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Oznámení OÚ
Oznámení o přistavení putovního kontejneru
Putující místo zpětného odběru elektrozařízení bude přístupno před Obecním úřadem v sobotu 7. 4. 2012 od 10.30
do 11.30 hod. Do přistaveného kontejneru na zpětný odběr
elektrozařízení je možné umisťovat:
n velké spotřebiče: ledničky, pračky, sušičky, elektrické
sporáky, mikrovlnné trouby, atd.
n malé spotřebiče: vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holící strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, atd.
n zahrada, nářadí, hobby, dílna: pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, brusky, řezačky,
akušroubováky, atd.
Veškeré spotřebiče je nutné odevzdat kompletní.
Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat před obecním úřadem v sobotu 7. 4. 2012 od 10.30 do 11.30 hod.
Kontejnery na jarní úklid budou rozmístěny po obci
v termínu 13. 4. - 16. 4. 2012.
Obec Pasohlávky vyhlašuje výběrové řízení, na poskytnu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du BY TO VÝ FOND
PASOHLÁVKY. Žádosti na poskytnutí půjčky se přijímají
do 30. 4. 2012. Možnost čerpání půjčky se předpokládá
od 4. 6. 2012. Více informací se dozvíte přímo na obecním
úřadě nebo na stránkách obce, www.pasohlavky.cz, v sekci
Obecní úřad a úřední deska.
Obec Paso hláv ky na zákla dě žádos ti Ob čan ské ho
sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
n Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
n Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
n Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky
látek)
n Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen
funkční a nepoškozené)
n Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
n Obuv - veškerou nepoškozenou
n Hračky - nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční:
n v pátek 20. 4. od 16.00 do 18.00 hod.
n v sobotu 21. 4. od 10.00 do 12.00 hod.
Předmětné věci noste prosím v uvedený čas do kulturního
domu zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Z jednání rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 20. 2. 2012
RO schvaluje:
- na základě žádosti Českého zahrádkářského svazu
schvaluje pronájem kulturního domu pro účely pořádání
degustace vín dne 11. 3. 2012 a výstavy vín dne
17. 3. 2012 a prominutí poplatku za jeho pronájem,
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 000 Kč na hudební produkci při pořádání výstavy vín,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Českým zahrádkářským svazem,
- nájemní smlouvu č. 3/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a black MACHINE, s. r. o., Nikolčice 222, PSČ
691 71,
- ceník pro nájmů po zemků a po sky tova ných služeb
v ATC Merkur,
- pořízení změny Územní zastavovací studie kempu pro
plochu č. 9,
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém
řízení v rámci Pravidel programu rozvoje venkova na
akci "Obnova veřejného prostranství hřbitova v Pasohlávkách". Rada obce schvaluje doporučení výběrové
komise na uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. o., O. Z. Dopravní stavby Morava, Jahodová 16, 620 00 Brno, IČ: 48035599,
- na základě žádosti Občanského sdružení Bavorské
ochotnické divadlo finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč
+ občerstvení na vystoupení 11. 5. 2012 v 19,30 hod.
v kulturním domě v Pasohlávkách,
- smlouvu o umístění stavby a uložení části rozvodné sítě
na pozemky vlastníka, uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a Thermal Pasohlávky a. s.,
- na základě žádosti Českého svazu žen prominutí poplatku za pronájem kulturního domu dne 18. 2. 2012 při pořádání Masopustní zábavy,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Mysliveckým sdružením Pasohlávky,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým červeným křížem Pasohlávky na
činnost ČČK,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a Českým svazem žen Pasohlávky,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a TJ Zetor Pasohlávky,
- výroční zprávu Obce Pasohlávky o poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Z jednání rady a zastupitelstva obce
- zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Pasohlávky ke dni 31. 12. 2011,
- smlouvu o právu provést stavbu na pozemku jiného vlastníka uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a M. O.,
- smlouvu o výpůjčce č. 1/2012 mezi obcí Pasohlávky a J. U.,
- záměr pronájmu pozemků p. č. st. 884, p. č. 5036/1, p. č.
5033 v k. ú. Pasohlávky, cena za pronájem je stanovena
ve výši 10 Kč/m2/rok.
RO souhlasí:
- na základě žádosti předsedy Mysliveckého sdružení Pasohlávky, s poskytnutím finančního příspěvku na úhradu
spotřeby el. energie na topení při pořádání mysliveckého
plesu ve výši 4 000 Kč,
- na základě žádosti pana R. K., s vydáním stavebního povolení na stavbu "Penzion - stavební úpravy podkroví"
dle předložené projektové dokumentace,
- s pořádáním rybářských závodů na základě žádosti předsedy pana M. K. s podmínkou, že na nově vybudovanou
asfaltovou cyklostezku vedoucí po koruně hráze nebude
umožněn vjezd automobilům,
- s realizací projektu s názvem "Revitalizace Betlém"
v k. ú. Mušov na pozemku obce Pasohlávky p. č. 3194/2
na základě žádosti M. Š.
RO bere na vědomí:
- zápis č. 12 z jednání Komise pro rozvoj a výstavbu v obci
Pasohlávky konané dne 1. 2. 2012,
- oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného
ústního jednání MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, o projednání návrhu na vydání
rozhodnutí o umístění stavby "Zemědělská stavba na
části pozemku parc. č. 5153 v k. ú. Mušov" (tzv. Donava)
a ukládá starostovi obce zaslat nesouhlasné stanovisko
s umístěním předmětné stavby,
- informace starosty z jednání na pobočce Krajské hygienické stanice v Břeclavi, kdy po novelizaci zák. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dochází ke
změně, která se týká provozu ATC Merkur. Od r. 2012 již
odběr kontrolních vzorků na kvalitu vody v lagunách nebude provádět KHS, ale tuto službu si od letošního roku
bude zajišťovat obec sama z vlastních prostředků v akreditované laboratoři,
- informace starosty obce o jednání na JMK v Brně (zpětvzetí žaloby STAVCOM - HP Brno na rozhodnutí ministra zdravotnictví, vodovod minerální vody aj.),
- informaci o podané žalobě na Obec Pasohlávky na odstranění stavby na parcele p. č. st. 310/7 v k. ú. Mušov,
obec Pasohlávky.

RO nesouhlasí:
- s oplocením pozemku p. č. 6306/5 k. ú. Pasohlávky na
základě žádosti pana K.V.,
- s oplocením pozemku p. č. 6306/4 k. ú. Pasohlávky na
základě žádosti pana P. H.,
- s oplocením pozemku p. č. 6306/3 k. ú. Pasohlávky na
základě žádosti paní O. B.,
- na základě žádosti pana J. M. se zajištěním odvozu
a likvidace odpadu z Turistického informačního centra.
Poněvadž jde o podnikatelskou aktivitu, je původce odpadu povinen si tuto službu zajistit a smluvně ošetřit individuálně, zde obec nemá povinnost zajišťovat odvoz
a likvidaci odpadu podnikatelským subjektům,
- RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků p. č. st. 884 o výměře 178 m2, p. č. 5036/1
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o výměře 270 m2 a p. č. 5033 o výměře 118 m2, výměra celkem 566 m2, v k. ú. Pasohlávky, za cenu 10 Kč/m2/rok, do
31. 12. 2012.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 5. 3. 2012
RO schvaluje:
- ceník doplňkových služeb Turistického informačního
centra Pasohlávky,
- ceník zboží pro TIC Pasohlávky,
- nájemní smlouvu č. 4/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur a společností PRODAKT s. r. o.,
Čížov,
- na základě žádosti společnosti PRODAKT s. r. o. Čížov
hudební produkce v době od 29. 6. - 1. 9. 2012 vždy do
03:00 hod.. Tento souhlas je platný pouze v případě, že se
nebudou množit stížnosti na rušení nočního klidu. V opačném případě může být souhlas s hudební produkcí po
23.00 hod. odvolán,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky, ATC Merkur a P. K.,
- smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky, ATC Merkur a R. K.,
- smlouvu o zajištění produkce uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur a Organizací Letní Sněhulák,
o. s., K Třebonicům 1055, Praha 5,
- dohodu o ukončení nájmu pozemku uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky, ATC Merkur a VZS ČČK Brno - střed,
Kuršova 24, Brno,
- smlouvu č. 772/2012 na svoz tříděných odpadů a jejich dotříďování, svoz směsných odpadů, odstraňování odpadů
a pronájmy nádob na odpad, uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur a STKO, spol. s r. o., Brněnská 65,
Mikulov,
- smlouvu o dílo č. 918/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur a M. T.,
- na základě žádosti třídní učitelky ZŠ Pasohlávky D. B.
příspěvek na úhradu jízdného za mikrobus na školní výlet do Westernového městečka v Boskovicích,
- smlouvu o dílo č. S12-033-0077 uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová
ul. 60, Brno, na akci "Obnova veřejného prostranství
hřbitova v Pasohlávkách",
- hromadnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky,
RZ Laguna a společností INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově - obrazových záznamů, o. s., Na Poříčí 27, Praha 1.
- zadání změny č. 1 Územní studie kempu u obce Pasohlávky ATC Merkur,
- dohodu o vzájemné informovanosti uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a Sdružením Moravia Thermal,
- na základě žádosti I. Ž., předsedkyně Komise pro kulturu
a sport Pasohlávky, bezplatný pronájem kulturního
domu a prominutí poplatku za spotřebu el. energie a poplatku za vodné - stočné při pořádání dětského karnevalu
dne 31. 3. 2012. RO dále schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 3500 Kč na nákup odměn pro děti. Finanční příspěvek bude poskytnut formou proplacení účtenek,
- vyhlášení výběrového řízení, 3. kolo, na poskytnutí půjčky z účelového fondu BYTOVÝ FOND PASOHLÁVKY,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
14. 3. 2012.
Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
RO souhlasí:
- s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby uzavřené mezi Městským úřadem Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská
699, Pohořelice a panem M. O., která nahrazuje územní
rozhodnutí a stavební povolení na stavbu "Novostavba
rodinného domu s garáží a ubytováním" na pozemku
p. č. st. 906 v k. ú. Pasohlávky,
- na základě žádosti společnosti MORÁVKA CENTRUM,
a. s., Heršpická 813/5, Brno, se změnou stavby před dokončením "Výstavba komplexu Moravia Thermal - změna č. 1" v k. ú. Mušov, investor ŽS REAL, a. s., ve
zkráceném řízení,
- na základě žádosti pana B. S., se stavbou zastřešené terasy na pozemku p. č. 4982/27 v k. ú. Pasohlávky, dle předložené projektové dokumentace.
RO ukládá:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části
parcely o výměře 400 m2 v k. ú. Mušov, p. č. 3163/112,
na dobu 10 let, na výstavbu základny-Pasohlávky, Výjezdové stanoviště VZS ČČK BRNO STŘED,
- obecnímu úřadu zveřejnit výběrové řízení, 3. kolo, na poskytnutí půjčky z účelového fondu Bytový fond Pasohlávky.
RO bere na vědomí Energetickou studii obce vypracovanou společností Královská obchodní s. r. o., Medlov
a schvaluje pořízení projektu na služby dle studie: příprava rekonstrukcí, projektová dokumentace, financování, provedení
rekonstrukce, provádění servisu a údržby. Pořízením projektu
se obec zařadí do projektu obcí www.uspornaobec.cz, což
bude přínosem i pro občany Pasohlávek.
RO projednala žádost VZS ČČK, místní skupina Brno střed, Kuršova 24, Brno, o vydání stanoviska k výstavbě výjezdového stanoviště Vodní záchranné služby ČČK Brno střed v areálu kempu ATC Merkur na parcele p. č. 3163/112
v k. ú Mušov, a souhlasí s předloženým záměrem VZS ČČK

Brno - střed. Přípojky a inženýrské sítě vybudované v rámci
výstavby základny budou koncipovány tak, aby bylo možné
v budoucnu napojení dalších objektů na tyto sítě. V případě
ukončení činnosti Vodní záchranné služby bude mít Obec
Pasohlávky přednostní právo na převod majetku do svého
vlastnictví.
RO projednala Žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v Pasohlávkách a neschvaluje uzavření
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi Obcí Pasohlávky a Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Břeclav,
Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav, z důvodu nedostatečných
finančních prostředků ve schváleném rozpočtu obce.
RO nesouhlasí s pronájmem pozemku o velikosti cca
1000 m2 v autokempu ATC Merkur na základě žádosti společnosti AUGUST TRADING, s. r. o., Masarykova 229, Rajhrad
u Brna, na umístění 11 ks mobilních domů. Pronájem pozemku za tím to úče lem není v sou la du se za sta vo va cí
architektonickou studií kempu a není ani v souladu se záměry
obce plánovanými v kempu.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3.
ZO schvaluje:
- ceník stočného na rok 2012,
- odprodat pozemek p. č. st. 418 o výměře 59 m2 v k. ú.
Mu šov, od dě lený geo met ric kým plánem č. 494 348/2011 ze dne 16. 12. 2011, který vznikl z pozemku
p. č. 2210/41 o výměře 51 m2 a p. č. 2210/46 o výměře
8 m2, vše v k. ú. Mušov za cenu 300 Kč/m2, panu J. M. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.
- převod pozemků p. č. 3163/342, 3164/167 a 3164/169, vše
v k. ú. Mušov, do vlastnictví Obce Pasohlávky. Tyto pozemky slouží jako příkop k odvodnění komunikace
v ATC Merkur.
ZO ukládá starostovi a místostarostce obce prověřit
možné postupy a učinění případných kroků k řešení problematiky ubytování v zahradách občanů obce, kteří neodvádí
místní poplatky z provozování ubytování.

Tradiční výstava vín
Sýr, cimbálová muzika a veselá nálada.
To vše se výborně hodí k vínu, a proto nic
z toho nemohlo chybět ani na Tradiční výstavě vín, která se konala 17. března
v místním sále. Návštěvníci měli možnost
ochutnat téměř čtyři sta vzorků nejen od
místních vinařů, ale i od vinařů z okolních
obcí. Cenu starosty obce Pasohlávky za
nejlépe hodnocených pět vzorků získal
pan Ivan Binder.
K dobré náladě pak vedle vína přispěla
i Vsetínská cimbálovka, která hosty nejen
roztančila, ale i rozezpívala, takže v plném
sále bylo opravdu veselo. "S letošním ročníkem výstavy jsem velmi spokojen. Těší
mě zejména velký zájem lidí, který rok od
roku roste. Dokladem toho je stále se zvyšující návštěvnost, přičemž tři čtvrtiny
hostů nejsou místní. Radost mám i z toho,
že každý rok roste i počet vzorků vín," řekl
předseda pasohlávského Svazu zahrádkářů pan Petr Kadlíček. "Také se vyvedlo počasí, takže jsme mohli poprvé dát
ven lavičky, takže bylo více místa pro další hosty," dodal.
Ochutnat víno došlo nakonec celkem dvě stě devadesát
Pasohlávský zpravodaj

lidí. Muzika, zpěv a smích pak zněly až do pozdních hodin.
A nyní nezbývá, než se těšit na další úspěšné ročníky výstavy.
Simona Jelénková
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Finanční arbitr
Informace pro občany o možnosti bezplatného
řešení sporů s finančními institucemi před státem
zřízeným finančním arbitrem
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás podrobněji informovala o existenci
finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu
řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru
nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky
(spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh
zákazníka (spotřebitele).
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty
a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské
úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů
s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů
však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním
finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto
orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.
Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen již
k 1. 1. 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky
se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního styku. Od 1. 7. 2011 je finanční arbitr příslušný k rozhodování
dalších, výše uvedených sporů, tedy sporů ze spotřebitelského úvěru a kolektivního investování. Finančního arbitra
jmenuje vláda na návrh ministra financí a za výkon své funkce odpoví dá fi nanč ní ar bi tr vládě. Úkoly spo jené se
zabezpečením činnosti finančního arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, v jejímž
čele finanční arbitr stojí.
Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti.
S pozdravem a přáním dobré budoucí spolupráce
Mgr. Monika Nedelková v. r., finanční arbitr

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů
příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních
služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou
osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických
peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného
s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od
úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné
splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo
zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze
standardních fondů kolektivního investování a speciálních
fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní
prostředky od veřejnosti - například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
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Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.

Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro
řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního
styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na
spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.
Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, která plní úkoly spojené se zabezpečením
činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se
na návrh zákazníka (spotřebitele). Návrh na zahájení řízení
před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e - mailem opatřeným zaručeným podpisem
nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp.
ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-kestazeni.html.
Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr
dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé
bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení
nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez
průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postu pu je ar bi tr podle zá ko na o fi nanč ním ar bi t ro vi
s přiměřeným použitím správního řádu.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu
finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky - námitky.
Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný
a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím.
V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního
arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum
rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon: 257 042 094
fax: 257 042 089
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka: http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x
Úřední hodiny
Pondělí
8:30 - 15:30 hod.
Úterý
8:30 - 15:30 hod.
Středa
8:30 - 15:30 hod.
Čtvrtek
8:30 - 15:30 hod.
Pátek
8:30 - 14:30 hod.
Pasohlávský zpravodaj

Zájezd do termálních lázní Gyor v Maďarsku
V pátek dne 2. 3. 2012 pořádal
Obecní úřad Pasohlávky zájezd na koupání do termálních lázní v maďarském
Gyoru. O tento zájezd byl velký zájem,
kdo dlouho otálel s přihlášením, neměl
šanci. Účastníci zájezdu byli různého
věkového složení. Jelo i několik malých dětí, které jsme obdivovali, jak
byly hodné a trpělivé při tak dlouhé
cestě.
Město Gyor leží na řece Rábě kousek od slovenských hranic. Moderní
termální lázně byly otevřeny v roce
2004, ale historie se datuje až do roku
1931. Nachází se zde celkem 9 bazénů
s průměrnou teplotou pohybující se
mezi 32 - 38 stupni Celsia. Jsou zde klasické bazény, ale i léčivé, kterých je tu
dohromady trojice. Všechny fungují po
celý rok. Termální lázně a voda v nich
je vhodná pro léčení zánětů kloubů
a svalů, a to hlavně díky jódovité vodě
s obsahem křemíku. Mimo jiné je také
vhodná pro ženy s chronickým zánětlivým gynekologickým
onemocněním, pro pacienty se zánětem průdušek či roze-

dmou plic. Účinné jsou také v případě onemocnění trávicí
soustavy nebo při snížené funkci štítné žlázy.
Po obdržení hodinek na odmykání
a zamykání skříňky jsme vyrazili do
bazénů plných trysek, bublinek a jiných atrakcí. Samozřejmě nechyběl ani
tobogán. Voda ve všech bazénech je
termální, kromě dětského bazénku je
bez chlorové úpravy - taková žluto - zeleno - hnědá. V bazénech je největší
atrakcí vodopád, kdy voda dopadá
z výšky asi 5 m. Oblíbená je také jeskyňka, která je vybudovaná v části jednoho z venkovních bazénů, kde se
v pra vi del ných in ter va lech pouš tí
masážní bublinky. Prostě relax a pohoda. Po těch dlouhých mrazivých dnech
jsme se pěkně prohřáli a odpočinuli si.
Všichni účastníci zájezdu byli spokojeni
a děkují obecnímu úřadu za umožnění
tohoto výletu.
Samozřejmě se těší na další podobný.
L. Šnepfenbergová

Na co se můžete těšit v ATC Merkur v letošním roce?
20. 4.
5. 5.
11. 5.
12. - 13. 5.
17. - 20. 5.

SURF FEST - www.surfest.cz
Zahájení turistické sezony - www.kemp-merkur.cz
2. ročník PÁLAVSKÉ DRÁČE 2012 - závod dračích lodí škol, www.pavlof.cz
3. ročník PÁLAVA OPEN - Český pohár a GRAND PRIX, www.pavlof.cz
EURO BIKE FEST MUŠOV - www.eurobikefest.cz
Marcela Čáslavová
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Pozvánka
Zveme všechny na

Dětský karneval a saláto - pomazánkobraní.
Vyrob pomazánku nebo salát na jednohubky - chlebíčky,
dej do kelímku - mističky, napiš recept a přijdi ochutnat i jiné recepty.
Jen pro zájemce - pomazánky nejsou povinné pro účast.
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Akce se koná 31. 3. 2012 od 15.00 hod.
v kulturním domě v Pasohlávkách.

Spousta hudby a soutěží pro děti. Bufet zajištěn, vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé: komise pro kulturu a sport spolu s maminkami.

Stavíme moderní Aquapark
Společnost ŽS REAL, a. s., investor akce "Výstavba komplexu Moravia
THERMAL" předáním staveniště dne 25. ledna 2012 zahájil stavbu Aquaparku. Zhotovitelem stavby je Sdružení Moravia Thermal. Vedoucím členem Sdružení je společnost Metrostav a. s. Stavba se nachází v katastru
obce Pasohlávky, v k. ú. Mušov, v těsné blízkosti Autokempu Merkur a hotelu Thermal.
Na ploše přes 5 ha stavíme mezinárodně konkurenceschopný, celoročně
provozovatelný, moderní aquapark se širokým komplexem nabízených služeb
pro turisty i obyvatele regionu. V areálu je přes 3 000 m2 vnitřních i venkovních vodních ploch s různými vodními atrakcemi, 12 druhů tobogánů,
a 15 500 m2 zelených ploch. Pro relaxační bazény a rehabilitační procedury
použijeme cca 3 l/s geotermální vody ze zdroje geotermálního vrtu Mušov
s teplotou vody až 46 °C, který má Osvědčení přírodního léčivého zdroje, vydaného MZ ČR ČIL z roku 1998.
Zajímavostí areálu Aquaparku, které potěší široké spektrum návštěvníků,
jsou atrakce sledující nejnovější světové trendy a zároveň zejména bezpečnost
a komfort uživatelů.
Kombinované skluzavky s tobogány pro jízdu na člunech, kruzích pro jednotlivce i společně pro více osob, jako např. atrakce ABYSS, RAPID RAFTING nebo SPACE BOWL (tzv. "Trychtýř"), tato je řešena ve variantě
s bezpečným dojezdovým tubusem s dojezdovou vanou, tímto řešením je odstraněno riziko utonutí po dopadu do bazénku. Většina atrakcí je navržena pro
celoroční provoz, jako např. unikátní WAVE - RAMPA pro jízdu ve dvoumístném člunu, tobogány se světelnými a zvukovými efekty, skluzavky. Areál
Aquaparku poskytne všem věkovým skupinám návštěvníků celoroční relaxaci v bazénech, whirpoolech. Ve wellness části jsou k dispozici sauny 9 typů,
odpočívárny i klidový bazén na vyhlídkové terase, kryozóna, masáže nebo
procedury v římských lázních, vanové procedury, sluneční lázně s vyhlídkou
terasou a barem. Areál je doplněn o restauraci a další doprovodné stravovací
provozy, přilehlé velkokapacitní parkoviště.
Předpokládané dokončení stavby je v květnu 2013, zkušební provoz za
účasti veřejnosti bude zahájen v červnu téhož roku.
Projekt "Výstavba komplexu Moravia THERMAL" je spolufinancován
Evropskou Unií, podpořen dotací z ROP Jihovýchod.

Společenská
kronika

Jubilanti duben
Kučerová Jiřina
85 let
Minaříková Anna
84 let
Pinkavová Jindřiška
79 let
Pinkavová Vojtěška
78 let
Suchánková Božena
74 let
Ferby Alfréd
73 let
Hájek Zbyněk
65 let
Chludilová Jiřina
60 let
Dubš Rostislav
50 let
Paleček Jaroslav
50 let
Milým oslavencům přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohody.

Oprava
V minulém čísle zpravodaje jsme
uvedli chybně jméno syna Josefa Helešice a Bohumily Janotové. Syn se
jmenuje Lukášek.
Rodičům i malému Lukáškovi se
omlouváme.
Alena Slabá
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