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Redakce zpravodaje informuje

Vážení spo lu ob ča né a ná vštěv ní ci obce Pa so hláv ky, za ča ly prázd ni ny, nej krás -
něj ší ob do bí pro děti, kte ré si bu dou užívat za sloužené ho vol na po škol ním roce a čas
do vo le ných pře vážné vět ši ny pra cu jí cích. Do vol te mi in for mo vat Vás o dění v obci.

V mě sí ci květ nu byla zpro voz ně na nově vy bu do va ná pá teř ní tech nic ká a do prav ní 
in frastruk tu ra spo ju jí cí aqua park a au to kemp s obcí. V rám ci této stav by byly vy bu -
do vá ny inženýr ské sítě (vo do vod pit né vody, vo do vod užit ko vé vody, vo do vod
ter mál ní vody, ka na li za ce dešťová, ka na li za ce splaš ko vá, ply no vod, chrá nič ka pro
op to trub ky, sil ni ce, chod ník, cyk los tez ka, ve řej né osvět le ní a vý sad ba ze le ně). In ves -
to rem této akce byla spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky a. s., kte rá je vlast ně ná 1/3 obcí
Pa so hláv ky a 2/3 Ji ho mo rav ským kra jem. Cel ko vé ná kla dy akce jsou ve výši
250 mil. Kč. Na před mět nou vý stav bu byla zís ká na do ta ce ve výši téměř 100 mil. Kč.
Je li kož je tato in frastruk tu ra bu do vá na z do ta cí a má sloužit k za in ves to vá ní úze mí pro 
bu dou cí lá zeň skou zónu, je po celé dél ce ko mu ni ka ce po vo le na rych lost pou ze 30 ki -
lo me t rů za ho di nu a po celé dél ce je za ká zá no stá ní. 

V rám ci této vý stav by se zru ši lo i par ko viš tě před re stau ra cí U Lasa a ten to prostor 
byl zce la změ něn. Po vý stav bě in frastruk tu ry obec za in ves to va la do kon če ní pro -
stranství u nově vy bu do va né pá teř ní ko mu ni ka ce mezi cuk rár nou a re stau ra cí U Lasa. 
Před re stau ra ci jsme umís ti li kvě ti ná če a zre kul ti vo va né pro stranství se osa di lo ze le ní
a kvě ti na mi. Vě ří me, že i přes pů vod ní výtky bude tato plo cha jed nou z těch pěk něj -
ších čás tí obce.

Tak též jsme do kon či li vý stav bu cyk los tezky ko lem od vod ňo va cí ho ka ná lu, kte rá
pro po ju je no vou pá teř ní ko mu ni ka ci s již vy bu do va nou pro me ná dou. V sou čas nos ti se
upra vu je prostor ko lem od vod ňo va cí ho ka ná lu a v pod zim ních mě sí cích by se v tom to
pro sto ru měla vy sá zet ze leň, aby vzni kl par čík k od de chu a re la xa ci. U re kre ač ní ho za ří -
ze ní La gu na byly opra ve ny chod ní ky a pří stup do re stau ra ce La gu na.

V dru hé půli mě sí ce červ na byl na pro stranství mezi hřiš těm a pro me ná dou vy -
bu do ván fit park (ven kov ní po si lo va cí stro je). Ně ko lik po si lo va cích stro jů bylo
umís tě no i do plo chy ze le ně u pří sta viš tě. Tyto po si lo va cí stro je jsou ur če né pro
všech ny vě ko vé ka te go rie, takže i se ni o ři si mo hou na těch to stro jích za spor to vat.
Při využívá ní těch to stro jů pro sím dodržujte po ky ny uve de né na ta bu lích.

Po prázd ni nách by se měla roz běh nout vý stav ba ví ce ú če lo vé ho hřiš tě u re kre ač -
ní ho za ří ze ní La gu na. Mís to sou čas né as fal to vé plo chy bude vy bu do vá no hřiš tě
s umě lým po vrchem, kte ré bude sloužit jak míst ním ob ča nům, tak i tu ris tům. Bude
zde možné hrát te nis, vo lej bal, no hej bal, ko ší ko vou, fot bal a jiné mí čo vé hry.

Do po ru ču je me ob ča nům i ná vštěv ní kům obce ná vště vu au to kem pu ATC Mer -
kur Pa so hláv ky. V let ní se zoně se v kem pu koná bo ha tý kul tur ní pro gram a každý
ve čer hra je let ní kino. 

Pře ji Vám všem, jak ob ča nům obce, tak i ná vštěv ní kům naší obce, pěk ně prožité
let ní mě sí ce a na čer pá ní no vých sil do dal ší prá ce či ško ly.

Tomáš Ingr

Z jednání rady
a zastupitelstva

Vážení čte ná ři,
je doba let ních prázd nin a tak, jako roky pře de šlé,  bu de te mít nové čís lo zpra vo -

da je ve svých schrán kách až v mě sí ci září. Jest li máte ně ja ké ná pa dy nebo pod ně ty
nebo co Vám ve zpra vo da ji chy bí, na piš te to a vhoď te do schrán ky obec ní ho úřa du
nebo do schrán ky na čís le po pis ném 8. Re dakč ní rada se tím bude za bý vat.

Pře ji Vám všem pří jem ně strá ve né let ní mě sí ce, pěk nou do vo le nou a dě tem slu -
neč né prázd ni ny.

                                                               Alena Slabá - šéfredaktorka

Okénko starosty

Vý pis z usne se ní rady obce ze
dne 26. 5. 2014
RO schva lu je:

- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši
2.000 Kč za účast s atrak ce mi panu J. K.,
při po řá dá ní akce "Den dětí",

- ná kup el. ener gie pro rok 2015 dle před -
ložené ce no vé na bíd ky a schva lu je uza -
vře ní Smlou vy o sdružených službách
do dáv ky elek tři ny ze sítě níz ké ho na pě -
tí pro zá kaz ní ky ka te go rie C mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a E.ON Ener gie, a. s., 

- za dá ní vý zvy na po dá ní na bíd ky na za -
káz ku ma lé ho roz sa hu na akci "Spor to -
viš tě pro děti a mlá dež". Re a li za ce
pro jek tu bude hra ze na z roz počtu obce
i bez zís ká ní do ta ce na re a li za ci hřiš tě,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne
26. 5. k za káz ce "Re kon struk ce čer pa -
cích sta nic na síti - č. 1 a č. 2" a schva lu je
do po ru če ní ko mi se na vý běr zho to vi te le
- spo leč nost ZEM SKÝ Ro ha tec, s. r. o.,
Na Kop ci 884/46, 696 01 Ro ha tec,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 14/2014
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a ZEM SKÝ Ro ha tec, s. r. o., 

- uza vře ní po jist né smlou vy č. 0530150017
mezi smluv ní mi stra na mi Hasič ská
vzá jem ná po jišťovna, a. s. Řím ská 45,
120 00 Pra ha 2 a Obec Pa so hláv ky
(úra zo vé po jiš tě ní sku pi ny osob - bri -
gád ní ci obce),

- uza vře ní po jist né smlou vy č. 0530150018
mezi smluv ní mi stra na mi Hasič ská vzá -
jem ná po jišťovna, a. s., Pra ha 2 a Obec
Pa so hláv ky (úra zo vé po jiš tě ní za měst -
nan ců obce - do po jiš tě ní),

- uza vře ní Změ ny č. 4 Smlou vy o dílo na 
pro ve de ní územ ní ho plá nu Pa so hláv ky 
mezi smluv ní mi stra na mi AR pro jekt,
s. r. o., Hviezdo sla vo va 29, 627 00 Brno 
a Obec Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti sdružení Aso ci a ce
ro di čů a přá tel zdra vot ně po stižených
dětí v ČR, o. s., Klub Ra dost, Wol ke ro -
va 22, 796 01 Pro s tě jov, po skyt nu tí fi -
nanč ní ho pří spěv ku ve výši 1 000 Kč,
a dále schva lu je uza vře ní Smlou vy
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a Aso ci a ce ro di čů a přá tel zdra vot ně po stižených dětí
v ČR, o. s., Klub Ra dost, Wol ke ro va 22, 796 01 Pro s tě jov,

- na zá kla dě žádos ti Ob čan ské ho sdružení BI LICU LUM,
Růžová 561/1, 692 01 Mi ku lov, po skyt nu tí fi nanč ní ho pří -
spěv ku ve výši 3 000 Kč, a dále schva lu je uza vře ní Smlou -
vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a Ob čan ské ho sdružení BI LICU LUM, Růžová 
561/1, 692 01 Mi ku lov,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji ho mo -
rav ské ho kra je č. 024909/14/ORR mezi smluv ní mi stra na -
mi Ji ho mo rav ský kraj, Žero tí no vo nám. 3/5, 601 82 Brno
a Obec Pa so hláv ky (dotace na provoz TIC),

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji ho mo -
rav ské ho kra je v rám ci do tač ní ho pro gra mu: Pod po ra
udržová ní čis to ty cyk lis tic kých ko mu ni ka cí a úpra vy
běžec kých lyžař ských tra tí v Ji ho mo rav ském kra ji v roce
2014 č. 024665/14/ORR mezi smluv ní mi stra na mi Ji ho -
mo rav ský kraj, Žero tí no vo nám. 3/5, 601 82 Brno a Obec
Pa so hláv ky (do ta ce na údržbu cyk los tezky),

- za dá ní sou těže na po sky to va te le mo bil ních te le ko mu ni -
kač ních služeb spo leč nos ti Aukč ní po ra den ské cen t rum,
s. r. o., Ja kub ské ná měs tí 580/4, 602 00 Brno,

- před ložený ce ník na bí ze ných služeb v Tu ris tic kém in for -
mač ním cen t ru Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti kni hov ni ce po skyt nu tí fi nanč ní ho pří -
spěv ku pro knihov nu v rám ci akce "Už umím číst, už umím
psát" aj. pro děti míst ní základní ško ly,

- po dá ní vý po vě di na Smlou vu o po ra den ství k DPH uza vře -
nou mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a ON - OK
Li bi na, s. r. o., Li bi na 95, PSČ 788 05,

- na zá kla dě žádos ti M. K., vý jim ku z noč ní ho kli du v ob do bí 
1. 6. 2014 - 30. 9. 2014 do 24:00 hod. při pro vo zo vá ní vin -
né ho sklíp ku. V pří pa dě stížnos tí na pro voz vin né ho skle pa
na nad měr nou hluč nost si rada vy hra zu je prá vo po vo le ní
vý jim ky zru šit,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne 9. 6. 2014 
v 18:00 hod.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti H. R. S., a. s., se síd lem

Truh lář ská 1108/3, 1100 00 Pra ha 1, se změ nou stav by
před do kon če ním dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce
"Po ly funkč ní dům Pa so hláv ky - Změ na stav by před do kon -
če ním", zpra co va né spo leč nos tí H. arch pro jekt s. r. o.,
Dob ro vol ské ho 5, Ho do nín,

- se zpra co vá ním pro jek to vé do ku men ta ce pro ply no fi ka ci
v ATC Mer kur dle do po ru če né va ri an ty RWE GasNet,
s. r. o., Klíš ská 940, 401 17 Ústí nad La bem,

- na zá kla dě ce no vé na bíd ky spo leč nos ti Mus te la, spol.
s  r. o., Brod nad Dyjí, s opra vou chod ní ku u RZ La gu na za
na bí ze nou cenu.

RO bere na vě do mí:
- ce no vou na bíd ku na nové ve řej né osvět le ní u vin ných

sklíp ků na Mu šo vě a před klá dá k pro jed ná ní na jed ná ní Za -
stu pi tel stva obce,

- do pis Po vo dí Mo ra vy, s. p.  -  Od po věď na žádost o od pro -
dej čás ti po zem ků,

- in for ma ce o vy účto vá ní akce "Za há je ní tu ris tic ké se zony
v ATC Mer kur",

- po zván ku spo leč nos ti Srd ce v domě Klent ni ce na akci
"Den ote vře ných dve ří",

- pl ně ní roz počtu obce za le den - du ben 2014.
RO ne sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo lu ma ji te lů po zem ku

p. č. 5146 v k. ú. Mu šov, s dě le ním před mět né ho po zem ku pro
úče ly vzni ku ve řej né ko mu ni ka ce. Při po zem ko vé úpra vě byl
pro pří stup k to mu to po zem ku ur čen po ze mek p. č. 5282, pro to
RO ne vi dí dů vod k jeho dě le ní.

RO ne sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Pro jek ty Sed -
lá ko vá s. r. o., Tr bou šan ská 814, Dol ní Kouni ce, s do da teč ným
po vo le ním stav by - oplo ce ní, mo bil ní sklad, su ché WC, na po -
zem ku p. č. 5146 v k. ú. Mu šov. Po ze mek je do tče ný sta veb ní
uzá vě rou. Obec trvá na od stra ně ní všech ne po vo le ných sta veb
v da ném úze mí.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 9. 6. 2014
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti DD plus v. o. s., Pe ká ren ská
330/12, 602 00 Brno, o uza vře ní smlou vy o zří ze ní věc né -
ho bře me ne na za ří ze ní RWE GasNet, s. r. o., na stav bu
"Ply no fi ka ce lá zeň ské zóny, I. - III. eta pa", uza vře ní
Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a RWE GasNet, s. r. o., se síd lem
Klíš ská 940, 401 17 Ústí nad La bem, v rám ci stav by "Ply -
no fi ka ce lá zeň ské zóny, I. - III. eta pa",

- na zá kla dě žádos ti ob čan ské ho sdružení Mo rav ská ná rod ní
obec, o. s., Je te lo vá 498/13, 644 00 Brno - Vý zva k vy vě še -
ní mo rav ské vlaj ky na rad ni ci dne 5. 7. 2014., vy vě še ní mo -
rav ské vlaj ky u bu do vy Obec ní ho úřa du dne 5. 7. 2014
v Den slo van ských vě rozvěs tů Cyri la a Me to dě je, den stát -
ní ho svát ku v ČR,

- uza vře ní Smlou vy o umís tě ní a pro ve de ní čás ti ka na li zač -
ních sítí a vo do vo du a smlou vu o bu dou cí smlou vě o zří ze -
ní služeb nos ti sítě mezi smluv ní mi stra na mi Ther mal
Pa so hláv ky, a. s., a Obec Pa so hláv ky,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 9. 6. 2014 na za káz ku
ma lé ho roz sa hu "spor to viš tě pro děti a mlá dež" a schva lu je
do po ru če ní ko mi se na vý běr zho to vi te le - spo leč nost JOS -
LA Fit park s. r. o., Hviezdo sla vo va 12, 405 02 Dě čín,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 14/2014 mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nost JOS LA Fit park s. r. o.,
Hviezdo sla vo va 12, 405 02 Děčín.

RO bere na vě do mí Zá pis z pra cov ní ho jed ná ní zá stup ců za -
kla da te lů spo leč nos ti Mu šov - Brá na do řím ské říše, o. p. s.,
ko na né ho dne 3. 6. 2014.

RO bere na vě do mí pl ně ní roz počtu obce za le den - kvě ten 2014.
RO sou hla sí s do pl ně ním smě ro vých ce du lí v obci před od -

boč kou na aqua park u re stau ra ce U Lasa. Úpra vy a vý ro bu
smě ro vek si za jis tí a zre a li zu je aqua park na vlast ní ná kla dy.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 9. 6. 2014
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 2/2014,
- účet ní zá věr ku obce Pa so hláv ky za rok 2013, 
- zá vě reč ný účet obce Pa so hláv ky za rok 2013 a sou hla sí s ce -

lo roč ním hos po da ře ním obce Pa so hláv ky, a to bez vý hrad,
- zprá vu au di to ra o vý sled cích pře zkou má ní hos po da ře ní za

rok 2013, a to bez vý hrad,
- po skyt nu tí půjč ky ve výši 40.000 Kč čtyřem ob ča nům a ve

výši 70.000 Kč J. Z.,
- bez úplat ný pře vod po zem ků p. č. st. 403 o vý mě ře 10 m2

v k. ú. Pa so hláv ky, na re kon struk ci a ob no vu kap lič ky do
vlast nic tví Obce Pa so hláv ky,

- od kou pe ní po zem ků p. č. 3163/358 o vý mě ře 6.732 m2 a p. č.
3163/755 o vý mě ře 3.000 m2, oba v k. ú. Mu šov, od dě le né ge -
o me t ric kým plá nem č. 568 - 2036/2014 ze dne 19. 5. 2014,
kte ré vznik ly z po zem ku p. č. 3163/358 o vý mě ře 9.732 m2

v k. ú. Mu šov, od spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., 691
22  Pa so hláv ky 1, IČ: 27714608, za cenu 560 Kč/m2,

- uza vře ní kup ní smlou vy na od kup po zem ků p. č. 3163/358
o vý mě ře 6.732 m2 a p. č. 3163/755 o vý mě ře 3.000 m2, oba
v k. ú. Mu šov, mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí Ther -
mal Pasohlávky a. s.,

- uza vře ní Smlou vy o ad vo kát ní úscho vě mezi Obcí Pasohláv -
ky, Pa so hláv ky 1, spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv ky a. s., Pa so -
hláv ky 1 a M. J.,
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Už umím číst, už umím psát 2014

- smě nit po zem ky p. č. 3149/12 o vý mě ře
157 m2, (orná půda), p. č. 3149/14 o vý -
mě ře 408 m2 (orná půda), p. č. 5144 o vý -
mě ře 4007 m2 (orná půda) v k. ú. Mu šov, 
ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po -
ze mek p. č. 5145/2 o vý mě ře 7143 m2

(orná půda), kte rý vzni kl od dě le ním
z po zem ku p. č. 5145 a za po ze mek p. č.
5155/2 o vý mě ře 2001 m2 (orná půda),
kte rý vzni kl od dě le ním z po zem ku p. č.
5155, dle ge o me t ric ké ho plá nu č. 562 -
2316/2013 ze dne 17.3.2014 v k. ú. Mu -
šov, ve vlast nic tví spo leč nos ti Lan d -
mann s. r. o., Bře zí. ZO uklá dá sta ros to vi 
obce uza vře ní směn né smlou vy na smě -
nu výše uve de ných po zem ků,

- změ nu za kla da tel ské lis ti ny spo leč nos ti
Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., 691 22
Pasohlávky 1.

ZO bere na vě do mí vý roč ní zprá vu spo leč -
nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. za rok 2013.

ZO re vo ku je usne se ní Za stu pi tel stva
obce ze dne 28. 4. 2014, bod č. 5).

ZO na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti NET
and GA MES a. s., Brno, ne sou hla sí s udě le ním
vý jim ky z Obec ně zá vaz né vy hláš ky č. 4/2013, 
kte rou se za ka zu je na úze mí obce Pa so hláv ky
pro vo zo vat vý her ní hra cí pří stro je, in ter ak tiv ní 
vi deo lo ter ní ter mi ná ly a jiné po dob né hry po -
vo lo va né podle § 50, odst. 3, zá ko na
č. 202/1990 Sb., o lo te ri ích a ji ných po dob ných 
hrách, ve zně ní poz děj ších před pi sů.

ZO bere na vě do mí vý roč ní zprá vu spo leč -
nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.  2013.

Milí tří dí cí přá te lé,
vý syp každé ná do by se pla tí!Efek tiv ním využívá ním ná dob můžete v rám ci

ISNO ušet řit až 25 % po plat ku za od pa dy. Sta čí jen šla pat PET lah ve, roz le po vat
pa pí ro vé kra bič ky a při sta vo vat plné po pel ni ce. Je li kož chce me od pa dy svážet
efek tiv ně, roz hod li jsme se tuhle in for ma ci sdě lit všem (pře de vším těm, kte ří ne -
čtou obec ní pe ri o di kum). Při pra vi li jsme akci "Nep laťte za vzduch". Akce spo čí vá 
v upo zor ňo vá ní ob ča nů, kte ří na efek ti vi tu svo zu ne hle dí a při sta vu jí k vý sy pu po -
lo prázd né ná do by. Naši chla pi mají za úkol do po lo prázd ných ná dob pod víko
při vřít le tá ček, kte rý upo zor ňu je na ne e fek tiv ní využití ná do by. Aby se chla pům
do po pel nic lépe dí va lo, bu dou do nich do stá vat pré mie. Když ve své po pel ni ci
uvi dí te bílý lís tek s lo gem STKO a ná pi sem pré mie, tak jej pro sí me, za nech te v ná -
do bě. Děkujeme.

Nejme no va ná paní z Mi ku lo va nám při šla vy svět lo vat, že není možné ná do bu
při sta vo vat jen pl nou, že ná do ba za pá chá. Ano, sou hla sí me s tím to tvr ze ním, ale to 
jen v pří pa dě, když se netří dí bi o od pad. Každý ta ko vý ar gu ment je pro nás vho ze -
ná ru ka vi ce, kte rou je tře ba pro střed nic tvím dů ka zů po tvr dit nebo vy vrá tit.
Bohužel nás ne na padlo nic "ší le něj ší ho", než se na to dů klad ně po dí vat - a to do -
slo va. Svez li jsme ve vy bra ných ob cích ná hod ně dva cet po pel nic, které jsme
ručně přebrali na jednotlivé komodity. A výsledek?

Ob ča né za po je ní do ISNO v ná do bě měli 72 % netří di tel né ho od pa du a 28 %
tří di tel ného od pa du jako je pa pír, plast, tex til a bi o od pad, kte rý tam byl oje di ně le ve
for mě ples ni vé ho pe či va nebo slu pek od ci tru sů. Ob ča né ne za po je ní do ISNO v ná do -
bě měli 43 % netří di tel né ho od pa du a 57 % tří di tel né ho od pa du, při čemž bi o od pa du
v ně kte rých ná do bách bylo i 41 %. Při roz bo ru po sled ních ná dob jsme už i po či chu
po zna li, o jaký od pad se bude jed nat. Zá věr je ta ko vý, že kdo svě do mi tě tří dí bi o od -
pad, tomu po pel ni ce ne za pá chá.

Co se roz bo rů týče, vý sled ky nás mile pře kva pi ly. Po prav dě ře če no jsme to če -
ka li hor ší. Sklad ba ně kte rých po pel nic byla na pros to do ko na lá tj. 100%
pře tří dě ná. Ně kte ré po pel ni ce byly zase na o pak do ko na le netří dě né, ale i za ty
jsme rádi, pro tože je co zlep šo vat. 

S pozdravem popeláři STKO

Informace o odpadech

Rok se se šel s rokem a opět při šel čas po zvat naše prv ňáč ky
i s paní uči tel kou do knihov ny. V prů bě hu škol ní ho roku se děti
na u či ly číst i psát. A komu za to pa t ří po dě ko vá ní? V prv ní řadě
paní uči tel ce za její tr pě li vost, díky níž se děti vše na u či ly. Po dě ko -
vá ní pa t ří také ro di čům, kte ří na by té vě do mos ti ze ško ly doma
s dět mi dále roz ví je li. Ovšem nej vět ší po dě ko vá ní pa t ří prv ňáč -
kům, ti už dnes umí číst i psát a za to jim pa t ří za sloužená od mě na.

Pro to naše knihov na po kra ču je v tra di ci "Už umím číst, už
umím psát."

Do pa mět ní kni hy byl za psán škol ní rok 2013/ 2014 
 

Jmé na žáků prv ní tří dy:
l He le šic Aleš
l Ka d líč ko vá Ale na
l Ma so pus to vá An ne ma rie
l Mi na ří ko vá Eliš ka
l Pro cház ko vá Mi ro sla va
l Vrš ka On dřej
l Zá meč ník Šimon

Jmé no tříd ní uči tel ky: Bár to vá Dag mar
Nejprve se prv ňáč ci po de psa li do pa mět ní knihy a tím do ká za li,

že už oprav du umí psát.  Poté  jim paní kni hov ni ce pře da la pa mět ní
lis ty, aby na ten to slav nost ní den měli hez kou pa mát ku. Dále děti
do sta ly kar tič ky do knihov ny s před plat ným na je den rok. 

Do šlo také na vy hlá še ní nej lep ší ho čte ná ře. Ten to rok se
pani uči tel ka ne moh la roz hod nout, pro to vy hlá si la dva nej lep ší
čte ná ře. Nej lep ší mi čte ná ři škol ní ho roku 2013/2014 se sta li
Pro cház ko vá Mi ro sla va a Zá meč ník Šimon. Mi reč ka do sta la 
za od mě nu kni hu "Po hád ky pro malé prin cez ny" a Šimo nek
kni hu "Dob ro družné po hád ky pro klu ky". Na ko nec ale byli
ob da ro vá ní úpl ně všich ni, jak prv ňáč ci tak i dru háč ci. 

Po slav nost ní čás ti za ča la zá ba va složená ze sa mých sou těží.
Děti byly roz dě le ny do dvou družstev s ka pi tá ny Mi reč kou

a Šimon kem. Nej prve děti ře ši ly ně ko lik kví zů, po tom hrá ly hru
s pís men ky a na zá věr uká za ly i zna los ti z pr vou ky a ma te ma ti ky.
Ví těz ale může být jen je den. Zví tě zi lo družstvo pod ve de ním
Mi reč ky. Ovšem paní kni hov ni ce po tě ši la slad kou od mě nou ví -
tě ze i poražené. Když už se blížil ko nec na še ho se tká ní, do šlo i na
čte ní pěk né po hád ko vé kni hy "Za jí ček Ouško jde do ško ly."

Čet li úpl ně všich ni, děti, paní uči tel ka i paní kni hov ni ce.
Fo teč ky  ze se tká ní prvňáč ků na jde te na webo vých strán -

kách naší knihov ny: www.knihovnapasohlavky.webk.cz
Tou to ces tou bych ráda po dě ko va la obci Pa so hláv ky za fi -

nanč ní pří spě vek na tuto akci.
Kratochvílová Alena

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz
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Le toš ní za há je ní za ča lo pro ti před cho zím roč ní kům ne zvyk le 
v pá tek v 19 hod. vy stou pe ním sku pi ny Ko sov ci (ná zev této sku -
pi ny po chá zí, ne jak se vět ši na lidí do mní vá, ze slav né ho Ko so va, 
pro sla ve né Ju go sláv ské ob las ti, ale me lo dic ké ho ště be tá ní ptáč -
ka, kte rý vás nad rá nem do pro vá zí ze zá ba vy a jme nu je se KOS)
a kon cer tem le gen dár ní sku pi ny Ci t ron. Osa zen stvu Ci t ro nu se
na po di um moc ne chtě lo, hrál se totiž ho kej. Smlou va je smlou -
va, pro to ve 21:30 hod. za čal kon cert, na kte rý do ra zi lo spous tu
fa nouš ků. Ná měs tíč ko, kde akce pro bí ha la se zce la za pl ni lo. Ka -
pe la měla ob rov ský úspěch a své fa nouš ky nadchla. Zá ba va
po kra čo va la se sku pi nou Ko sov ci až do ran ních ho din. 

V so bo tu přes ně ve 12:30 hod. vy puk lo slav nost ní za há je ní,
kde na po diu ná vštěv ní ky při ví tal ře di tel Ing. Vlas ti mil Su chá -
nek, BA(H) a sta ros ta obce Pa so hláv ky, To máš Ingr.
Ná sle do va lo vy stou pe ní mažore tek z Po ho ře lic, kte ré již tra dič -
ně akci za ha ju jí. Sleč ny ve věku čtyř až tři nác ti let (cel kem
49 dětí) před ved ly skvě lý vý kon a krás né kos týmy. Dle vy já d -
ře ní ro di čů, pro střed nic tvím Mgr. Jany Ple v zo vé, kte rá
mažoret ky vede, byli děti i ro di če nad še ni a vzka zu jí: "Je zde
více atrak cí, což dě tem vy ho vu je a Kris tí na, ta byla skvě lá".
Děti tan či ly totiž na její pí seň Hore hro nie. 

Fun ny An gels, tak to se musí vi dět a zažít! K nám při je la se -
dm de sá ti člen ná se sta va ma lých dětí, vět ších dětí a ma mi nek.
Prťata s vy stou pe ním So sáč ka ma so sá me, ma min ky s ta neč kem 
Ko nec ma mi nek v Če chách a dal ší mi. Krás né kos týmy a skvě lé
ta neč ní kre a ce byly roz dě le ny do dvou blo ků. Nadše ní i ra dost
ro di čů i dětí z po zvá ní do kem pu bylo vel ké. "Děti i ro di če se na
Mu šov vždy těší, dě ku je me za po zvá ní," vzká za la Len ka Šib ra -
vo vá. Folk lór ní sou bor Ja ra bá ček z Dr nhol ce měl v ten to den
dvě vy stou pe ní. Nejdří ve vy stou pi li v Mi ku lo vě  a po tom u nás
zpí va li a tan či li skoč né i čar dáš z ob las ti Ky jov ska. V od po led -
ním blo ku zpes t ři ly na pár mi nut pro gram dív ky ze ZŠ Dr nho lec 
a je jich ve dou cí  Bro nisla va Šim čí ko vá, kte rá sou bor i "klo ka -
ny" vede. Folk lór vy stří dal coun t ry ta nec No vo ves kých štís tek.
Změ na opro ti pro gra mu na sta la ve 14:30 hod., kdy ná měs tíč ko
roz tan či la ka pe la Li do pop, mís to sku pi ny Sva tý pluk. Ta
bohužel ze závažných dů vo dů vy stou pit ne moh la. 

Pro gram po kra čo val dle plá nu. Ná měs tíč ko za hl ti la hud ba
Tří sester Ban di tos. Ing. Mar tin Ku če ra - ka pel ník vzka zu je:
"Mám k Pa so hláv kám krás ný vztah, pro tože sem rád jez dím na
do vo le né. Ovšem ne tu šil jsem, že tu umí te i kouz lit, pro tože
když jsem ote vřel dve ře do dáv ky a ova nul mě roz pá le ný
vzduch, rá zem jsem se oci tl za čát kem květ na upro střed pra vé
let ní po ho dy. A což te prve, když jsme si sed li na na kli ze ném ná -
měs tíč ku a okoš to va li ji ho mo rav ské víno od Vi nař ství
Ho lá nek. No, ale pak jsme už mu se li jít hrát… Mys lím, že ta hle
dob rá "pa so hláv ská" ná la da byla v na šem vy stou pe ní hod ně
znát a že jsme se tre fi li do noty i všem ná vštěv ní kům. Bu de me
se tě šit zase ně kdy příš tě a ať vám vy jde celá se zo na! Hu rááá!"

Vy stou pe ní mladé slo ven ské zpě vač ky Kris tí ny bylo fa -
móz ní. Ná měs tíč ko se zce la za pl ni lo fa nouš ky, at mo sfé ra byla
skvě lá. "Chcem veľ mi pek ne po ďa ko vať za po zva nie na Vašu
ak ciu do Pa so hlá vok. Cí ti la som sa u Vás vý bor ne, zažila som
úžasnú at mo sfé ru vďaka dob re na la de né mu pu b li ku a prí jem -
né mu pro stre diu. Veľ mi rada sa k vám vrá tim aj v bud úc nos ti,"
řek la Kris tí na Pe lá ko vá. 

Po této křeh ké sleč ně na stou pi la na po di um už po dru hé
v na šem kem pu sku pi na Škwor. Ho di nu a půl ba vi li tito na po -
hled tvr dí hoši za pl ně ný prostor ná měs tíč ka. "Snažím se cho dit
na všech ny je jich kon cer ty, je to má ob lí be ná ka pe la. Ne moh la
jsem vy ne chat ani Pa so hláv ky, kde opět ne zkla ma li." Tak to se
o ka pe le vy já d ři la paní Le o na.

S ma lým zpoždě ním vy stou pi la i  slo ven ská ka pe la INE KA -
FE. Na tu se zřej mě tě ši lo nej ví ce fa nouš ků a tak si ho din ku
skvě lé mu zi ky všich ni užíva li, ná měs tíč ko pras ka lo ve švech.
A Vrat ko Ro hoň, zpě vák ka pe ly na psal: "Ešte raz by sme sa radi 
po ďa ko va li za su per ak ciu a verí me, že sa stret ne me aj na ďal -
ších roč ní koch v bud úc nos ti. Pra je me skvelú se zonu 2014!" 

Po zby tek ve če ra hrá la úžasná ka pe la Kan ci paní nadles ní,
jejíž zpě vák a ky ta ris ta Petr Si man del byl jed ním z le toš ních

účast ní ků X fak to ru. 
A co se ode hrá va lo na pláži u vel ké La gu ny? Sku pi na his to -

ric ké ho šer mu Baš tý ři před ved la skvě lá vy stou pe ní po pr vé
u nás také s koň mi. Děti i do spě lí do slo va oku po va li celý
prostor, kde kro mě ry tíř ské ho ležení byla možnost sve ze ní na
koni, střel ba z luku a dal ší. Stej ná sku pi na při pra vi la i gran di óz -
ní oh ňo vou show s ná zvem Vá šeň v pla me nech a také
oh ňostroj, kte rý pro bě hl po kon cer tu Ine ka fe.

Na pláži bylo oprav du pří mo sro ce ní dět ských ak ti vit. Umě lec -
ká agen tu ra Lev při pra vi la to nej lep ší ze své na bíd ky. Děti moh ly
čty ři ho di ny do vá dět a také toho využily. Sko ta či ly s ča ro děj ni cí, lí -
ta ly na košťatech, va ři ly lek tva ry, moh ly se po tkat s vod ní kem,
čer tem, bí lou paní či ví lou. Sed mihla vý drak, pek lo a obří pa vouk
a také princ Gu li ver. To vše a spous tu dal ší ho bylo při pra ve no
pro děti. A že jich taky bylo a všech ny byly nad še né, plné úsměvů,
ra dos ti a zážitků. Kou sek od pláže v 16:00 hod. pro běh la na "sta no -
viš ti" Ko me ty Brno au to gra mi á da hrá čů "A" týmu. Kdo při jel?
On dřej Dla pa, Da vid Ostřížek, Voj těch Ně mec a Mar tin Pe šout.

Luna park, 3D lu kostřel ba, vý tvar ná díl na s Poš tov ní spo ři -
tel nou, aqua zor bing, jíz da na se gway, jíz da na po ní cích, vel ké
množství stán ků a spous ta dal ších ak ti vit byla k dis po zi ci po
celý den všem ná vštěv ní kům. A těch bylo hod ně. V so bo tu byl
po čet všech osob, kte ří byli v kem pu vyš ší než pět ti síc. Ta ko vý
po čet je oprav du po tě šu jí cí.  A jak hod no ti li akci její účast ní ci?

Per fekt ní akce plná mu zi ky, nej růz něj ších vy stou pe ní a fajn 
lidí. Moc jsme si to užili - Vi nař ství Ho lá nek.

Vče ra bylo úpl ně su per, skvě lý pro gram i oh ňostroj, su per,
že jsme se moh li skrýt, když pr še lo a ne zmok li jsme. A na to lik
lidí WC v čis to tě, klo bouk dolů or ga ni zá to rům - J.

"Na ot ví ra cí se zo nu ATC Mer ku ru v Pa so hláv kách jsem
při je la pro to, že mi kom plex nost pro gra mu a ce no vá do stup nost 
při šly jako nej lep ší va ri an ta jak strá vit krás nou so bo tu s pří te -
lem a jeho sy nem. Bylo to nad naše oče ká vá ní! Ač ko liv jsme
z Břec la vi, ne vá ha li jsme opo me nout akce v mís tě byd liš tě či ve
Val ti cích a při je li. Na pros tá spo ko je nost, při je de me příš tě
zase!" řek la Lu cie Košťálo vá.

"V so bo tu 10. květ na  jsem na vští vi la ATC Mer kur Pa so hláv -
ky, kde se ko na lo za há je ní let ní se zóo ny, spo je né s vy stou pe ním
spous ty hu deb ních ka pel a ta neč ních sku pin. Po ča sí bylo prav dě -
po dob ně na ob jed náv ku, všich ni se ba vi li vý bor ně, co více si
přát? Každý si na šel to, co je jeho srd ci nej bližší. Ro din ky s dět mi 
i pří z niv ci roc ku. Nad Pá lav ský mi vrchy slu níč ko, pod nimi za
150 Kč vel ké ve se líč ko," sdě li la paní Kun co vá z Břec la vi.

"Na le toš ním za há je ní mě po tě ši la skvě le zvlád nu tá or ga ni -
za ce na šla pa né ho pro gra mu. Díky tomu jsme si bez pře stáv ky
užili celý den od star tu až po af ter par ty," po vě děl je den z mno ha 
uby to va ných v ka ra va nu.

V so bo tu vám to na Mer ku ru do ko na le vy šlo a i my jsme si
to užili. Všech ny pro gra my byly skvě lé a moc se nám to lí bi lo.
Ve čer ní hřmot ná hud ba už byla nad naše smys ly.

"Pro ně ko ho léto ofi ci ál ně za čí ná 21.červ na. Pro mě je start
toho nej hez čí ho roč ní ho ob do bí dru hou so bo tu v květ nu, kdy se 
za ha ju je se zo na a ote ví ra jí se brá ny ATC Mer kur všem od po -
čin kuchti vým. Mul tižán ro vý pro gram, pro nej men ší i ty
nejdi vo čej ší, krá sy okol ní pří ro dy, klid a po ho da a každo roč ně
se zvy šu jí cí po čet ná vštěv ní ků má slo va jen po tvr zu jí!" sdě lil
mo de rá tor akce, On dřej Blažmen Bla ho.

Celý den byl pro slu ně ný pá lav ským slu níč kem, po ča sí nám
přá lo, ale po půl no ci se spus til déšť. Stej ně však ne za brá nil
skvě lé zá ba vě těm vy tr va lej ším účast ní kům až do 02:00 hod.

Ne zbý vá než po dě ko vat všem vy stu pu jí cím za skvě lé vý ko -
ny a také spon zo rům, kte ří při spí va jí fi nanč ně či ce na mi do
slo so vá ní. Mi mo cho dem, slo so vá ní pro běh lo po kon cer tě Kris -
tí ny za účas ti pana sta ros ty a ře di te le spo leč nos ti. A dík pa t ří
také míst ní mu SDH, jehož čle no vé ochot ně na bíd li po moc, kte -
rou ješ tě jed nou tím to oce ňu ji.  

A tak, co do dat, důležité je také to, že jste při šli vy, ná vštěv -
ní ci a vy tvo ři li nád her nou at mo sfé ru.

A jak hod no tí ce lou akci ře di tel spo leč nos ti Pa so hláv ská re -
kre ač ní, Ing. Vlas ti mil Su chá nek, BA(H)?

Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC Mer kur Pa so hláv ky 9. - 10. 5.
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Vý let do ZOO Ví deň - Schön brunn
Dne 7. červ na 2014 jsme

se s na šimi ob ča ny vy pra vi li
na vý let do ZOO. Ví deň ská
zo o lo gic ká za hra da pa t ří
mezi nej hez čí, ale při tom
nej star ší zo o lo gic ké za hra dy
na svě tě a leží v roz sáh lém
par ku zám ku Schön brunn. 

V ZOO Ví deň se cho vá
ko lem pěti set dru hů zví řat
s vy so kým dů ra zem na při ro -
ze nost život ní ho pro stře dí.
K vi dě ní jsou zde i ve li ce
vzác né dru hy zví řat jako jsou
např. oran gu tá ni, pan dy, ko a -
ly, no so rožci, hro ši, slo ni a no vin kou opro ti mi nu lé mu roku pro nás byl vý běh s led ní mi
med vě dy. Peč li vě umís tě né vý běhy a pa vi lo ny za jis tí ve li ce snad ný po hyb po za hra dě
a zhléd nu tí všech dru hů zví řat za po stup né ho pro chá ze ní ce lým par kem. Za hra da také na -
bí zí vel ké množství nej růz něj ších atrak cí v po do bě dět ských hřišť a prů le zek, kde děti
do vá dě ly, za tím co ro di če od po čí va li na la vič kách, pro h líželi map ky zoo a plá no va li dal ší
tra sy, po kte rých se vy da jí. Zoo na bí zí i krát ké pro gra my v ur či tých ča so vých in ter va lech,
kdy na pří klad můžeme při hlížet kr me ní zvě ře nebo zažít bou ři v tro pic kém pra le se. 

Všech ny ex po zi ce jsou na víc vhod ně do pl ně ny rost li na mi, takže si při pa dá te jak
ve vol né pří ro dě. Nej ho nos něj ší je tro pic ký pa vi lon, což je ob rov ský skle ník s ex po zi -
cí pra le sa, kde se můžete po hy bo vat v jed not li vých výš ko vých úrov ních lesa a vol ně
po zo ro vat ptactvo či ka lo ně, kte ří ne hnu tě spí u stro pu.

Mi mo řád ným zážit kem jsou ex po zi ce, kam vstou pí te pří mo ke zví řa tům, jako na -
pří klad vel ké pta čí vo li é ry, kde ko lem vás pro lé ta jí ba rev ní pěv ci a pa pouš ci
nej růz něj ších dru hů nebo na vští ví te jes ky ni, kde je na pros tá tma a jen tiše še ve lí cí kří -
d la ne to pý rů vám ob čas za va dí o vla sy. (pří jem ný zážitek, nut no ab sol vo vat!). 

Bě hem jed no ho krás né ho slu neč né ho dne jsme pro ces to va li hned ně ko lik zemí. 
Po dí va li jsme se do moř ské ho svě ta, tro pic ké ho pra le sa, na poušť, pro hléd li jsme po -
lár ní část pro arktic ká zví řa ta, za ví ta li do Af ri ky a hlav ně si domů při vez li spous tu
krás ných zážitků a fo to gra fií. 

Tak už se tě ší me na dal ší po ve de ný vý let za po zná ním a krá sou.
Iveta Žaludková

"Při znám se, že po ce lou dobu jsem
měl oba vy, aby vy šlo po ča sí, pro tože
celý tý den před po vě di ne věs ti li nic dob -
ré ho. Ale po vy da ře ném pá teč ním ve če ru 
a jeho ohla su od hos tů, se kte rý mi jsem
měl možnost mlu vit, jsem za čal i já op ti -
mis tic ky vě řit, že by se mohl vy da řit
i celý so bot ní pro gram. Mile mě v prů bě -
hu ce lé  ho so  bot  n í  ho od po  led ne
pře kva pi la ob rov ská účast ná vštěv ní ků.
Za sebe se mi z pro gra mu lí bi lo vy stou -
pe ní zpě vač ky Kris tí ny a sku pi ny Škwor. 
I přes to, že jsem si z pra cov ních dů vo dů
ne mohl na pl no užít každé vy stou pe ní,
pro gram byl skvě lý a hos ty ba vil, což je
vlast ně to nej dů ležitěj ší. 

Rád bych využil této pří ležitos ti a po -
dě ko val ješ tě jed nou všem na šim
spon zo rům, ob chod ním a me di ál ním
part ne rům, panu sta ros to vi To máši Ingro -
vi, za pod po ru a po moc obce Pa so hláv ky,
Dob ro vol ným hasi čům z Pa so hlá vek za
je jich po moc při ře še ní pro blé mu se sta -
nem pro vy stu pu jí cí, ale hlav ně chci
po dě ko vat všem za měst nan cům spo leč -
nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., kte ří
se spo lu po dí le li na za jiš tě ní to ho to dvou -
den ní ho ma ra to nu, jak při za jiš tě ní
or ga ni zač ní strán ky sa mot né ho pro gra -
mu, tak při za jiš tě ní úkli du to a let a ce lé ho
pro sto ru kem pu. Jsem osob ně ve li ce po tě -
šen, že máme pra cov ní ky, na kte ré se
mohu i při ta ko vých ná roč ných akcích
spo leh nout. Dě ku ji všem ješ tě jed nou."

Vě řím, že i vy jste byli spo ko je ni a tě ší -
te se na dal ší akce v ATC Mer kur
Pa so hláv ky.

Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s .r. o.

Každý rok se prv ní ho červ na sla ví Me zi ná rod ní den dětí. Ten to svá tek se sla -
ví v mno ha ze mích a má upo zor nit na prá va a po tře by všech dětí. U pří ležitos ti
to ho to dne jsou při pra ve ny růz né spo le čen ské a spor tov ní akce. Tak tomu bývá
i u nás, v naší krás né ves nič ce. 31. květ na 2014 se od 14:00 hod. za míst ním fot ba -
lo vým hřiš těm a u Yacht klu bu ko nal Den dětí, kte ré ho se zú čast ni lo 102 dětí.

Když smí chá te in gre di en ce v po do bě pěk né ho po ča sí, spo jí te ně ko lik vý -
bor ných lidí a je jich ná pa dů na zá ba vu, při dá te dět ské nadše ní, ra dost,
spo ko je nost a úsměv a ochut ná vá te spo leč ně s těmi, kte ré máte rádi, tak vznik ne 
ten nej lep ší re cept, kdy každé sous to na bí zí ji nou chuť a na své si při jde i ten
nej vět ší labužník. Ten to rok jsme pro děti "upek li" cel kem 13 růz ných sta no -
višť se za jí ma vý mi sou těžemi. TJ Ze tor sou stře dil dis ci plí ny na fot bal
a do ved nos ti s mí čem Děti ab sol vo va ly sla lom s ko pa čá kem, dále jím há ze ly na
ko pač ky na vě še né na bran ku nebo dob ře na mí ře ným ko pem do míče mu se ly

tre fit bran ká ře. Vel ký kus pří ro dy a mys li vos ti jsme na pro stranství u fot ba lo vé ho hřiš tě měli díky mys li vec ké mu sdružení, kte ré pro nás
mělo při pra ve nou střel bu ze vzdu chov ky a po zná vá ní zvě ře. Ně kte rým dě tem zda le ka ne dě la lo ani tak pro blém tre fit se do stře du ter če,
jako po znat na pří klad bažanta, ve ver ku nebo paroží od je le na. Hra vě, s vel kým od hod lá ním a na sa ze ním sil děti zdo lá va ly ak ti vi ty, kte ré
si při chys ta li čle no vé Yacht klu bu. Cho di lo se po pro va zech, pli va lo flusač kou, bě ha lo se na gumě a stří le lo z luku. Dále si děti zkou še ly
"za par ko vat au tíč ka do garáže", po mě řit síly s ka ma rá dy a ro di či při pře ta ho vá ní lana nebo se po hy bo vat pou ze v ma lých kroužkách. Pan
Doležal umožnil dě tem 3D střel bu z luku, kdy tre fo va ly vel ké ho di vo čá ka. O do pro vod ný pro gram se po sta ra la obec, kte rá za jis ti la ská -
ka cí hra dy a po li cis ty, kte ří dě tem uká za li jak vy ba ve ní a funk ce po li cej ní ho auta, tak i vše, co po li cis ta při své prá ci po tře bu je. Yacht klub 
nám opět na bí dl jízdy na mo to ro vém člu nu, pla chet ni ci, do vá dě ní při aqua zor bin gu a ve ve čer ních ho di nách zá vě reč ný oh ňostroj. Vel -
kým zpes t ře ním byly koně, na kte rých se vo zi ly děti i do spě lí. O ten to krás ný zážitek se po sta ra la Len ka Kup so vá. Dět ské tvá řič ky
roz zá ři li ve se lý mi barva mi a ob ráz ky Eva Mi na ří ko vá a Emil Si r bu. 

Děti hned při pří cho du obdržely ba lí ček s ob čer stve ním a lís teč kem na pá rek v roh lí ku a so dov ku. Dal ší od mě nu v po do bě věč -
ných cen do sta ly po ode vzdá ní kar tič ky s po tvr ze ním o spl ně ní mi ni mál ně 3 sou těžních dis ci plín, což bylo mo ti va cí a "hna cím
mo to rem" pro chuť zá vo dit a pl nit úko ly. 

Vel ké po dě ko vá ní pa t ří všem spon zo rům to ho to dne: Obec ní úřad Pa so hláv ky, Hos ti nec u Lasa, TJ Ze tor Pa so hláv ky, Sdružení 
mys liv ců, Yacht klub, Sbor dob ro vol ných hasi čů, Čes ký čer ve ný kříž, Čes ký svaz žen a všem, co se po dí le li na pří pra vě a prů bě hu
dne. A zá ro veň chci po dě ko vat všem ro di čům, že si na své děti udě la li čas a dou fám, že spo ko je ni a šťas t ni ne by li jen děti, ale i oni.
Tak zase příští rok…                                            Ive ta Žalud ko vá

Me zi ná rod ní den dětí
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Jubilanti - červenec
Jančíková Anna          88 let
Ze le ná ko vá Ro zá lie     78 let
No vot ný Zde nek           77 let
No vák Fran ti šek    76 let
Bin de ro vá Ma rie    74 let
Šal plach ta Jin dřich     73 let
Vaš ko vá Lud mi la     72 let
Ada mík Jan             66 let
Po kor ná Naděžda      65 let
Ur bá nek Ví těz slav      64 let
Šal plach ta Vla di mír     61 let
Sý ko ro vá Ji ři na       60 let
Von d rá ko vá Dag mar 50 let
Bílý Jo zef               50 let
Oč ko vá Ale na             50 let
Lang Pavel                  50 let

Jubilanti - srpen
Plško vá Růžena          89 let
Plo t zo vá Dra ho mí ra      88 let
Maš ko vá He le na          74 let
Bra cek Ja ro slav        72 let
Mo ra vec Ka rel             71 let
Va ře ka Mi ro slav       71 let
Bra cek Pa vel            66 let
Be z e ko vá Jana            66 let
Ingr Mi ro slav            65 let
Mi ku láš ko vá Lud mi la    64 let
Čer má ko vá Ma rie          64 let
Fa jmon Sta ni slav      63 let
Brab co vá He le na        61 let 
Žalu dek Sta ni slav       60 let
La vič ko vá Věra            60 let
Pa ra di Mi lan               55 let
Br ve ník Mi ro slav         50 let
Do min Bo hu mil        50 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod -
ně štěs tí, zdra ví a ro din né po ho dy.

Úmrtí
Dne 17. červ na nás navždy opus -

ti la naše spo lu ob čan ka paní Ma rie
Mi ku láš ko vá.

V so bo tu 21. červ na ze mřel náš
spo lu ob čan pan Ru dolf Su chá nek.

Po zůsta lým ro di nám vy slo vu je -
me upřím nou sou strast.   

Alena Slabá

Společenská
kronika

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři. Ná sle -
du jí cí člá nek bude dů ka zem toho, že
le gisla ti va jde vstříc li dem a je jich zá jmům.
Řeč bude o od dlužení a dvou no vin kách,
kte ré při nes la po sled ní no ve la in sol venč ní -
ho zá ko na. Obec ně a ne for mál ně lze
od dlužení de fi no vat jako ře še ní si tu a ce pro
oso bu, kte rá se ocit la ve sta vu, kdy své dlu -
hy již není schop na sama splá cet.

Vý sled kem pro ce su od dlužení pak je,
že dlužník všech ny své pří jmy ode vzdá vá
in sol venč ní mu správ ci, kte rý je po měr ně
roz dě lu je mezi vě ři te le a dlužní ko vi ne chá
pou ze část ku život ní ho mi ni ma. Po kud je
tak to dlužník scho pen bě hem pěti let uhra -
dit ale spoň 30% svých dlu hů, pak soud ve
vět ši ně pří pa dů osvo bo dí dlužníka od pla -
ce ní zbý va jí cích po hle dá vek a do tyč ná
oso ba může po pěti le tech, jak se říká, za čít
s čis tým ští tem.

V pra xi se nám čas to stá va lo, že před po -
klá da ný pří jem dlužníka v ná sle du jí cích pěti
le tech ne po sta čo val po krýt oněch 30% jeho
dlu hů a možnost od dlužení tak za nik la. Tato
si tu a ce se v ně kte rých pří pa dech ře ši la tak, že 
na pří klad ně kdo blíz ký dlužní ko vi, mat ka,
otec, sou ro ze nec, po de psal s dlužní kem da -
ro va cí smlou vu. Smlou vou se za vá zal
dlužní ko vi v ná sle du jí cích pěti le tech po sky -
to vat každý mě síc fi nanč ní dar v po třeb né

výši tak, aby se ve vý sled ku do sáh lo uspo ko -
je ní v požado va né výši 30% dlu hů. Ani tak
však ješ tě ne by lo vy hrá no, ně kte ré sou dy to -
mu to ře še ní ne přá ly a za stá va ly ná zor, že
úmys lem zá ko no dár ce bylo, aby dlužník do -
sá hl od dlužení svou vlast ní ak ti vi tou, pra cí,
vý děl kem. Bylo tedy vždy na soud ci zda
"od dlužení da rem" po vo lí. 

A prá vě výše zmí ně ná no ve la za ved la
dar jako stan dard ní sou část od dlužova cí -
ho pro ce su.

Dal ším úska lím v pro ce su od dlužení
byla pod mín ka, že dlu hy, kte rých se má
od dlužení tý kat, ne smí po chá zet z pod ni -
ká ní. Před od dlužením jsme mu se li
pro vě řit, zda žada tel ně kdy ne pod ni kal
a po kud ano, zda ně kte rý dluh ne vzni kl
v ob do bí jeho pod ni ka tel ské čin nos ti. Po -
kud ano, pak se na dě je na od dlužení
znač ně zmen ši la. No ve la in sol venč ní zá -
ko na však při nes la ře še ní i pro ty, je jichž
dlu hy mají pů vod v pod ni ká ní.    

Od dlužení for mou daru

Po sto pách vod ní ků, has tr ma nů a víl
Všich ni dob ře víme,

že naše obec leží na bře hu 
jed né z no vo mlýn ských
nádrží, že máme krás ný
vý hled na Pá lav ské vrchy 
a že k nám jez dí spous ta
tu ris tů. Ale ur či tě už
všich ni neví, že k nám
jez dí také vod ní ci, has tr -
ma ni a víly. Ne dáv no
jsem se to do zvě dě la od
skřít ka Kni hov níč ka, kte rý 
se ka ma rá dí s pa so hláv -
ským vod ní kem. Ale
abych prav du řek la, vů bec
mě to ne pře kva pi lo. Ze le -
ný mužíček se ši ro ký mi
ústy, ze le ný mi vlasy a vy po u le ný ma oči ma, kte ré mu kape voda ze šosů, žije tam, kde se na -
chá zi ně ja ká vod ní plo cha a u nás té vody máme oprav du hod ně. 

Pro to jsem se roz hod la s  dět mi z družiny a paní vy cho va tel kou pro zkou mat břeh
na še ho je ze ra,  jest li  na jde me něco, co by nám po tvr di lo, že tu vod ní ci, has tr ma ni
a víly oprav du byli. Nej prve jsme se šli ze ptat pa so hláv ské ho vod ní ka, ale ten jen po u -
lil oči a nic ne ře kl. Paní kni hov ni ce si všim la, že na ně kte rých stro mech u je ze ra vla jí
ze le né pent lič ky a řek la: "To by moh la být sto pa po vod ní cích". Měla prav du. U každé
ze le né pent lič ky byl vzkaz od vod ní ka, kte rý Pa so hláv ské je ze ro na vští vil, např. vzkaz 
od Če síl ka: "O půl no ci jsem s kap ry hrál kar ty". Dal ší vzka zy byly od Če peč ka, Vol šo -
več ka, Rá kos níč ka a víly Amál ky.  O víle Amál ce a Vol šo več ko vi i o dal ších
vod ní cích si děti na bře hu je ze ra čet ly. Po ča sí nám oprav du přá lo. Krás né vod nic ké
po hád ky kro mě dětí poslouchalo usměvavé sluníčko, ptáč ci, kte ří nám švitořili nad
hlavami a také kapři a cejni v jezeře.

Na ko nec si děti za hrá ly hru na has tr ma ny, pře ná še ly v hr níč cích du šič ky, ská ka ly
jako žáby, chy ta ly ry bič ky a tan co va ly jako víly. 

Kratochvílová Alena


