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Be se da ISNO
(in te li gent ní sys tém na klá dá ní s do pa dy)

Ve čtvr tek 7. 3. 2013 se v za se da cí míst nos ti obec ní ho úřa du bude ko -
nat be se da ISNO. Za čá tek be se dy je v 18:00 ho din. 

Co je tře ba udě lat pro snížení po plat ku za od pa dy?
Jak se vy poč te sle va na po plat ku?
Jak zís kat ma xi mál ní možnou sle vu?

Tyto a jiné dal ší otáz ky bu dou na be se dě zod po vě ze ny. Tě ší me se na Vás!

Obec Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti Ob čan ské ho sdružení Di a ko nie Brou -
mov vy hla šu je HU MA NI TÁR NÍ SBÍR KU
q Let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské, pán ské, dět ské)
q Lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek, zá clon
q Lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá vej te od řezky a zbyt ky lá tek)
q Do má cí po tře by - ná do bí bílé i čer né, skle nič ky (vše jen funkč ní a ne po ško -

ze né)
q Va to va né a pé řo vé při krýv ky, pol š tá ře a deky
q Obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
q Hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní
q Peří, pé řo vé při krýv ky a pol š tá ře

Sbír ka se usku teč ní v pá tek 22. 3. 2013 od 16.00 do 18.00 hod. a v so bo tu
23. 3. 2013 od 10.00 do 12.00 hod. Před mět né věci nos te pro sím v uve de ný čas
do kul tur ní ho domu za ba le né do ige li to vých pyt lů či kra bic, aby se ne po ško di ly
trans por tem.

Ná vrh územ ní ho plá nu Pa so hláv ky
Měst ský úřad v Po ho ře li cích, od bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní úřad, jako 

po ři zo va tel Územ ní ho plá nu Pa so hláv ky dle §6 odst.1 písm.d) ve spo je ní s ust.
§13 odst.1, ozna mu je v sou la du s ust. §20, §50 odst.3 a §188 odst.2 zá ko na
č. 183/2006 Sb. o územ ním plá no vá ní a sta veb ním řádu (sta veb ní zá kon) v plat -
ném zně ní, za há je ní pro jed ná vá ní Návrhu územního plánu Pasohlávky.   

Ná vrh územ ní ho plá nu Pa so hláv ky (dále ná vrh ÚP)  je vy pra co ván  na zá kla dě
žádos ti obce Pa so hláv ky a schvá le ných po ky nů pro zpra co vá ní ná vr hu ÚP Pa so -
hláv ky. Ná vrh ÚP Pa so hláv ky ob sa hu je kom plex ní požadav ky na ře še né úze mí.   

Kom plet ní do ku men ta ce ná vr hu ÚP Pa so hláv ky, včet ně zpra co va né ho vy -
hod no ce ní vli vů na život ní pro stře dí a udržitel ný roz voj úze mí, bude vy sta ve na
k na hléd nu tí u po ři zo va te le na Měst ském úřa dě v Po ho ře li cích - Od bor
územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní úřad míst nost C332 a na www.po ho re li ce.cz
v sek ci úřed ní des ka od 14. 2. 2013 do 31. 3. 2013.   

Žádá me ve řej nost, aby své při po mín ky v sou la du s ust. § 50 odst.3 sta veb ní ho
zá ko na sdě li li pí sem nou for mou do 31. 3. 2013 na ad re su Měst ské ho úřa du Po ho -
ře li ce, kte rý v  sou la du  s  ust. §13 odst.1 písm. f) a g) sta veb ní ho zá ko na, za jišťuje 
pořízení ÚP Pasohlávky. 

Ke sta no vis kům po da ným po této lhů tě se dle ust. § 50 odst. 3  sta veb ní ho zá -
ko na ne při hlíží.

Informace z OÚ

Po pel ni ce na plast a pa pír
  22. 2. 2013
  22. 3. 2013
  19. 4. 2013
  17. 5. 2013
  14. 6. 2013
  12. 7. 2013
    9. 8. 2013
    6. 9. 2013
  4. 10. 2013
  1. 11. 2013
29. 11. 2013
27. 12. 2013
  24. 1. 2014

Informace z OÚ Ter mí ny svo zu
tří dě né ho od padu

Při prv ním kole pre zi dent ských
vo leb se v naší obci zú čast ni lo  356 vo -
li čů, tj. 58,94%, plat né hla sy: 355.
Vý sle dek vo leb
Ze man Mi loš ing 101 hla sů 

tj. 28,45%
Sch war zen berg Ka rel 50 hla sů  

tj. 14,8% 
Ve dru hém kole vo li lo 353 vo li čů,  

tj. 58,83%, plat né hla sy: 350.
Vý sle dek vo leb
Zeman Miloš ing.          254 hlasů

tj. 72,57 %
Sch war zen berg Ka rel  96 hla sů

tj.  27,42%
                            

Kdo z ob ča nů má od obce pro na ja tý
po ze mek je po vi nen uhra dit ná jem né.

Po pla tek za psa je splat ný do
29. 3. 2013 a činí 100 Kč.

Po pla tek za ko mu nál ní od pad je
splat ný do 30. 4. 2013 a činí 400 Kč na
osobu.

Při tříkrá lo vé sbír ce se v naší obci
vy bra la část ka 13.948 Kč. Pe ní ze bu dou
použity na cha ri tu. Všem, kdo při spě li
do sbír ky, dě ku je me.

                                            Alena Slabá



2 Pasohlávský zpravodaj

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 26. 11. 2012
RO schva lu je:

- bez plat né užívá ní cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ pro úče ly
pro vo zo vá ní zum by. Cvi če ní bude pro bí hat vždy v úte rý
v době od 18 do 20 hod,

- uza vře ní Smlou vy o smlou vě bu dou cí o zří ze ní prá va od -
po ví da jí cí ho věc né mu bře me nu mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a Lesy Čes ké re pub li ky, s. p. Hra dec
Krá lo vé, při re a li za ci stav by "Pa so hláv ky - re kon struk ce
ka na li zač ní ho řadu",

- na zá kla dě žádos ti Sdružení Lin ka bez pe čí, po skyt nu tí fi -
nanč ní ho pří spěv ku ve výši 2100 Kč na pod po ru kri zo vé
te le fo nic ké po mo ci dě tem. RO 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 Sdružení Lin ka bez pe čí, Ústav ní 95, 181 00
Pra ha 8 - Bohni ce,

- po skyt nu tí za jiš tě ní Ji ho mo rav ské mu kra ji za zá vaz ky spo -
leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. na po skyt nu tí úvě ru ak ci o -
ná ře JMK na spo lu fi nan co vá ní pro jek tu Ther mal
Pa so hláv ky - pá teř ní tech nic ká a do prav ní in frastruk tu ra,
a to for mou zá stav ní ho prá va k ak ci ím vy da ným spo leč nos tí
Ther mal Pa so hláv ky a. s. ve jme no vi té hod no tě 30 mil. Kč.
RO do po ru ču je ZO schvá lit ru če ní ak ci e mi spo leč nos ti,

- po vy hod no ce ní do šlých ce no vých na bí dek na zpra co vá ní
pro jek to vé do ku men ta ce a inženýr ské čin nos ti na stav bu cyk -
los tezky v požado va ném roz sa hu, za dá ní spo leč nos ti T -
PRO.ING, s. r. o., To vár ní ko lo nie 9, 691 41 Břec lav,

- po vy hod no ce ní do šlých ce no vých na bí dek na pro vo zo vá ní
ve řej né ho osvět le ní v obci jako bu dou cí ho pro vo zo va te le
spo leč nost E.ON Ser vis ní, s. r. o. se síd lem v Čes kých Bu dě -
jo vi cích, F. A.Ger stne ra 2151/6, PSČ 370 49,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
12. 12. 2012.

RO bere na vě do mí:
- zprá vu ve dou cí ho kem pu "Vy hod no ce ní prů zku mu spo ko -

je nos ti ná vštěv ní ků kem pu ATC Mer kur",
- do pis Bis kupství br něn ské ho o pod po ru Tříkrá lo vé sbír ky

v led nu 2013 na pod po ru služeb Cha ri ty ČR,
- zá pis z jed ná ní ze dne 22. 11. 2012 na Po zem ko vém fon du
ČR v Brně,

- pl ně ní roz počtu obce Pa so hláv ky za le den - ří jen 2012,
RO sou hla sí

- dle žádos ti Sta veb ní pro jekč ní kan ce lá ře, Dlou há 2, Hus to pe -
če, s re a li za cí stav by - Pří stav ba vi nár ny, Pa so hláv ky, parc. č.
4961/15, st. 405, st. 935, sta veb ní kem jsou I. a R.Š.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 10. 12. 2012
RO schva luje:

- dle před ložené ho ná vr hu pro voz ní dobu v re stau ra ci La gu -
na ve dnech 24. 12. - 25. 12. 2012,

- zá měr pro nájmu po zem ků ve vlast nic tví obce pro spo leč -
nost Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,

- uza vře ní Smlou vy o pro vo zo vá ní ve řej né ho osvět le ní dle
před ložené ho ná vr hu mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a E.ON Ser vis ní, s. r. o., F. A. Ger stne ra 2151/6,
370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,

- uza vře ní Li cenč ní smlou vy o ve řej ném pro vo zo vá ní hu -
deb ních děl č. VP_2012_212518 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a OSA , o. s., Čs. ar má dy
786/20, 160 56 Pra ha 6 (kul tur ní léto),

- uza vře ní Li cenč ní smlou vy o ve řej ném pro vo zo vá ní hu -
deb ních děl č. VP_2012_212608 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a OSA , o. s., Čs. ar má dy
786/20, 160 56 Pra ha 6 (cvi če ní zum by),

- uza vře ní Li cenč ní smlou vy o ve řej ném pro vo zo vá ní hu -
deb ních děl č. VP_2012_212585 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a OSA , o. s., Čs. ar má dy
786/20, Pra ha 6 (tra ves ti show, Kiss hády),

- uza vře ní Man dát ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a M. K., k ad mi nis tra tiv ní mu za jiš tě ní za dá va cí ho
ří ze ní na ve řej nou za káz ku "ATC Mer kur - bun ga lo vy",

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 9/2012 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a D. F.,

- jme no vá ní likvi dač ní ko mi se pro in ven ta ri za ci obce Pa so -
hláv ky za rok 2012.

RO bere na vě do mí:
- in for ma ci sta ros ty o jed ná ní na spo leč nos ti VaK Břec lav,

a. s. o možné va ri an tě ve de ní vo do vo du,
- se zná me ní s pod kla dy pro roz hod nu tí pro do da teč ní po vo -

le ní stav by - Ze mě děl ská stav ba na po zem ku parc. č. 5149
v k. ú. Mu šov, vy da né MěÚ Po ho ře li ce, od bor územ ní ho
plá no vá ní a sta veb ní úřad.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 7. 1. 2013
RO schva lu je:

- od pro dej ne re zo vé ná do by na víno z ma jet ku Obce Pa so -
hláv ky za část ku 13.000 Kč,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 03/2012 PD mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nost T-PRO.ING
s. r. o., se síd lem To vár ní ko lo nie 9, 691 41 Břec lav,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc ných
bře men mezi smluv ní mi stra na mi Te le fó ni ca Czech Re -
pub lic, a. s., Pra ha 4, Mich le, Za Brum lov kou 266/2, PSČ
140 22 a Obec Pa so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1, směr ni -
ci OÚ Pa so hláv ky č. 1/2013 - Strav né,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
23. 1. 2013.

RO bere na vě do mí:
- po dě ko vá ní a vy účto vá ní po skyt nu té ho fi nanč ní ho pří -

spěvku v r. 2012 ob čan ské mu sdružení Aso ci a ce ro di čů
a přá tel zdra vot ně po stižených dětí v ČR, Klub RA DOST,
PS 145, Wol ke ro va 22, 796 40 Pro s tě jov,

- do pis Fa kult ní ne moc ni ce Brno, Jih lav ská 20, 625 00 Brno
- Vý po věď smlou vy o spo lu prá ci,

- po dá ní ka sač ní stížnos ti pro ti roz sud ku Kraj ské ho sou du
v Brně ze dne 5. 12. 2012,

- Roz su dek Nej vyš ší ho správ ní ho sou du o ka sač ní stížnos ti
pro ti ko lau dač ní mu sou hla su MěÚ Po ho ře li ce,

- žádost manželů N. a P. H., o od pro dej po zem ku p. č. 5031/3
a p. č. st. 5033, oba v k. ú. Pa so hláv ky, pro stav bu ro din né ho
domu. Žada te lé se mo hou při hlá sit po sta no ve ní pod mí nek
od pro de je a zve řej ně ní na bíd ky na od pro dej před mět ných
po zem ků pro vý stav bu ro din né ho domu,

- ce no vou na bíd ku spo leč nos ti EL TO DO do prav ní sys té my
s. r. o. na au to ma tic ké zá vo ry pro par ko viš tě před ATC
Mer kur. O re a li za ci to ho to zá mě ru Obec roz hod ne až po
vy bu do vá ní kru ho vé křižovat ky u aqua par ku,

- do pis obce ad re so va ný spo leč nos ti STKO spol. s r. o., Br -
něn ská 65, Mi ku lov, Re kla ma ce vý vo zu od pa du a re ak ci
spo leč nos ti STKO  na před mět nou re kla ma ci,

- plnění rozpočtu obce Pasohlávky za leden - listopad 2012.
RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na od pro -

dej ne re zo vé ná do by na víno z ma jet ku Obce Pa so hláv ky.
RO nemá ná mit ky s re a li za cí stav by dle pro jek to vé do ku -

men ta ce pro sta veb ní po vo le ní (DSP) „VD Nové Mlýny -
střed ní nádrž - na vý še ní ob vo do vé ho prv ku u os t ro va "B" dle
žádos ti o vy já d ře ní k DSP spo leč nos ti Sweco Hyd ro pro jekt
a. s., Min ská 18, 616 00 Brno.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti GA sAG spol. s  r. 
o., V Újez dech 559/2, Brno s re a li za cí ply no vo du dle před -
ložených pro jek to vých do ku men ta  cí  "THER MAL
PA SO HLÁV KY - tech nic ká do prav ní in frastruk tu ra B - ply no -
vod - SŘ" pro sta veb ní ří ze ní, dle PD "Stře do tla ký ply no vod
STPE 160, 110, ply no fi ka ce ATC - ÚŘ" pro územ ní ří ze ní a dle
PD "Stře do tla ký ply no vod STPE 110 při va děč - ÚŘ" pro územ ní
ří ze ní.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 21. 1. 2013
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti M. K. pro rok 2013 vý jim ku z noč ní ho
kli du do 24,00 hod. při pro vo zo vá ní vin né ho sklíp ku,
v době od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013. V pří pa dě stížnos tí na
pro voz vin né ho skle pa na nad měr nou hluč nost si rada obce
vy hra zu je prá vo toto po vo le ní zru šit,

- uzavře ní Do dat ku č. 1 - SS13/09 ke smlou vě č. SS12/09 ze dne
30. 1. 2012 mezi smluv ní mi stra na mi La di slav KINCL -
PUMP SER VI CE, Kol be no va 898/11, 190 02 Pra ha 9 Vy so ča -
ny a Obec Pa so hláv ky, ČOV Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Po -
vo dí Mo ra vy, s. p., Dře vař ská 11, 601 75 Brno a Obec Pa -
so hláv ky (při re kon struk ci kanalizace v ATC),

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cím zří ze ní věc né ho bře me ne mezi
smluv ní mi stra na mi Po vo dí Mo ra vy, s. p., Dře vař ská 11,
601 75 Brno a Obec Pa so hláv ky (ka na li zač ní řad ATC),

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu na po zem ku ji né ho
vlast ní ka mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a L.Z.,

- 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., F.A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,
č. smlou vy 9550271824, č. smlou vy 9550271797,
č. smlou vy 9550271856, č. smlou vy 9550271829,
č. smlou vy 9550271845 a č. smlou vy 9550271828 (na
provozování veřejného osvět le ní),

- na zá kla dě žádos ti Mys li vec ké ho sdružení Pa so hláv ky pro -
mi nu tí po plat ku za pro ná jem kul tur ní ho domu při po řá dá ní
mys li vec ké ho ple su dne 26. 1. 2013 a po skyt nu tí fi nanč ní -
ho pří spěv ku ve výši 15 000 Kč na za jiš tě ní hud by a vy tá -
pě ní KD. Dále schva lu je vý jim ku z noč ní ho kli du při
uve de né akci do 03:00 hod. dne 27. 1. 2013,

- na zá kla dě před ložené ho pro jek tu se stav bou vo do vod ní
a ka na li zač ní pří poj ky u ob jek tu kos te la na p. č. st. 131 dle si -
tu ač ní ho vý kre su na po zem cích p. č. 4980/5, 4980/10,
4980/11 a 4980/12 v k. ú. Pa so hláv ky, kte ré jsou ve vlast nic -
tví Obce Pa so hláv ky. Sta veb ník: Řím sko ka to lic ká far nost
Pa so hláv ky, 691 22 Pa so hláv ky 2. RO schva lu je uza vře ní
Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a Řím sko ka to lic ká far nost Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o uza vře ní bu dou cí smlou vy o zří ze ní
věc né ho bře me ne mezi smluv ní mi stra na mi J. Z., J. Z., J. Z.
a Obec Pa so hláv ky ka na li zač ní řad ATC).

RO bere na vě do mí:
- in for ma ci sta ros ty měs ta Po ho ře lic, p. Jo se fa Svo bo dy, ve

věci vy po vě ze ní smlou vy o spo lu prá ci s FN Bo huni ce pro
správ ní ob vod Po ho ře li ce,

- před ložený ná vrh roz počtu obce pro rok 2013 a uklá dá sta -
ros to vi obce za pra co vat do ná vr hu při po mín ky k rozpočtu.

RO ne schva lu je pro dej čás ti po zem ku p. č. 6216 o vý mě ře
cca 160 m2 dle před ložené ho ná kre su. Obec Pa so hláv ky v sou -
čas né době řeší okol ní po zem ky jako zá jmo vé úze mí pro
zá mě ry obce, takže do doby, než bu dou tyto zá jmy vy ře še ny,
ne bu de obec po zem ky v této lo ka li tě pro dá vat.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 4. 2. 2013
RO schva lu je:

- za dá ní a text pro zve řej ně ní zá mě ru obce č. 3/2013, zá měr
budou cí ho od pro de je čás ti bý va lé ho are á lu VaK,

- uložení dešťové rou ry z po zem ku p. č. st. 3307 v k. ú. Mu -
šov, vlast nic tví manželů L., přes po ze mek ve vlast nic tví
Obce Pa so hláv ky p. č. 2553/6. Uložení dešťové rou ry bude
pro ve de no pro tla kem,

- na zá kla dě žádos ti Ob čan ské ho sdružení LUN G TA, Dlou há 2,
Pra ha 1, při po je ní obce Pa so hláv ky k me zi ná rod ní kam pa ni
"Vlaj ka pro Ti bet" vy vě še ním ti bet ské vlaj ky dne 10. 3. 2013,

- ter mín ko ná ní sbír ky použité ho oša ce ní pro Ob čan ské
sdružení Di a ko nie Brou mov ve dnech 22. - 23. 3. 2013 v KD
v době v pá tek 16 - 18 hod. a v so bo tu 10 - 12 hod.,

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní služeb na úse ku požární

ochra ny a Smlou vy o po skyt nu tí služeb na úse ku bez peč nos -
ti prá ce mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a FIRE -
STOP, s. r. o., Břec lav, Jung man no va 4, PSČ 690 02,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv ky pro ná jem
kul tur ní ho domu a pro mi nu tí po plat ku za jeho pro ná jem dne
9. 2. 2013 při po řá dá ní Ma so pust ní zá ba vy. Dále schva lu je
udě le ní vý jim ky z noč ní ho kli du na ma so pust ní zá ba vu do
03:00 hod. ná sle du jí cí ho dne tj. 10. 2. 2013.

RO bere na vě do mí:
- do pis V. B., s ná vrhem ře še ní pro de je ob jek tu a po zem ků

bý va lé ho are á lu VaK Břec lav za před po kla du, že by Obec
ten to are ál pro da la panu B. Žada tel se po sta no ve ní pod mí -
nek od pro de je a zve řej ně ní na bíd ky na úřed ní des ce na od -
pro dej před mět ných po zem ků a ob jek tu může při hlá sit ke
zve řej ně né mu zá mě ru obce,

- Pro to kol o jed ná ní u Okres ní ho sou du v Břec la vi dne
24. 1. 2013 ve věci o ur če ní vlast nic tví k ne mo vi tos tem
mezi stra na mi Obec Pa so hláv ky na stra ně žalob ce a V. H.
na stra ně žalo va né ho,

- žádost M. S., o pro ná jem a ná sled ný od kup po zem ků z ma -
jet ku Obce Pa so hláv ky za úče lem vý stav by ro din né ho
domu. Žada tel se může při hlá sit po sta no ve ní pod mí nek
od pro de je a zve řej ně ní na bíd ky na od pro dej před mět ných
po zem ků pro vý stav bu ro din né ho domu na úřed ní des ce
Obec ní ho úřa du.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce Pa so -
hláv ky č. 3/2013, s ter mí nem po dá ní na bí dek do 15. 3. 2013
a vy hlá še nou ce nou v mi ni mál ní výši 3,5 mil. Kč.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Ge o cart CZ a. s.,
Vi nař ská 460/3, Brno, s re a li za cí pro jek tů - Zpev ně ná pol ní ces ta 
"K vi no hra dům a K boží muce" v k. ú. Pa so hláv ky a Zpev ně ná
pol ní ces ta "K Nové Vsi a Za síd liš těm" v k. ú. Pa so hláv ky. Sou -
hlas se vy dá vá pro po tře by sta veb ní ho ří ze ní.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 21. 11. 
ZO schva lu je:

- zá měr smě nit po ze mek p. č. 4971/2 o vý mě ře 74 m2 v k. ú.
Pa so hláv ky, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po ze mek
p. č. 5910 o vý mě ře 84 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, ve vlast nic tví
A. M. ZO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr smě nit
po ze mek p. č. 4971/2 o vý mě ře 74 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, za 
po ze mek p. č. 5910 o vý mě ře 84 m2 v k. ú. Pa so hláv ky,

- od kou pe ní po zem ku p. č. 5760/2 o vý mě ře 8.726 m2 v k. ú.
Pa so hláv ky, od dě le ný ge o me t ric kým plá nem č. 628 -
2267/2012 ze dne 8. 11. 2012, kte rý vzni kl z po zem ku p. č.
5760 o vý mě ře 8.726 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, od spo leč nos ti
Ther mal Pa so hláv ky a. s., 691 22 Pa so hláv ky 1,
IČ: 27714608, za cenu 380 Kč/m2. ZO uklá dá sta ros to vi
obce uza vře ní kup ní smlou vy na od kup po zem ku
p. č. 5760/2 o vý mě ře 8.726 m2 v k. ú. Pa so hláv ky,

- roz počto vé opat ře ní č. 4/2012,
- sta tut so ci ál ní ho fon du,
- usku teč ně ní prů zku mu trhu v zá mě ru využití po zem ku p. č.

4961/17 o vý mě ře 1.008 m2, část po zem ku p. č. 4961/11 o vý -
mě ře cca 1.900 m2, st. 796 o vý mě ře 277 m2 a bu do vu bez č. p.
na po zem ku p. č. st. 796, vše v k. ú. Pa so hláv ky. 

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 12. 12.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 5/2012,
- dle ust. § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o roz počto vých pra vi -

dlech roz počto vé pro vi zo ri um Obce Pa so hláv ky tak, že do
doby schvá le ní řád né ho roz počtu obce na rok 2013 se bude
roz počto vé hos po da ře ní obce ří dit ob je mem pří jmů a vý da -
jů roz počtu schvá le né ho pro rok 2012. Vý da je v době roz -
počto vé ho pro vi zo ria ne smí pře kro čit 30% cel ko vé ho
roč ní ho roz počtu. V roz počto vém pro vi zo riu jsou zo hled -
ně ny pří jmy i vý da je na ko ná ní vol by pre zi den ta Čes ké re -
pub li ky. Roz počto vé pří jmy a vý da je usku teč ně né v době
roz počto vé ho pro vi zo ria se stá va jí pří jmy a vý da ji roz -
počtu po jeho schvá le ní, 
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- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 3/2012 o míst ním po plat ku za
pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní,
využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů, po úpra vě,

- smě nit po ze mek p.č. 4971/2 o vý mě ře 74 m2 v k. ú. Pa so hláv -
ky, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po ze mek p. č. 5910
o vý mě ře 84 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, ve vlast nic tví A. M. ZO
uklá dá sta ros to vi obce uza vře ní směn né smlou vy na smě nu
po zem ku p. č. 4971/2, o vý mě ře 74 m2 v k. ú. Pa so hláv ky za
po ze mek p. č. 5910, o vý mě ře 84 m2 v k. ú. Pa so hláv ky,

- po skyt nu tí za jiš tě ní Ji ho mo rav ské mu kra ji za zá vaz ky spo -
leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., kte ré vznik nou ze smlou vy
o po skyt nu tí úvě ru ak ci o ná ře Ji ho mo rav ské ho kra je spo leč -
nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. na spo lu fi nan co vá ní pro jek tu
Ther mal Pa so hláv ky - pá teř ní tech nic ká a do prav ní in -
frastruk tu ra, a to for mou zá stav ní ho prá va k ak ci ím spo leč -
nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., ve vlast nic tví Obce
Pa so hláv ky, ve jme no vi té hod no tě 30 mil. Kč.

- uza vře ní smlou vy o půjč ce,  je jímž před mě tem je po skyt nu tí
bez ú roč né půjč ky ve výši 2.000.000 Kč spo leč nos ti Pa so -
hláv ská re kre ač ní s. r. o., se síd lem Pa so hláv ky 1, PSČ
691 22, je jímž je Obec Pa so hláv ky je di ným spo leč ní kem, se
splat nos tí půjč ky nej poz dě ji do 31. 8. 2013.

ZO bere na vě do mí zprá vu kon t rol ní ho a fi nanč ní ho vý bo ru.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 23. 1.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 6/2012.
- nad rá mec roz počto vé ho pro vi zo ria po skyt nu tí půjč ky ve

výši 2 mil. Kč spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., se
síd lem Pa so hláv ky 1, PSČ 691 22 a po skyt nu tí daru ve výši
60.000 Kč Men de lo vě uni ver zi tě v Brně, Ze mě děl ská 1,
Brno, PSČ 613 00. Roz počto vé pro vi zo ri um bylo schvá le -
no ZO dne 12. 12. 2012, Usne se ní č. 10/2012, bod č. 2, 

- bez úplat ný pře vod ne mo vi tos ti p. č. st. 53 o vý mě ře 236 m2

v k. ú. Mu šov a stav by na před mět ném po zem ku - kos tel sv.
Linhar ta, z ma jet ku Obce Ivaň do ma jet ku Obce Pa so hláv ky,

- uza vře ní Da ro va cí smlou vy se zří ze ním věc né ho před kup -
ní ho prá va mezi Obcí Ivaň, Ivaň 267, 691 23 a Obcí Pa so -
hláv ky, Pa so hláv ky 1, 691 22,

- bez úplat ný pře vod ma jet ku, a to 2 ks zpo ma lo va cích re tar -
dé rů v uli ci k Yachtclu bu, z ma jet ku Mi ku lov ska, dob ro vol -
né ho svaz ku obcí, do ma jet ku Obce Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o bez úplat ném pře vo du ma jet ku uza vře nou
mezi Mi ku lov sko, dob ro vol ný sva zek obcí, Hlav ní 113, Bře zí,
691 81 a Obcí Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1, 691 22,

- zá měr od pro dat po zem ky p. č. 4961/17 o vý mě ře 1.008 m2,
po ze mek p. č. 4961/11 o vý mě ře 2.277 m2, st. 796 o vý mě ře 
277 m2 a bu do vu bez č. p. na po zem ku p. č. st. 796, vše

v k. ú. Pa so hláv ky. Od pro dej bude usku teč něn zá jem ci,
kte rý na vrh ne využití před mět ných po zem ků v sou la du se
zá jmy obce Pa so hláv ky. ZO si vy hra zu je prá vo kdy ko liv
zá měr od pro de je zru šit.

ZO bere na vě do mí:
- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né za káz ky na 

sta veb ní prá ce pro jek tu "ATC Mer kur - bun ga lo vy"
schva lu je:

- vý sle dek hod no ce ní - po řa dí na bí dek na akci "ATC Mer kur 
- bun ga lo vy",

- vy řa ze ní ucha ze čů: M Don né, s. r. o., Hus to pe če; Mo rav ská
sta veb ní unie - MSU s. r. o, Brno; MUS TE LA, spol. s r. o.,
Brod nad Dyjí; Vy mys lic ký Voj těch spol. s r. o., Brno, 

- ví těz nou fir mu sou těže, a to spo leč nost PRO STAV BY,
a. s., Zengro va 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.

po vě řu je:
- sta ros tu obce k pod pi su smlou vy se spo leč nos tí PRO STAV -

BY, a. s., Zengro va 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.
ZO bere na vě do mí:

- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né za káz ky
na sta veb ní prá ce pro jek tu "ATC Mer kur - re cep ce a pří jez -
do vá ko mu ni ka ce",

schva lu je:
- vý sle dek hod no ce ní - po řa dí na bí dek na akci "ATC Mer kur 

- re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce",
- vy řa ze ní ucha ze čů Mo rav ská sta veb ní unie - MSU s. r. o.,

Brno; MUS TE LA, spol. s r. o., Brod nad Dyjí, 
- ví těz nou fir mu sou těže, a to spo leč nost PRO STAV BY,

a. s., Zengro va 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.
po vě řu je:

- sta ros tu obce k pod pi su smlou vy se spo leč nos tí PRO STAV -
BY, a. s., Zengro va 2693/2, 615 00 Brno, IČ: 27713130.

ZO bere na vě do mí:
- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né za káz ky na sta -

veb ní prá ce pro jek tu "Roz ší ře ní ČOV Pa so hláv ky - I. eta pa".
schva lu je:

- vý sle dek hod no ce ní - po řa dí na bí dek na akci "Roz ší ře ní
ČOV Pa so hláv ky - I. eta pa",

- vy řa ze ní ucha ze če VHS plus, Vo do hos po dář ské stav by,
s. r. o., Ve se lí nad Mo ra vou,

- ví těz nou fir mu sou těže, a to "Sdružení ČOV Pa so hláv ky",
ve dou cí účast ník sdružení VHS Břec lav s. r. o., Füg ne ro va
1161/1, 690 64 Břec lav, IČ: 42324149,

po vě řu je:
- sta ros tu obce k pod pi su smlou vy se "Sdružení ČOV Pa so -

hláv ky", ve dou cí účast ník sdružení VHS Břec lav s. r. o., Füg -
ne ro va 1161/1, 690 64 Břec lav, IČ: 42324149.

Z jednání rady a zastupitelstva obce

Čte nář sko - li te rár ní kroužek
Od 1. 10. 2012 byla při míst ní knihov ně za há je na čin nost

čte nář sko - li te rár ní ho kroužku. Kroužek na vště vu jí děti, kte -
ré si rády pře čtou ně ja kou pěk nou kni hu. Děti si samy
vy bí ra jí kni hy, kte ré chtě jí číst. 

Jako prv ní si vy bra ly kni hy od au to ra Pe te ra Ho lei no na,
kte rý ve svých kni hách po pi su je život roz ver ných mláďá tek
(koťátka, ště ňát ka, hou sát ka, apod.). Z to ho to cyk lu po há dek
se dě tem nej ví ce lí bi la po hád ka o ma lém hou sát ku, kte ré se
jme no va lo Kvá ček. Z této kni hy děti čet ly i před Vá no ce mi
při roz svě co vá ní stro meč ku. Mys lím, že vy stou pe ní se dě tem 
moc po ved lo a lí bi lo se i při hlížejí cím di vá kům. Ko nec roku
jsme osla vi li vá noč ní be síd kou. Uva ři li jsme si vo ňa vý čaj,
děti při nes ly vá noč ní cuk ro ví od svých ma mi nek, po ví da li
jsme si o Vá no cích a vá noč ních zvy cích a na ko nec si děti vy -
ro bi ly kra bič ku s vá noč ním mo ti vem. 

V sou čas né době máme ro ze čte ny pří běhy o med víd ko vi

Pú. Před každým čte ním si lá me me své ja zýč ky nad tak zva -
ný mi ja zy ko la my, kde se nej ví ce na smě je me, pro tože říci
10x po sobě na pří klad nej ku laťou lin ka těj ší je oprav du pro
ně kte ré do sti na má ha vé. Ale po ta ko vé to roz vič ce se čte hned 
o něco lépe. Když do čte me kni hu, děti se učí vlast ní mi slo vy
pře vy prá vět ob sah, a také si každou pře čte nou kni hu za pí ší
do svých čte nář ských de ní ků. V kroužku však jen ne čte me
a ne po zná vá me růz né kni hy, ale hra je me zde i vě do most ní
hry, ve kte rých se roz ví jí dět ská fan ta zie, tvo ři vost a myš le ní.

V roce 2012 jsme se schá ze li v knihov ně vždy v úte rý od
15:00 hod. do 16:30 hod., avšak od no vé ho roku se schá zí me
každý čtvr tek od 15:00 hod. do 16:30 hod. 

Milé děti, příjď te se mezi nás po dí vat, a po kud se vám
v na šem čte nář sko-li te rár ním kroužku bude lí bit, ro di če
vy pl ní při hláš ku a vy můžete pra vi del ně kroužek na vště -
vo vat. Bu de me se na vás moc tě šit.
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Masopust
Baso, rok ubě hl a my zase     
máme jen jed no přá ní.
Pro to se ob ra cí me k naší base                              
o radu, po pří pa dě po ká rá ní.   
Míša Pe louš ko vá a Kam ča Je doun ko vá             
na bab ských ho dech spě cha ly na frťana.           
Tato zprá va je cel kem nová,                                
ne do běh ly, upadly a pro bra la je až rána.   
Bára Grim mo vá a Říha Jir ka,
z ma so pus tu máme tuto zprá vu,   
na sále jim sta či la jen chvil ka,   
aby roz sed li vy cpa nou krá vu. 
Baso, teď se div, co se vše může stát,
když masky ob je ví se v síni.
Hana Maš ko vá si mys le la,
že jí přišli přát na její na ro ze ni ny.  
Na po zvá ní Máni Fa jmo no vé při šla                  
Eva Je doun ko vá s Mi la nem na kávu                 
s úsmě vem na líci,                                               
dodnes ne ví me, zda se z nich ně kdo hně vá,
ne by lo by div,                                                       
Ma ru na za po mně la ocet v kon vi ci.  
Ha nuš ka na poli ztra til mo bil,
byla to pro něho vel ká rána,
moc se na sebe zlo bil,
a pro sil, atˇmu jde po moc hle dat i Jana.
Pet ra Osi ku ne ško dí na po me nout                    
co se týká auta par ko vá ní.                                
Když jde na ran de, ne smí za po me nout             
za mknout auto, vy pnout svět la                         
a klíč v za pa lo vá ní.
Rosťa Krá lík ně jak špat nou paměť mívá,
bude po tře bo vat pev nou ruku,
v těch to le tech to málo bývá,
ne po znat svo jí ženu, když má pa ru ku.
Brát cizí kolo před pro dej nou,                        
to už vel ká od va ha je.                                     
Chlu di lo vé se to jed nou sta lo                         
a vi ní kem byla Dub šo vá Ma rie. 

                     

Ne ví me, co jed nou poš ta vy vá dě la,              
alarm hu čel, ště ka li psi.                              
Po li cie tu v mžiku byla                                 
a pa ni ka po celé ves ni ci.     
Na bab ské hody měli v šen ku smut né tvá ře,
to, co se sta lo, není žádný fór,
ne šla pípa, tak za vo la li opra vá ře
a ten zjis til, že není za pnu tý kom pre sor.
Ra dek Šťas t ný ml. a Jir ka Bí lek
ano, je to tak, na ple se Chlu di lům ukrást
vy hra nou srnu chtě li,
na štěs tí má Chlu dil ješ tě dob rý zrak
a tak zlo dě jíč ko vé smůlu měli.

Baso, vy řiď Věr ce Hra bi co vé,   
snad ne bu de na du tá,                
chce me jí je nom po mo ci.
Při od jez du od poš ty   
do bý vá se čas to do ji né ho auta,
vět ši nou do auta paní ve dou cí.
Pra cov ni ce naší pro dej ny ne ma jí dob ré bidlo,
ve stře hu musí být každou chví li,
děl ní ci z aqua par ku kra dou v pro dej ně jíd lo
a ve dou cí je při stih la, jak se jím v autě živí.
Baso, po moc nám od ha lit pro blém ve li ký,    
van da lo vé zne u ctí va jí pa mát ku mrt vých lidí.
Na míst ním hřbi to vě kra dou a roz bí je jí po mní ky,
po tres tej je, ať je všich ni vidí.
Míst ní obec ní pra cov ní ci mají nad se bou malý do zor
zvláš tě při špat né údržbě v zim ním čase.
Vy řiď jim, ať si dají dob rý po zor,
při pádu a úra zu lidí můžou se ocit nout v base.
Tě lo cvič nu v Pa so hláv kách na vště vu je nej víc mlá dež,
ale bor del z nich ni kdo ne vi dí.
Vždyť to nemůže být žádná zátěž,
když si po sobě ukli dí.
Baso, jsi chyt rá a vše vi díš,                                       
ne vě říš ale snům.                                                     
Sta ros ta s mís tosta rost kou plno věcí řeší,               
po raď jim, ne víš, kdy bude do sta věn                      
po ly funkč ní dům.                                                      
Po chval mys liv ce, a to ješ tě dnes,
do sta neš ma so pust ní žva nec,
že dě la jí mys li vec ký ples,
kde ne chy bí v tom bo le muflon, srna a ka nec.
Co dělá Lukáš Doležal                                        
to se jen tak ne vi dí.                                             
U Jed no ty za par ko val Avii,                                  
ta se roz je la a rov nou do lidí.                              
Zden ka Sed lá ko vá se jis tě zlo bit ne bu de,
při ces tě do prá ce spadla z kola na zem
a děl ní ci z aqua par ku
jí chtě li zved nout je řá bem.
Pro Ma ruš Fa jmo no vou v Po ho ře li cích označ každou díru,
sem tam jí hoď zá chran ná lana.
Ne dáv no tam na chod ní ku upadla
a od ře la si obě ko le na.
Jaru Buč ka ml. po řád ně hlí dej,
jsou k tomu řád né dů vo dy.
Ať ne spá lí si prs ty,
když je str ká do tep lé po pel ni co vé ná do by.
Ur či tě všech no vi díš sho ra
ne ho du měla Do man ská Anič ka.
Hlí dej jí, ne dáv no spadla z kola,
ne pře jem jí, aby šmatla la jako Ka čič ka.   

Říkání napsala paní Ludmila Kačicová s přispěním Aleny Slabé                                       

Sou těž pro dět ské čte ná ře  
V knihov ně pro běh ne od 1. úno ra do 30. červ na 2013 sou těž o nej lep ší ho čte ná ře.  Ne zá leží však na tom, ko lik knih si

děti na jed nou vy půj čí, ale spí še ko li krát na vští ví knihov nu, i když ode jdou tře ba jen s jed nou kni hou v ruce. Pro vý her ce
bude od mě nou pěk ná kni ha. 

                                                                                       Alena Kratochvílová - knihovnice                                                                               

Čte nář sko - li te rár ní kroužek (pokračování)
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Ju bi lan ti leden
Urbánková Anežka 77 let
Kec ko vá Šte fa nie             74 let
Vrš ko vá Eva            65 let
Kun co vá Vlas ta              66 let
Ga z geb Fran ti šek            65 let
Ála čo vá Ji ři na              63 let
Ingr Vla di mír             62 let
Huszar Jan                      55 let 

Ju bi lan ti únor
Sla bá Alžběta      81 let
Ur bá nek Mi loš             79 let
Ří má ko vá Te re zie      79 let
Bin der Vlas ti mil        79 let
Vrš ka Pa vel           75 let
Šťas t ná Dana      72 let
Br ve ní ko vá Amá lie    72 let
Lu kosz Evžen   65 let
Sed lá ko vá Zden ka 65 let
Chlu dil Jiří 65 let
Ka lous ko vá Mi la da              65 let
Go lej Le o pold              63 let
Grimmová Alena            63 let
Ur bán ko vá Zden ka         63 let
Hrubý An to nín            61 let
Lan go vá Ale na         60 let
Culek Jiří             55 let
Mašková Hana            50 let

Ju bi lan ti březen
Keck Fran ti šek       80 let
Fer by o vá Bri gi ta        74 let
Vla cho vá Ma rie     73 let
No vot ná Kvě ta     69 let
Buč ko vá Anna           64 let
Ku řit ko vá Jin dřiš ka   62 let
Brab co vá Ana stá zie   62 let
Sla vík Bo ři voj        61 let
Ří ho vá Bo hu mi la     60 let
Ka d líč ko vá Eva     55 let
Jan čík Jo sef             55 let
Ka d lí ček Ra dek         50 let
Očková Blanka         50 let 

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

Úmrtí
Dne 3. úno ra nás opus til náš spo -

lu ob čan pan On drej Očko.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -

nou sou strast.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Český zahrádkářský svaz Pasohlávky
pořádá v sobotu 16. 3. 2013 od 12.00 hod

 

TRADIČNÍ KOŠT VÍN
v sále místního kulturního domu.

K po sle chu hra je Vsetín ská cimbálová muzika,
vystoupí také pěvecký sbor MUŽÁCI z Březí.

Srdečně zvou pořadatelé.

Po čet oby va tel Pa so hlá vek na kon ci loň ské ho roku roz ší ři la dal ší dvě mi min -
ka, a tak bylo nut né, aby byla podle tra di ce slav nost ně při ví tá na. Ví tá ní ob čán ku
pro běh lo v ne dě li 3. úno ra na míst ním Obec ním úřa dě. Mezi ob čán ky se tak slav -
nost ně za řa dil dvou mě síč ní On dřej Tro jek a čtyř mě síč ní Len ka Ha náč ko vá. Děti
do pro vá ze li nejen ro di če, ale i pra ro di če, strýč ko vé a te tič ky a ne moh li chy bět ani 
kmo t ři. 

Celý pro gram za há ji la svou bás ní paní vy cho va tel ka Len ka Žalud ko vá. Pak
ná sle do val pro slov zá stup kyň Sva zu žen, nej prve paní Mar ce ly Pro cház ko vé,
poté paní Ale ny Sla bé. Poté při šly na řadu pod pi sy ro di čů a kmo t rů do pa mět ní
kni hy a pří pi tek. Celý pro gram za kon či ly bás ně před ná še né místními dětmi ze
základní ško ly.

Lout ko vá po hád ka v knihov ně

Ví tá ní ob čán ků

 V led nu se v naší knihov ně po dva dny hrá la lout ko vá po hád ka "Sně hu lák,
kte rý rád brus lil". 

Prv ní den na vští vi ly knihov nu děti z ma teř ské ško ly. Ovšem děti se na po hád -
ku ne při šly pou ze po dí vat, ale rov nou se do ní i za po ji ly. Za hrá ly si hvěz dič ky na
ob lo ze. Na svých če líč kách měly při pev ně né hvěz dič ky, a když náš sně hu lák za -
čal brus lit a zpí vat si, naše malé hvěz dič ky tan co va ly a zpí va ly spo leč ně s ním.
Nej prve si všich ni za zpí va ly pís nič ku "Sněží, sněží" a po té na "Ne bes ké lou ce". 

Dru hý den se při šli na po hád ku po dí vat žáčci ze zá klad ní ško ly.  Ale co se ne -
sta lo? Na še mu sně hu lá ko vi a hvěz dič kám se už ne chtě lo zpí vat, a tak si děti řek ly,
že to tak ne ne cha jí.  Jakmi le sně hu lák za čal brus lit, děti v tom okamžiku spus ti ly
své ob lí be né pís nič ky "Pás li ovce va la ši" a "Štěd rý ve čer na stal" a na ko nec si za -
no to va ly i pís nič ku, kte rou se ne dáv no na u či ly s paní uči tel kou "Sně hu lák". 

 Po po hád ce za ča lo v knihov ně vel ké tvo ře ní. Děti ze škol ky měly při pra ve né
pa pí ro vé sně hu lá ky, kte rým do ma lo va ly očič ka, nos a knof líč ky. Ško lá ci, kte ří
jsou zruč něj ší, si sně hu lá ka nej prve vy střih li, sle pi li a vy ma lo va li. Po tom se sně -
hu lá ci při pev ni li na špej li. A pro tože byly děti moc ši kov né, zby la chvil ka i na
po hád ku "Kr tek a sně hu lák". Škol káč kům po hád ku přečetla paní knihovnice,
školáci si pohádku přečetli sami.

Na zá věr ná vštěvy v knihov ně se s dět mi roz lou čil skří tek Kni hov ní ček i paní
kni hov ni ce.     

Kratochvílová Alena


