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Dětský den

Z jednání rady a zastupitelstva

V so bo tu 1. 6. 2013 od 14.00 hod. se
v prostoru u kabin za hřištěm a v prostoru
Yachtclubu uskuteční dětský den.
Srdečně zveme děti, mládež i dospělé k prožití
pěkného odpoledne se spoustou soutěží, her
a pěkných cen - střelba ze vzduchovky, poznávání zvěře, běh na gumě, flus šipkou, chůze po laně,
přetahování lanem, lukostřelba, hod na strašidlo,
hod kroužkem, slalom s balónem, trefa na bránu,
malování na obličej. Pro děti bude možnost svezení plachetnicí a motorovým člunem. Začátek je
ve 14.00 hod. u kabin na hřišti. Na začátek je připraveno překvapení. V rámci dět ského dne
proběhne ve 22.00 hod. u Yachtclubu ohňostroj.
V případě nepříznivého počasí se dětský den
nebude konat a uskuteční se v sobotu 8. 6. 2013.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 15. 4. 2013
RO schvaluje:
- na základě žádosti manželů Z. pronájem části pozemku parc. č. 5910
k.ú. Pasohlávky tak, aby hranice pronajaté části pozemku navazovala
na stávající oplocení kolem rodinného domu. Rada obce nesouhlasí
s pronájmem části pozemku 4933/191,
- uzavření Smlouvy o poskytování pravidelné servisní správy IT a dodávek zboží mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností
NetSERV, s. r. o., Pavlovská 531/46, 692 01 Mikulov,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty
291/27, 690 06 Břeclav, na zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti na akci "Pasohlávky - technické zázemí",
- schvaluje uzavření Smlouvy č. 216/2013 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a A. M.,
- uzavření Smlouvy č. 217/2013 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a K. M.,
- uzavření Smlouvy č. 218/2013 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a A. S.,
- uzavření Smlouvy č. 219/2013 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. V.,
- uzavření Smlouvy č. 342/2013 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Pasohlávská rekreační s. r. o.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. Ch.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a A. Ú.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a K. U.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a L. O.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. K.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. K.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. K.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a B. B.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. H.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. B.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. F.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a L. V.,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. T.,
- termín a program jednání zastupitelstva obce na 29. 4. 2013.
RO bere na vědomí:
- závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2012 dle zákona č. 250/2000 Sb.,

Tomáš Ingr, starosta obce

Špekáčky v hlavní roli
Zima už konečně nadobro skončila a přišel
tedy čas na akce pod otevřeným nebem. Letos tu
první uspořádal TJ Zetor Pasohlávky třicátého
dubna u příležitosti pálení čarodějnic.
První účastníci se scházeli na prostranství
u kabin již od sedmnácté hodiny. Všechny tu
vítaly dvě čarodějnice, které naštěstí nebyly skutečné, ale pouze kostýmované, a tak na hranici
neskončily.
Hořící hranice bývá typickým symbolem pálení
čarodějnic. Podle zvyku se stavěla vždy na nejvyšším místě v obci a měla všechny ochraňovat před
zlými kouzly čarodějnic. Tady však sloužila spíše
k opékání špekáčků, jejichž vůně se okolím linula
od samého začátku akce až do setmění.
Celé odpoledne se nenudil nikdo. Děti soutěžily
a radovaly se ze sladkých odměn. Dospělí se vrátili
do dětských let a s klacky plnými špekáčků se krčili
u ohně, aby si pak na opečené dobrotě pochutnali
buď sami, nebo se svými ratolestmi.
Nakonec však došlo i na skutečné upálení čarodějnice, naštěstí jen té umělé, vytvořené dětmi
ze slámy a hadrů.
Po setmění pak převzali zábavu po dětech
dospělí, kteří u kytary seděli a zpívali až do
pozdních hodin.
Bc. Simona Jelénková

- plnění rozpočtu obce za leden - prosinec 2012,
- plnění rozpočtu obce za leden - únor 2013.

RO souhlasí:

- na základě žádosti Jednoty, spotřební družstvo v Mikulově, se
sídlem Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, s realizací
stavby dle předložené projektové dokumentace pro územní
a stavební řízení na stavbu "Stavební úpravy prodejny, Pasohlávky č. p. 190, k. ú. Pasohlávky, poz. p. č. 652, 5056/1
a 5054/10", spočívající v rozšíření parkoviště před prodejnou,
- s veřejnoprávním projednáním stavby a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Stavební úpravy prodejny,
Pasohlávky č. p. 190, k. ú. Pasohlávky, poz. p. č. 652,
5056/1 a 5054/10",
- s vyvěšením moravské vlajky dne 5. 7. 2013 při svátku Dne
slovanských věrozvěstů.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 29. 4.
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o koordinaci staveb mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky, společnost ŽS REAL, a. s.,
Heršpická 813/5, 639 00 Brno, a společností PROSTAVBY, a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
24. 11. 2010 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a ŽS REAL, a. s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno,
- uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2012 - 12 - 03 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a PROSTAVBY
a. s., Zengrova 2, 615 00 Brno (vícepráce na stavbě "ATC
Merkur - recepce a příjezdová komunikace" vzniklé z důvodu archeologického průzkumu),
- na základě žádosti společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
výjimku z nočního klidu pro provozovnu restaurace Rekreačního zařízení Laguna Pasohlávky, a to vždy ve dnech pátek sobota do 23:00 hod. v době květen - srpen 2013,
- na základě žádosti společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
hudební produkci v ATC Merkur dne 11. 5. do 02:00 hod. následujícího dne při zahájení turistické sezony v ATC Merkur,
- uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Yachtclub Pasohlávky o. s.,
Vackova 1581/50, 612 00 Brno - Královo Pole, na dobu určitou do 31. 12. 2017,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
11. 3. 2010 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky,
společnost Pasohlávská s.r.o. a společnost black MACHINE s. r. o. Nikolčice.
RO bere na vědomí:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku zpracovanou auditorem,
- dopis s poděkováním OS Diakonie Broumov za zorganizování sběru použitého ošacení v obci,

- zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č.
416/2004 Sb., v platném znění, zpracovaný společností
ON - OK Libina s. r. o.,
- oznámení ZO KSČM Pasohlávky o svolání manifestace
k výročí osvobození obce dne 6. 5. 2013.
RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků parc. č. st. 884 o výměře 178 m2, parc. č. 5036/1
o výměře 270 m2 a parc. č. 5033 o výměře 118 m2, za cenu
4 Kč/m2/rok.
Rada obce ukládá starostovi obce zaslat k oznámení MěÚ
Pohořelice nesouhlasné stanovisko s dělením pozemku parc. č.
5146 v k. ú. Mušov vzhledem k tomu, jak dopadla situace při
dělení pozemku v k. ú. Mušov, který byl v majetku P. D. Vznikly zde nepovolené stavby spojené s rekreací, které nejsou
v souladu s územním plánem.

Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 29. 4.
ZO schvaluje:
- vypořádání připomínek k návrhu územního plánu obce Pasohlávky dle přílohy č. 1,
- rozpočtové opatření č. 1/2013,
- odprodat pozemky p. č. 5025/11 o výměře 50 m2, p. č. 5031/3
o výměře 505 m2, p. č. st. 5033 o výměře 89 m2, rozestavěnou
budovu (betonový základ) na pozemku p. č. st. 5033, vše v
k. ú. Pasohlávky za cenu 360 Kč/m2 pozemků a za cenu ve
výši 25.760 Kč rozestavěnou budovu manželům N. a P. H.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel,
- odkoupení pozemku p. č. 9895, ostatní plocha, o výměře
280 m2, v k. ú. Dolní Dunajovice za celkovou kupní cenu
42.000 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí
Dolní Dunajovice a Obcí Pasohlávky,
- členy dozorčí rady společnosti Thermal Pasohlávky a. s.,
na funkční období 5 let, V. E. a J. D.,
- přílohu č. 7 ke Statutu sociálního fondu,
- uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě k odprodeji
pozemků p. č. 5033, p. č. 5036/1 a p. č. st. 884 mezi Obcí
Pasohlávky a manžely J. a S. J.,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku
ze psů po úpravě,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se
Smlouvou o budoucí smlouvě o napojení na ČOV mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností ŽS
REAL, a. s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno.
ZO neschvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 2181/4
v k. ú. Mušov.
ZO bere na vědomí výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a. s. za rok 2012.
ZO neakceptuje nabídku P. V. na úpravu územního plánu
obce Pasohlávky a na odkup pozemku p. č. 5073/9 v k. ú.
Pasohlávky.

Největší lákadla: Desmod a Děda Mládek Ilegal Band
Zahájení turistické sezony v kempu ATC Merkur Pasohlávky bývá jednou z hlavních kulturních akcí celého roku.
Letošní ročník se uskutečnil jedenáctého května a asi nejvíc
ho ovlivnilo počasí, které návštěvníkům opravdu nepřálo.
Ani celodenní déšť však nakonec neodradil celkem velký
počet příznivců této akce. Určitě k tomu pomohlo i zastřešení
většinové plochy náměstíčka.
Celý program byl zahájen v pravé poledne a moderování se
opět ujal Ondřej "Blažmen" Blaho. Divákům se tu postupně
představili již tradiční účinkující, jako jsou Mažoretky z Pohořelic, Funny Angels nebo Novoveská Štístka. Odpolední program pak patřil hlavně hudebním hostům, jako jsou Elán
Revival či Marek Ztracený, který dokázal svým vystoupením
zaplnit téměř celé náměstíčko svými příznivci. Na své si přišli
i fanoušci tvrdší muziky, kteří si "zapařili" při hudbě skupiny
Arakain. Pak se už na scéně objevil asi největší tahák celé
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akce, a to slovenská skupina Desmod, která tu vystupovala už
podruhé. Ani to však nikomu nevadilo a kapelu všichni vítali
a společně s ní si zazpívali její největší hity, jako Na Tebe Závislý nebo Pár dní. Ještě víc však dokázala publikum rozparádit skupina Děda Mládek Ilegal Band, která zazpívala nejen
největší a nejznámější hity od Ivana Mládka, ale přidala i songy ze své vlastní tvorby. Na závěr večera pak zahrála i skupina
Kristovy Léta, která tu měla také dostatek svých příznivců.
Součástí akce byla i autogramiáda vybraných hráčů hokejového klubu HC Kometa Brno. Připraven byl i program na
pláži u Velké laguny a různé atrakce pro děti, které však zůstaly, vzhledem ke špatnému počasí, víceméně opuštěny.
Ještě před půlnocí byl pro diváky připraven již tradiční závěrečný ohňostroj, který tu na ně bude jistě čekat i příští rok.
A snad na ně bude čekat i příznivější počasí.
Bc. Simona Jelénková
Pasohlávský zpravodaj

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň
mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby
veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně - Bosonohách na
Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo
přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
m Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
m Kariérní poradenství
m Zprostředkování studijních a profesních stáží

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na
jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času
i ceny. "Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání
naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani
netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici
a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi,

poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví
zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou," říká
informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. "Když člověka vyhodí z práce, žádnou
nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit,
že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních
konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe," vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty,
kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci
CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních
grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování
a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé
totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz,
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Rej malých čarodějů a čarodějnic
Pálení čarodějnic, nebo také filipojakubská noc, se odehrává vždy 30. dubna. Lidé věří, že v tento den (hlavně noc)
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Také naše
knihovna ve spolupráci s mateřskou a základní školou připravila slet malých čarodějů a čarodějnic.
30. dubna před desátou hodinou dopolední se z místního
rozhlasu rozezněly písničky pro děti a to už občané v Pasohlávkách věděli, že ze školy a školky vychází čarodějnický
průvod. První zastávka čarodějnic a čarodějů s vysokými čarodějnickými klobouky byla před obecním úřadem. Zde na
ně čekaly dvě babice čarodějnice z pasohlávké knižnice, které přivítaly celý čarodějnický rej čarováním, mícháním
kouzelných lektvarů a dokonce i strašidelným zaklínáním.
Ale nebojte, nakonec vše dobře
dopadlo. Malí čarodějové a čarodějky si totiž pro babice
při pravi li vel ké pře kva pe ní
v podobě čarodějnických říkanek a básniček. Nakonec si
všichni společně zatancovali
a zazpívali. Babice čarodějnice roz da ly ba rev ná lí zát ka
a popřály všem skvělé létání
a hlavně hladké přistání.
Po bujarém přivítání se čar o děj ni c k ý rej r oz l ou č il
s přihlížejícími a vydal se na
cestu po Pasohlávkách za doprovodu dět ských písni ček.
I když všichni vypadali strašidelně, nemusel se nás nikdo
bát. Celý průvod byl veselý,
a kdo nás potkal, ten měl hned
lepší náladu.
Myslím, že čarodějnický rej
se líbil nejen čarodějům, ale
také všem přihlížejícím. DoPasohlávský zpravodaj

konce nám přálo i počasí. Z oblohy se usmíválo sluníčko
a šimralo nás svými hřejivými paprsky.
Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří se přišli podívat na vystoupení malých čarodějníků před Obecním
úřadem. Také děkuji učitelkám školy a paní vychovatelce,
které s dětmi nacvičily básničky a písničky. Poděkování patří
také paní Langové, která nám do rozhlasu pouštěla písničky
Dády Patrasové, aby se čarodějníkům vesele rejdilo.
Alena Kratochvílová

Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách
knihoven www.knihovnapasohlavky.webk.cz.

3

Jak jsme ve školce slavili Svátek matek
To bylo těšení, to bylo příprav!
A už tu byl čtvrtek 9. května 2013
odpoledne a do naší školičky se scházeli maminky, tatínkové a další hosté.
Všichni zvědaví, co je čeká.
Děti jim zazpívaly, přednesly básničky, zahrály pohádku a pomohly dědečkovi vytáhnout řepu a předvedly
tanec broučků s barevnými tykadly.
Pak už přiložili ruku k dílu všichni.
Společně vykouzlili maminkám květinu z barevného papíru a z písku nebo
krupice obrázek.
Odpoledne nám tak uteklo jako
voda.
Ma min kám díky za je jich péči
a lásku!
Učitelky MŠ

Výsledky utkání TJ ZETOR Pasohlávky
Sobota 16. 4.
Sokol Pohořelice "B" - Zetor Pasohlávky
1:3
Střelci branek: Tomek Mira 2, Sýkora Víťa
V sobotu jsme odehráli první jarní utkání na půdě v Pohořelicích. Hned od první minuty jsme na domácí vletěli a po prvních šancích jsme domácím vsítili první branku.
Na konci první půle domácí kopali pokutový kop, ale nedali, poločas jsme vyhráli 1 : 0.
Na začátku druhé půle domácí vyrovnali, ale naše mužstvo ihned skóre opět navýšilo a
my vedli 2 : 1. Ke konci zápasu jsme ještě vstřelili třetí gól a vyhráli jsme 3 : 1.
Neděle 21. 4.
Zetor Pasohlávky - Sokol Klentnice
8:0
Střelci branek: Tomek Mira 3, Krejčiřík Zdeněk 2, Kadlíček Mara, Trojek Ondra,
Osika Staňa
V neděli jsme odehráli domácí utkání proti Klentnici. Hned po začátku utkání jsme
soupeře zatlačili před jeho bránu a vytvářeli si brankové příležitosti. Z množství šancí jsme dokázali tři proměnit a první půli jsme vyhráli 3 : 0. Druhá půle byla úplně
stejná jako první, opět jsme soupeře zavřeli před jeho bránu a vytvářeli si plno šancí.
Z těch mnoha šancí jsme proměnili pět a utkání vyhráli 8 : 0.
Neděle 28. 4.
Dynamo Cvrčovice "B" - Zetor Pasohlávky
1:6
Střelci branek: Šnepfenberg Lukáš 3, Tomek Mira, Osika Staňa, Sýkora Víťa.
V neděli jsme odehráli mistrovské utkání na půdě ve Cvrčovicích. Povzbuzeni domácí výhrou jsme domácím vnutili naši hru a začali si vytvářet brankové příležitosti.
Z mnoha šancí jsme dvě proměnili a poločas vyhráli 2 : 0. V druhé půli domácí
snížili, ale naše mužstvo přidalo další čtyři góly a my vyhráli zaslouženě 6 : 1.
Neděle 5. 5.

Zetor Pasohlávky - Sokol Milovice
4:2
Střelci branek: Krejčiřík Zdeněk 3, Tomek Mira.
V neděli jsme odehráli domácí utkání proti Milovicím. Povzbuzeni venkovní výhrou
jsme soupeře zatlačili před jeho bránu a vytvářeli si brankové příležitosti. Z množství
šancí jsme dokázali čtyři proměnit a i když nám soupeř vsítil branku, první půli jsme
vyhráli 4 : 1. Druhou půli jsme začali opět náporem, ale bohužel jsme žádnou šanci
nevyužili a soupeř nám vstřelil druhý gól a upravil tak výsledek na 4 : 2. Ještě v závěru zápasu jsme kopali pokutový kop, ale bohužel jsme neproměnili a utkání jsme
tedy vyhráli 4 : 2.
Doufám, že jsme naše fanoušky nezklamali a že nás budou podporovat v ještě větším
počtu než doposud. Občerstvení je při domácích zápasech zajištěno, takže se mohou
v pohodě občerstvit. DÍKY!!!
Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš
Zpracovala: Ludmila Šnepfenbergová

Společenská
kronika
Jubilanti červen

Kratochvílová Apolena
79 let
Šťastný Josef
78 let
Suchánek Rudolf
75 let
Krejčiřík Miroslav
75 let
Kadlíčková Milada
72 let
Jedounková Jarmila
72 let
Wächterová Anna
71 let
Šnepfenberg Milan
70 let
Langová Olga
70 let
Mihoková Elena
66 let
Golej Milan
65 let
Kraus Jiří
65 let
Tuček Lubomír
64 let
Domanská Anna
63 let
Opluštil Bohuslav
61 let
Uherková Jitka
60 let
Zelenák Ivan
55 let
Surovcová Alena
50 let
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.

Narození

Dne 24. 4. 2013 se manželům Lucii a Robinu Kašpárkovým narodila
dcera Valentýna.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Valentýnku vítáme
mezi nás.
Alena Slabá
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