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Třídění odpadů

Z jednání rady obce

Milí třídící přátelé!
Na www.isnopasohlavky.cz sekce "Hodnocení stanoviště" (zobrazí se po
přihlášení) bylo zveřejněno hodnocení jednotlivých stanovišť za první a druhé čtvrtletí tohoto roku. Součástí hodnocení je i předpokládaná sleva na
poplatku za odpady. Doporučujeme si hodnocení projít a získat tak představu
o kvalitě třídění odpadů na Vašem stanovišti.Pokud jste ztratili přihlašovací
úda je ke sv é mu od pa do vé mu účt u, st a čí n a psat emai l na
isnopasohlavky@centrum.cz. Heslo Vám rádi znovu zašleme. Účastníci
ISNO, kteří nemají internet, mohou navštívit své známé, kteří internet mají,
nebo se zastavit na obecním úřadě.
Novinkou na www.isnopasohlavky.cz je vylepšená inventura stanoviště,
kam můžete uvést všechny členy Vašeho stanoviště a tím zajistit přesný výpočet slevy na poplatku. Dále je díky této změně možné vytvořit jedno velké
stanoviště, tj. více domácností např. v bytovém domě se může spojit v jedno
velké stanoviště.
Účastníkům ISNO, kteří ISNO využívají na 100%, tj. i se slevami,
a nejsou spokojeni s výší svojí slevy, doporučujeme zodpovědět následující
otázky. Přistavujete k výsypu pouze plné popelnice? Šlapete PET lahve? Třídíte, co je tříditelné? Snižujete produkci odpadů, např. nekupujete balené
vody, používáte jednu nákupní tašku, atd.? Máte dobře vyplněnou inventuru
stanoviště, tj. jsou tam uvedeni všichni, kdo doma třídí, a je u nich správně
uveden čas? Máte dobře vyplněný registrační formulář - máte v něm uvedeny
způsoby, jakými snižujete produkci odpadů?Máte v inventuře nahlášeny
všechny nádoby, které používáte nebo jste letos používali? Pokud odpověď
na všechny otázky zní ANO, pište na isnopasohlavky@centrum.cz. Rádi
Vám poradíme…

Výpis z usnesení rady obce 19. 8.
RO schvaluje:
- uzavření Dohody o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 3. 11. 2008 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a R. W. a P. N.,
- uzavření Dohody o ukončení Smlouvy
o nájmu nebytových prostor č. 21/2011
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a V. D.,
- uzavření Dohody o ukončení smlouvy
o nájmu č. 23/2012 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a CABLE PARK
s. r. o., Vídeňská 149/125a, Brno,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 15. 6. 2011 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. D.,
- termín a program jednání zastupitelstva
obce dne 4. 9. 2013 v 18:00 hod.

S pozdravem tým popelářů STKO

Zájezd na koupání do Maďarska
Obec Pasohlávky pořádá v pátek 8. 11. 2013 zájezd na koupání do termálního koupaliště v Maďarsku (Györ nebo Mošoň). 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 za 3 hodiny pobytu je v přepočtu cca 250 Kč. Přesná cena bude určena dle aktuálního kurzu. Plavky,
osušky, popř. župan, pantofle si musí návštěvník vzít s sebou.
Občané, kteří mají zájem se zájezdu zúčastnit, se musí nahlásit do pátku
1. 11. 2013 na Obecním úřadě v Pasohlávkách osobně, telefonicky na
tel. č. 519 427 710 nebo mailem na obec@pasohlavky.cz.
Po obsazení plného počtu 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 rámci rychlého vyřízení se bude vybírat vstupné v EURech). Autobus bude hrazen z rozpočtu obce. Další výdaje
vzniklé útratou na koupališti si hradí každý individuálně.

RO bere na vědomí:
- dopis Policie ČR, KŘ JMK, Brno ve věci
"PASOHLÁVKY lázeňská a rekreační
zóna" - upozornění na závažné skutečnosti, které ohrožují bezpečnost a plynulost
sil nič ní ho pro vo zu, dle §15 zák.
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Další kroky
k řešení situace podnikne obec dle výsledků jednání, které stavební úřad v předmětné záležitosti svolal,
- Rozsudek Nejvyššího správního soudu
ve věci návrhu zrušení opatření obecné
povahy (stavební uzávěra na Donavě),
- plnění rozpočtu obce za leden - červenec
2013.
RO souhlasí na základě žádosti P. H. s rea li za cí ro dinné ho domu dle předložené
projektové dokumentace s názvem "Přístavba a změna stavby před dokončením RD".
RO se opětovně zabývala žádostí pana
L. S. o odkup části pozemku p. č. 3163/362
v k. ú. Mušov za účelem výstavby diskotéky
s restaurací. Pro tuto rozvojovou plochu je
nutno dle současně projednávaného nového
územního plánu zpracovat studii zastavitelnos ti. Do je jí ho zpra co vá ní RO bere
předmětnou žádost na vědomí a po zpracování studie bude o žádosti rozhodnuto.
RO se seznámila s peticí "za respektování

Z jednání rady a zastupitelstva obce
kolaudačního rozhodnutí vodního díla Nové Mlýny I Jm
KNV ze dne 25. 7. 1984, č.j. Vod. 1794/84 - 235 a Manipulačního řádu Okresního úřadu v Břeclavi ze dne 11. 4. 2001,
č. j. Vod. 1166/01 - 231 o užívání tohoto vodního díla podél
jižního břehu v katastrálním území Mušov - Donava, mimo
jiného k rybářskému sportovnímu využití včetně rekreace
a vodních sportů" a tuto předkládá k projednání do zastupitelstva obce. Zároveň doporučuje, aby byla petice vzata na
vědomí. RO dále doporučuje zastupitelstvu ke schválení
usnesení, aby byl vyzván předkladatel petice k tomu, aby dokumenty, na které se v petici odkazuje, dodal i s vyznačením
pasáží, kterých respektování se dovolává.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 2. 9. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
1. 7. 2003 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a M. V.,
- na základě žádosti společnosti GARDEN Studio, s. r. o.,
U Zoologické zahrady 2, Brno - Bystrc bezplatné užívání
pozemků v k. ú. Mušov, části parcel p. č. 2553/6 a 3227,
pro konání akce "Mušov 2013", která se bude konat ve
dnech 18. - 19. 9. 2013. Jedná se o předváděcí akci zahradní a komunální techniky,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku jiného vlastníka mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. Š.,
- uzavření Kupní smlouvy mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a GARDEN Studio, s. r. o., U zoologické zahrady 2, 635 00 Brno - Bystrc, na pořízení zametacího
stroje z dotačního titulu, po schválení finančních prostředků na pořízení zastupitelstvem obce,
- Zápis o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Obce Pasohlávky - "Oprava komunikace u kostela" a schvaluje doporučení hodnotící komise na výběr
zhotovitele - společnost VHS Břeclav s. r. o., Fügnerova
1161/1, 690 64 Břeclav,
- uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a VHS Břeclav s. r. o., Břeclav, na akci
"Oprava komunikace u kostela",
- Zápis o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Obce Pasohlávky - "Výstavba chodníků" a schvaluje doporučení hodnotící komise na výběr zhotovitele společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky,
- uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., Brno,
na akci "Výstavba chodníků",
- termín konání sbírky použitého ošacení pro Občanské
sdružení Diakonie Broumov ve dnech 18. - 19. 10. 2013
v KD v době v pátek 16 - 18 hod. a v sobotu 10 - 12 hod.,
- bezplatné užívání cvičebny v budově MŠ a ZŠ pro nácvik programu na babské hody vždy ve dnech úterý
v době 18,30 - 20,30 hod. a neděle 17,00 - 19,00 hod.

RO souhlasí:
- s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky
a Občanským sdružením ŠAROVEC se sídlem Vyšehradská 907, 687 25 Hluk, (pronájem pozemků pro realizaci
environmentálních opatření v souladu s dotací SFŽP),
- na základě žádosti J. Š. s realizací stavby dle PD na stavbu "Změna stavby před dokončením vinného sklepa na
pozemku st. 117", v k. ú. Mušov, dále souhlasí s uložením
jímky odpadních vod na pozemku p. č. 2553/6, vybudováním vstupního schodiště do vinného sklepa na pozemku
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p. č. 2553/6, vedením dešťové kanalizace do odvodňovacího příkopu na pozemku p. č. 2181/4. RO nesouhlasí
s parkováním vozidel na pozemku p. č. 2181/4, ale souhlasí s parkováním vozidel na krajnici komunikace, jako
v ostatních případech, a to na pozemku 2553/6.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnění záměru obce na
pronájem pozemků p. č. 5006 o výměře 9140 m2, p. č. 5002
o výměře 8295 m2, p. č. 5050 o výměře 5142 m2, p. č. 5003
o výměře 24312 m2, vše v k. ú. Mušov, a dále pozemky v k. ú.
Pasohlávky p. č. 6180 o výměře 12245 m2 a p. č. 6200 o výměře 9777 m2. Pronájem bude sjednán na dobu určitou do
31. 12. 2025, roční nájemné je stanoveno ve výši 1 Kč/rok za
celkovou výměru uvedených pozemků.
RO neschvaluje na základě žádosti J. Š. odprodej části
pozemku v k. ú. Mušov p. č. 2181/4. V předmětné lokalitě je
naplánována výstavba archeoparku s příjezdovou cestou
a parkovištěm v blízkosti dotčeného pozemku, proto až do
výstavby nebudou pozemky v dotčeném území prodávány.
RO souhlasí s dlouhodobým pronájmem, i s případným vybudováním posezení pro cyklisty dle možností prostoru.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 4. 9.
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4/2013,
- odprodat pozemek p. č. st. 576, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 23 m2 v k. ú. Pasohlávky (pozemek pod stavbou
garáže) za cenu 10.900 Kč manželům A. a C. H. Náklady
spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel,
- bezúplatný převod pozemku p. č. 4997/1 v k. ú. Pasohlávky na veřejná prostranství a komunikaci a pozemku
p. č. 4713/2 v k. ú. Pasohlávky na výsadbu zeleně, vše dle
schválené změny č. 1 územního plánu, do vlastnictví
obce Pasohlávky,
- záměr směny pozemků p. č. 5144 o výměře 4007 m2, druh
pozemku orná půda, p. č. 3149/12 o výměře 157 m2, druh
pozemku orná půda, p. č. 3149/14 o výměře 408 m2, druh
pozemku orná půda, celková výměra pozemků je 4.572 m2,
vše v k. ú. Mušov, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za část
pozemku p. č. 5145, p. č. 5455 o celkové výměře 9.144 m2,
druh pozemku orná půda, ve vlastnictví společnosti LANDMANN s. r. o. Dunajovická 138, 691 81 Březí,
- založení Svazku obcí Pálavská jezera. ZO schvaluje znění STANOV sdružení "Svazek obcí Pálavská jezera",
- Smlouvu o zajištění místa pro ukládání odpadů, uzavřenou mezi STKO spol. s r. o., Brněnská 65, Mikulov
a Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1,
- Obecně závaznou vyhlášku obce Pasohlávky č. 3/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- záměr odkupu 3/6 podílu pozemků p. č. 3163/132 a p. č.
3163/133 o celkové výměře 3.054 m2 v k, ú. Mušov za
cenu 800 Kč /m2.
ZO bere na vědomí Petici "za respektování kolaudačního
rozhodnutí vodního díla Nové Mlýny I JM KNV ze dne
25. 7. 1984, č. j. Vod. 1794/84 - 235 a Manipulačního řádu
Okresního úřadu v Břeclavi ze dne 11. 4. 2001, č. j. Vod.
1166/01 - 231 o užívání tohoto vodního díla podél jižního břehu
v katastrálním území Mušov - Donava mimo jiného k rybářskému sportovnímu využití včetně rekreace a vodních sportů". ZO
vyzývá předkladatele Petice k doložení Kolaudačního rozhodnutí a Manipulačního řádu, na které se Petice odkazuje, spolu
s vyznačením textu v předmětných dokumentech, že požadavek
uváděný v petici je i v těchto dokumentech zmiňován.
Pasohlávský zpravodaj

Volby 2013
Vážení spoluobčané,
v pátek 25. 10. a v sobotu 26. 10. 2013 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Co se týče voleb do Poslanecké sněmovny, chci Vás vyzvat, abyste se voleb zúčastnili a s rozmyslem si zvolili stranu a kandidáty, které budete volit. Naši páni
poslanci schvalují zákony, které každodenně ovlivňují každého občana této země.
Jelikož nás velké strany zastoupené v parlamentu přesvědčují, že až tak nehledí na
zájmy občanů, ale spíše na své vlastní zájmy, popř. zájmy svých politických stran
či jejich lobbistů, apeluji na Vás, abyste svůj hlas dali raději nějaké menší straně.
Myslím si, že pokud se do Poslanecké sněmovny dostane více stran, které přesáhnou 5% hranici pro vstup do sněmov ny, bu dou tyto strany muset více
spolupracovat a více uvažovat nad zákony, které by konečně měly sloužit občanům této republiky a ne již zmíněným lobbistům a mafiím. Neustále nás velké
strany přesvědčují o tom, že při volebních kampaních slibují a po volbách neplní
to, co před volbami slibovali. Myslím, že je již 5 minut po dvanácté, aby se v této
zemi nastartoval proces na obnovu demokracie a občanské zodpovědnosti k tomu,
jak to v této zemi vypadá. Nebojte se, že by Váš hlas propadl, když budete volit malou stranu. Právě naopak, uberete sílu velkým stranám a možná dopomůžete ke
změně politického prostředí v našem státě. Určitě je lepší se voleb zúčastnit, svůj
hlas dát malé straně než se voleb nezúčastnit.
Tomáš Ingr

Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury a Moravané
Vážení spoluobčané,
jak jsem v článku Volby 2013 zmínil, apeluji na Vás, abyste s rozmyslem volili
politickou stranu, které dáte svůj hlas ve volbách. V těchto volbách můžete vybrat
pouze 1 politickou stranu, které dáte svůj hlas. V rámci jedné politické strany budete mít možnost dát 4 preferenční hlasy těm kandidátům, o kterých budete
přesvědčeni, že by se měli do Poslanecké sněmovny dostat. Politická strana Moravané se v těchto předčasných volbách rozhodla nekandidovat samostatně, ale
spojit se s hnutím Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Jako člen strany Moravané budu v Jihomoravském kraji na kandidátce tohoto hnutí. Je to totiž jediné
uskupení, které je svým programem velmi podobné programu strany Moravané.
Navíc je to jedna z mála stran, která chce prosadit osobní, hmotnou a trestní odpověd nost po li ti ků a po vin nost pro ká zá ní pů vo du ma jet ku. Jako je di ná
z kandidujících stran máme zájem prosadit radikální změnu politického systému,
a to uzákoněním referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Prosadíme přímé
volby poslanců, starostů a hejtmanů. Chceme odvolatelnost politiků a odpovědnost politiků občanům. V případě prosazení referenda budou mít občané možnost
odmítnout např. schvalované zákony, které nebudou ve prospěch většiny občanů
této země. Tím vznikne možnost občanům zabránit platnosti zákonů, které budou
v budoucnu vytahovat z občanů peníze (jako příklad můžeme uvést zákon o obnovitelných zdrojích - tzv. fotovoltaický zákon, kdy dnes vidíme, že se napakovaly
určité skupiny okolo poslanců a zaplatí to každý odběratel elektrické energie). Referendem by bylo možné takovéto zákony zrušit (samozřejmě bude možné rušit
zákony, které se budou schvalovat až po schválení zákona o referendu. Bohužel
zpětně to již nepůjde.) Každopádně i toto bude posun k přímé demokracii a odpovědnosti občanů za svou zemi a nikoliv tak, jak je to nyní (před volbami strany
slibují hory, doly a až se do parlamentu dostanou, tak další 4 roky na občany kašlou). Dalším zásadním bodem programu hnutí Úsvit je omezení okrádání občanů
lichvářskou a exekutorskou mafií, a konec zvyšování daní (pokud se zamezí rozkrádání státních prostředků, bude dostatek financí a nebudou se muset daně
zvyšovat).
Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom konečně žili ve státě, který
bude sloužit občanům a ne zlodějům a mafiím. Žádám Vás, abyste vybírali dle
svých pocitů, srdcem a nenechali se ovlivnit zmanipulovanými médii a předvolebními průzkumy.
Tomáš Ingr
Pasohlávský zpravodaj

Místní sociální
služby, o. p. s.

Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
kvůli věku (starší 65 let), chronickému one moc nění nebo zdravot ní mu
postižení (od 19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
oso by. Naší sna hou je po sky tovat
podporu a pomoc klientům tak, aby co
nejdéle mohli setrvat v optimální psy chické a fyzické pohodě doma a žít
život mezi svými blízkými a přáteli.
Základem naší činnosti je důsledné
na pl ňo vá ní in di vi du ál ních po třeb,
přání a představ klientů, kteří si vybrali pečova telskou službu obecně
prospěšné společnosti Místní sociální
služby.
Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro
vaření, s donáškou a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí
o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehle ním, ná kupy atd. Sa mozřej mostí
je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na
poštu či do knihovny, kde mu poskytneme pomoc a podporu při vyřizování
všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme
v každé obci v pracovní dny od 7.00 do
20.00 hodin.
V rámci transparentnosti výběru
úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů
jsme zřídili bezplatnou telefonní linku,
tzv. Stříbrné sluchátko - 800 888 365,
kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a přání volajících.
Našim klientům nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese:
www.mssluzby.cz,
na bezplatné telefonní lince:
800 888 722
nebo na obecním úřadě.
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Anketa
– zřízení plynu v obci

Zásady nového
občanského zákoníku

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje naleznete anketní lístek, který můžete vyplnit a odevzdat na obecním
úřadě, případně jej vhodit do schránky obecního
úřadu. Jedná se o získání informací, zda by v naší
obci byl zájem o připojení jednotlivých domácností na plynovod. Jelikož plynofikace celé obce se
pohybuje v řádech miliónů koruna a další statisíce
bude potřeba na opravu chodníků a silnic po budování plynovodu, je nutné znát počet vážných zájemců o připojení k plynovodu. Pokud by byl
zájem minimální, pravděpodobně by zastupitelstvo obce tuto investici nepodpořilo. Každý případný zájemce musí zvážit, zda opravdu bude plyn
k vytápění používat, protože náklady na vybudování plynovodní přípojky, pořízení nového kotle
a vyvložkování komínu se pohybují řádově od
45.000 Kč výše. Dále je nutné zvážit, že vytápění
plynem je v současnosti stále cca o 50 – 100 %
dražší než vytápění uhlím či dřevem. Žádáme Vás,
abyste vážně pouvažovali, zda opravdu budete mít
zájem o připojení k plynu, aby zastupitelstvo obce
mohlo rozhodnout, zda do této investice jít či nikoliv. Pokud by totiž obec vynaložila milióny korun
na plynofikaci obce a poté by se připojilo jen 10 20 % všech domů v obci, byla by to pro obec zbytečná investice a finance utracené za plynofikaci by
se daly účelně vynaložit na jiné akce.
Prosíme, abyste v případě zájmu o připojení
Vašeho domu na plynovod odevzdali vyplněný anketní lístek nejpozději do 15. 10. 2013.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v následujícím článku bych Vás chtěl blíže seznámit s několika novinkami, které přinese nový občanský zákoník. Pro formální úplnost je
vhodné uvést, že se jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
jehož účinnost s největší pravděpodobností nastane 1. 1. 2014. V legislativním procesu bylo tomuto zákonu záměrně uděleno číslo 89,
neboť má vyjadřovat diskontinuitu současné právní úpravy, která má
svůj původ před revolučním rokem 1989.
Zaměřím pozornost hned na úvodní ustanovení této nové, a do
značné míry revoluční, právní úpravy, tedy na její zásady. A proč právě zásady? Odpověď je jednoduchá. Jednání, které není v souladu
se zásadami soukromého práva, nepožívá právní ochrany.V praktické rovině to znamená, že pokud například uzavřete smlouvu, která
se bude příčit zásadám soukromého práva, pak z takové smlouvy nebudete zavázáni. Zásady se však projevují i jiným způsobem, jak si
řekneme níže.
Jako praktikujícího advokáta mne osobně nejvíce zaujalo ustanovení, které stanoví, že nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschop nosti k újmě dru hých. Jsem přesvěd čený, že tako véto
ustanovení nového občanského zákoníku nalezne hojné uplatnění
v každodenních situacích. Setkal jsem se se situací, kdy jeden z klientů byl v tíživé finanční situaci, vyhledal si inzerát, který nabízel půjčku, do sta vil se do kan ce lá ře spo leč nos ti, po de psal smlou vu
o zprostředkování úvěru, zaplatil poplatek, ale půjčky se nedočkal.
Následně chtěl vrátit alespoň nemalý poplatek, ale bylo mu sděleno,
nechť si přečte smlouvu, kterou podepsal. Tato smlouva stanoví, že
zaplacený poplatek se nevrací ani v případě, že půjčka nebude poskytnuta. A přesně pro tento případ by výše uvedená zásada dle mého
názoru byla aplikovatelná. Nebyl - li zprostředkovatel schopen půjčku klientovi zprostředkovat, nemůže z toho těžit tak, že si ponechá
poplatek za zprostředkování.
Nový občanský zákoník jde však ještě dál, kdy nás všechny zavazuje jednat výhradně poctivě a stanoví také důsledek nepoctivého jednání. Konkrétně § 6 odst.1,2 ukládá, že každý má povinnost jednat
v právním styku poctivě a že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.
Další zajímavá zásada, která je vyjádřena v novém občanském zákoníku, se dotkne všech, kteří vystupují jako odborníci na určitý obor
lidské činnosti, a to v té nejširší možné míře od lékařů přes kominíky,
instalatéry, advokáty nevyjímaje. Nový občanský zákoník doslovně
stanoví, že kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí
k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí,
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této
odborné péče, jde to k jeho tíži. Tímto ustanovením je chráněn každý
příjemce služeb, kdy ten, kdo službu vykonal, nese za svůj výkon odpovědnost v nejširší možné míře a nebude se nadále moci vymlouvat,
že něco nevěděl, nebo si něčeho nevšiml.
Věřím, že nový občanský zákoník povede k lepšímu a více spravedlivé mu uspo řá dá ní
práv ních vzta hů,
o čemž svěd čí
i výše uvedené zása dy. V příš tích
článcích se již podíváme na konkrétní
změny, které na nás
čekají.

Tomáš Ingr

Humanitární sbírka
Obec Pasohlávky na základě žádosti Občanského sdružení Di a ko nie Brou mov vy hla šu je
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
n Peří, péřové přikrývky a polštáře
Sbírka se uskuteční v pátek 18. 10. 2013 od
16.00 do 18.00 hod. a v sobotu 19. 10. 2013 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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Čtenářská soutěž
Prvního února 2013 byla v místní knihovně vyhlášena soutěž pro
malé čtenáře. Do soutěže se mohl zapojit každý registrovaný čtenář do
věku patnácti let. Soutěž byla zaměřena na počet návštěv knihovny, nikoli na počet vypůjčených knih. Do soutěže se zapojilo celkem
26 registrovaných čtenářů. Malí čtenáři si v průběhu pěti měsíců vypůjčili celkem 174 knih. Soutěž byla ukončena dne 30. června 2013.
Čtenářskou soutěž vyhrála a první místo obsadila Sýkorová Natálie.
Natálka navštívila knihovnu celkem patnáctkrát a vypůjčila si 30 knih.
Výherkyni gratulujeme a odměna za první místo byla Natálce předána při první návštěvě knihovny v měsíci září.
Druhé místo obsadila: Hryzláková Dominika. Dominika navštívila
knihovnu sedmkrát a vypůjčila si 21 knih.
Třetí místo obsadili:
Bittmannová Lenka - navštívila knihovnu šestkrát a vypůjčila si 17 knih.
Sýkorová Silvie - navštívila knihovnu šestkrát a vypůjčila si 12 knih.
Helešic Josef - navštívil knihovnu šestkrát a vypůjčil si 11 knih.
Kratochvílová Alena

Pasohlávský zpravodaj
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Hasiči: konec sezony
Přišlo září a pro nás, dobrovolné hasiče, to znamená konec soutěží. Ty extraligové skončily o druhém zářijovém
víkendu, a proto je čas na malou rekapitulaci. V extralize
jsme letos soutěžili vůbec poprvé a oproti ostatním zkušenějším týmům nám chyběl opravdu super čas (cca16.40s), který
by nás aspoň jednou dostal mezi tři nejlepší. Občas se nám
nesešli proudaři a jejich prostřiky nás stály hodně bodů, jindy
byla chyba úplně jinde. Na druhou stranu jsme ale celou extraligou prošli bez vážnější chyby. Všechny útoky jsme vždy
ukončili. Navíc jsme jako jeden ze dvou týmů dokázali bodovat na třinácti z celkových čtrnácti závodů. Náš nejhorší čas
byl 18.25s a ten nejlepší 16.88s. Jako nováčci jsme se umístili
na celkovém desátém místě a jen těsně nám unikl titul pro
Skokana roku.
Ten následující víkend pro nás znamenal konec také ligových soutěží, konkrétně Břeclavské a Hodonínské ligy.
Bohužel se termíny obou závodů potkaly na stejný den i čas,
takže nám dalo hodně práce, abychom oba stihli. Začali jsme
v Bořeticích, kdy bylo naším plánem zaběhnout hned první
pokus co nejlépe a pak okamžitě vyrazit do Vacenovic. S časem 17.44s jsme závod nakonec vyhráli a stali jsme se tak
vítězi celé Břeclavské Hasičské ligy pro rok 2013! Naše bilance je sedm výher a jedno druhé místo. Celkově jsme
získali 117 bodů a na druhého v pořadí jsme si vypracovali

náskok 17 bodů. Navíc jsme mohli tak trochu slavit prvenství
i v ženské kategorii. V zimě se s námi totiž začala připravovat
i nová členka SDH Pasohlávky, a protože my nemáme ženský tým, propůjčili jsme ji do týmu holek z Kobylí, kde našla
své místo na levém proudu. Hned v první sezoně se pak děvčatům podařilo vyhrát celou ženskou část Břeclavské ligy.
Jak už bylo řečeno výše, vítězstvím v Břeclavské lize naše
ligové působení ještě neskončilo. Rychle jsme přejeli do Vacenovic, kde jsme měli jen pět minut na přípravu. Cestou na start
jsme sice zaslechli, že se konkurenci příliš nedařilo, ale to nás
příliš nezajímalo. Nám se útok povedl parádně, ale potrápil nás
opět prostřik, tentokrát na pravém proudu, kde se časomíra zastavila na 18.02s (LP 16.86s). I přesto nás nedokázal nikdo
porazit a my slavili druhé vítězství závodu v jednom dni. S bilancí šesti vítězství, tří 2. míst a jednoho neplatného pokusu, kdy
jsme objeli deset soutěží ze čtrnácti možných, obsadili jsme
v celkovém hodnocení GP Hodonínské ligy třetí místo, kdy na
druhé nám chyběly pouhé dva body.
Na konci září nás čekají už pouze pohárové soutěže a po
krátké pauze se začneme připravovat na další sezonu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům
za podporu a slibujeme, že v další sezoně se budeme snažit
naše výsledky ještě vylepšit.

Výsledky utkání TJ ZETOR Pasohlávky
Neděle dne 2. 6. 2013
Zetor Pasohlávky - Sokol Horní Věstonice "A"
3
:
0
Střelci branek: Tomek M., Šnepfenberg L., Osika S.
V neděli jsme odehráli mistrovské utkání na domácí půdě proti soupeři z Horních
Věstonic. Do utkání jsme vstoupili výborným výkonem a soupeři během prvního poločasu vstřelili tři branky a mysleli si, že utkání bez velkých problémů zvládneme.
Bohužel během prvního poločasu se nám zranili dva spoluhráči a náš tým musel od
35. min. dohrávat v deseti.
V druhé půli i přes někdy až drtivý tlak soupeře se nám dařilo ubránit a utkání
dovést do vítězného konce. Utkání jsme tedy vyhráli a na závěr bych chtěl poděkovat fanouškům za bouřlivé povzbuzování.

Neděle dne 9. 6. 2013
Zetor Pasohlávky - Sokol Pavlov
1
:
1
Střelci branek: Tomek Mira
V neděli jsme nastoupili na domácím hřišti proti soupeři z Pavlova, který byl
již jistým vítězem naší skupiny. Naše družstvo, aby udrželo druhou příčku, tak muselo vyhrát. Bohužel k utkání nenastoupil náš nejlepší hráč Sýkora Víťa a na hře to
bylo znát. První půle byla z obou stran opatrná a šance se jen těžko vytvářely. Na
konci prvního poločasu náš tým vsítil branku a poločas jsme vyhráli 1 : 0.
Druhá půle začala velkým náporem hostů a jen díky fantastickým zákrokům
brankáře Osiky Pavla náš tým držel vedení. Když už jsme všichni doufali, že výhru
udržíme, přišel trest 10 min. před koncem utkání a soupeř našemu týmu vstřelil vyrovnávací branku. Utkání tedy skončilo remízou a náš tým skončil na dobrém
třetím místě.
Doufám, že jsme naše fanoušky nezklamali a chtěl bych jim poděkovat za celý
náš tým za to, že nás v jarní části soutěže povzbuzovali v hojném počtu.
DÍKY!!!
Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš
Zpracovala: Ludmila Šnepfenbergová

SDH Pasohlávky

Společenská
kronika

Jubilanti říjen
Dubš Rostislav
Moravcová Eva
Pinkavová Vlasta
Úradník Cyril
Kovařík František
Vašíčková Jaroslava
Fajmon Jan
Grimm Jaroslav
Kadlíčková Zdeňka
Sedlák Miroslav
Fajmonová Marie

75 let
74 let
72 let
72 let
70 let
68 let
68 let
66 let
66 let
60 let
60 let

Našim jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Úmrtí
V měsíci září nás navždy opustila
naše spoluobčanka paní Jarmila Dibuszová.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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