, aby žadatel upřesnil výměru, o jakou má zájem,
- nesouhlasí s prominutím poplatku za spotřebu el. energie
a vody pro TJ Zetor Pasohlávky při pořádání velikonoční
zábavy.
RO ukládá:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části
pozemku p. č. 3163/112 o výměře 60 m2 pro rozšíření
plochy areálu školy a půjčovny windsurfingu na dobu do
31. 5. 2019,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků v k. ú. Mušov p. č. 5029 o výměře 141 m2 a p. č.
5030 o výměře 498 m2. Cena pronájmu za 1 Kč/m2/rok,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části
pozemku v k. ú. Mušov p. č. 5003 o výměře 258 m2. Cena
pronájmu je 4 Kč/m2/rok,
- RO rozhodla pro rok 2012 nevyhlásit soutěž o nejlepší
předzahrádku a květinovou výzdobu.
RO souhlasí na základě žádosti D. F. s předloženými stavebními úpravami prodejního prostoru i sociálního zázemí,
nutného k rozšíření sortimentu na stánku u autobusové zastávky, kterou má žadatel v dlouhodobém pronájmu. Nadále je
nutné zachovat přístupné veřejné WC, a v případě ukončení
pronájmu je nutné uvést veškeré úpravami dotčené prostory do
původního stavu.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 30. 4. 2012
RO schvaluje:
- nájemce v souladu se zveřejněným záměrem obce č. 9/2012
a schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 3/2012
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. H.,
- nájemce v souladu se zve řejněným záměrem obce
č. 10/2012 a schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. J.,
- uzavření Smlouvy o obstarání prodeje věci mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace,
Zámek 1, 69212 Mikulov,
na základě žádosti P. N., vrácení navržené částky za
předčasně ukončený pobyt v ATC Merkur ve dnech 6. 4.
- 8. 4. 2012,
- uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
mezi smluvními stranami J&T BANKA, a. s., Pobřežní
297/14, 186 00 Praha 8 a Obcí Pasohlávky,
- uzavření smlouvy o umístění stavby a uložení části rozvodné sítě (vodovodní řady) na pozemky vlastníka mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Thermal Pasohlávky a. s.,
- pořádání zájezdu do ZOO Jihlava, náklady na dopravu
budou hrazeny z rozpočtu obce.

RO bere na vědomí:

- usnesení soudu o návrhu na zrušení opatření obecné povahy od Krajského soudu v Brně,
- oznámení MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování
a stavební úřad o Zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením - prodloužení termínu pro dokončení stavby "Polyfunkční dům Pasohlávky včetně
napojení na inženýrské sítě" na pozemcích p. č. 5041/3,
5041/2 a 5025/1. RO nesouhlasí s prodloužením stavebního povolení o 36 měsíců, tj. do 05/2015 a navrhuje tento termín snížit maximálně na 12 měsíců případně
s prodloužením nesouhlasit,
- oznámení ZO KSČM Pasohlávky o svolání manifestace
k výročí osvobození obce Pasohlávky na den 7. 5. 2012.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 14. 5. 2012
RO schvaluje:
- změnu v systému svozu odpadu v obci z týdenního intervalu na čtrnáctidenní interval, a to na období 1. 6. –
30. 9. 2012,
- uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích ČR - ÚZSVM mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, ke stavbě "ATC
Merkur - Recepce a příjezdová komunikace",
- ukončení Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne
1. 11. 2005 mezi Obcí Pasohlávky a J. V. z důvodu prodeje vinice na části pozemku par. č. 3163/508 v k. ú. Mušov,
- nájemce části pozemku par. č. 5003 v k. ú. Mušov o výměře 258 m2, R. D., na základě zveřejněného záměru
obce č. 11/2012,
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 5/2012 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a R. D.,
- nájemce pozemku par. č. 5029 o výměře 141 m2 a par. č.
5030 o výměře 498 m2, vše v k. ú. Mušov, R. S., na základě
zveřejněného záměru obce č. 13/2012,
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 4/2012 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a R. S.
- Změnu č. 1 Územní zastavovací studie kempu ATC Mer2

kur u obce Pasohlávky,
- na základě žádosti občanského sdružení Yachclub Pasohlávky vystavení permanentek pro členy dle předloženého
jmenného seznamu za cenu 200 Kč/osoba,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku jiného vlastníka mezi Obcí Pasohlávky a A. K.,
- zpracování projektu k transformaci ATC Merkur a RZ Laguna k založení obchodní společnosti ve formě s. r. o.,
- ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. 6/2010
uzavřené mezi Obcí Pasohlávky a L. N. z důvodu prodeje přilehlé parcely 5051/30. Novým vlastníkem je T. B.,
který požádal o pronájem části pozemku par. č. 5051/79
o výměře 14 m2 pro terasu.

RO souhlasí:
- na základě výzvy Moravské národní obce "Za vyvěšování moravské vlajky" s vyvěšením moravské vlajky na
Obecním úřadu v Pasohlávkách v den státního svátku
ČR 5. 7. 2012, a obec se tak připojí k 3. ročníku této občanské iniciativy,
- s bezplatným zapůjčením kulturního domu Římskokatolické farnosti Pasohlávky pro konání koncertu pěveckého sboru Svatojánci dne 20. 5. 2012 v době od 15:00 do
16:00 hod. k příležitosti dne matek.
RO bere na vědomí:
- dopis V. H., ve kterém žádá o urovnání sporu mezi Obcí
Pasohlávky a jeho osobou, a ke stažení žaloby podané
u soudu na určení vlastnictví k pozemku p. č. 5073/2 v k.
ú. Pasohlávky. RO postupuje dopis na projednání zastupitelstvu obce,
- stav pohledávek v ATC Merkur ke dni 9. 5. 2012,
- informace o návštěvnosti a příjmech a výdajích při pořádání kulturní akce Zahájení turistické sezony v ATC
Merkur Pasohlávky.
RO postupuje seznam žadatelů o poskytnutí prostředků
z Bytového fondu Pasohlávky - 3. kolo, na projednání zastupitelstvu obce a doporučuje půjčku poskytnout všem žadatelům.
RO ruší zveřejněný Záměr obce č. 8/2012. K tomuto záměru se nepřihlásil žádný zájemce a původní zájemce
o pronájem od svého záměru ustoupil po prověření možností
své podnikatelské aktivity na odboru životního prostředí a na
stavebním úřadu.
RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části pozemku par. č. 3163/508 v k. ú. Pasohlávky o výměře
1297 m2.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 2. 5.
ZO schvaluje:
- přípravu k založení obchodní společnosti ve formě společnosti s ručením omezeným a přípravu kroků k restrukturalizaci ATC Merkur a RZ Laguna do obchodní společnosti
s termínem založení k 1. 1. 2013,
- rozpočtové opatření č. 1/2012.
ZO nesouhlasí s umístěním nadzemní části stavby na hranici pozemku p. č. 5051/32 a p. č. 5051/33 s pozemkem p. č.
5051/1, vše v k. ú. Pasohlávky a požaduje dodržení podmínky usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 2. 2012.
ZO souhlasí s budoucím záměrem odprodeje pozemků p. č.
4961/11, p. č. 4961/17 a p. č. st. 796, vše v k. ú. Pasohlávky,
včetně budovy na pozemku p. č. st. 796. ZO ukládá radě obce
připravit podmínky odprodeje v návaznosti na podanou žádost
a schválení nového územního plánu obce.
ZO bere na vědomí výroční zprávu společnosti Thermal
Pasohlávky a. s. za rok 2011.
Pasohlávský zpravodaj

Oznámení
obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že v období od 1. 6.
do 30. 9. bude probíhat 14 denní svoz popelnic
na komunální odpad. Svoz bude probíhat vždy
v pátek v lichém týdnu (8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7.,
3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. a od října již
každý pátek). Kontejnery o objemu 1.100 litrů
na směsný komunální odpad, které jsou rozmístěné po obci, budou vyváženy 2x týdně.
Zájezd do ZOO
Obec Pasohlávky ve spolupráci s komisí
pro kulturu a sport pořádá v sobotu 23. 6. 2012
zájezd do Zoologické zahrady v Jihlavě. Odjezd autobusu bude v 9.00 hod. od autobusové
zastávky. Zájemci se mohou hlásit osobně na
Obecním úřadě v Pasohlávkách, telefonicky na
tel. č. 519 427 710 nebo mailem na obec@pasohlavky.cz. Po obsazení plného počtu míst
v autobuse se již nebude možno přihlásit, proto
doporučujeme včasnou rezervaci. Zájemci si
uhradí vstupné do ZOO, autobus bude hrazen
z rozpočtu obce.

Děti ze školní
družiny v knihovně
Dne 19. 4. 2012 děti ze školní družiny spolu s pani vy chovatelkou navštívily naši
knihovnu. Přivítala je paní knihovnice se
skřítkem Knihovníčkem. Na dotaz paní knihovnice "O čem si v knihovně můžeme povídat?" všechny děti odpověděly jednohlasně "o
knihách". Děti měly pravdu, začali jsme si
tedy povídat o knihách. Ovšem ne o leda jakých knihách, nýbrž o knihách jedné z našich
nej vý znam něj ších čes kých spi sova te lek
Boženy Němcové, která v letošním roce slaví
výročí 150 let od jejího úmrtí.
Nejprve jsme si začali povídat o tom, kde
a kdy se Božena Němcová narodila, kde strávila své dětství, kdy se provdala, kolik měla
dětí, kdy začala s literární tvorbou a jaké knihy
napsala. Například jsme zmínili její nejznámější a nejčtenější knihu Babička, z níž jsme si
přečetli úryvek o tom, jak babička přijela na
Staré Bělidlo a kdy se s ní Božena Němcová
(Barunka, jak jí říkali všichni v dětství) poprvé
setkala. Od Babičky Boženy Němcové jsme
v povídání s dětmi přešli na babičky pohádkové. Na dotaz, jestli děti znají pohádku, ve které
je pohádková babička, okamžitě odpovídaly –
Červená Karkulka, O Smolíčkovi, O Koblížkovi, Zlatovláska, apod.
Nakonec si děti sedly za stolečky, připravily si pastelky a začaly malovat dle svých
představ pohádkovou babičku. Kresby se dětem moc povedly a byly vystaveny na chodbě
při vstupu na obecní úřad.
Pani knihovnice i skřítek Knihovníček
poděkovali dětem i pani vychovatelce za příjemně strávené odpoledne v knihovně.
Fotky dětí z návštěvy knihovny na webových
stránkách www.knihovnapasohlavky.webk.cz ve
fotogalerii.

No name opět na scéně
Počasí nám už nějakou dobu dává znát, že léto se už nezadržitelně blíží. Pro
obyvatele Pasohlávek jsou letní měsíce spojeny především s kempem ATC
Merkur a s děním v něm. Blížící se léto tedy předznamenalo i zahájení turistické
sezony pro rok 2012, které se konalo pátého května.
Jak už bývá dobrým zvykem, pro návštěvníky tu byl připraven celodenní
bohatý kulturní program. Po slavnostním zahájení vystoupily na náměstíčku už
tradičně Mažoretky z Pohořelic a také Funny Angels. Ty pak vystřídaly hudební skupiny jako Dopas nebo Tři Lotři.
Další program byl připraven také na pláži u Velké laguny, kde si na své přišli hlavně malí kluci a holky. Své umění tu nejdříve předváděli členové Klubu
historického šermu Baštýři, aby je následně vystřídal Fešák Pína se svou Velkou rodinnou show. Děti se také mohly vyřádit na přítomných atrakcích, jako
byly čtyřkolky, kolotoče, skákací hrad nebo minigolf.
Hlavní lákadla večera pak byla už v podvečer připravena na hlavním pódiu
na náměstíčku. Skupina Abba Stars nejdříve roztančila hosty díky největším hitům švédské skupiny, aby je na scéně vystřídala kapela Škwor, která pro změnu
rozburácela rockové fanoušky. Návštěvníky pak od svých stolů pod otevřeným
nebem vyhnala dešťová přeháňka, která naštěstí netrvala příliš dlouho. Největší hvězda večera, skupina No name, tak mohla hrát už opět před plným
náměstíčkem. Skupina se do kempu vrátila koncertovat po čtyřech letech a opět
své příznivce nezklamala. Ke svým profláklým hitům přidala i písničky, které
nazpívala s jinými interprety české pop music. Zazněly tak songy jako Ná, Ná,
Ná, na kterém spolupracovali s Chinaski, nebo Ženušky, který nazpívali s Lucií
Bílou. No name nakonec vystřídal Jarda a Roman band, který bavil publikum až
do ranních hodin.
Celý program moderoval Ondřej "Blažmen" Blaho z rádia Kiss Hády, který
celou akci moderoval už podruhé. "Sem do kempu se vždycky rád vracím, protože je tu úžasná atmosféra a perfektní publikum," přiznal moderátor.
Počasí bylo celkem příznivé, návštěvníků dorazil také velký počet, proto
lze akci považovat opět za velmi podařenou. Teď zbývá jen čekat, jaký program
si pořadatelé pro návštěvníky připraví za rok a doufat, že Zahájení 2013 bude
alespoň stejně povedené jako to letošní.
Simona Jelénková

Den Země
Den Země - přírodovědná exkurze na Turold a Svatý kopeček
Viděli jste už netopýra vrápence malého? Je to kriticky ohrožený druh. Pozorovali jsme ho hezky z blízka při zimním spánku v jeskyních v nedalekém
Mikulově. Zaujali nás zde také tajemné jeskyně a jezírko s průzračnou vodou.
Další přírodní rezervací s ojedinělým výhledem na okolní krajinu je Svatý kopeček. A protože nám zbývalo ještě dost sil, vydali jsme se kamenitou a strmou
pěšinkou až na vrcholek. Námaha se vyplatila… a po svačince se jen zaprášilo.
D. Bártová, L. Žaludková, 1. D, 2. D ZŠ

Alena Kratochvílová
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Magická noc plná špekáčků a hudby

Dětský den

Třicátého dubna se po celé naší zemi pálí čarodějnice. Tato noc mívá různá pojmenování, například Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine. Pověry tento večer
vždy pokládaly za magický. Tvrdily, že se slétavají čarodějnice na sabat, a proto se vždy
na vyvýšených místech zapalovaly ohně, jako ochrana před jejich zlými kouzly. Dříve
se zapalovala smolná košťata a házela se do výšky, mladí chlapci a dívky přeskakovali
hořící hranice, a to proto, aby si zachovali mládí a plodnost. Také popel z těchto ohňů se
sypal po polích, aby se zvýšila úroda. Tento svátek má svou tradici i v jiných zemích,
jako například ve Skotsku, Irsku, Švédsku nebo Finsku.
A tradice je udržována i v naší obci. Proto na místním hřišti vznikla dřevěná hranice, jejíž oheň měl nejen zahnat zlé duchy, ale měl především sloužit tomu, aby si
zde děti i jejich rodiče mohli opéct špekáčky.
První účastníci se u ohně začali scházet už od osmnácti hodin a místa u táboráku
se dál nezadržitelně obsazovala. Podvečer patřil spíše dětem. Baštily se špekáčky,
hrály se hry, jako přetahování lana nebo let na koštěti. Na fotbalovém hřišti sehráli
malí fotbalisté turnaj, který si vzali na starost Václav Eliáš a Mirek Kratochvíla.
U ohně se pak zpívaly písničky, které ke každému táboráku neodmyslitelně patří
a nakonec byla upálena i ta čarodějnice. "Jsem velmi potešena tím, že děti samy projevily zájem o soutěže a hry. Také mě těší to, že starší děti "odložily" MP - trojky
a zapojily se do zpěvu s kytarou," řekla vychovatelka místní ZŠ, Lenka Žaludková.
Poté, co padla tma, děti šly spát a místo u ohně obsadili dospělí. Dál se zpívalo,
jen paní Žaludkovou vystřídali členové kapely Dopas, tedy pan Duda s kytarou a pan
Krejčiřík s basou. Celá společnost se pak bavila až do pozdních hodin.
"Za pořadatele bych chtěla poděkovat hlavně fotbalistům TJ Zetor Pasohlávky,
že nám nabídli pomoc a ujali se přípravy dřeva na táborák, zajistili posezení kolem
ohně a taky se postarali o bufet s občerstvením, kterým uspokojili "potřeby" dětí i jejich rodičů," řekla Silvia Čelková.

V sobotu 2. 6. 2012 od 14.00 hod.
se v prostoru u kabin za hřištěm
a v prostoru Yachtclubu uskuteční
dětský den.
Srdečně zveme děti, mládež i dospělé k prožití pěkného odpoledne se
spoustou soutěží, her a pěkných cen skok v pytli, střelba ze vzduchovky,
poznávání zvěře, běh na gumě, flus šipkou, chůze po laně, hod na bojku, hod
drátěnkou do prádelního koše, přetahová ní la nem, ma lo vá ní na ob li čej,
strachový pytel. Pro děti bude možnost
svezení plachetnicí a motorovým člunem. Začátek je ve 14 hod. u kabin na
hřišti. V rámci dětského dne proběhne
ve 22.00 hod. u Yacht clubu ohňostroj.
V případě nepříznivého počasí se
dětský den nebude konat a uskuteční se
v sobotu 9. 6. 2012.

Společenská
kronika

Simona Jelénková

Modrobílé království
Český národ je hokejový národ. V době olympijských her či mistrovství světa se
Češi semknou, společně fandí a na své hokejisty jsou náležitě pyšní. Něco podobného proběhlo na Moravě, zejména pak na té Jižní, i letos na jaře, kdy se hrálo play-off
hokejové extraligy.
Pasohlávky jsou s hokejovým klubem HC Kometa Brno úzce spojeny nejen prostřednictvím klubového projektu Jižní Morava - Království Komety, kam patří, ale
i díky osobě Libora Zábranského, majitele brněnského klubu, který vlastní i Bar Kometa v naší obci. I proto se obrovská fanouškovská vlna prohnala i tudy. Obyvatelé
obce fandili při zápasech nejen u obrazovek v komeťáckém baru, ale i v jiných hospodách nebo prostě jen doma u televize. Při krasojízdě Komety v play-off málokdo
pochyboval o konečném vítězství v celé extralize. Kometa do vyřazovací části
nejdříve postoupila z posledního možného místa, postupně pak vyřadila takové týmy
jako je pražská Sparta nebo Plzeň. Vítězné tažení však nakonec zastavily Pardubice,
ale i tak je to pro brněnský klub, který si zahrál finále extraligy po dlouhých jedenačtyřiceti letech, obrovský úspěch.
Historie klubu začala v roce 1953, kdy tým RH Brno hrál krajský přebor. V nejvyšší hokejové soutěži pak působil od následující sezony. Až do sezony 1970/1971
byl brněnský hokejový klub velmi úspěšný. Stal se jedenáctinásobným mistrem extraligy a třikrát vyhrál i cenu pro nejlepší evropský hokejový tým. Pak už to však
bylo jako na houpačce. Klub několikrát sestoupil do 1. ligy, ale vždy se po sezoně
dokázal vrátit zpět do té nejvyšší. Od roku 1996 se Brnu už postoupit nepodařilo a sezonu 2001/2002 dokonce hrálo až ve třetí nejvyšší hokejové soutěži. Zlomová pak
byla sezona 2009/2010, kdy brněnský klub koupil extraligovou licenci od Znojma
a vrátilo se zpět do nejvyšší soutěže, kde v sezoně 2011/2012 slaví prozatím největší
úspěch v novodobé historii klubu.
Pan Zábranský se po ukončení aktivní hokejové kariéry věnuje hokeji i nadále.
Zaměřuje se pak zejména na mládež, kdy se snaží mladým hokejistům předat své
zkušenosti a naučit je správným hokejovým návykům. Ve spolupráci s brněnským
klubem pak pro ně připravuje hokejové kempy, kde si nadějní sportovci mohou tyto
návyky osvojit a dále je pilovat. Tyto kempy se pak uskutečňují i v Pasohlávkách,
kde je pro účastníky připravena umělá ledová plocha.
Kdo ví, třeba v naší obci podniká své první hokejové krůčky nový Jágr, Hašek
nebo Eliáš. Třeba i z těchto kluků vyrostou hokejové hvězdy, které nás budou reprezentovat na mistrovstvích a olympiádách a my na ně budeme opět náležitě hrdí.
Simona Jelénková

Jubilanti červen
Kratochvílová Apolena
78 let
Šťastný Josef
77 let
Suchánek Rudolf
74 let
Krejčiřík Miroslav
74 let
Kadlíčková Milada
71 let
Jedounková Jarmila
71 let
Wächterová Anna
70 let
Šnepfenberg Milan
69 let
Langová Olga
69 let
Mihoková Elena
65 let
Golej Milan
64 let
Kraus Jiří
64 let
Tuček Lubomír
63 let
Domanská Anna
62 let
Opluštil Bohuslav
60 let
Jelének Zdeněk
55 let
Vaculka Milan
50 let
Bangová Zdeňka
50 let
Římák Petr
50 let
Vondrák Břetislav
50 let
Našim jubilantům přejeme štěstí,
zdraví a spokojenost.

Úmrtí
V neděli 20. 5. 2012 zemřel náš
spoluobčan pan Emil Brabec.
Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Alena Slabá
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