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Z jednání rady a zastupitelstva

Zájezd do ZOO
Obec Pasohlávky ve spolupráci s komisí pro kulturu a sport pořádá v sobotu 15. 6. 2013 zájezd do
Zoologické zahrady ve Vídni (Rakousko). Odjezd
au to bu su z au to bu so vé za stáv ky je plá no ván
v 7.30 hod. a předpokládaný příjezd domů je cca
v 17.00 - 18.00 hod. Cena vstupného je 13 EUR za dospělou osobu, 6 EUR za dítě ve věku 6 - 18 let. Děti do
6 let mají vstup zdarma.
Zájemci se mohou hlásit osobně na Obecním úřadě v Pasohlávkách, telefonicky na tel. č. 519 427 710
nebo mailem na obec@pasohlavky.cz. Po obsazení
plného počtu míst v autobuse se již nebude možno
přihlásit, proto doporučujeme včasnou rezervaci. Zájemci si uhradí vstupné, kte ré se bude vybírat
v autobuse. Autobus bude hrazen z rozpočtu obce.
Další výdaje vzniklé útratou v ZOO si hradí každý individuálně.
Upozornění rodičům: každé dítě musí mít svůj
cestovní pas! Není možné mít zapsané dítě pouze
v občanském průkazu. Doporučujeme vyřídit cestovní pas co nejdříve, abyste jej pro děti měli do konání
zájezdu vyřízený.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 18. 3. 2013
RO schvaluje:
- navržený projekt na revitalizaci potoka dle předloženého podkladu pro projekt s názvem akce "Pasohlávky - polohopisné
a výškopisné zaměření terénu a potoka",
- na základě žádosti předsedkyně Komise pro kulturu a sport v Pasohlávkách bezplatný pronájem kulturního domu a prominutí poplatku za spotřebu el. energie a poplatku za vodné - stočné při
pořádání dětského karnevalu dne 6. 4. 2013. RO dále schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 3.500 Kč na nákup odměn pro děti,
- na základě žádosti SDH Pasohlávky bezplatný pronájem kulturního domu dne 2. 11. 2013 při pořádání "Břeclavské hasičské
ligy" a s tím spojené večerní zábavy. SDH Pasohlávky si pouze
uhradí spotřebu energií,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 140/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a B. P.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 123/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. B.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 118/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. B.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 103/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. P.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 99/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. B.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 98/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. V.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 95/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a D. A.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. B.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 82/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a B. V.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 63/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. K.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 57/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. F.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 52/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a H. S.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 20/2005 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. G.,
- Smlouvu č. 215/2013 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a L. M.,
- na základě žádosti Českého zahrádkářského svazu Pasohlávky prominutí poplatku za pronájem sálu při pořádání tradiční výstavy vín
ve dnech 10. 3. 2013 - degustace, a 16. 3. 2013 - výstava vín,
- na základě žádosti TJ ZETOR Pasohlávky pronájem kulturního
domu dne 30. 3. 2013 při pořádání velikonoční zábavy. Rada
obce schvaluje prominutí poplatku za pronájem KD a výjimku
z nočního klidu do 03:00 hod. následujícího dne,
- termín a program jednání zastupitelstva obce na 27. 3. 2013,

Zájezd na muzikál
Obec Pasohlávky pořádá v sobotu 12. 10. 2013 zájezd do pražského Divadla BRODWAY na nový
muzikál "Mata Hari".
Muzikál Michala Davida je na motivy života nizozemské orientální tanečnice, která se v průběhu první
světové války stala agentkou Německa a Francie. Začátek představení je ve 14:00 hod., předpokládaný
odjezd autobusu je cca v 10:00 hod. Občané, kteří
mají zájem muzikál navštívit, se mohou hlásit na
Obecním úřadě v Pasohlávkách osobně, telefonicky
na č. 519 427 710, nebo mailem na
obec@pasohlavky.cz.
Zájemci po nahlášení uhradí vstupné ve výši
700 Kč, které bude vybíráno na Obecním úřadě.
Vstupné je nutno zaplatit co nejdříve po přihlášení.
K dispozici je 50 kusů vstupenek, proto neváhejte
s včasnou rezervací. Po vyprodání všech vstupenek
již nebude možné se přihlásit. Doprava autobusem
bude hrazena z rozpočtu obce. Přesný odjezd autobusu bude oznámen prostřednictvím místního rozhlasu.
V případě, že by se autobus nenaplnil zájemci z řad
místních občanů a jejich známých, budou vstupenky
nabídnuty občanům okolních obcí.

- uzavření Dodatku číslo 2 Smlouvy o dílo č. 05476/2013
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Sdružení
ČOV Pasohlávky, vedoucí účastník sdružení VHS
Břeclav se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav.

RO bere na vědomí:
- zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2012 v obci Pasohlávky od Policie ČR, Územní odbor Brno - venkov, Obvodní oddělení Pohořelice,
- sdělení k žádosti o úplatný převod zemědělských pozemků
od Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový
úřad pro JMK, Hroznová 17, 603 00 Brno. RO doporučuje
ke schválení zastupitelstvu obce pozemky ve vlastnictví
této instituce při schvalování nového územního plánu převést na plochy zeleně a předejít tak spekulacím při převodu
pozemků od pozemkového úřadu,
- poděkování za pomoc při přípravě a realizaci Tříkrálové
sbírky 2013 od Diecézní charity Brno, Oblastní charita
Břeclav,
- informaci starosty, že návrh na odkup pozemku p. č. 9895
v k. ú. Dolní Dunajovice ve vlastnictví obce bude nyní
projednán na zastupitelstvu obce Dolní Dunajovice,
o jehož výsledku budeme následně informováni, stejně
tak bere na vědomí informaci, že o odkup tohoto pozemku
projevil zájem místní občan Pasohlávek, který v předmětné záležitosti kontaktoval Obec Dolní Dunajovice.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 2. 4. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemků mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Občanské sdružení Manner,
Manerov 55, 683 41 Bohdalice,
- uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i, při stavbě
"Rozšíření ČOV Pasohlávky - I. etapa",
- uzavření Dohody o narovnání mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a společnost H. R. S. a. s., se sídlem
Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha - Nové Město,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Vinofrukt a. s., Kostelní
416, 691 85 Dolní Dunajovice, na akci "Revitalizace potoka v obci Pasohlávky",
- pořízení kompostérů pro občany Pasohlávek do domácností formou zápůjčky. Z doručených nabídek byly vybrány dva typy kompostérů, z nichž si občané budou moci

vybrat, který typ si do své domácnosti zvolí. RO ukládá
starostovi obce zajistit poptávku mezi občany, a podle
zájmu občanů se o výběru rozhodne na dalším jednání
rady,
- pořádání zájezdů, červen - ZOO Vídeň, říjen - muzikál
Praha, pro občany a úhradu nákladů za dopravu z rozpočtu obce.

RO bere na vědomí dopis pana P. V. a doporučuje jeho
projednání na zastupitelstvu obce.
RO neschvaluje na základě žádosti pana T. B. odprodej
části pozemku 5051/79 o výměře 14 m2 ve vlastnictví Obce
Pasohlávky.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 27. 3.
ZO schvaluje:
- odprodat pozemek p. č. 4933/205 o výměře 92 m2 v k. ú.
Pa so hl áv ky , od dě l e n ý g e o me t ri c k ým p lá ne m
č. 653-3121/2012 ze dne 16. 1. 2013, který vznikl z pozemku p. č. 4933/107, o výměře 92 m2, v k. ú. Pasohlávky
za cenu 300 Kč/m2, manželům D. a M. S. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel,
- záměr odprodeje pozemků 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 cenu ve výši 25.760 Kč za rozestavěnou budovu. ZO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr
na odprodej pozemků ve znění dle přílohy č. 1,
- uzavření kupní smlouvy na odprodej movitého majetku
a zboží, mezi Obcí Pasohlávky a společnosti Pasohlávská
rekreační s. r. o.,
- podání připomínek k návrhu územního plánu obce Pasohlávky, a to jako změnu využití plochy následovně: Plochy Z 06, Z 07, Z 14, Z 16 a Z 52 zahrnout do ploch UZ plochy veřejné zeleně. Pozemek p. č. 6215 v k. ú. Pasohlávky (v ploše Z 71) zahrnout do ploch UZ - plochy veřejné zeleně.
ZO revo kuje usnese ní zas tu pitelstva obce ze dne
27. 2. 2013, bod č. 5.
ZO na základě předložených nabídek neschvaluje odprodej pozemků p. č. 4961/17 o výměře 1.008 m2, pozemek p. č.
4961/11 o výměře 2.277 m2, st. 796 o výměře 277 m2 a budovu bez č. p. na pozemku p. č. st. 796, vše v k. ú. Pasohlávky.
ZO ruší záměr odprodeje výše uvedených nemovitostí.

Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku
V návaznosti na rozvoj mobilních komunikačních technologií se rozvíjí i mnohé další oblasti. Jednou z nich jsou
i služby turistům i obyvatelům jednotlivých regionů. Jednu
takovou novou službu bych vám ráda představila.
V uplynulých dnech se v obcích a chráněných územích
mikulovského mikroregionu objevily malé zelené informační
tabulky - tzv. tagglisty, ale v souvislosti s touto službou se
můžete setkat i s výrazy jako bee tagg, QR kód, virtuální naučná stezka, stezka pro mobilní telefon. Vždy ale jde o jednu
věc.
Představte si, že jste turista a chcete se na výlet připravit.
Víte, že v oblasti, do které směřujete, jsou instalované tagglisty. Máte telefon s fotoaparátem a přístupem na internet.
Chcete se o oblasti rychle a krátce něco dovědět. Máte
všechny předpoklady využít přednosti naučné stezky v telefo nu. V klidu do mo va si přes www.tagg ma nager.cz
nahrajete jednoduchou aplikaci (některé telefony ji již
v sobě obsahují). V terénu pak najdete tagglist, otevřete apli2

kaci a vyfotíte kód. Ten vás přesměruje na webovou stránku
s informacemi o obci, chráněném území, jeho zajímavostech, atd. Text je vždy doplněn fotografiemi či obrázky.
Informaci si můžete po přečtení v mobilu ponechat, nebo vymazat. Nebo si vše prostudovat předem u počítače a do
terénu vyrazit vybaven veškerými informacemi.
Celkem na území mikroregionu je momentálně nainstalovaných 80 zastavení v 8 stezkách - sídla mikroregionu
(2 stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR Tabulová
hora, Růžový vrch a Kočičí kámen, chráněná území, Natura
2000 a památné stromy.
Tyto první tagglisty v regionu vznikly díky iniciativě
Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, které
získalo finanční prostředky pro projekt Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsku - Hor ňácku a Miku lov sku
z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Eva Řezáčová, CEV Pálava
www.cev.palava.cz
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Sjezd strany Moravané
Vážení spoluobčané,
pokud jste procházeli v sobotu 13. 4. nebo v neděli dopoledne 14. 4. 2013 kolem kulturního domu, možná jste se
pozastavili nad tím, co že se to v kulturním domě děje.
Konal se zde pátý zemský sjezd politické strany Moravané, který si zvolil předsednictvo strany. Ve funkcích
předsedy a prvního místopředsedy strany byli potvrzeni Milan Trnka a Zdeněk Zbožínek, novými místopředsedy byli
zvoleni Ondřej Hýsek, Tomáš Ingr a Jiří Novotný.
Delegáty sjezdu byl schválen nový volební program strany, který se zaměřuje na úspěch strany v blížících se
evropských a komunálních volbách, ale i ve volbách do Parla men tu Čes ké re pub li ky. Stra na Mo ra va né usi lu je
o obnovení samosprávy historických zemí. Strana je pro decentralizaci, tedy přenesení některých kompetencí ze státní
na zemskou úroveň. Rovněž je pro zrušení či omezení nákladného a nepříliš funkčního systému krajů. Je stranou
proevropskou, stranou zemského patriotismu, vymezující se
vůči nacionalismu a netoleranci ve společnosti.
Strana i nadále podporuje aktivity Moravského kulatého
stolu a aktivně spolupracuje s dalšími promoravskými organi za ce mi, na pří klad s Mo rav skou ná rod ní obcí při
vyvěšování moravské vlajky. Reaguje na poptávku z posledního sčítání lidu, v němž se k moravské národnosti přihlásilo
630.000 občanů České republiky.
Zároveň zde uvádím část mého projevu kandidáta na místopředsedu:
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Tomáš
Ingr, za necelý měsíc mi bude 34 let, od svých 21 let pracuji
v zastupitelstvu obce a starostou obce Pasohlávky jsem od
roku 2006.
Ač jsem časově velmi zaneprázdněný, myslím si, že bych
mohl být naší straně přínosem, a to v tom, že mám zkušenosti
se samosprávou a státní správou. Mé zkušenosti mohu uplatnit při jednání s ostatními starosty a případně dalšími
státními organizacemi.
Myslím si, že je vhodné období, abychom zapůsobili na
obyvatele Moravy a Slezska a pokusili se získat na svou stranu ať už nerozhodnuté voliče, tak i občany, kteří nechtějí jít
k volbám.
Jsem přesvědčený, že strana Moravané by se měla před
nadcházejícími volbami v příštím roce velmi jasně vymezit,
čeho chceme dosáhnout v případě, když nás lidé podpoří.
Myslím si, že by se naše nově zvolené vedení mělo zabývat následujícími otázkami:
- měli bychom voličům slíbit, že budeme tvrdě prosazovat
účelné vynakládání veřejných prostředků z veřejných
rozpočtů,
- v případě úspěchu v parlamentních volbách bychom měli
voličům slíbit, že navrhneme zákon na zrušení či snížení
5% hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny - já osobně zastávám názor, ať naši zemi řídí více menších stran
než pár velkých ovládaných lobbisty. Tím by se vládnoucí
strany musely spolu vzájemně bavit a dělat zákony ve prospěch občanů naší země a ne pro pár vyvolených, kteří
nás tu drancují a pak všechny ty zákonné paskvily platíme
my. I do parlamentu by se mělo volit podle osobností
a programů a ne stranicky. Líbí se mi myšlenka pana Janečka o snížení počtu poslanců podle počtů okresů, a to
tak, aby každý okres měl 2 poslance. Volby by probíhaly
tak, že by každý volič měl 2 plusové a 1 mínusový hlas. Je
to velmi zajímavě matematicky vymyšlené a mohlo by to
Pasohlávský zpravodaj

pomoci vyměnit současný systém. Zdá se mi to ještě lepší,
než jen snížit hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny,
- měli bychom navrhnout zákon na zrušení imunity politiků nechť jsou všichni za své činy plně zodpovědní. Já nevidím
důvod, proč já jako starosta obce mám být plně trestně odpovědný za jakoukoliv chybu a naši páni poslanci a senátoři mohou beztrestně schvalovat zákony, které jasně
poškozují naši zemi a naše občany. Trestně právní odpovědností zákonodárců by se eliminovali ti kumpáni, kteří si
jdou do parlamentu nahrabat a nakrást,
- samozřejmě naším hlavním krédem by měla být samospráva Moravy a Slezska, a to bychom měli uvádět na příkladu, jako je tomu v Německu a Rakousku. Měli bychom
jasně deklarovat, že nám nejde o rozdělení republiky na
Čechy a Moravu, tak jak to v minulosti bylo se Slovenskem. Nám nejde o odtržení Moravy, ale o samosprávu
Moravy a Slezska. Stále hodně lidí si myslí, že nám jde
o rozdělení republiky. Měli bychom umět vysvětlit, že
chceme více kompetencí přenést z centrální vlády a parlamentu na jednotlivé zemské samosprávy. Všichni občané snad už dnes vidí, že cent rální ří zení z Prahy
neprospívá nikomu tady na Moravě a ve Slezsku. Toto bychom měli umět našim občanům vysvětlit.
Podle mého bychom se také měli zamyslet, zda by stálo za
úvahu vytvoření petice, která, pokud ji podepíše dostatečné
množství lidí, by prosadila v rámci parlamentních voleb referendum. Cílem referenda by mělo být to, že poslanci budou
muset ve svém čtyřletém funkčním období přichystat kroky
k fungování spolkových zemí v České republice. Samozřejmě
by to museli i případně schválit.
Myslím si totiž, že pokud vytvoříme petici a v této petici
občanům Moravy a Slezska velmi dobře popíšeme fungování
spolkových zemí (jak jsem již uváděl příklad Německa a Rakouska), tak by se nám mohlo podařit prosadit i případné
referendum. Referendum by se mohlo konat spolu s parlamentními volbami, a to pouze na Moravě a ve Slezsku.
V referendu by bylo uvedené, že my, občané Moravy a Slezska, požadujeme zřízení spolkových zemí, abychom si určité
věci mohli rozhodovat u nás na Moravě a nerozhodovalo by
se o nich v Praze.
Od tohoto postupu si slibuji to, že bychom:
1) na sebe upozornili a vešli do povědomí většiny lidí,
2) pokud bychom neuspěli jako strana v parlamentních volbách, mohlo by se třeba podařit alespoň referendum a pokud by byl dostatečný počet občanů v referendu pro, bylo
by pro parlamentní strany závazné a museli by tyto kroky
ke zřízení spolkových zemí uskutečnit.
Zkuste o tomto mém návrhu trošku pouvažovat.
Také by si nově zvolené vedení mělo rozmyslet a navrhnout ostatním členům strany Moravané, zda půjdeme do
voleb samostatně nebo zda půjdeme s nějakou další politickou stranou či hnutím.
Já osobně bych navrhoval:
co nejdříve oslovit Tomio Okamuru a nabídnout mu spolupráci. Možná už oslovený z naší strany byl, ale o tom
nejsem informován. Je to moravák a také senátor. Sám deklaruje, že bude kandidovat i do Poslanecké sněmovny a chtěl by
založit hnutí. Má jediný bod programu: Změnu ústavy směrem k přímé demokracii, to znamená přímou volbu starostů,
poslanců, hejtmanů, zároveň odvolatelnost všech těchto politiků v referendu, pokud nesplní svůj program. Takže prvně
3

Sjezd strany Moravané - pokračování
chce prosadit zákon o referendu a pak už si lidé vlastně rozhodnou sami to, co chtějí.
Dále pan Okamura říká: Pakliže se mi podobné hnutí podaří dát dohromady, tak podpoří vládu pouze pod jednou
podmínkou - a tou je zmíněná změna ústavy. Aby se to podařilo,
musíme získat alespoň deset procent hlasů, abychom měli třeba
dvacet poslanců, což by na základě mé vlastní zkušenosti stačilo, aby na takovém počtu záviselo bytí a nebytí vlády.
Podle mě bychom měli zkusit s panem Okamurou jednat a
případně se dohodnout na spolupráci. Myslím si, že jak my
jemu, tak on nám může velmi pomoci.
Případně zkusit jednat s jinými stranami a hnutími.
V tomto ale musíme být opatrní, abychom se nespojili s někým, kdo nám spíše ublíží, než abychom si vzájemně pomohli.
Chtěl bych se také dotknout otázky nabírání nových členů. Samozřejmě jsme rádi za každého nového člena, ale
musíme být opatrní. Může se v blízké budoucnosti stát, že se
k nám budou hrnout noví členové, kteří budou kariéristi nebo
přímo zloději. Byl bych velmi nerad, pokud bychom uspěli,

aby naši stranu zastupoval někdo, kdo bude tunelovat veřejné finance (to se týče všech voleb - ať parlamentních, do
evropského parlamentu, a nebo jen v komunálních volbách).
Víme, že dnes jsou lidé hákliví a už nemají důvěru ani v ty
malé strany, příklad vidíme u Věcí veřejných. A jak jsem již
řekl, byl bych velmi nerad, kdyby někdo z našich členů
a potažmo tím i celá strana zklamala naše voliče.
A také bychom měli zapracovat na případných sponzorech strany. Mám signály, že by nás podpořili majitelé
některých moravských firem. Otázkou je, zda jim budeme
umět nabídnout náš program, který by jim mohl pomoci
v podnikání.
Mrzí mě, že na místopředsedu nekandiduje žádná žena,
protože by měla můj hlas, a to z důvodu, že je potřeba mít
i ženský prvek v politice. Jako příklad uvedu složení našeho
zastupitelstva obce. Máme 15 zastupitelů a z toho je 8 mužů
a 7 žen. Podle mě je to ideální rozložení.
Tomáš Ingr

Charitní pečovatelská služba
Vážení občané,
charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba Břeclav se
sídlem v Pohořelicích na penzionu Tyršova 234 Vám nabízí
pomoc v situaci, kdy již sami nezvládáte vše jako dřív nebo
když Vaši rodinní příslušníci nemají tolik času jak byste si to
přáli. Pomoc se týká při vyřizování na poště, úřadu, u lékaře,
při vyzvedávání léků v lékárně, při nákupech každodenních
i v případě potřeby větších , dále při úklidu Vaší domácnosti,

při péči o Vaši osobu - koupání, mytí vlasů, apod.
Zárukou dobře odváděné práce a naší profesionality jsou
desítky spokojených spoluobčanů.
Obraťte se s důvěrou na nás, jsme tu pro Vás každý den
od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hod.
Za Charitní pečovatelskou službu v Pohořelicích
p. Jitka Petříková
tel.734 510 661.

Zprávy z místní školy
Návštěva knihovny
Naše spolupráce s místní knihovnou a především s paní knihovnicí Alenou Kratochvílovou pokračovalo další návštěvou.
Tentokrát na téma "Březen měsíc knihy". Čekalo nás čtení
úryvků z dětských knih, hádanky a úkoly zaměřené na poznávání literárních hrdinů z pohádek, večerníčků. Jeden příběh
nám přečetla dokonce i naše kamarádka Natálka z 2. třídy.
4. března jsme navštívili brněnské Planetárium. Viděli
jsme pohádku "Copak dělá sluníčko", noční oblohu plnou
hvězd a zajímavá souhvězdí. Byl to velmi poutavý výlet,

díky němuž už umíme pojmenovat některé planety a vesmír
už pro nás není velkou neznámou.
Ve čtvrtek 4. dubna jsme u nás přivítali zástupce Záchranné stanice pro dravé ptáky Rajhrad. Nepřišel sám - měl s sebou dva zástupce ptačí říše, sokola stěhovavého a sovu
pálenou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života dravých ptáků, o činnosti záchranné stanice, zahrály si na sokolníky. Na závěr si dokonce mohly pohladit Míšu - sovu
pálenou.
Dagmar Bártová
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Odpoledne plné
her, kostýmů a písniček
Rok se s rokem sešel
a v kulturním domě se od
15.00 hod opět konal dětský
karneval. Letošní, v pořadí
už třetí ročník, připadl konkrét ně na da tum šesté ho
dubna.
V sále se to tedy opět
hemžilo nejrůznějšími pohád ko vý mi by tost mi od
tradičních princezen, přes
piráty a kosmonauty, až po
dráč ky a di no sau ry. Pro
všechny byl připraven zábavný program plný dětských písniček k tanci i zpěvu
a také soutěží v podobě různého předbíhání či předjíždění. Nemohlo chybět ani závěrečné přetahování lana. Ať už zvítězil kdokoli, nesmutnil nikdo, protože odměny,
jako omalovánky, pastelky, magnety či potápěčské brýle, dostal opravdu každý, kdo
se zúčastnil. Z písní měl největší úspěch "Gangam style", který "donutil" i starší děti
předvést své taneční umění přímo na pódiu a pro velký úspěch muselo být vystoupení několikrát opakováno.
Zábava tu ale byla i pro rodiče i prarodiče. Ti, kdo zrovna nepomáhali dětem soutěžit, nebo je nesledovali při tanci, mohli ochutnat recepty z listového těsta, protože
součástí letošního karnevalu bylo tzv. listotěstobraní, ať už ve sladké nebo slané podobě. Receptů se sešlo sice pouze devět, ale i tak bylo z čeho vybírat a co hodnotit.
O pořadí vítězů rozhodli návštěvníci takto: 1. místo Simona Jelénková (Pudinkové
bochánky), 2. místo Iveta Žaludková (Pizza kousky) a 3. místo Hana Sirbová (Listové překvapení v podobě zapečených párečků). I tady byli vítězové ohodnoceni
krásnými cenami.
Na závěr patří poděkování pořadatelů, kteří by rádi poděkovali Obecnímu úřadu
Pasohlávky za finanční dar na odměny pro děti a za prominutí nájmu kulturního
domu. Dále děkují Svazu žen a fotbalistům za zapůjčení "výbavy" do bufetu. Také
děkují členům Komise pro kulturu a sport za pomoc s organizací a přípravou karnevalu a hlavně děkují všem, kteří se zúčastnili, ochutnávali a bavili se.
Bc. Simona Jelénková

AXA patří mezi celosvětové lídry a působí ve více než 60 zemích světa.
AXA v ČR nabízí svým klientům již 17 let vysoký standard služeb.
AXA nabízí tyto produkty, které jsou oceňovány odbornou veřejností.
m
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Životní pojištění
Úrazové pojištění
Penzijní spoření
Stavební spoření
Cestovní pojištění
AXA karta

m
m
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m
m

Pojištění vozidel
Pojištění bydlení
Spořicí účet AXA bank
Hypotéky
Investice
Podílové fondy

Víte, že AXA pojistí Vaši domácnost již od 500 Kč/rok, včetně odpovědnosti členů domácnosti a rozsáhlých asistenčních služeb ZDARMA?
Neváhejte a kontaktujte finančního a pojišťovacího poradce:

Ing. Hana Pavlatová

Finanční a pojišťovací poradce, regionální ředitelství Brno
AXA ČR, Venušina 31, Mikulov 692 01
E-mail: hana.pavlatova@axacz.cz, mobil: +420 728 860 612

Pozvánka
ZO KSČM v Pasohlávkách
spolu s obecním úřadem zve
všechny občany a mládež na
pietní akt u pomníku padlých, v předvečer osvobození
obce

6. 5. 2013 v 19 hodin.
Sraz účastníků před obecním
úřadem.
Zve výbor ZOKSČM

Společenská
kronika

Jubilanti květen

Kačicová Ludmila
80 let
Parradiová Anežka
79 let
Brveník Jan
77 let
Štolfa Rostislav
68 let
Buček Jaroslav
65 let
Adamová Dana
63 let
Aláč Josef
63 let
Kadlíček Petr
62 let
Lukoszová Dáša
62 let
Sedlář Bohuslav
62 let
Tučková Emílie
60 let
Šťastný Radoslav
55 let
Žaludková Lenka
50 let
Osika Stanislav
50 let
Jubilantům přejeme vše nejlepší,
hlavně štěstí, zdraví a spokojenost.

Úmrtí

Ve čtvrtek 4. dubna náhle zemřel
náš spoluobčan pan Radislav Jančík.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.

Omluva

V minulém čísle zpravodaje bylo
chybně uvedeno jméno matky.
Syn se narodil Lence Švárné a ne
jak bylo chybně uvedeno, za co se
omlouvám.
Alena Slabá
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