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Le toš ní prv ní jar ní den byl v naší obci ve zna -
me ní vína. V so bo tu 21. břez na 2015 se tu ko na la 
Tra dič ní vý sta va vín, kte rá se každo roč ně těší
vel ké ob li bě nejen mezi míst ní mi, ale i mezi
přes pol ní mi ná vštěv ní ky. Ani le toš ní roč ník ne -
byl vý jim kou. 

Ná vštěv ní ci koš tu měli možnost ochut nat více
než tři sta vzor ků bí lých, růžových a čer ve ných

vín. Plo dy své prá ce se zde pre zen to va li nejen míst ní vi na ři, ale i vi na ři z blíz ké ho oko -
lí. Z nich pak byli v jed not li vých ka te go ri ích vy brá ni a vy hlá še ni šam pi o ni vý sta vy.

Bílá vína: Ali os Ma niš, Per ná - Pá la va VH - 19,1
Čer ve ná vína: Ros ti slav Dubš, Pa so hláv ky - Fran kov ka - 19,1
Roč ní ko vá vína: Win berg, Mi ku lov - Ru land ské bílé 2013 - 19,1

             Ing. Vác lav Pro cház ka, Při bi ce - Dorn fel der 2008 - 19,1
Rosé vína: Víno Holec, Dolní Dunajovice - Rosé - Zweigeltrebe - 19,1

Cenu sta rost ky obce za nej lep ší ko lek ci míst ní ho vi na ře zís kal Vin ný sklep
U Šťas t ných Pa so hláv ky. 

Ce lé mu koš tu přá lo i po ča sí, a tak moh li po řa da te lé, stej ně jako v mi nu lých le -
tech, na bíd nout ná vštěv ní kům po se ze ní i na ven kov ních la vič kách. At mo sfé ru
pra vé ho koš tu pak do kres lo va la Cim bá lo vá mu zi ka z Mistří na, kte rá hrá la nejen
k po sle chu, ale i k tan ci a zpě vu.

Bc. Simona Jelénková 

POZVÁNKA

ZO KSČM v Pasohlávkách
 zve všechny občany a mládež

 na pietní akt v předvečer
70. výročí osvobození obce

dne 6. května 2015 v 19 hodin
u pomníku osvoboditelů.

Sraz účast ní ků před obec ním
úřa dem.

Zve výbor ZO KSČM. 

Pří chod jara ve zna me ní vína

Obec Pa so hláv ky
při jme pra cov ní ka

pro pro voz ví ce ú če lo vé ho hřiš tě -
správ ce hřiš tě. 

Zá jem ci o mís to se mo hou
hlá sit na OÚ nebo na tel. č.

519 427 710.

Vhod né pro ak tiv ní ho
dů chod ce nebo oso bu

v do mác nos ti.
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Každo roč ní se tká ní kos týmů a re cep tů

S pří cho dem jara jsou tra dič ně spo je ny hlav -
ně Ve li ko no ce. Vět ši na do mác nos tí se za ha lí do
ve li ko noč ních de ko ra cí v po do bě věn ců, krá líč -
ků, po mláz ky a hlav ně va jí ček. Pro le toš ní rok se
roz hod la paní kni hov ni ce Kra to chví lo vá, že do
Ve li ko noc za ha lí i míst ní obec ní úřad. 

Ve spo lu prá ci s dět mi z míst ní ma teř ské a zá -
klad ní ško ly se ve stře du 1. dub na na zdo bi ly
strom ky před bu do vou OÚ. Sem paní uči tel ky
s dět mi vy tvo ři ly krás ná ba rev ná pa pí ro vá va jíč -
ka, kte rá strom kům dě la jí jen sa mou pa rá du. Za
vy na ložené úsi lí si každý žáček od ne sl slad kou
od mě nu v po do bě čo ko lá do vé ho va jíč ka. 

Ve řej né zdo be ní pak pro běh lo v so bo tu
4. dub na 2015, kdy každý mohl při nést své vlast -
ní na zdo be né va jíč ko a za vě sit jej na při pra ve né
vět vič ky a zkrášlit tak pro stranství vedle obec ní -
ho úřa du. To po moh ly ozdo bit i děti z míst ní
družiny, kte ré spo leč ně s paní vy cho va tel kou Žalud ko vou
oz do bi ly plot pa pí ro vý mi sle pič ka mi a dal ší mi va jíč ky.

Paní Kra to chví lo vá se svě ři la, že celý ná pad ve li ko noč -
ní ho zdo be ní vzni kl hlav ně pro to, aby se dě tem při po mně la

krás ná tra di ce Ve li ko noc, kte ré nejsou jen o jed no den ní po -
mláz ce. Věř me pro to, že se zdo be ní sta ne dal ší tra di cí naší
obce, do kte ré se za po jí čím dál víc ob ča nů, kte ří tak při spě jí
ješ tě ke krás něj ší mu vzhle du naší ma leb né ves ni ce. 

Bc. Simona Jelénková

Obec se "ob lék la" do Ve li ko noc

Nasta lo ob do bí, pro kte ré je ty pic ké ko ná ní nej růz něj ších maš kar ních kar -
ne va lů, ple sů a zá bav. Vý jim kou ne by la ani naše obec. V ne dě li 29. břez na
2015 se usku teč nil již pátý roč ník tra dič ní ho Dět ské ho kar ne va lu.  Míst ním
sá lem se opět hemžily nej růz něj ší po hád ko vé by tos ti. Akci si ne ne cha ly ujít
nej růz něj ší prin cez ny, víly, kov bo jo vé, Spi der ma ni, Be ruš ky a ani klauni.
Celé od po led ne bylo tra dič ně plné pís ni ček, tan ce a sa mo zřej mě ne chy bě ly
ani sou těže. Těch se zú čast ni ly nejen děti, ale i je jich ro di če, či pra ro di če.
Všech ny ra to les ti si na ko nec od nes ly od mě ny v po do bě dár ko vých ba líč ků. 

Sou čás tí kar ne va lu bývá i ku li nář ská akce. Ta le toš ní byla ve zna me ní
Va jíč kobra ní, kdy každý mohl při nést ja ký ko liv re cept z va jec, ochut nat
a bo do vat. Le toš ní stup ně ví tě zů ob sa di ly:

1. mís to - Ane ta Ne u man no vá a její "Kře hu le"
2. mís to - Mar ti na Do mi no vá s "Va ječ ným li ké rem pro děti"
3. mís to - Věra Strou ha lo vá s "Va jíč ko vou po ma zán kou"
"Chtě la bych po dě ko vat Obec ní mu úřa du v Pa so hláv kách a panu To máši

Ingro vi za fi nanč ní pří spěv ky, kte ré nám po skyt li, aby chom na kou pi li od mě ny 

pro děti", vy já d ři la se jmé nem po řa da te lů
Ive ta Žalud ko vá. Dále do da la: "Také bych
chtě la za všech ny děti po dě ko vat je jich ro di -
čům, kte ří si i v dneš ní "uspě cha né" době do -
ká za li udě lat čas, vza li své děti za ruce
a spo leč ně s námi strá vi li pár pěk ných
chvil."

Dou fej me, že pár pěk ných chvil nás
čeká i v příš tím roce, kde se zase sejdou
všech ny po hád ko vé i ko mik so vé bytosti.

Bc. Simona Jelénková
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Společenská
kronika

Jubilanti květen
Pa ra di o vá Anežka           81 let
Br ve ník Jan                79 let
Bu ček Ja ro slav          67 let
Ada mo vá Dana               65  let
Aláč Jo sef                 65  let
Ka d lí ček Petr                64  let
Lu kos zo vá Dáša              64 let
Sed lář Bo hu slav             64 let
Tuč ko vá Emí lie               62 let
Ingro vá Emí lie               61 let
Sed lá řo vá Jana            60 let
Hra dil Jiří                    50 let
Dvořáčková Marta          50 let  

Na šim ju bi lan tům pře je me štěs tí,
zdra ví a spo ko je nost.

Slabá Alena

Jak se správ ně za cho vat při do prav ní ne ho dě

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, ten to
člá nek nemá být, a ani nemůže být, kom -
plet ním ná vo dem, jak co nej do ko na le ji
ošet řit pro dej té kte ré ne mo vi tos ti, ale kla -
de si za cíl pou ze upo zor nit na ně kte ré
otáz ky s pro de jem ne mo vi tos tí spo je né.

Za prvé bych Vás chtěl in for mo vat, že
ob čan ský zá ko ník,  tedy zá kon
č. 89/2012 Sb., ve svém usta no ve ní § 509
sta no ví, že inženýr ské sítě, zejmé na vo do -
vo dy, ka na li za ce nebo ener ge tic ké či jiné
ve de ní, nejsou sou čás tí po zem ku. Kup ní
smlou va na ne mo vi tost by tedy dle mého
do po ru če ní měla ob sa ho vat usta no ve ní, na
zá kla dě kte ré ho pro dá va jí cí pře ve de nejen
po ze mek, ale též inženýr ské sítě, kte ré po -
zem kem pro bí ha jí.

Za dru hé bych chtěl upo zor nit, že pro -
dá va jí cí při pro de ji ne mo vi tos tí je ze zá -
ko na po vi nen při znat a uhra dit daň
z na by tí ne mo vi tých věci. Tato in for ma ce
sama o sobě nej spí še ni ko ho ne pře kva pu -
je, avšak za jí ma vé je, že zá kon umožňuje
tuto po vin nost pře vést na ku pu jí cí ho.
Z řad zá ko no dár ců se stá le sil ně ji ozý va jí
hla sy, kte ré žáda jí tuto "vymoženost" ze
zá ko na opět vy pus tit. Uvi dí me tedy, co
nám v tom to ohle du bu douc nost při ne se.
Já osob ně bych byl pro za cho vá ní
možnos ti vol by, kdo po ne se da ňo vou zátěž, 

zda ku pu jí cí, či pro dá va jí cí. Mimo jiné také
pro to, že zejmé na da ňo vé práv ní nor my by
z hle dis ka za cho vá ní práv ní jis to ty měly být 
dlou ho do bě sta bil ní a ne mě ly by být mě ně -
ny ješ tě rych le ji, než si ve řej nost vů bec sta čí 
je jích exis ten ci uvě do mit.   

Třetím a po sled ním po za sta ve ním jsou
tzv. ener ge tic ké štít ky bu dov. Práv ní úpra va 
požadu je, aby pro dá va jí cí při pro de ji ne mo -
vi tos ti pře dal prů kaz ener ge tic ké ná roč nos ti 
bu do vy nebo jeho ově ře nou ko pii ku pu jí cí -
mu. Po kud tuto po vin nost pro dá va jí cí ne -
spl ní, pak jej může po stih nout ci tel ná
po ku ta, pro ne pod ni ka te le až do výše
100.000 Kč. Výše ci to va nou po vin nost lze
na hra dit, tak, že pro dá va jí cí před loží ku pu -
jí cí mu lis ti ny sou vi se jí cí se spo tře bou ener -
gií, ze kte rých si ku pu jí cí bude moci uči nit
zá věr o její ener ge tic ké ná roč nos ti. To bude
spo čí vat zejmé na v před ložení účtů za elek -
tři nu a plyn, to však pla tí pou ze pro by to vé
jed not ky.

Stá le vzrůs ta jí cí pro voz na sil ni cích a želez ni cích při ná ší
zvý še né ri zi ko do prav ních ne hod. Pře čtě te si ně ko lik důležitých
rad a po stu pů, jak zvlád nout zá klad ní úko ny při do prav ní ne ho -
dě, ať už jste pří mý mi účast ní ky nebo svěd ky. Nej dů ležitěj ší je
zá chra na živo ta a zdra ví účast ní ků ne ho dy:
n vy pně te chod mo to ru ha va ro va né ho vo zi dla (vyn dej te klí če 

nebo kar tu ze spí na cí skříň ky), je-li to s ohle dem na ak tu ál ní 
si tu a ci možné

n opusťte ha va ro va né vo zi dlo a po kud je to možné, po moz te
ostat ním opus tit vo zi dlo a mís to ne ho dy

n dbej te na vlast ní bez peč nost, co nejdří ve za jistě te mís to ne ho -
dy tak, aby ne do šlo k je jí mu roz ší ře ní - použijte výst ražné
osvět le ní vozu, výst ražný troj ú hel ník, re flex ní ves ty

n po kud je evi dent ní, že zra ně né oso by po tře bu jí bez od klad -
nou prv ní po moc (kr vá ce ní, zá sta va de chu), vě nuj te se
nej prve zra ně ným. Te prve po sta bi li za ci zra ně ných při vo -
lej te zá chra ná ře.

Při vo lá ní po mo ci
Po kud již ne vo lal na tís ňo vé lin ky ně kdo z ostat ních účast ní -

ků ne ho dy nebo svěd ků, při vo lej te po moc. Ne má te-li u sebe
mo bil ní te le fon, za stav te jiné vo zi dlo, po moc zra ně ným nebo
ohroženým je zá kon ná po vin nost každého!

Po kud jde o vážnou nebo hro mad nou ne ho du, vždy vo lej te
tís ňo vou lin ku 112, je jímž pro střed nic tvím bu dou při vo lá ni:
hasi či, zdra vot nic ká zá chran ná služba a po li cie. 

Při drob ných ne ho dách ("po mač ka né ple chy") ne mu sí te vo lat
zá chra ná ře ani po li cii vů bec, po kud se všech ny stra ny do hod nou na
vy ře še ní si tu a ce, ne do šlo ke zra ně ní osob, ne ho da vážně ne o hrožuje 
ostat ní účast ní ky, a po kud ne vznik la ško da tře tí oso bě.
Čin nost na mís tě ne ho dy do pří jez du zá chra ná řů

Pře de vším si roz děl te čin nos ti, kte ré je tře ba udě lat. Ne boj te se

požádat ko lemjdou cí o po moc a spo lu prá ci. Za jistě te pro vi zor ní
re gu la cí nebo od klon do pra vy. V pří pa dě požáru, odů vod ně né ho
po de zře ní na možný vý buch nebo únik ne bez peč ných lá tek,
opusťte mís to ne ho dy spo leč ně se vše mi účast ní ky, včet ně zra ně -
ných, kte ří sne sou trans port (tj. kte rým ne hro zí po ra ně ní pá te ře,
jež by moh lo zhor šit zra ně ní). Ujistě te se, že oprav du všich ni jsou
v bez peč né vzdá le nos ti. Ne za po meň te ani na pře pra vo va ná zví -
řa ta, kte rá je tře ba po vy proš tě ní uklid nit.

Po kud vo zi dlo hoří a máte k dis po zi ci ha si cí pří stroj vhod né -
ho typu, použijte jej. Has te z bez peč né vzdá le nos ti a ni kdy se
ne do tý kej te čás tí vo zi dla. Od klo pit ka po tu vozu nemá smy sl, ho -
ře ní by bylo sil něj ší. Has te ze spo du do mo to ro vé ho pro sto ru,
popř. ote vře ným okén kem do pro sto ru ka bi ny. Za jistě te vol nou
ces tu pro pří jezd zá chra ná řů.

Poté lze ře šit méně důležité čin nos ti, např. za bez pe če ní vra ku
pro ti dal ší mu po ško ze ní, za jiš tě ní stop po ne ho dě, kte ré upřes ní
vy šet řo vá ní (např. za kres le ní po zi ce ha va ro va ných vo zi del). Ne -
za po meň te na za bez pe če ní ma jet ku uvnitř i vně vo zi del. Vždy si
za piš te kon takt ní úda je účast ní ků i svěd ků ne ho dy.
Na co ne za po me nout po pří jez du zá chra ná řů

Buď te k dis po zi ci ve li te li zá sa hu. Po piš te mu, jaká hro zí ne -
bez pe čí a co jste již udě la li pro je jich ome ze ní. Upo zor ně te na
oso by či zví řa ta, kte ré jste ne by li schop ni vy pros tit . Vždy se řiď -
te po ky ny zá chra ná řů a buď te jim ná po moc ni.

Až jako je den z po sled ních kro ků se po sta rej te o svo je ha va -
ro va né vo zi dlo - kon tak tuj te svo ji po jišťovnu a za jistě te si
od ta ho vou službu.

Zdroj:  www.fi rebr no.cz/vase-ces ty-k-bez pe ci, brožura Vaše ces ty
k bez pe čí. In for mač ně vzdě lá va cí pro jekt Hasič ské ho zá chran né ho
sbo ru Ji ho mo rav ské ho kra je, Kraj ské ho ře di tel ství po li cie Ji ho mo rav -
ské ho kra je a Diecéz ní cha ri ty Brno.

Na co také mys let při pro de ji ne mo vi tos ti


