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Třídění odpadů v naší obci

Zájezd na muzikál
Obec Pasohlávky pořádá v sobotu
12. 10. 2013 zájezd do pražského Divadla BRODWAY na nový mu zi kál
"Mata Hari". Muzikál Michala Davida je na motivy života nizozemské
orientální tanečnice, která se v průběhu
první světové války stala agentkou Německa a Francie. Začátek představení
je ve 14:00 hod., předpokládaný odjezd
autobusu je cca v 10:00 hod.
Občané, kteří mají zájem muzikál
navštívit, se mohou hlásit na Obecním
úřadě v Pasohlávkách osobně, telefonicky na č. 519 427 710, nebo mailem
na obec@pasohlavky.cz. Zájemci po
na hlá še ní uhra dí vstup né ve výši
700 Kč, které bude vybíráno na Obecním úřadě. Vstupné je nutno zaplatit co
nejdříve po přihlášení. K dispozici je
ještě 5 kusů vstupenek. Po vyprodání
všech vstupenek již nebude možné se
přihlásit.
Doprava autobusem bude hrazena
z rozpočtu obce. Přesný odjezd autobusu bude ozná men pro střed nic tvím
místního rozhlasu.

V roce 2012 se v naší obci vytřídilo a předalo k dalšímu využití celkem
40,351 tuny odpadu. V rámci tohoto vytříděného odpadu jsme dosáhli úspory:
Emise CO2 ekv. - 53,971 tun; úspora energie činila 1.383.093 MJ.
Za toto vytříděné množství obec obdržela celkem 145.537 Kč, které snižují podíl obce na úhradě za vývoz odpadů. Apelujeme na všechny občany, aby i nadále
třídili a vytříděného odpadu bylo ještě více, než v loňském roce.
Občanům, kteří třídí, tímto děkujeme za spolupráci.

Hola, hola,
škola volá . . .
Poprvé nastoupí do školních lavic
ve škole v Pasohlávkách šest nových
prvňáčků.
Tři děvčata:
Miroslava Procházková
Alena Kadlíčková
Ane Marie Masopustová
Tři chlapci:
Ondřej Vrška
Aleš Helešic
Šimon Zámečník
Dětem přejeme ve škole dobré výsledky a rodičům pevné nervy.
Alena Slabá

Tomáš Ingr, starosta obce

Z jednání rady a zastupitelstva
Výpis z usnesení rady obce ze dne 24. 6. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a manželé S.,
- uzavření Smlouvy č. 1/2013 o odvozu a zneškodnění odpadu, který je podobný komunálnímu odpadu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a B. B.,
- uzavření Smlouvy č. 2/2013 o odvozu a zneškodnění odpadu, který je podobný komunálnímu odpadu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. L.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 12/2003 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a A. K.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 30/2009 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a A. K.,
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 2/2013 mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a manželé Z.,
- výpověď Obchodní smlouvy k odvozu kalů z ČOV Pasohlávky uzavřené dne
29. 7. 2003 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a SETRA spol. s r. o.,
Zvonařka 16, 617 00 Brno,
- na základě žádosti manželů H. odprodej pozemku p. č. st. 576 v k. ú. Pasohlávky, na kterém se nachází jejich garáž, a to za cenu ve výši 10 900 Kč (cena 300 Kč/m2, + 4.000 Kč za náklady spojené s přepisem a nabytím pozemku do
vlastnictví obce),
- na základě žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
o. s., Klub RADOST, Wolkerova 22, Prostějov, poskytnutí finančního příspěvku na pobyt zdravotně postižených dětí na letní škole v přírodě ve výši 2 000 Kč,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o. s.,
Klub RADOST, Wolkerova 22, Prostějov,
- uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a občany Pasohlávek na straně vypůjčitele, dle přiloženého seznamu
občanů (vzorová smlouva) - výpůjčka kompostéru a následné darování,
- uzavření Smlouvy č. H/19 o nájmu hrobového místa mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a paní R. D.,
- rozhodnutí/ Oznámení zadavatele o přidělení zakázky na stavební práce "ATC
Merkur - recepce a příjezdová komunikace - vícepráce" uchazeči PROSTAVBY a. s., IČ 27713130, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno,
- uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2012 - 12 - 03 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností PROSTAVBY a. s., IČ 27713130, se síd-

Z jednání rady a zastupitelstva obce
lem Zengrova 2, 615 00 Brno, při realizaci zakázky
"ATC Merkur - recepce a příjezdová komunikace" na vícepráce a méněpráce na objektu "příjezdová komunikace",
- na základě žádosti pana K. K. hudební produkci a výjimku z nočního klidu ve dnech 13. 7., 17. 8. a 31. 8. 2013
vždy do 01:00 hod. následujícího dne. Po 22:00 hod.
žadatel zajistí, aby hudba ve venkovních prostorech byla
ztlumena tak, aby domy v okolí restaurace nebyly rušeny
nadměrným hlukem z hudebních produkcí. Pokud tato
podmínka nebude dodržena, budou žadateli povolené
produkce zrušeny,
- uzavření Smlouvy o pronájmu mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a společnost Pasohlávská rekreační s. r. o.,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na
10. 7. 2013.
RO souhlasí:
- s provedením vodovodní a kanalizační přípojky ke kostelu sv. Anny přes místní komunikaci u kostela na pozemku p. č. 4980/11 v k. ú. Pasohlávky,
- na základě žádosti Ing. J. S., projektanta, s realizací přestavby rodinného domu Pasohlávky č. p. 144 dle předložených návrhů k PD s názvem "Přestavba RD Pasohlávky 144".
RO bere na vědomí:
- výpovědi Nájemní smlouvy a Nájemní smlouvy k umístění dřevěných buněk v areálu ATC Merkur, ze dne
8. 2. 2011, podané společností Lodní doprava Břeclav,
s. r. o., se sídlem Haškova 3376, 690 02 Břeclav,
- odpovědi - sdělení starosty obce na dopisy podané panem J. J. na Obec Pasohlávky doručené dne 10. 6. 2013,
- zápis z jednání na OÚ Pasohlávky 24. 6. 2013 mezi Obcí
Pasohlávky a zástupci Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, ve věci žádosti o vyjádření ke správnímu řízení
ve věci omezení přístupu na účelovou komunikaci,
- nabídku pana S. se záměrem odkupu části pozemku
p. č. 3163/362 v k. ú. Pasohlávky pro výstavbu diskotéky. Po ukončení stavebních prací v kempu a následně
i provozem aquaparku obec zváží další aktivity v tomto
zájmovém území,
- plnění rozpočtu obce za leden - květen 2013.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce odprodat pozemek p. č. st. 576, zastavěná plocha, o výměře 23 m2
(pozemek pod stavbou garáže).
Výpis z usnesení rady obce ze dne 8. 7. 2013
RO schvaluje:
- jmenování členů a náhradníků komise pro veřejnou zakázku "Pořízení zametacího vozu",
- na základě žádosti starosty SDH Pasohlávky bezplatné
zapůjčení stolů a lavic na hasičské závody konané dne
20. 7. 2013 na fotbalovém hřišti,
- uzavření Smlouvy č. 3/2013 o odvozu a zneškodnění odpadu, který je podobný komunálnímu odpadu, mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a P. L.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 14/2011
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a I. K.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 20/2011
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a D. P.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
28. 1. 2003 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a P. I.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
15. 6. 2011 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
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a P. I.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 5/2012
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. B. a H. B.,
- uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2012 mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a J. D.,
- uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 19/2011
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a K. J.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
11. 2. 2010 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a I. Š.,
- uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 6/2012
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. P.

RO bere na vědomí:
- zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce provedené u Obce Pasohlávky dne 6. 6. 2013 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR,
- in for mace spo lečnosti EKO - KOM, a. s., Praha,
o množství odpadu, které obec Pasohlávky vytřídila
v roce 2012, včetně vydaného "Osvědčení o úspoře emisí" pro Obec Pasohlávky.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 22. 7. 2013
RO schvaluje:
- na základě žádosti ČSŽ Pasohlávky bezplatný pronájem
kulturního domu ve dnech 27. - 28. 7. 2013 při pořádání
Anenských hodů. Zároveň schvaluje výjimku z nočního
klidu v uvedených dnech vždy do 03,00 hod. dne následujícího,
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012-12-03
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a PROSTAVBY a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice (úprava termínů ukončení díla),
- na základě žádosti paní Rozálie Zelenákové, bytem Pasohlávky 97, výjimku z nočního klidu při oslavě narozenin s hu deb ní pro duk cí na ad re se žadatel ky dne
3. 8. 2013 do 02,00 hod. následujícího dne,
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém
řízení na veřejnou zakázku "Pořízení zametacího vozu".
Rada obce schvaluje doporučení výběrové komise na
zhotovitele zakázky a uzavření Kupní smlouvy s uchazečem GARDEN Studio, s. r. o., U zoologické zahrady
2/212, 635 00 Brno, IČ 60698454,
- výjimku z nočního klidu pro restaurace v autokempu Merkur Pasohlávky pro rekreační sezóonu 2013 následovně:
Pondělí, úterý, čtvrtek, neděle: do 23.00 hod. s hudbou do 01.00 hod. bez hudby;
Středa, sobota: do 01.00 hod. s hudbou - do 03.00 hod.
bez hudby;
Pátek:do 24.00 hod. s hudbou - do 03.00 hod. bez hudby.
V pátek restaurace Rybářská bašta a Restaurace u Laguny: do 01.00 hod. s hudbou - do 03.00 hod. bez hudby.
RO souhlasí:
- na základě žádosti manželů B. s realizací stavby dle PD "Rekreační nástavba a přístavba stávajícího vinného
sklepa",
- na základě žádosti J. Š. s vysekáním vzrostlé trávy a náletových dřevin na pozemku par. č. 2181/4 v k. ú. Mušov,
- na základě žádosti společnosti MEDIA AGE, s. r. o., Neumannova 22, 602 00 Brno, s nástřikem "směrovek"
k aquaparku Aqualand Moravia Pasohlávky dle předloženého návrhu, za cenu 500 Kč/směrovku,
- dle žádosti společnosti AQUA CENTRUM Břeclav
Pasohlávský zpravodaj

s. r. o., Kapusty 27, 69006 Břeclav, s realizací stavby dle
předložené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení - "Pasohlávky - technické zázemí" na pozemku
par. č. 5004/5, 4565/2, 5008, 4565/5 v k. ú. Pasohlávky.
RO bere na vědomí:
- stížnost pana B. S., na rušení nočního klidu hlasitou hudbou z restaurace Velký Dvůr dne 13. 7. 2013, kdy restaurace měla povolenou hudební produkci. RO ukládá
starostovi projednat s provozovatelem restaurace pořádání hudebních produkcí, které má povoleny následně
také ve dnech 17. 8. a 31. 8. 2013, aby hudba byla po
22 hod. ztišena tak, aby nadměrnou hlučností neobtěžoval okolí restaurace,
- Územní rozhodnutí č. 37/2013 o dělení pozemku par. č.
5146 - ovocný sad o výměře 30485 m2 v k. ú. Mušov, vydané MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a staveb ní úřad a uklá dá sta ros to vi obce po dat pro ti
rozhodnutí odvolání,
- návrh společnosti Landmann s. r. o. Březí na směnu pozemků s obcí Pasohlávky a předkládá tento návrh k projednání na zastupitelstvu obce,
- zprávu o Plnění rozpočtu obce za leden - červen 2013,
- znalecký posudek č. 1232/2013.
RO nesouhlasí s návrhem společnosti Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice na navrhovanou směnu pozemků, které se jeví
nesolidní a ukládá starostovi obce vést se společností jednání
o tom, že pokud by mělo mezi Obcí Pasohlávky a společností
Vinofrukt a. s. dojít ke směně pozemků, tak za rovných
podmínek pro obě strany.
RO trvá na podmínce, kterou schválila pro vydání stavebního povolení pro stavbu "Thermal Pasohlávky, technická
a dopravní infrastruktura", a to pro část splaškové kanalizace, kde v místech napojení dle PD S1 a T1 mělo být
vybudováno měřící zařízení. Poněvadž tato podmínka nebyla následně zapracována do projektu pro realizaci stavby,
a tudíž nebyla zrealizována, byla Obec Pasohlávky požádána
při ko lau da ci dešťové a splaškové kanalizace dne
16. 7. 2013, zdali by od této podmínky neustoupila.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 5. 8. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím
pozemku mezi společností Thermal Pasohlávky a. s.
a Obcí Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
č. 320020037351 mezi společností JMP Net, s. r. o.,
Brno a Obcí Pasohlávky (technické zázemí obce).

- uzavření Kupní smlouvy č. 1/13/MIST0260 mezi společností STAVOSPOL, s. r. o., Brno a Obcí Pasohlávky,
- uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku č. 18/2006 mezi Obcí Pasohlávky a P. a H. F.,
- zaslání dopisu Zastupitelstvu Jihomoravského kraje na
podporu iniciativy města Mikulov k zachování služby
rychlé lékařské pomoci v Mikulově.

RO souhlasí:
- s trvalým vynětím části pozemku p. č. 4565/2 v k. ú. Pasohlávky. Trvalé vynětí se bude týkat 593 m2 předmětného pozemku,
- s pronájmem parkoviště před aquaparkem na rok 2014,
- s provozem dětské atrakce Rada obce - turistického vláčku, na účelových komunikacích v uzavřeném areálu ATC
Merkur. Povolení provozování se vztahuje na rok 2013.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr pronájmu
parkoviště na pozemcích p. č. 3164/73 o výměře 2.442 m2,
p. č. 3164/51 o výměře 45 m2, p. č. 3164/71 o výměře 24 m2,
p. č. 3164/50 o výměře 2.193 m2, 3164/60 o výměře 314 m2,
p. č. 3309 o výměře 119 m2. Pronájem parkoviště je stanoven
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
RO nesouhlasí s pronájmem části kulturního domu pro
zřízení rychlého občerstvení.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 10. 7.
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 3/2013,
- směnit část pozemku p. č. 5759 o výměře 6283 m2, druh
pozemku orná půda, oddělenou geometrickým plánem č.
663 - 203/2013 ze dne 3. 5. 2013, jedná se o pozemek p. č.
5759/2 o výměře 6283 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú.
Pasohlávky, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek
p. č. 5760/1 o výměře 6283 m2, druh pozemku orná půda,
oddělenou geometrickým plánem č. 663 - 2035/2013 ze
dne 3. 5.2013, jedná se o pozemek p. č. 5760/3 o výměře
6283 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Pasohlávky, ve
vlastnictví Thermal Pasohlávky a. s. ZO ukládá starostovi
obce uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků p. č.
5759/2 o výměře 6283 m2 v k. ú. Pasohlávky za pozemek
p. č. 5760/3 o výměře 6283 m2 v k. ú. Pasohlávky, které
vznikly z pozemků p. č. 5759 a p. č. 5760/1, dle geometrického plánu č. 663 - 2035/2013 ze dne 3. 5. 2013.
ZO neschválilo prodej pozemků p. č. 5144, p. č. 3149/12
a p. č. 3149/14 v k. ú. Mušov.
ZO neschválilo prodej pozemků ve vlastnictví obce
p. č. 4961/17, 4961/11, st. 796 a nemovitosti na pozemku
p. č. st. 796 v k. ú. Pasohlávky.

ISNO
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 údaje ke svému odpadovému účtu, stačí
napsat email 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 stanovišPasohlávský zpravodaj

tě 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…
S pozdravem tým popelářů STKO
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Zaměstnání

Sběrné středisko odpadů Pasohlávky

Obec Pasohlávky
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici

Dne 1. 8. 2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Pasohlávky, které provozuje společnost STKO, spol.s. r. o. s podporou obce Pasohlávky.
Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obce Pasohlávky, Horní Věstonice, Klentnice, Novosedly, Ivaň, Perná, Hrabětice,
Jevišovka, městys Drnholec a město Mikulov. Odpady zde mohou odevzdávat
i firmy dle aktuálního ceníku pro jednotlivé odpady.
Sběrné středisko odpadů najdete v obci Pasohlávky směrem ke hřbitovu.
Kontaktní osoba:
Bc. Pavel Jiráček, vedoucí stacionárních zařízení
Miroslava Vajďáková, obsluha SSOD
telefon: +420 0736 516 002, email: ssod.pasohlavky@gmail.com
Provozní doba:
Pondělí
Zavřeno
Úterý
Zavřeno
Středa
15:00 - 18:00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
15:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00
Neděle
Zavřeno
Přijímané odpady:
Přijímané odpady na Sběrné středisko odpadů Pasohlávky jsou stanoveny
v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.
Kategorie přijímaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě,
objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších).
Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?
m objemné odpady (nábytek, koberce . . .)
m nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné . . .)
m elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory . . .)
m zeleň (tráva, listí, spadané ovoce . . .)
m stavební odpad (cihly, beton, písek, suť . . .)
m separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
m textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích.

Provozní údržby obce.
Obec Pasohlávky přijme s nástupem od 1. 10. 2013, případně dohodou,
za měst nan ce na po zi ci "pro voz ní
údržby obce".

Charakteristika pracovní pozice:
- organizace a plánování práce zaměstnanců údržby, evidence docházky
- zajištění provozu čistírny odpadních vod
- zajištění údržby a oprav obecní
techniky
- další práce při údržbě obce - manuální práce
- správa budov
- zajištění a nákup materiálu, komunikace s dodavateli
Požadavky na uchazeče:
- středoškolské vzdělání technického
směru (minimálně vyučen)
- řidičský průkaz skupiny C nebo
B+T - "aktivní řidič"
- svářečský průkaz výhodou
- organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita
- bezúhonnost
- manuální zručnost, fyzická zdatnost
- odpovídající zdravotní způsobilost
- odolnost vůči stresu
- schopnost rychlého rozhodování
- schopnost řešit technické problémy
a neočekávané změny
- vybra ný ucha zeč bude mu set
doložit, že má uzavřenou pojistku
na pojištění proti způsobení škody
vůči zaměstnavateli
Písemnou přihlášku včetně příloh
jsou uchazeči povinni zaslat nebo
osobně předat nejpozději do 9. 9. 2013
na adresu:
Obecní úřad Pasohlávky
691 22 Pasohlávky 1.
Vybraní uchazeči budou pozváni
k osobnímu pohovoru.

K přihlášce je nutné připojit:
- strukturovaný profesní životopis
s údaji o dosavadních zaměstnáních
a praxi, odborných znalostech a dovednostech
- kopii dokladu o dosaženém vzdělání (bez ověření).
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Návod jak efektivně třídit odpady
PLAST
1. Domácnosti, které mají žluté nádoby, třídí plast do těchto nádob.
2. Do žluté nádoby popř. do žlutého kontejneru 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.
PAPÍR
1. Domácnosti, které mají modré nádoby, třídí papír do těchto nádob.
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2. Do modré nádoby popř. do modrého kontejneru 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, rozlepte
a svažte do balíku a postavte vedle modré nádoby. Nerozlepené krabice
nebudou sváženy!
3. Modrou nádobu s plasty 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.
BIOODPAD
1. Bioodpad je možné třídit do hnědých kontejnerů, zkrmovat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat v kompostérech. V rámci výpočtu
snížení poplatku za odpady je nejvýhodnější bioodpad zkrmovat zvířatům,
vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat. 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.
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 na sběrný dvůr.
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 na sběrný dvůr.
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 nebo na sběrný dvůr.
3. Elektrozařízení musejí být kompletní! Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty.
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 na sběrný dvůr.
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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Tradiční
krojované hody
Nejen na Moravě, ale i v Čechách, jsou
hody stále ještě součástí starých zvyků a tradic. Na mnohých místech se jejich pořádání
a udržování daří méně, a jsou spojeny spíše
s komercí, kdy do obce přijedou kolotoče
a stánky s oblečením či občerstvením. V obcích na Jižní Moravě se však daří zvyky
zachovávat a udržovat význam hodů takový,
jaký měly i v minulosti.
Hody, nebo také pouť, se slavily vždy
u příležitosti výročí patrona, jemuž byl zasvěcen kostel v obci. Bylo zvykem, že se v tu
dobu do obce vraceli rodáci a lidé se oblékali
do svátečních krojů. Jejich vyšívání, počet
spodniček a celková zdobnost závisela vždy
na bohatosti kraje. Dodnes je zvykem průvod obcí v krojích. Do pochodu hraje kapela
a chasa v průvodu tančí a zpívá. Také stále
platí, že hody řídí hlavní stárek, který přebírá
od starosty "právo", které znamená zodpovědnost za dění v obci po dobu konání
slavností. Stárek by měl mít právo neustále
u sebe a neměl by ho ztratit. Tradicí zůstává
i večerní zábava, kde za zvuků muziky slavnostně nastoupí všichni krojovaní a tančí
skočnou, vrtěnou, verbuňk a další tance.
Dalším důležitým symbolem hodů je májka,
tedy vysoký opracovaný kmen se zdobenou
špičkou, který často měří i více než třicet metrů. Dodnes se zvedá bez použití techniky jen
za pomoci lan a podpěr. Májka by se pak
měla hlídat po celou dobu hodů, protože
pokud by ji někdo skácel, znamenalo by to
konec slavností.
V naší obci je kostel zasvěcen sv. Anně,
a proto se místní hody konaly u příležitosti
jejího svátku, tedy o víkendu 27. – 28. července. Po oba dny začal krojovaný průvod
v 13.00 hod za přihlížení nejen místních občanů, ale i velkého počtu turistů, pro které
jsou kroje stále velkou a velmi oblíbenou
atrakcí.
Na rozdíl od minulých ročníků provázelo
celý víkend opravdu letní počasí, takže se
mohla i večerní zábava konat na venkovním
prostranství u místního sálu. Stárky v průvodu i při večerní zábavě doprovázela kapela
"Hornobojani", která se u nás návštěvníkům
představila poprvé. O tom, že se jistě líbila,
svědčil téměř neustále plný taneční parket.
Ten, kdo netančil, ten se bavil u vína, piva
nebo i tvrdšího alkoholu nebo se posiloval
občerstvením, které tu také bylo letos
k dispozici.
Všechny zvyky byly zachovány, až na jeden. Na rozdíl od zábavy, která trvala po oba
dny až do brzkých ranních hodin, májka nevydržela a při nedělní zábavě už nestála.
Doufejme, že to zůstane jediná porušená tradice i pro budoucnost a hody u nás zůstanou
i nadále hlavní kulturní událostí léta.
Bc. Simona Jelénková
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Evropský projekt učí, jak nebýt "ovčanem"

Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte
chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás
vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a "vydáváme se na pospas"
rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, "ovčanem".
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé
populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt "Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělává ní jed not liv ců v ob las ti od bor ných a obec ných kom pe ten cí", reg. č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem "Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti
ovčanství" přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném
dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou
realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití.
Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se
můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu
www.nebudovcan.cz.

Výsledky utkání TJ ZETOR Pasohlávky
Neděle dne 19. 5. 2013
Zetor Pasohlávky - Sokol Vranovice
0
:
3
V neděli jsme odehráli mistrovské utkání na domácí půdě proti Vranovicím.
Šlo o souboj o druhé místo v naší skupině. Bohužel, i když to ze začátku tak nevypadalo, utkání jsme nezvládli a i když jsme hráli od 35 min. proti deseti
protihráčům, tak se našim hráčům vstřelit branku nepodařilo. Utkání jsme tedy
prohráli a soupeř z Vranovic náš náskok na druhém místě stáhl na jeden bod. Chtěl
bych poděkovat fanouškům za povzbuzování, i když jsme prohráli.

Neděle dne 26. 5. 2013
Zetor Pasohlávky - Sokol Přibice "B"
2
:
1
Střelci branek: Tomek Mira 2
V neděli jsme odehráli utkání na domácím hřišti proti soupeři z Přibic. Naši hráči nastoupili s odhodláním odčinit minulou porážku a soupeře porazit. Soupeře
jsme přehrávali ve všech směrech a vytvářeli si šance, ale i přes výborný výkon
brankáře hostů jsme gól nevstřelili. Ke konci první půle se nám zdařila akce a Mira
Tomek dal první gól, jenže hosté snad z jediné střely dokázali vyrovnat, takže poločas byl 1:1. Druhou půli jsme začali opět náporem a ke konci utkání se nám
podařilo dát hostům druhou a vítěznou branku. Utkání jsme tedy zvládli a vyhráli
2 : 1.
Doufám, že jsme naše fanoušky nezklamali a že nás budou podporovat v ještě
větším počtu než doposud. Občerstvení je při domácích zápasech zajištěno, takže
se mohou v pohodě občerstvit. DÍKY!!!
Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš
Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Mistrovství ČR
Dračích lodí
Poslední víkend v září bude ATC
Merkur v Pasohlávkách patřit drakům
a dračím lodím.
V pátek mají svůj závod školní
týmy, o víkendu se pak utkají o mistrov ské ti tu ly jak nej lep ší týmy
v kategorii Českého poháru, tak HOBBY a FUN týmy ve svých kategoriích.
Mistrovství ČR se tedy otvírá všem
týmům na všech výkonnostních úrovních!
Více na www.pavlof-sport.cz.

Společenská
kronika
Jubilanti září
Bracková Ludmila
Kadlíček Jan
Pinkavová Marie
Kadlíček Michal
Dubšová Marie
Dibuszová Jarmila
Salayová Anna
Čermák Václav
Mandák Jaroslav
Uherek Květoslav
Šnepfenbergová Marie

90 let
79 let
75 let
75 let
74 let
73 let
70 let
65 let
62 let
61 let
61 let

Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Narození

20. července se manželům Anetě
a Michalovi Neumannovým narodila
dcera Laura.
31. července se Aleně Hradilové
narodil syn Roman Daniel.
15. srpna se manželům Andree
a Tomášovi Šmardovým narodil syn
Matyáš.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a Laurinku, Románka Daniela
a Matyáška vítáme mezi nás.

Úmrtí
V srpnu nás navždy opustil náš spoluobčan pan Jiří Kraus.

Svatba

V sobotu 3. srpna uzavřeli manželství Pavlína Langová a Martin
Mášek.
Novomanželům blahopřejeme.
Alena Slabá
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