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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, dětem začala školní docházka a většina pracujících již má svou dovolenou také za se bou. Do volte mi po přát vám
v nastávajícím podzimním čase hodně štěstí, zdraví a elánu do všeho, co budete dělat a tvořit.
Zastupitelstvo obce na svém červencovém zasedání schválilo založení obecní obchodní společnosti s názvem "Pasohlávská rekreační s. r. o.".
Tato společnost bude mít ve své správě kompletní
provoz ATC Merkur a RZ Laguna. V dnešní době
obce a města, která provozují ekonomickou činnost, nemají pod přímou správou tyto činnosti
a své ekonomické činnosti řeší prostřednictvím
obchodních společností. Pokud půjde vše podle
plánu, společnost by měla zahájit činnost k datu
1. 1. 2013. Odtržení od obecního úřadu a osamostatnění v provozu ATC Merkur a RZ Laguna bude
hlavně znát v daňové oblasti, a to z důvodu, že
obec si může DPH na vstupu uplatňovat pouze
procentuálním podílem, zatímco s. r. o. si bude
moci uplatňovat DPH v plné výši. Také bude výhoda v nastavení odpisů a možnosti pronájmu nemovi tos tí od obce k této spo leč nos ti. Dal ším
pozitivem bude v neustále se rozvíjející byrokracii
uvolnění kapacity zaměstnanců obecního úřadu
pro řešení problémů a rozvoje týkající se přímo
obce a nebude nutné řešit provozní záležitosti ATC
Merkur a RZ Laguna. Věříme, že založení společnosti povede k lepším výsledkům v rámci provozu
těchto zařízení.
V měsíci září by měla být zahájena demolice
kravínů za sídlištěm, které jsou v majetku obce.
O demolici kravínů se v rámci zastupitelstva i rady
obce hovoří již delší dobu a z důvodu, že se v letošním roce neuskuteční plánované rozšíření čistírny
odpadních vod (důvodem je prozatím nezískané
územní rozhodnutí a vodoprávní povolení), ušetřené finance se mohou využít k demolici kravínů.
Na předmětnou demolici bylo vypsáno výběrové
řízení, kterého se zúčastnilo 8 společností v rozpětí nabídek od 1 mil. Kč do 5,5 mil. Kč. Byla vybrána spo leč nost, kte rá na bíd la nej nižší cenu.
Demolice by měla být provedena nejpozději do
konce března 2013.
Tomáš Ingr
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Z jednání rady a zastupitelstva
Výpis z usnesení rady obce ze dne 25. 6. 2012

RO schvaluje:
- úpravu provozní doby v restauraci v RZ Laguna, spočívající
v prodloužení otevíracích hodin do 23:00 hod. vždy ve dnech
pátek a sobota,
- vrácení poplatků za zrušené pobyty ze zdravotních důvodů
paní J. K. ve výši 5.540 Kč, a paní A. V. částku ve výši
5.540 Kč,
- uzavření Abonentní smlouvy mezi smluvními stranami Initial
Ecotex s. r. o., V Pískovně 2058, 27801 Kralupy nad Vltavou
a Obec Pasohlávky, ATC Merkur,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 2/2012 uzavřený mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a J. D.,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 17/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Agro MONET, a. s.,
Moutnice 200,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 18/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Město Mikulov, Náměstí
1, 69201 Mikulov,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 19/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a J. D.,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 20/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a J. K.,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 21/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a První litomyšlská stavební a. s., Havlíčkova 1118, 57001 Litomyšl,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 22/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a M. K.,
- uzavření Smlouvy o provedení uměleckého pořadu mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Agentura KK, Ztracení 1, 77200 Olomouc,
- uzavření Smlouvy č. 7/04012/6 mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Agentura Koráb, Nedbalova
15, Brno,
- uzavření Smlouvy č. 8/04012/6 mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Agentura Koráb, Nedbalova
15, Brno,
- vrácení poplatku za zrušený pobyt ze zdravotních důvodů paní
M. Z. ve výši 6.990 Kč,
- finanční příspěvek pro místní knihovnu ve výši 400 Kč pro
1. a 2. třídu místní ZŠ v rámci akce "Už umím číst, už umím
psát",

Z jednání rady a zastupitelstva obce
- uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky

elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a E. ON Energie, a. s., F. A.Gerstnera 2151/6, 37049
České Budějovice, a to smlouvy č. 9101227258,
9101214385, 9101171784, 9101214565, 9101206315,
9101206357, 9101206069, 9101260930, 9101161071,
9101227113, 9101227165, 9101227204.
- uzavření Servisní smlouvy č. 3 - 020 na provádění
pravidelné údržby a servisu zařízení mezi smluvními
stranami Brnotron, v. o. s., Vsetínská 16, 63900 Brno
a Obec Pasohlávky,
- na základě nabídky společnosti AMIDO - letecké
snímky, s. r. o., Jana Čarka 1863/7, 37006 České Budějovice, pořízení leteckých záběrů v počtu 20 ks pro
obec a 20 ks pro ATC Merkur, které by se uskutečnilo
v roce 2013,
- uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci mezi smluvními stranami Kometa Group, a. s., Křídlovická 34,
60300 Brno a Obec Pasohlávky.
RO bere na vědomí:
- zápis č. 15 Komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky ze dne 13. 6. 2012,
- plnění rozpočtu obce za leden - květen 2012.
RO souhlasí na základě žádosti společnosti TopProjekt, Údolní 16, 602 00 Brno, a doloženého situačního
výkresu ke stavbě "Přístavba restaurace na pozemku parc.
č. st. 507/1 v k. ú. Pasohlávky" s přesahem střešní konstrukce směrem k pozemku parc. č. 4980/2.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 9. 7. 2012

RO schvaluje:
- následující postup v případě opětovného vydání permanentky pro občany obce takto: poplatek ve výši
100 Kč při 1. ztrátě permanentky; poplatek ve výši
200 Kč při 2. ztrátě permanentky; bezplatná výměna
v případě poničení permanentky (při koupání, vypráním apod.), jestliže občan poničenou permanentku
přinese, a její plocha je větší než 50 % původní plochy, je celistvá nebo se skládá nejvýše ze 2 částí. RO
ukládá vedoucí TIC doložit, kolik takových případů
se řešilo v roce 2011, a kolik žádostí se řešilo doposud
v roce 2012,
- uzavření Smlouvy č. 1030008698/01 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, se
sídlem 69122 Pasohlávky 1 a E. ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice,
- smluvní cenu za využívání veřejného prostranství při
konání předvolební kampaně ve výši 500 Kč/den,
- na základě žádosti místní organizace Český svaz žen
Pasohlávky bezplatný pronájem kulturní domu ve
dnech 28. - 29. 7. 2012 při pořádání anenských hodů,
a výjimku z nočního klidu v uvedených dnech vždy
do 03,00 hod. dne následujícího,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi
2

smluvními stranami Obec Pasohlávky a Český svaz
žen Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. I.,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne
18. 7. 2012.
RO souhlasí:
- na zá kladě žádos ti spo leč nos ti ELING CZ s. r. o.,
Hrozňatova 3939/25a, 61500 Brno, v zastoupení spo-

lečnosti E. ON Distribuce a. s., České Budějovice, se
zřízením přípojky NN pro novostavbu RD dle předloženého výkresu PD na stavbu "Pasohlávky, DP k. NN, Sedlák", na pozemcích ve vlastnictví obce
parc. č. 4933/159, 4933/102 a 4933/105 k. ú. Pasohlávky,
- se zaparkováním autobusu po dobu 1 - 2 hodin ve středu obce v rámci politické strany Suverenita za smluvní cenu dle schválení pro pořádání předvolebních
kampaní,
- s předloženou projektovou dokumentací pro územní
a stavební řízení na stavbu "Apartmánový dům U jezera, Pasohlávky", která respektuje Usnesení zastupitelstva obce Pasohlávky č. 2/2012 ze dne 13. 2. 2012
(umístění stavby 1 m od hranice pozemku 5051/1, bez
realizace horní terasy, vybudování parkoviště na pozemku obce). RO souhlasí s napojením stavby na
obecní splaškovou kanalizaci a navýšením kapacity
odváděných splaškových vod dle PD. Investor se
zaváže uzavřením smlouvy k úhradě finanční spoluúčasti na rozšíření kapacity ČOV vypočtené poměrem k před po kláda né mu ob je mu vy pouš tě ných
odpadních vod a nákladům obce na jednotku kapacity
ČOV.

RO ukládá starostovi obce připravit materiály ke
schválení zákazu podomního prodeje v obci.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 23. 7. 2012

RO schvaluje:
- uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 20/2011
ze dne 17. 5. 2011 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a D. P. spočívající v doplnění
další oprávněné osoby na straně nájemce, a to P. J.,
- uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování
VP_2012_101076 mezi smluvními stranami OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
o. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - a Obec Pasohlávky, ATC Merkur (poplatky za zahájení turistické
sezóny 2012),
- uzavření Nájemní smlouvy č. 7/2012 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Z. J.,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 8/2012 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Z. J.,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 9/2012 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Z. J.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4572 na zhotovení
projektové dokumentace pro stavební povolení akce
"Pasohlávky - rekonstrukce kanalizačního řadu" mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Vodárenská
Pasohlávský zpravodaj

akciová společnost, a. s., divize technická, Soběšická
820/156, 638 01 Brno,
- uzavření Smlouvy č. 02/2012 o dovozu a zneškodnění odpadu, který je podobný komunálnímu odpadu, mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a I. H.,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ji-

-

-

-

-

homoravského kraje uzavřená mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno a Obec Pasohlávky (dotace na realizace projektu "Zkvalitnění služeb v Turistickém informačním
centru Pasohlávky"),
Zápis z hodnocení nabídek dne 18. 7. 2012 na zakázku "Obec Pasohlávky - demolice zemědělské budovy
a sýpky". RO schvaluje doporučení komise o výběru
uchazeče J. K. na realizaci zakázky,
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a F. a I. S.,
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a Odborový svaz zaměstnanců
sklářského, keramického, bižuterní ho průmyslu
a porcelánu, Rada zástupců ZO OS Jihlavské sklárny
Bohemia a. s., Kamenná 57, 588 13,
uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací
stavby na pozemku ČR - ÚZSVM mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky Česká republika - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, odbor
Odloučené pracoviště Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav,
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
smluvními stranami Thermal Pasohlávky a. s. a Obec
Pasohlávky na stavbu "ATC Merkur - příjezdová komunikace".

RO souhlasí:
- na základě žádosti M. K. s ukončením nájmu místa pro
stánek ovoce - zelenina dle uzavřené Dohody č. 7/2012
o poskytování služeb ATC. Nájem končí k 31. 7. 2012,
- na základě žádosti L. Z., s prodejem po zemku
p. č. 5051/41 o výměře 98 m2. Pan Zábranský se stal majitelem všech okolních pozemků, mezi nimiž je tento
pozemek jako jediný ve vlastnictví obce. Cena za prodej
předmětného pozemku je navržena ve výši 500 Kč/m2.
RO bere na vědomí:
- informace o počtu znovu vydaných permanentek
v r. 2011 a žádostí o opětovné vydání v r. 2012,
- dopis M. J. a F. K. ve věci jejich nesouhlasu s jednáním na Obecním úřadě dne 14. 6. 2012, kde je zastupoval pan J. na základě plných mocí při dojednání
smluvních podmínek pro uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na existující inženýrské sítě na
pozemcích v jejích vlastnictví v areálu autokempu
ATC Merkur,
- dopis V. N. a J. K., jako reakci na dopis Obce ve věci
cenové nabídky na odkup pozemků v jejich vlastnictví, které se nacházejí v areálu autokempu ATC Merkur a také ve věci zřízení věcného břemene pro
inženýrské sítě, které se na těchto pozemcích nacházejí,
Pasohlávský zpravodaj

- Plnění rozpočtu obce za leden - červen 2012.

RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na
prodej pozemku v k. ú. Pasohlávky parc. č. 5051/41 o výměře 98 m2. Cena pozemku je stanovena na 500 Kč/m2.
RO nesouhlasí na základě žádosti E. S. se směnou části pozemku v k. ú. Pasohlávky p. č. st. 635, který je v jejím
vlastnictví a přes který vede obecní komunikace, za část
pozemku p. č. 4961/1, který je ve vlastnictví obce Pasohlávky. Protože tento stav bude pravděpodobně i u všech
okolních nemovitostí, rada doporučuje tuto lokalitu
nejdříve celou geodeticky zaměřit a teprve potom rozhodnout, jak se vypořádat se soukromými pozemky, po
kterých vede obecní komunikace.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 6. 8. 2012

RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi J. K.
a Obcí Pasohlávky, na kulturní akce v ATC Merkur,
- uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování
VP_2012_106949 mezi OSA, o. s., Praha a Obcí Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o dílo mezi Internet Top s. r. o.,
Chrudim a Obcí Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2012 mezi Obcí Pasohlávky a R. S.,
- znění Nařízení obce Pasohlávky 1/2012. Následným
krokem bude zaslání k připomínkování Krajskému
úřadu JMK a po odsouhlasení, popř. připomínkování
se předloží ke schválení v RO.
RO souhlasí:
- s pronájmem části pozemku p. č. 3163/112 o výměře
15 m2 v k. ú. Mušov, dle zveřejněného záměru obce
č. 1/2012, k umís tě ní lod ní ho mola za cenu
5.000 Kč/sezona,
- s odprodejem pozemků p. č. st. 5041 o výměře 39 m2
a p. č. 5016/42 o výměře 244 m2, oba v k. ú. Pasohlávky, za cenu 300 Kč/m2,
- s realizací záměru "Zprůtočnění revitalizační soustavy v EVL Mušovský luh". Investorem předmětné
akce je podnik Lesy ČR s. p., LZ Židlochovice.
RO bere na vědomí:
- výsledky třídění občanů obce za rok 2011, které předložila společnost EKO - KOM, a. s. Praha,
- žádost V. B., o odkup části pozemku p. č. 4933/131
v k. ú. Pasohlávky a sděluje, že nesouhlasí s odprodejem předmětné části pozemku,
- zůstatky účtů Obce Pasohlávky.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na odprodej pozemků p. č. st. 5041 o výměře 39 m2 a p. č. 5016/42
o výměře 244 m2, oba v k. ú. Pasohlávky, za cenu
300 Kč/m2.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 25. 6.

ZO schvaluje odkoupení pozemku p. č. 3163/362
o výměře 8939 m2 v k. ú. Mušov, od společnosti Thermal
Pasohlávky a. s., 691 22 Pasohlávky 1, IČ: 27714608, za
celkovou kupní cenu 3.000.000 Kč (slovy: tři milióny korun českých).
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
ZO ukládá starostovi obce uzavření kupní smlouvy na
odkup pozemku p. č. 3163/362 o výměře 8939 m2 v k. ú.
Mušov.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7.

ZO schvaluje:
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky
č. 2/2012, o zru šení obec ně závaz né vy hlášky
č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení,
- Přílohu č. 6 ke Statutu sociálního fondu,
- záměr ručení za 1/3 úvěru ve výši 55 mil. Kč od Evropské investiční banky za předpokladu, že se Jihomoravský kraj zaváže k zajištění dofinancování
projektu ve výši 90,5 mil. Kč dalším úvěrem z Evropské investiční banky, popř. z jiné komerční banky se
stejnou úrokovou sazbou, jako úvěr z Evropské investiční banky. V případě jiné úrokové sazby z komerčního úvěru je nutné, aby se Jihomoravský kraj
zavázal k úhradě rozdílu ve výši úroku oproti úroku
z Evropské investiční banky. Tuto podmínku ZO zdůvodňuje tím, že v minulosti bylo přislíbeno celkem
248,62 mil. Kč z úvěru Evropské investiční banky pro
projekt lázeňství v obci Pasohlávky, což bylo schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje při projednání žádosti o úvěr z Evropské investiční banky
v celkové výši 2,046 mld. Kč. ZO Pasohlávky se obává, že v případě použití úvěru s vyšší úrokovou sazbou než je úroková sazba z Evropské investiční
banky, bude mít společnost Thermal Pasohlávky a. s.
vážný problém se splácením svých závazků. ZO ukládá starostovi obce vyzvat společnost Thermal Pasohlávky a. s. k doložení po sou zení způ sobilosti
společnosti Thermal Pasohlávky a. s. dostát při reali-

zaci projektu svým závazkům při řešení splácení úvěru a úroku ve výši 55 mil. Kč z Evropské investiční
banky a dalších 90,5 mil. Kč od Evropské investiční
banky a variantně komerčního úvěru z jiné banky. ZO
schvaluje, aby zástupce Obce Pasohlávky, jako akcionáře společnosti Thermal Pasohlávky a. s., se sídlem
Pasohlávky 1, IČ 27714608, v příslušných orgánech
společnosti nehlasoval pro přijetí smlouvy o úvěru za
stávajících podmínek. ZO ukládá těmto členům jednat o možnosti posunutí termínů ve smlouvě, dále Zastu pi tel stvo obce uklá dá čle nům v or gá nech
společnosti, aby se pokusili projednat s majoritním
akcionářem, což je Jihomoravský kraj, možnost zvýšení hlasovacích práv této společnosti pro Obec Pasohlávky,
- založení obchodní společnosti ve formě s. r. o. s termínem založení k 1. 1. 2013. ZO schvaluje základní jmění společnosti ve výši 200.000 Kč. ZO schvaluje název
obchodní společnosti "Pasohlávská rekreační s. r. o.".
ZO obce schvaluje jednatele v počtu 2 členů ve složení:
V. S. a M. D. ZO schvaluje dozorčí radu v počtu 5 členů ve složení: T. I., K. O., A. M., R. D. a J. Z.. ZO
schvaluje vložení movitého majetku do společnosti
formou odprodeje a pronájem nemovitého majetku
obce,
- rozpočtové opatření č. 2/2012.
ZO prohlašuje, že k pozemkům parcelní číslo 4996/1,
4996/2, 4993/1, 4713/1 v katastrálním území Pasohlávky,
nemá Obec Pasohlávky listiny prokazující přechod vlastnického práva na obec podle zákona č. 172/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ani jiným způsobem nemůže
vlastnické právo doložit. Obec Pasohlávky se vzdává práva na uplatnění vlastnického práva k výše uvedeným
nemovitostem a nezpochybňuje vlastnické právo státu.

Turnaj hospod
Již tradičně každý rok začátkem
srpna se schází na místním fotbalovém hřišti zástupci místních hospod,
aby změřili své síly a užili si nějakou
tu legraci. Letos to bylo již podeváté.
Turnaj se uskutečnil v sobotu 11. 8. ve
13 hodin a soutěžili zástupci hospod
Laguna, Laso, Velký Dvůr a Kometa.
Mrzí nás, že se neustále porušují jasně
stanovená pravidla, tj., že mají hrát
hráči registrovaní nad 35 let anebo
mladší 35 let, ale neregistrovaní. Jinak se akce opět vydařila, i když
někteří starší borci to odnesli menším
či větším zraněním, takže se to neobešlo bez výjezdu na pohotovost.
Pořadatelé touto cestou děkují
všem, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu turnaje, zvláště
p. Štefanové, Bučkové a Vránové. Dík
patří také divákům za jejich podporu,
určitě se všichni dobře pobavili.
Těšíme se na další již desáté
setkání.
Za pořadatele Jarmila Vlachová
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Anenské hody 2012

Letošním hodům nepřálo počasí, ale náladu hodovníků to nezkazilo. Pohled na krásné mladé lidi v krojích potěšil
každého. A tak hudba, smích a veselí se celou obcí neslo od pátečního odpoledne, kdy chasa jela pro máju, až po pondělní
ráno, než se i těm posledním vytrvalcům zavřely oči únavou.
Letošní hody skončily, ale už se těšíme na příští rok.
Hlavní stárci:
Eva Šnepfenbergová
Jaromír Strouhal
Stárci:
Kristýna Bučková
Lukáš Doležal
Markéta Mikulášková
Ondřej Kunc
Olina Marečková
František Mikulášek
Pavlína Štefanová
Lukáš Šnepfenberg
Lucie Vlachová
František Štefan
Lucie Donéová
Miroslav Grimm
Veronika Mandincová
Martin Králík
Ilona Králíková
Marek Kolman
Michaela Kotoulová
Jakub Buček
Iva Snopková
Martin Homolka
Hana Eliášová
Petr Osika
Sklepníci:
Leoš Chludil a Jaroslav Grimm
Alena Slabá

Kulturní akce v Pohořelicích
14. září
Zábavný pořad "TANDEMY" s Janou Paulovou a Pavlem
Zedníčkem. Sál kina, začátek v 19 hod., vstupné 150 Kč.
Předprodej na KIC Pohořelice.
13. října - Babské hody
Pasohlávský zpravodaj

20. října
Travesti show Hanky Panky "Čtvero ročních období"
Sál Radnice, začátek v 18 hod.
Vstupné v předprodeji: 220 Kč, na místě 240 Kč.
Předprodej na KIC Pohořelice.
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Nová tradice v knihovně
Ke konci června byli do knihovny pozváni žáci první třídy z naší základní
školy. V knihovně je přivítal skřítek knihovníček a paní knihovnice. Důvodem
návštěvy prvňáčků byla nově založená pamětní kniha s názvem: "Už umím číst,
už umím psát".
Do pamětní knihy byl zapsán:
- školní rok 2011/ 2012
- jméno třídní učitelky: Dagmar Bártová
- jména žáků 1. třídy: Ondřej Buček, Josef Helešic,
Sýkorová Natálie, Minařík Filip
- jméno nejlepšího čtenáře: Natálie Sýkorová.

Společenská
kronika
Jubilanti září
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Prvňáčci se jeden po druhém do pamětní knihy podepsali a svými podpisy
stvrdili, že se v průběhu školního roku pilně učili. Za jejich nabyté vědomosti patří poděkování paní učitelce, rodičům i žáčkům samotným. Žáci za svou píli byli
odměněni pamětními listy, čtenářskými průkazy do knihovny na jeden rok zdarma, omalovánkami, sladkostmi a nejlepší čtenář knihou.
Pro děti byl připraven malý vědomostní kvíz, který se týkal naší obce. Například jedna z otázek byla, ve kterém kraji leží naše obec, jak se jmenovala obec,
která byla zatopena, kdo stojí v čele naší obce, jak se jmenuje starosta obce
a úsměvná odpověď našich prvňáčků byla, že starosta se jmenuje TOMÁŠ.
Po kvízu následovala malá skládačka z písmen, děti si z jednotlivých nastřihaných písmen složily své jméno a příjmení. Pak přišlo na řadu čtení, které šlo
dětem opravdu velmi dobře. Každy žáček přečetl malý úryvek z pohádkové
knížky. Nakonec návštěvy paní knihovnice ukázala dětem knihy, které jsou pro
ně určeny a seznámila je s jejich barevným rozlišením (červená barva - knihy pohádkové, zelená barva - bajky, modrá barva - říkadla, apod.). A na úplný konec
popřála paní knihovnice dětem i paní učitelce pěkné a slunné prázdniny.
Touto cestou bych ráda poděkovala obci Pasohlávky za finanční příspěvek na tuto akci.
Fotky školáčků z návštěvy knihovny na webových stránkách
www.knihovnapasohlavky.webk.cz ve fotogalerii.
Alena Kratochvílová

Bracková Ludmila
Kadlíček Jan
Pinkavová Marie
Kadlíček Michal
Dubšová Marie
Dibuszová Jarmila
Salayová Anna
Mandák Jaroslav
Uherek Květoslav
Šnepfenbergová Marie

89 let
78 let
74 let
74 let
73 let
72 let
69 let
61 let
60 let
60 let

Našim jubilantům blahopřejeme
a přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.
Alena Slabá

Stezka odvahy
Dne 30. 6. 2012 jsme se s dětmi konečně dočkali celý
školní rok očekávané stezky odvahy, spojené s opékáním
buřtů a spaním ve škole.
V 19:30 hod. jsme se sešli v naší nové tělocvičně, rozmístili žíněnky, karimatky a spacáky. Na školním dvorečku jsme
připravili táborový oheň a za praskání dřeva a vůně špekáčků
hráli oblíbené hry a zpívali známé táborové písně.
O půl desáté by se dalo napětí mezi dětmi opravdu
krájet. Na řadu konečně přišla stezka odvahy. S baterkami v ruce jsme vyrazili na pospas tmě,
strašidlům a různým úkolům. Tento rok nás úkoly
vedly přes starý kravín, až do lesíku. Házeli jsme
kameny na cíl ve tmě, pomocí baterek jsme počítali
přírodniny na polích, překonávali jsme strach
z velkých pavouků, kteří často střežili naše úkoly,
museli jsme u opuštěného kravína výt do tmy jako
vlci a poslouchat záhadné zvuky, které se ozývaly
jak z kravína, tak z lesíku…Následoval úsek, který
musel každý projít sám. V cíli se na nás z křoví
strašným křikem a praskáním větví vyřítilo "strašidlo".
Po návratu do školy nás na dveřích čekal
vzkaz: "Ještě to neskončilo, přijdu si pro Vás
o půlnoci.!"… V tu chvíli děti začaly balit spacáky
a chtěly jít domů. O půlnoci přišlo bouchání na
okna, zhasínání světel a z místnosti na nářadí se
ozývaly divné zvuky… Vše po chvíli utichlo,

všichni opravdu překonali svůj strach a získali diplomy za
statečnost. Své pocity si některé děti sdělovaly až do brzkých ranních hodin.
"Jsem velice ráda za zájem a nadšení dětí z této akce
a doufám, že příští rok vše společně zase překonáme!"
Lenka Žaludková, paní vychovatelka
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