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Oznámení
obecního úřadu
Oznámení o přistavení putovního
kontejneru
Putující místo zpětného odběru elektrozařízení bude přístupno před obecním úřadem
v sobotu 3. 11. 2012
od 13.15 do 14.15 hod.
Do přistaveného kontejneru na zpětný odběr elektrozařízení je možné umisťovat:
- velké spotřebiče: ledničky, pračky, sušičky,
elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, atd.
- malé spotřebiče: vysavače, digestoře,
parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holící strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, atd.
- 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 3. 11. 2012
od 13.15 do 14.15 hod.
Oznamujeme občanům, že je možné, po
předchozí domluvě na obecním úřadě, uložit
do kontejnerů v ohradě u bývalých kravínů
velkoobjemný odpad, stavební suť a další odpad. Vyzýváme občany, aby této možnosti
využili a neodkládali odpad v různých zákoutích a větrolamech kolem obce.
Vyzýváme občany, aby si před svými
domy upravili stromy tak, aby bylo možné
provádět zimní údržbu chodníků. Je potřeba
ořezat větve stromů ve výšce 230 cm nad chodníky. Žádá me o provedení oře zu větví do
25. 11. 2012. Kdo si ořezání větví neprovede do
stanoveného termínu, bude ořezání provedeno
zaměstnanci obce.

ročník XXI

l číslo 11

l listopad 2012

Z jednání rady a zastupitelstva
Výpis z usnesení rady obce ze dne 17. 9. 2012

RO schvaluje:

- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami
obec Pasohlávky a R. K.,
- na základě žádosti vedoucího komise Rekreačních sportů ČASPV
P. K., poskytnutí slevy z ubytování v ATC Merkur ve dnech 21. 23. 9. 2012 při pořádání Mezinárodní OPEN soutěže v hrách kubb,
mölkky a woodball. Cena za ubytování je stanovena - rozhodčí
60 Kč/lůžko/noc, ostatní 160 Kč/lůžko/noc,
- uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi smluvními stranami obec Pasohlávky a Občanské sdružením ŠAROVEC, Vyšehradská
9007, Hluk, k realizaci biocenter a biokoridorů za předpokladu získání
dotace z operačního programu,
- na základě žádosti D. D. bezplatné užívání cvičebny v budově MŠ a ZŠ
pro cvičení pro ženy v Pasohlávkách. Doba zapůjčení cvičebny dle
žádosti, v souladu s ostatními uživateli cvičebny,
- uzavření Smlouvy č. 214/2012 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami obec Pasohlávky a D. K.,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 392/12/27 mezi smluvními stranami obec
Pasohlávky a VHZ - DIS, spol. s r. o., Brno, na realizaci zakázky "Pasohlávky - Rekonstrukce technologie ČSOV č. 4 a 5",
- uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
NN č. 12040099 mezi smluvními stranami obec Pasohlávky a E. ON
Distribuce, a. s., F. A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (změna
struktury odběru - měsíční zúčtovací období),
- uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12040124 mezi smluvními stranami obec Pasohlávky a E.
ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (změna struktury odběru - měsíční zúčtovací období),
- uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
NN č. 12040129 mezi smluvními stranami obec Pasohlávky a E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (změna
struktury odběru - měsíční zúčtovací období),
- na základě žádosti Českého svazu žen Pasohlávky bezplatné užívání
cvičebny v budově MŠ a ZŠ pro nácvik na "Babské hody". Doba zapůjčení cvičebny dle možností v souladu s ostatními uživateli cvičebny.

RO souhlasí:

- na základě žádosti M. Z. s vrácením poplatku za ubytování při předčasném ukončení pobytu v ATC Merkur ve výši 420 Kč,
- s realizací stavby plynovodu dle předložené projektové dokumentace
společností GAsAG spol. s r. o., Běloruská 525/6, Brno, pro stavební
povolení stavby "Thermal Pasohlávky - technická a dopravní infrastruktura - plynovod".

RO bere na vědomí:

- zprávu vedoucího kempu "Zhodnocení sezony 2012",
- plnění rozpočtu obce za leden - srpen 2012.

RO ukládá:

- obecnímu úřadu zveřejnění záměru obce na pronájem pozemku

Z jednání rady a zastupitelstva obce
p. č. 6294 o výměře 3 450 m2 v k. ú. Pasohlávky za cenu
2100 Kč/ha/rok,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků v k. ú. Pasohlávky p. č. 5041/2 o výměře 1.018 m2,
p. č. 5041/3 o výměře 2.166 m2 a st. č. 931 o výměře
635 m2, pro stavbu polyfunkčního domu. Cena za pronájem je stanovena ve výši 4 Kč/m2/rok.
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků v k. ú. Pasohlávky p. č. 5040/1 o výměře 675 m2
a p. č. 5181 o výměře 79 m2 na výstavbu garáží. Cena za
pronájem je stanovena ve výši 4 Kč/m2/rok.
RO projednala žádost J. D. a sděluje, že v současné době
nemá obec Pasohlávky vhodný pozemek pro umístění hudebního klubu - diskotéky typu "Dřevák". Záměrem obce Pasohlávky
je nabídnout vhodné místo pro vybudování vinárny s podzemní
diskotékou tak, aby provoz tohoto zařízení nenarušoval svým
provozem okolí.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 1. 10. 2012

RO schvaluje:

- nájemní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a společností CABLE PARK s. r. o.,
IČ 9227372, se sídlem Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno,
na pronájem plochy pro vodní lyžování v ATC Merkur,
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi smluvními
stranami obec Pasohlávky a JMP Net, s. r. o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno,
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi smluvními stranami obec Pasohlávky a Thermal Pasohlávky, a. s.,
- ter mín a pro gram jed nání za stu pi telstva obce dne
10. 10. 2012.

RO souhlasí:

- s realizací stavby středotlakého plynovodu STPE 225
z Nové Vsi do oblasti rekreační zóny u Horní nádrže Nové
mlýny u obce Pasohlávky, s možností plynofikace obcí Pasohlávky a Ivaň, dle předložené projektové dokumentace
společností GAsAG spol. s r. o., Běloruská 525/6, Brno,
pro stavební povolení stavby "Středotlaký plynovod STPE
225 Nová Ves u Pohořelic - Pasohlávky - 01/2012",
- na základě žádosti M. S. se stavebními pracemi rozšíření vodovodní šachty na pozemku p. č. 5004/5 v k. ú. Pasohlávky,
který je ve vlastnictví obce. Po ukončení stavebních prací
bude pozemek uveden do původního stavu,
- s položením telekomunikačního vedení pro napojení
Aquaparku dle žádosti společnosti LR CESARO, spol.
s r. o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno, pro investora Telefónica Czech Republic, a. s.. Za zřízení věcného břemene
na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Pasohlávky,
se stanovuje poplatek ve výši 10.000 Kč za každý dotčený
pozemek jednotlivě,
- na základě žádosti manželů A. a M. N. se stavbou venkovní terasy o velikosti 6,25 m x 3,5 m přilehlé k rodinnému
domu dle zákresu v katastrální mapě.

RO bere na vědomí:

- zprávu vedoucího ATC Merkur a RZ Laguna o tržbách
z veřejných sprch v kempu,
- zprávu vedoucího ATC Merkur a RZ Laguna o vyhodnocení sezóony v RZ Laguna,
- zprávu o stavu dlužníků za služby v ATC Merkur,
- "Průzkum spokojenosti v ATC Merkur Pasohlávky 2012",
- cenovou nabídku na akci "ul. U vinných sklepů Pasohlávky
- vodovod" společnosti VaK Břeclav, a. s., Čechova 23,
Břeclav. Rada obce ukládá starostovi vyvolat jednání se
společností VaK Břeclav, a. s., a zkonzultovat s nimi dle
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připomínek členů rady případně změnu vedení vodovodu,
- žádost A. M. o odprodej pozemku v k. ú. Pasohlávky
p. č. 4971/2, případně náhradou (směnou) za pozemek
p. č. 5910. RO ukládá starostovi obce projednat žádost
v Komisi pro výstavbu a rozvoj v obci Pasohlávky a v ZO.
RO nesouhlasí dle návrhu žadatelky paní E. S. se směnou části pozemku v k. ú. Pasohlávky, který vlastní, za část pozemku
4961/1 (předzahrádka, chodník) ve vlastnictví obce. RO nepovažuje za nutné získat do vlastnictví obce Pasohlávky chodník
a předzahrádky u vinných sklepů, které se zde nacházejí.
RO nemá zájem o poskytování finančních služeb se zřízením občasné kanceláře OVB v budově obecního úřadu na
základě žádosti M. B. Služby uvedené společnosti jsou v naší
obci poskytované místními občany zastupující tuto společnost.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 10. 10. 2012

RO schvaluje:

- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 8/2012 mezi
smluvními stranami obec Pasohlávky a S. M. v souladu se
zveřejněným záměrem obce č. 21/2012,
- pořádání zájezdu do termálních lázní Velký Meder na Slovensku dne 23. 11. Doprava autobusem bude hrazena z rozpočtu obce, vstupné si budou občané hradit sami,
- směrnici pro provedení inventarizace v roce 2012 a pověřuje starostu jmenováním inventarizační komise.
RO bere na vědomí Rozsudek o návrhu na zrušení opatření
obecné povahy - Územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky vydaný Krajským soudem v Brně a schvaluje podání
kasační stížnosti s odkladným účinkem u Nejvyššího správního soudu v Brně.

Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 10. 10.

RO schvaluje:

- záměr bezúplatného převodu nemovitosti p. č. st. 53 o výměře 236 m2 v k. ú. Mušov a stavby na předmětném pozemku kostel sv. Linharta, z majetku obce Ivaň do majetku obce Pasohlávky. ZO ukládá starostovi obce prověřit možnost převzetí předmětného kostela státem,
- uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje lázeňské a rekreační zóny mezi obcí Pasohlávky a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně,
- záměr poskytnutí úvěru akcionáře Jihomoravského kraje
společnosti Thermal Pasohlávky a. s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, až do výše jistiny
90,5 mil. Kč před kapitalizací na spolufinancování projektu "Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky", za podmínek vyplývajících ze
záměru Smlouvy o úvěru, který tvoří přílohu zápisu,
- záměr akcionáře obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, PSČ: 691
22, IČ: 00283461, poskytnutí Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ: 601 82, IČ: 70888337, zajištění za závazky společnosti Thermal Pasohlávky a. s., které
vzniknou z předmětné smlouvy, a to zástavní právo k majetku obce v hodnotě 30 mil. Kč,
- aby zástupci obce Pasohlávky, jako akcionáře společnosti
Thermal Pasohlávky a. s., se sídlem Pasohlávky 1, PSČ:
691 22, IČ: 27714608, v příslušných orgánech společnosti
hlasovali pro zajištění spolufinancování projektu "Thermal
Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky" a schválili Smlouvu o úvěru včetně zajištění dofinancování až do výše 55 mil. Kč s parametry, které budou
zohledňovat podmínky uvedené v dokumentu "Posouzení
způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. dostát závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů", dle přílohy
zápisu, z komerčního úvěru či jiného způsobu dofinancování
ze zdrojů poskytnutých komerčními finančními institucemi,

Pasohlávský zpravodaj

Z jednání . . .
- rozpočtové opatření č. 3/2012,
- bez úplat ný pře vod po zem ků
p. č. 5258 o vý mě ře 9.734 m 2
a p. č. 5294 o výměře 5.631 m2,
oba v k. ú. Mušov, do majetku
obce Pasohlávky.
- odprodat pozemek p. č. 5051/41
o výměře 98 m2 v k. ú. Pasohlávky
za cenu 500 Kč/m2, panu L. Z. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel,
- odprodat pozemky p. č. 5016/42
o výměře 244 m2 a p. č. st. 5041
o výměře 39 m2 v k. ú. Pasohlávky,
oddělené geometrickým plánem
č. 643 - 45/2012 ze dne 25. 6. 2012,
kte ré vznik ly z po zem ků
p. č. 5016/1 o výměře 204 m2
a p. č. 4573/2 o výměře 79 m2 v k. ú.
Pasohlávky za cenu 300 Kč/m2,
paní L. B. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel,
- v souladu s § 84, odst. 2) písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění, zakladatelskou
listinu společnosti Pasohlávská
rekreační s. r. o.

ZO bere na vědomí zprávu Vysokého učení technického v Brně "Posouzení
způ so bi los ti spo leč nos ti Ther mal
Pasohlávky a. s. dostát závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů".
ZO souhlasí s působností okresního soudu dle aktuálního okresu, tj. pro
obec Pasohlávky by byla působnost
okresního soudu Brno - venkov.

Volby do zastupitelstva kraje a senátu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat Vám za účast ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a podporu hlasů, kterou jste dali politické straně Moravané v čele s mou
osobou.
Tomáš Ingr, starosta obce

Data z voleb:
počet voličů v seznamu:
volební účast:
platné hlasy:

600
45,83 %
253

vydané obálky:
odevzdané obálky:
platných hlasů:

Výsledky voleb:
Moravané
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská demokratická unie - Čs. str. lidová
Občanská demokratická strana
Strana zelených
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09 a Starostové pro JMK
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Konzervativní strana
Česká pirátská strana
První volič: Mikulášková Ludmila
100. volič: Fajmonová Marie
Nejmladší volič: Šnepfenberg Lukáš

140 hlasů
39 hlasů
33 hlasů
19 hlasů
10 hlasů
6 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

275
272
93,01 %
55,33 %
15,41 %
13,04 %
7,50 %
3,95 %
2,37 %
0,79 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %

Poslední volič: Ferbyová Anežka
200. volič: Tuček Lubomír
Nejstarší volič: Plšková Růžena

VOLBY DO SENÁTU ČR dne 19. - 20. 10. 2012
Celkem volilo:
100 občanů
Vydané obálky:
100 ks
Platné obálky:
98 ks
Neplatné obálky:
2 ks
První volič v pátek: Sedlák Miroslav
První volič v sobotu: Vašková Ludmila
Ing. Jan Hajda (ČSSD): 66 hlasů
Zdeněk Tesařík (KSČM): 32 hlasů.
Slabá Alena

Slavnost světel
V úterý 2. října 2012 se k nám na školní zahradu
sešla opravdu zajímavá společnost - veverka, kočička,
upír, medvídek, lesní příšera, pár malých strašidýlek
a velkých strašidel. . . Ano, uhádli jste - to k nám na
naši tradiční podzimní "Slavnost světel" přinesli děti
se svými rodiči vlastnoručně vyrobené dýňáčky. Obdivovali jsme originální nápady, dýně doplněné přírodninami, květinami, krepovým papírem. Pro děti
připravily učitelky ze školy a školky také několik
sportovních her, kde pro všechny účastníky čekala
vždy sladká odměna.

Na závěr si všichni pochutnali na špekáčcích opečených na ohni.
Děkujeme všem rodičům, dětem a dalším hostům za příjemně strávené odpoledne, kdy školní zahrada byla plná dětského smíchu
a křiku, blikajících dýňáčků a pohody všech přítomných.
Kolektiv MŠ a ZŠ Pasohlávky
Pasohlávský zpravodaj
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Úvod do ISNO Pasohlávky
Zásady ISNO (inteligentní systém nakládání s odpady):
1. Domácnost předchází vzniku odpadů - např. používá
jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené
balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četly,
skončí v nádobě na papír.
Předcházení vzniku odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady - odpad,
který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…
2. Domácnost efektivně využívá objem nádob - přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od
mléka, od bot atd.
Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je
možné svést z cca 500 nádob (sešlápnuté PET lahve)
i z cca 150 nádob (nesešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?
3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevyhazuje do
popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil,
rostlinný olej, nebezpečný odpad a suť.
U směsného odpadu se kromě svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co
nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd.,
které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se
likvidace neplatí - vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.
Jak získat slevu na poplatku
1. Domácnost provede inventuru nádob – na čipu popř. čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód, je třeba opsat
z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat
prostřednictvím webu
www.isnopasohlavky.cz sekce "Inventura nádob" nebo
přinést opsané na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách - směsný odpad - kód: STKO00049078.
Inventura nádob má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu třídím plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo
naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si
s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové
společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původním stanovišti, kde už bydlí třeba někdo jiný.
2. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář - registraci je možné provést na webu
www.isnopasohlavky.cz sekce "Registrační formulář"
nebo osobně na obecním úřadě. Nezapomeňte uvést
způsoby, jakými předcházíte vzniku odpadů. Na webu
www.isnopasohlavky.cz v sekci "Články, dokumenty…" najdete seznam nejčastějších způsobů předcházení vzniku odpadů.
Registrační formulář má dvojí význam.
1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na
poplatku.
2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili
systém přechytračit.
Odeslaný registrační formulář a inventura nádob jsou
nezbytné pro získání slevy na poplatku!
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Sleva na poplatku
1. Může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku.
2. Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za
efektivní využívání sběrných nádob a za předcházení
vzniku odpadů.
3. Je součtem čtyř dílčích bonusů (každé čtvrtletí jeden bonus), které jsou připisovány na účet domácnosti vždy po
uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřené přijetím všech
podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1 - 2 měsíce po skončení čtvrtletí.
4. Je vyplácena při platbě poplatku na další rok –poplatek na
daný rok je ponížen slevou na poplatku, která byla připsána
na účet domácnosti v minulém roce. (příklad: V roce 2013
domácnost získá slevu na poplatku např. 200 Kč na osobu v následujícím roce bude poplatek snížen o 200 Kč na osobu. Bude-li poplatek na rok 2014 stanoven na 500 Kč za
osobu, bude poplatek činit 300 Kč na osobu.)
5. Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří
hodnotících kritérií ISNO.
Hodnotící kritéria ISNO
1. Druhy tříděných odpadů a způsoby předcházení
vzniku odpadů uvedené v registračním formuláři
(čím více se předchází vzniku odpadů a čím více druhů
odpadů se třídí, tím lépe)
Registrační formulář nám poskytuje důležité informace,
na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob
různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně.
2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným
odpadem, s plastem a s papírem. Ideální poměr objemů obsloužených nádob je uveden v tabulce.
V směsný : V plast

V směsný : V papír

1 : 2 až 3

1 : 1,5 až 2,5

3. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů
všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena
domácnosti za rok)
Ideální celkový objem je 770 až 870 litrů na osobu za rok
(součet objemů obsloužených nádob na plast, na papír
a na směsný odpad).
Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vození do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO
je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán
jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci
ISNO žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí
vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je
nastaveno na průměrnou produkci odpadu, tudíž pro získání
maximální možné slevy stačí jen dodržovat zásady ISNO.
Není třeba dělat nic navíc.

Návod jak efektivně třídit odpady - Pasohlávky
PLAST
1. Domácnosti, které mají žluté nádoby, třídí plast do těchto nádob.
Domácnosti, které nemají doma na žluté nádoby místo,
třídí do žlutých igelitových pytlů - na pytel někam doprostřed nalepte čárový kód. Čárové kódy, které jsou
nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží. O pytle
n
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a o čárové kódy je možné si zažádat na obecním úřadě.
2. Do žluté nádoby popř. do pytle třiďte veškeré plasty např. plastové obaly od těstovin, od bonbónů, lahev od
jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně
vyškrabané. A další jiné plasty.
Společně s plasty můžete dávat také krabice od džusu
nebo od mléka - prosíme nechte zbylé tekutiny z krabic
vykapat a krabice sešlápněte. Krabice od džusu nebo od
mléka jsou specifický obal, který je vhodné třídit spíše
do plastu než do papíru - na třídící lince si je dotřídí
podle svých představ.
Do tříděného plastu nepatří: plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek a se zbytky potravin; novodurové trubky a podlahové krytiny - patří na sběrné místo.
Větší plasty jako např. bedna na hrozny, které se nevejdou do žluté nádoby popř. do pytle, postavte vedle žluté
nádoby popř. vedle pytle. Polystyren, je-li to možné,
svažte do balíku a postavte vedle žluté nádoby popř.
vedle pytle. Rozlámaný polystyren dejte do žluté nádoby
popř. do pytle k ostatním plastům. Polystyren nic neváží,
ale zabírá spoustu místa - v nádobě na plast popř. v pytli
zkresluje výpočet slevy na poplatku.
3. Žlutou nádobu s plasty přistavujte k výsypu až už je
plná. Není třeba do nádoby plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty sešlápnout - především PET lahve a krabice
od mléka a od džusu! Jen pro zajímavost v nádobě by
mělo být cca 7 kg plastu.
Žlutý pytel s plasty přistavujte k výsypu až už je plný.
Opět není třeba do pytle plast rvát silou, stačí jednotlivé
plasty sešlápnout - především PET lahve a krabice od
mléka a od džusu! Jen pro zajímavost v pytli by mělo být
cca 3,5 kg plastu. Pytel dobře zavažte!

PAPÍR
1. Domácnosti, které mají modré nádoby, třídí papír do
těchto nádob.
Domácnosti, které nemají doma na modré nádoby místo,
třídí do modrých igelitových pytlů - na pytel někam doprostřed nalepte čárový kód. Čárové kódy, které jsou
nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží. O pytle
a o čárové kódy je možné si zažádat na obecním úřadě.
2. Do modré nádoby popř. do pytle třiďte veškerý papír –
např. obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek,
cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, sešity, časopisy,
noviny, letáky.
Do tříděného papíru nepatří: mokrý papír (může přijít do
kompostu), mastný nebo jinak znečištěný papír - patří do
popelnice se směsným odpadem.
Větší papírové krabice, které se nevejdou do modré nádoby popř. do pytle, rozlepte a svažte do balíku a postavte vedle modré nádoby popř. vedle pytle. Nerozlepené
krabice nebudou sváženy!
3. Modrou nádobu s papírem přistavujte k výsypu až už je
plná. Není třeba do nádoby papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky! Jen pro zajímavost v nádobě
by mělo být cca 15 kg papíru.
Modrý pytel s papírem přistavujte k výsypu až už je plný.
Opět není třeba do pytle papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky! Jen pro zajímavost v pytli by
mělo být cca 7,5 kg papíru. Pytel dobře zavažte!
n

n

BIOODPAD

1. Bioodpad je možné třídit do hnědých nádob, zkrmovat
zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat.
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V rámci výpočtu snížení poplatku za odpady je jedno,
který způsob zvolíte. Důležité je, aby bioodpad nekončil
v nádobě se směsným opadem.
2. Do hnědé nádoby popř. do kompostu můžete dávat zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu a čaje, zbytky
pečiva, zvadlé květiny, zemina z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky,…), posečená tráva, větvičky, listí, plevele, piliny, hobliny,
kůra, popel ze dřeva, podestýlka a trus býložravých
mazlíčků, papírové kapesníky, ubrousky, mokrý papír.
Do hnědé nádoby popř. do kompostu rozhodně nedávejte
– jiný odpad jako je plast, sklo, kovy, textil, atd., léky, barvy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky (maso, kůže),
podestýlka a trus masožravých domácích mazlíčků.
n KOVOVÉ OBALY
1. Plechovky, konzervy a prázdné spreje můžete vyhodit do
nádoby se směsným odpadem. Směsný odpad končí jako
palivo v brněnské spalovně, kde se kovy z popele vytřídí
pomocí magnetického separátoru. Pokud máte plechovek
větší množství, raději je (z důvodu výpočtu slevy na poplatku) odneste do výkupny druhotných surovin.
2. Plechovky od barev a od oleje jsou nebezpečný odpad
a patří samostatně v den mobilního sběru nebezpečných
odpadů na místo, které obec stanovila.
n SKLO
1. Odkládejte do kontejnerů instalovaných v obci. Bílý
kontejner - čiré skleněné obaly; zelený kontejner - barevné sklo a tabulové čiré sklo. Pokud si nejste jisti, zda
sklo vyhodit do bílého či do zeleného kontejneru, volte
zelený kontejner.
2. Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, autosklo, zrcadla
a porcelán - patří na sběrné místo.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
1. Veškeré elektrozařízení od mobilního telefonu až po
mrazák patří v den mobilního sběru nebezpečných odpadů na místo, které obec stanovila.
2. Drobné elektrozařízení jako např. myš, kalkulačka, budík, rádio, fotoaparát, telefon, kamera, videohry, ruční
ovladače videoher, set - top - box, holicí strojek, fén,
žehlička, toustovač, rychlovarná konvice, vrtačka, pájka, baterie, úsporné žárovky atd. můžete donést na obecní úřad do sběrné nádoby.
3. Elektrozařízení musí být kompletní! Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty.
n

n ROSTLINNÝ OLEJ
1. Rostlinný olej sbírejte do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím lépe).
2. Dobře uzavřená PET lahev s rostlinným olejem patří
v den mobilního sběru nebezpečných odpadů na místo,
které obec stanovila.
n TEXTIL
1. Textil a párovou obuv je možné třídit dohromady do průhledných igelitových pytlů (k dostání zdarma na obecním úřadě). Plné pytle dobře zavažte a postavte v den
svozu papíru vedle modré nádoby.
2. Textil může být potrhaný.
3. Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě vypraný) - nesmí být znehodnocený například od oleje, od barvy atd.
4. Dále se také textil sbírá pro účely humanitární sbírky vyhlášené vždy v určitém termínu obecním úřadem.
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Týden knihoven
První týden v měsíci říjnu probíhala ve všech knihovnách České republiky
akce s názvem "Týden knihoven". Byl to již 16. ročník s názvem "Čti a žij
zdravě". Knihovny v tomto týdnu pořádají různé kulturní akce, besedy a dny
otevřených dveří. Také naše knihovna se do této akce zapojila. Byl připraven
program pro děti místní mateřské školy a pro žáky základní školy.
Ve středu 3. 10. 2012 knihovnu navštívily děti z mateřské školky, byly přivítány skřítkem Knihovníčkem a paní knihovnicí. Paní knihovnice nejprve děti
seznámila s knihovnou, ukázala dětem knihy jak pro malé čtenáře, tak i pro velké
čtenáře.
V krátkém programu, který byl pro děti připraven, jsme se nejprve všichni
představili svými jmény, k tomu nám pomáhala písnička s názvem "Jak se jmenuješ, my se na to ptáme". Potom se děti naučily několik říkanek např. "Elce,
pelce", při níž děti poskakovaly, tleskaly, cvičily, motaly ručičkama, chodily
v kroužku, prostě byly úžasné. Když už byly vydováděné, paní knihovnice jim
přečetla kousek z pohádkové knihy "O kosích bratřích". Nakonec si děti
samy mohly prohlédnout celou řadu pohádkových knížek, které byly pro ně přichystány.
Děti na závěr návštěvy dostaly malý dárek, byla to záložka do pohádkové
knížky. Avšak nebyla to jen tak obyčejná záložka, nýbrž záložka, kterou pro děti
s láskou vyrobil skřítek Knihovníček.
Ve čtvrtek 4. 10. 2012 přišli na návštěvu do knihovny žáci ze základní školy,
opět je přivítal skřítek Knihovníček a paní knihovnice. Když se děti usadily, paní
knihovnice jim řekla, že si budou povídat o zdravé výživě a budou si číst a vyrábět z papíru.
První otázka, která směřovala k žáčkům základní školy zněla: "Co si představujete pod pojmem žít zdravě?" Žáci pohotově odpovídali, žít zdravě
znamená jíst zdravě a sportovat. Do zdravé stravy žáci zahrnuli ovoce, zeleninu,
luštěniny, cereálie. Každý z žáčků měl za úkol vyjmenovat nějaké ovoce, zeleninu, luštěninu a cereální výrobek. Další otázka zněla: "Co je to sportování?"
Odpověď zněla, sportování je pohyb, je to běhání, skákání v pytli, skákání přes
švihadlo, bruslení, fotbal, hokej a podobně.
Poté přišlo na řadu čtení. Pro děti a paní učitelku četla paní knihovnice z pohádkové knihy "Povídání o pejskovi a kočičce" a děti i s paní učitelkou zase četly pro
paní knihovnici a skřítka Knihovníčka z pohádkové knihy "O kosích bratřích".
Na konec přišlo i na výrobky z papíru. Děti si vyrobily papírové loutky pejska a kočičku. Také žáčci dostali od skřítka Knihovníčka jako poděkování za
návštěvu knihovny záložku do pohádkové knížky.
Týden knihoven ve všech knihovnách skončil v neděli 7. 10. 2012.

Zájezd na koupání
na Slovensko
Obec Pasohlávky pořádá v pátek
23. 11. 2012 zájezd na koupání do termál ní ho kou pa liš tě do slo ven ské
obce Velký Meder. Odjezd autobusu
z autobusové zastávky je plánován
v 7.30 hod. a předpokládaný příjezd
domů je cca kolem 17.00 hod.
Cena za vstupné na koupání je
5,50 EUR. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Plav ky, osuš ky, popř. župan,
pantofle si musí návštěvník vzít s sebou.
Občané, kteří mají zájem se zájezdu zú častnit, se musí na hlá sit do
pátku 16. 11. 2012 na Obecním úřadě
v Pasohlávkách osobně, telefonicky
na tel. č. 519 427 710 nebo mailem na
obec@pasohlavky.cz.
Po ob sa ze ní plné ho po čtu míst
v autobuse se již nebude možné přihlásit, proto doporučujeme včasnou
rezervaci. V případě neobsazení plného počtu míst v autobuse bude dána
možnost občanům z okolních obcí.
Zájemci si uhradí vstupné, které se
bude vybírat v autobuse. V autobuse
bude dále dohodnuta délka pobytu na
kou pa liš ti. Au to bus bude hra zen
z rozpočtu obce. Další výdaje vzniklé
útratou na koupališti si hradí každý
individuálně.

Společenská
kronika

Kratochvílová Alena

Jubilanti listopad
Očko Ondrej
Mikulášková Marie
Vrška Michal
Pokorný Antonín
Krejčiříková Alžběta
Grimmová Dana
Sirbu Emil
Pauli Zdeňka

80 let
68 let
68 let
63 let
62 let
62 let
50 let
50 let

Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
Alena Slabá
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