V Y DÁVÁ OBEC N Í Ú Ř A D PASOH L ÁV K Y • ROČ N ÍK X X X I • L E DE N 2 022

VEŘEJNÁ SBÍRK A NA ZÁCHRANU
MUŠOVSKÉHO KOSTEL A SV. LINHARTA

číslo účtu: 2700793039/2010 • www.kostelmusov.cz

Pasohlávky v obrazech

Uplynulé svátky můžeme po několika letech konečně označit za ty pravé
„bílé Vánoce“. Příroda nám navodila
tu správnou atmosféru „Ladovské
zimy“. O týden později však už byla
situace úplně jiná a přelom loňského
a nového roku už připomínal spíše
jaro. Zima však určitě ještě neskončila, což dokládají i teploty pod bodem
mrazu, které panují od poloviny ledna. Snad se dočkáme i další sněhové
pokrývky, kterou ocení především ti
nejmenší.
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Informace z obce
Poplatky:
Poplatek za komunální odpad je splatný do 30. dubna 2022.
Výši poplatku zjistíte po přihlášení do MESOH systému,
nebo vám ji sdělí na obecním úřadě. Odpady lze platit ve
dvou splátkách, a to 50 % částky do 30. dubna 2022 a zbývajících 50 % do 31. října 2022.
Poplatek za psa je splatný do 31. března 2022.
Poplatek za stočné je možné uhradit od 11. dubna do
30. dubna 2022.
Hned od počátku nového roku 2022 začala příprava na
stavební práce v přízemí budovy obecního úřadu. Musela
být vystěhovaná nejen celá knihovna, ale i všechny ostatní
místnosti, které se v přízemí nachází, včetně archivu nebo
pošty. Ta bude od 19. ledna 2022 fungovat v budově Turistického informačního centra, a to po dobu min. jednoho měsíce. Sanace úřadu (oprava vlhkého zdiva) a další potřebné
stavební práce budou pravděpodobně probíhat až do května
letošního roku. Obecní úřad bude nadále v provozu v prvním a ve druhém patře dle úředních hodin. Děkujeme občanům za ohleduplnost během probíhající rekonstrukce.

Z jednání zastupitelstva obce:

Ve středu čtyřiadvacátého listopadu se uskutečnilo další
jednání zastupitelstva obce, kde zastupitelé během čtyř hodin
projednali celkem deset bodů. Zastupitelé vzali na vědomí
změnu Územní studie pro lokalitu Z33 v k. ú. Mušov, kde jsou
současnými vlastníky pozemků Obec Pasohlávky, společnost
RESORT, s. r. o. a společnost Livingstav, s. r. o. Studie pro tuto
plochu byla v zastupitelstvu projednána už v roce 2017, požadavek na její změnu se navrhl poté, co se změnili majitelé
pozemků a kvůli potřebě obce rozšířit Kemp Merkur. Každý
z vlastníků zaplatí svůj podíl na studii. Dále vzali na vědomí

dvě žádosti o stavební pozemek v obci. Žadatelé nejsou občany
naší obce, a proto jim nyní nelze vyhovět. Zastupitelé naopak
vyhověli společnosti ŽS REAL, a. s., která požaduje pořízení
Změny č. 4 Územního plánu obce Pasohlávky. Společnost
chce ve svém areálu Aqualandu Moravia vybudovat hotel pro
své hosty a požaduje změnu přípustné výšky budovy ze stávajících jedenácti metrů na šestnáct. Výška hotelu nepřekročí
výšku sousedního tobogánu. Schválili také mimojiné budoucí
prodej části obecního pozemku o velikosti cca 6 × 5 metrů
společnosti EG. D, a. s. z důvodu výstavby nové trafostanice
potřebné pro projekční přípravu ledového kluziště a posílení
elektriky v obci. Odsouhlasili i výši finančního příspěvku obcí
do Fondu IDS ve výši 100 Kč na jednoho obyvatele na rok
(předchozí částka byla asi 69 Kč za občana na rok).
V úterý jedenadvacátého prosince se konalo další zastupitelstvo obce, kde během tří hodin projednali celkem
sedmnáct bodů. Jedním z hlavních bodů bylo schválení rozpočtu obce na rok 2022. Ten byl schválen jako schodkový
o příjmech ve výši 67.123.800 Kč, ve výdajích ve výši
81.211.700 Kč a financování ve výši 14.087.900 Kč. Mezi
významné investiční položky rozpočtu patří kanalizační
kapacitní sběrač, stavební povolení pro třetí etapu čistírny
odpadních vod, pořízení komunální techniky, příprava
investice bungalovu v Kempu Merkur, parkoviště u hřbitova,
oprava cyklostezky, sanace budovy obecního úřadu a rekonstrukce knihovny, veřejné osvětlení u mušovských sklepů,
vybavení ordinace pro lékařku, půjčky do bytového fondu
směna pozemků s Lesy ČR apod. Zastupitelé také schválili
prodej stavebního pozemku o výměře 668 m2 za cenu
1.500 Kč/m2 bez DPH paní doktorce, která se tak obci zaváže
vykonávat svou praxi i v naší obci. Souhlasili i s prodejem
pozemku - ostatní plocha o výměře 18 m2 za kupní cenu
300 Kč/m2 místnímu občanovi. Bylo schváleno i udělení
výjimky z nočního klidu pro akci Euro Bike Fest, která se
uskuteční v květnu 2022. Zastupitelé nevyhověli úplně
požadavkům pořadatelů a povolili hudební produkci nejdéle do jedné hodiny ranní. Dále schválili ceník stočného
pro rok 2022 ve výši 30 Kč/m3 včetně 10 % DPH a také přijali vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na
území obce Pasohlávky, která stanovuje výši poplatku na
700 Kč za poplatníka na rok. Díky systému MESOH lze při
správném třídění docílit slevy až do výše 490 Kč (problematice odpadového hospodářství v naší obci jsou věnovány
i další stránky tohoto čísla zpravodaje). V dalších bodech
byly mimo jiné schváleny mimořádné odměny pro starostku a místostarostu obce, a to ve výši dvojnásobku měsíčního
platu. Ty byly uděleny za mimořádný rozsah výkonu vedení
investičních akcí a jejich úspěšného dokončení, jako
např. projekt výsadby ovocného sadu, výstavba inženýrských sítí v lokalitě Pasohlávky – východ, rozšíření mateřské
školy, zkapacitnění křižovatky u silnice I/52 u Aqualandu
Moravia, lokální biocentrum Vrbiny apod. Úspěšní byli
i v získávání dotací na projekty v naší obci: 1,502 mil. Kč na
ovocný sad; 3,295 mil. Kč na LBC Vrbiny; 11,377 mil. Kč na
rozšíření MŠ; 12,719 mil. Kč na rekonstrukci kanalizace;
250 tis. Kč na výsadbu ořechové aleje a 1,272 mil. Kč na připravovanou sanaci obecního úřadu.
Podrobné podklady zastupitelstva jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Pasohlávkách.
Simona Jelénková
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Mějte snazší kontrolu nad výší
své slevy!
Chcete mít lepší a pravidelnou kontrolu nad vývozy
svých odpadů, ze kterých se počítá vaše sleva z poplatku
za odpad? Zapněte si upozornění o svezených a načtených nádobách, které naleznete
v záložce „Nastavení“ ve svém odpadového účtu na
webu www.mojeodpadky.cz.

Vážení účastníci slevového systému nakládání s odpadem MESOH, stále je co zlepšovat a teď nemáme na mysli
třídění v jednotlivých domácnostech, ale systém evidence
obsloužených nádob. Nově systém běží ON‑LINE a od
okamžiku, kdy popelář načte kód na Vaší popelnici, by
nemělo uběhnout více než deset sekund, než se zaevidovaný kód objeví ve Vašem odpadovém účtu. Cílem této
optimalizace je předejít neshodám v rámci výpočtu slev.
Jsou domácnosti, které si své výsypy nádob poctivě hlídají,
a díky těmto domácnostem se podařilo napravit spoustu
chyb. Ne ale všechny! Největší problém, resp. slabé místo,

KOMUNÁLNÍ ODPAD
v roce 2022
Vážení občané,
v roce 2022 dochází ke změně základní sazby poplatku za komunální odpad.
Vysoké náklady na svoz a likvidaci odpadu nás donutili po devíti letech navýšit
poplatek za komunální odpad na částku
700 Kč na poplatníka a rok.
Nový zákon o odpadech platný od
1. ledna 2021 dovoluje obcím vybírat
poplatek za odpad až 1.200 Kč za poplatníka nebo dle skutečných nákladů. K tak
razantnímu kroku jsme ale přistoupit
nechtěli, přestože obec každoročně
doplácí z rozpočtu obce nemalou částku
na odpad. Např. za rok 2020 činily náklady na odpad částku 1.428.476 Kč, na
poplatcích obec vybrala 245.125 Kč a od
spol. EKOKOM jsme dostali odměnu za
třídění odpadu 170.241 Kč. Ze svého
rozpočtu tak obec doplatila 1.013.110 Kč.
Skutečné náklady na poplatníka tak
činily částku 1.317 Kč, přičemž poplatek
byl bez slevy 500 Kč. Za rok 2021 činily
náklady na svoz a likvidaci odpadu už
1.853.762 Kč, přičemž na poplatcích
obec vybrala 212.193 Kč a na tříděném
odpadu jsme dostali odměnu 190.314 Kč,
tzn., že ze svého rozpočtu tak obec
doplatila částku 1.451.256 Kč. Skutečné
náklady na jednoho poplatníka tak činily
1.807 Kč, v roce 2021 byl základní poplatek bez slevy také 500 Kč.
I při navýšení poplatku bude obec
stále ještě doplácet nemalou částku
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jsme v rámci evidence spatřovali v časové prodlevě mezi
pořízením dat popelářem a nahráním dat na server do
odpadových účtů. Chyba se s delším odstupem času hledá
hůř a hůř. Věříme, že on‑line evidence nám pomůže vzniklé neshody řešit úspěšněji. Čím dříve je chyba odhalena,
tím větší máme šanci na její nápravu. Bohužel se dá říct, že
v odpadovém hospodářství už lépe bylo a bude jen hůř.
Tohle platí především pro netříděné odpady, které nový
odpadový zákon celkem citelně podražil. Proč mají doplácet zodpovědně třídící domácnosti s minimem směsného
odpadu za pohodlnost jiných rodin? Ne všichni si zaslouží
vyšší platbu za odpady. Jinak řečeno, poctivě třídící
domácnosti si zaslouží patřičnou slevu, kterou by neměla
ohrozit neflexibilní a netransparentní evidence obsloužených nádob. Proto doporučujeme se podívat do svého
odpadového účtu (www.mojeodpadky.cz) do záložky
„Nastavení“, kde si můžete zapnout upozornění na svezenou a načtenou nádobu.
Vám to pomůže pohlídat slevy za třídění odpadů a nám
zdokonalit systém slev, který rok od roku bude nabývat na
významu.
S pozdravem starosta/referent odpadového hospodářství

z obecního rozpočtu, jak o tom hovoří
čísla z předešlých let. Doufáme však,
že opatření, která jsme v roce 2021
v odpadovém hospodářství postupně
přijali, se promítnou do nákladů,
a nebude to obec stát už tolik. To ale
uvidíme až v číslech za rok 2022.
Obec poskytuje občanům následující úlevy:
Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje
poplatníkovi, který v příslušném kalendářním roce, za který se platí, dosáhne
věku 70 let a více. Dále dětem, které v příslušném kalendářním roce dosáhnou
věku 5 let a mladším. Další úleva se
poskytuje poplatníkovi, který se zapojil
do Motivačního a evidenčního systému
pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH.
Pokud budete dobře a správně třídit,
maximální možná úleva tak činí 70% ze
základní sazby poplatku, což je 490 Kč.
Poplatek za odpad je možné zaplatit
ve dvou stejných splátkách, a to k datu
30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku.
Nově bude možné dovést bezplatně
na sběrný dvůr stavební suť v omezeném
množství, a to maximálně do hmotnosti
1.000 Kg/domácnost/rok.
Pneumatiky sběrný dvůr nepřebírá,
ale do průměru 120 cm je možné je
odevzdat v technickém dvoře u garáží
údržby obce v obvyklém množství, přičemž se toto bude evidovat. Obec tak
vychází vstříc občanům, aby s pneumatikami z osobních vozidel nemuseli
jezdit zvlášť do sběrných dvorů, kde je
jinak možné je odevzdat (Mikulov – ul.

Brněnská 65, Drnholec – překladiště
v ul. Na Rybníčku).
Každá domácnost musí mít minimálně popelnici na komunální odpad.
Pokud chcete využít možnost slev, je
potřeba mít také popelnice na tříděný
odpad. Všechny popelnice musí být očipované černými tagy, a také označené QR
kódy pro načtení slev. Bez tohoto Vám
nebudou popelnice vyváženy. Pokud si
zakoupíte nádoby na STKO v Mikulově,
budou již očipovány. Pokud si však
zakoupíte popelnice jinde, nebo se čip
z nádoby ztratil, je potřeba zajistit její očipování. To provádí pracovník STKO a je
potřeba si jej domluvit, kontakt na e‑mail
administrativa@stko.cz nebo na tel.
736 516 039. Na obecním úřadu Vám
bude následně vydána samolepka s QR
kódem, kterou si nalepíte na nádobu.
V obci se sváží směsný komunální
odpad, plast, papír a bioodpad. Svoz
popelnic v roce 2022 podle druhu odpadu probíhá 1x 14 dnů, jeden týden je to
směsný komunální odpad, druhý týden
se sváží tříděný odpad (plast, papír, bio).
Obec tak meziročně navýšila četnost
svozů. Přesto prosíme občany, aby zaplňovali a přistavovali k vývozu popelnice
co nejvíce plné, aby se zbytečně neplatilo
za vývoz poloprázdných nádob. Co se
týká bioodpadu, doporučujeme využívat
vlastního kompostování, pokud je to
možné. I za bioodpad se platí nemalé
peníze.
Pokud máte doma odpad, který se
vám do popelnic nevejde, máte možnost
jej odevzdat na sběrném dvoře 3x týdně,

a to ve dnech STŘEDA (v době od 15 – 18
hod.), PÁTEK (v době od 15 – 18 hod.),
a SOBOTA (v době od 9 – 12 hod.). Pokud
by Vám to přece jen nevycházelo, je možné odpad, který se Vám nevejde do
popelnic, zavézt do technického dvoru
údržby obce, a to v pracovní době PONDĚLÍ – PÁTEK v čase od 6 – 14:30 hod.
STKO také nabízí občanům placenou službu mytí a desinfekce popelnic.
Mycí vůz dokáže z popelnice odstranit
i usazené nánosy, které se manuálně
těžko odstraňují a také se musí někde
zlikvidovat. Jak to probíhá? Vyprázdněné nádoby po svozu jsou pomocí podavače umístěny do uzavřeného mycího
boxu, kde proběhne kartáčový proces
čištění horkou vodou a střikem desinfekce do nádoby. Špinavá voda z mycího procesu i odpadové shrabky zůstanou v nádrži na špinavou vodu. Nikde
tak nezůstává znečištění po mycím procesu. Nádoba se ponechá s otevřeným
víkem pro její doschnutí a majitel si
může svou popelnici převzít již vyčištěnou a vydesinfikovanou k dalšímu používání. V případě Vašeho zájmu kontaktujte STKO na e‑mail obchod@stko.cz
nebo na tel. 736 516 020.
CO MŮŽETE ODEVZDAT NA SBĚRNÝ DVŮR
• objemné odpady (nábytek, koberce…)
• nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy,
lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi
znečištěné…)
• elektrospotřebiče (ledničky, televize,
monitory…)
• zeleň (tráva, listí, spadané ovoce…)
• stavební odpad (cihly, beton, písek, suť.)
• separované složky odpadu (papír,
plast, sklo, nápojové kartony)
• textil (oblečení, obuv, bytový textil,
hračky) - za účelem dalšího využití
textil nutno odevzdat čistý, suchý,
zabalený v igelitových pytlích
JAK TŘÍDIT???
PLAST
patří do žluté popelnice nebo žlutého
kontejneru. Zabírá nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením. Společně s plastem se třídí
i nápojové kartony. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do
těchto kontejnerů můžete vyhazovat
i odpady označení číslem 7.

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. V Pasohlávkách také
můžete do plastu vhodit plechovky od
nápojů, pokud možno sešlápnuté. Na
třídící lince je vytřídí.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.
PAPÍR
patří do modré popelnice nebo modrého
kontejneru. Ze všech tříděných odpadů
právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.
Modré nádoby na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.

ANO
Do nádob na papír patří například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
NE
Do modrého kontejneru nepatří celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice!
NÁPOJOVÝ KARTON
známý jako krabice na mléko nebo víno,
v naší obci se vhazuje do nádoby na plast.
Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

ANO
Patří sem krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony
obsahující zbytky nápojů a potravin.

SKLO
vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je
důležité třídit sklo i podle barev skla.
Nádoby jsou zpravidla označené nápisem, který druh skla do ní patří. Pokud je
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj
dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

ANO
Do kontejneru na barevné sklo můžeme
vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří, ale vzhledem
k tvaru a objemu je potřeba jej odnést do
sběrného dvora.
Do kontejneru na čiré sklo vhazujte
sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE
Nepatří sem keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla,
varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
KOVY
Nádoby na třídění kovových obalů jsou
určeny především na sběr plechovek
a drobnějšího kovového odpadu, v obci je
možné plechovky od nápojů vhazovat do
nádob s plasty. Hlavním místem pro sběr
většiny kovových odpadů je sběrný dvůr.

ANO
Patří sem drobnější kovový odpad – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové
tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Na sběrný dvůr lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové
odpady – trubky, roury, plechy, hrnce,
vany, kola a další objemnější předměty.
NE
Do kontejneru nepatří plechovky od
barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek,
ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů. Tyto
druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či
Pokračování na str. 7.
rtuť.
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Svoz o státních svátcích bude upřesněn.

Svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
Kontejnerová doprava
Prodej písků, štěrků
Prodej kompostu
Prodej nádob na odpad a pytlů
Provoz Sběrných středisek odpadů Drnholec, Mikulov,
Perná, Pasohlávky, Ivaň
• Výkup druhotných surovin a barevných kovů
• Likvidace černých skládek
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OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA PASOHLÁVKY
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Pokračování ze str. 5.
Závěrem, pokud si s některým druhem odpadu nevíte rady, na sběrném
dvoru Vás odkáží na správný kontejner
či nádobu, kam příslušný odpad odložit.
Vážení občané, prosím, chovejme se
všichni zodpovědně a třiďme! I přes
všechna ta čísla má třídění odpadu
obrovský smysl a význam, a to především s ohledem na životní prostředí!
Pořád ještě ale máme v třídění mezery.
Aktuálně obec Pasohlávky třídí odpad
na 30% z vyprodukovaného objemu a do
budoucna podle legislativy je potřeba
třídit na 80%!
Martina Dominová, starostka obce

Odpady – sledovaný
segment životního
prostředí
Odpady jsou významnou oblastí, na
kterou je v rámci udržitelného životního
prostředí zaměřen nově přijatý zákon
o odpadech, který vešel v účinnost
1. 1. 2021 a byl v průběhu roku postupně
doplňován prováděcími předpisy.
Všichni víte, že na zlepšování životního prostředí je kladen velký důraz a zpřísňují se požadavky na jednotlivé oblasti,
které životní prostředí ovlivňují jako emise, energie, voda a samozřejmě odpady.
Na obce jsou tak kladeny zákonné
požadavky pro splňování limitů produkce odpadů a jeho vytříděných složek. Zvyšují se poplatky za ukládání na
skládky i za jeho energetické využití.
Kapacita spalovny je omezená a některé
druhy odpadů nelze vůbec za současné
kapacity do spalovny vozit.
Obce vynakládají významné finanční prostředky za svoz a odstranění
komunálního odpadu svých občanů.
Tyto náklady jdou ve velké míře k tíži
obecního rozpočtu, protože vybírané
poplatky od občanů v rámci poplatku
za odpady nepokryjí celkové náklady
obce na odpadové hospodářství.
Většina obcí zcela správně zvedla sazby poplatků za odpady a to na základě
zákonem stanoveného výpočtu nákladů
na odpady za předcházející rok. Uvědomte si prosím, že zastupitelé vaší
obce mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a s obecním rozpočtem
řádně hospodařit. Pokud nebude obec
řádně hospodařit, nebude se rozvíjet,
nebudou prostředky na zkvalitňování
občanské vybavenosti a služeb, na rekonstrukce veřejných prostranství, výsadbu
zeleně apod. Každý z vás chce bydlet
v obci, která se snaží pro své občany

zajistit komfortní žití svých obyvatel
a příjemné prostředí celé obce.
Po zdražení poplatků za odpady se
v mnoha obcích zvedla vlna negativních
ohlasů a dokonce radikálních názorů, že
díky zdražení přestanou někteří občané
třídit. Je potřeba zdůraznit, že povinnost
třídit odpad je zákonná – tzn. netřídím,
porušuji zákon. Dále je povinnost třídit
odpady zakotvena v každé vyhlášce
obce – tzn. netřídím, porušuji vyhlášku
obce a konám přestupek. Za každý přestupek může přijít sankce. Obce jsou
aktuálně ve fázi, kdy se naopak snaží pro
vás občany dělat maximum pro zajištění
kvalitních služeb v rámci odpadového
hospodářství. Máte k dispozici nádoby na
tříděný odpad, který se vám pravidelně
sváží, máte možnost využívat síť sběrných
dvorů pro ukládání odpadů, máte zajištěn svoz elektra i nebezpečných odpadů,
mnoho obcí zajištuje i pravidelné svozy
objemného odpadu ve velkoobjemových
kontejnerech. Některé obce zajišťují pro
své občany i mytí a desinfekci popelnic.
Staré pneumatiky můžete zdarma odevzdat na sběrném dvoře v Mikulově, sklo
a plechovky můžete odevzdat na sběrných místech obce do vyznačených
nádob stejně tak jako textil nebo jedlý olej
v PET lahvích atd. Vaše obec se tak snaží
vytvořit vám takové podmínky, abyste
mohli perfektně třídit a dodržovat tak
nejen zákonem a vyhláškou stanovené
povinnosti, ale i hygienické podmínky
a komfort služby svozu odpadů.
Uvědomte si prosím, že i přes zvýšené
sazby poplatků za odpady, bude obec za
vaše odpady stále doplácet ze svého rozpočtu, aby pro vás i nadále mohla zajistit
komplexní služby v odpadovém hospodářství. Nic není samozřejmost, a proto
byste si měli spíše přístupu vašich obcí
vážit, vždyť se zamyslete nad tím, kolik
reálně vyprodukujete svého odpadu
a kolik by stálo, kdybyste si jeho likvidaci
museli platit plně sami. Například při

sazbě poplatku 700 Kč/občan/rok je to
v přepočtu částka 1,9 Kč/den, což je
cena jednoho rohlíku 🙂. Při současných sazbách za energie, vodu, stočné
jsou sazby místních poplatků za odpady
nepoměrně nízké, a to díky obcím, které
vám ze svých rozpočtů doplácí za vámi
vyprodukovaný odpad.
Jak to bude do budoucna? A bude
hůř… Bude záležet na vás, milí občané,
jak se k odpadům postavíte a jak se
postaví vaše obec k tomu, co ji v budoucnu čeká. Pokud se budete snažit předcházet odpadům, vzorně třídit a chovat
se zodpovědně, nebude obec nucena
přistupovat k radikálnějším opatřením
v rámci odpadového hospodářství.
Nicméně pokud nebudete dostatečně
třídit, budete produkovat velké množství
odpadů, nebude obec schopna dodržet
stanovené zákonné limity, a za to bude
obci hrozit sankce. Pak budou zástupci
obcí nuceni zvyšovat významně nejen
poplatky za odpady, ale i řešit případné
sankce pro ty, kteří nerespektují stanovené normy a pravidla a kazí to těm, kteří se
zodpovědně chovají.
Věříme, že většina z vás si váží toho,
jak vaše vedení obce přistupuje ke službám v rámci odpadového hospodářství,
a máte nejen pochopení, ale i snahu ve
smyslu sounáležitosti k obci přispívat
vzorným tříděním a předcházením vzniku odpadů ke kvalitnímu a udržitelnému
systému v rámci komunálního odpadu
ve vaší obci.
Pokud potřebujete poradit v rámci
oblasti třídění odpadů nebo vás cokoliv z oblasti odpadů zajímá, obraťte se
na naši společnost, kde s vámi vše
potřebné probereme a vysvětlíme.
Třídění zdar – odpadu zmar 🙂
Tým STKO - www.stko.cz
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Ze společenského života
My, tři Králové jdeme
k vám …

Postavy tří králů jsou známy z Bible,
konkrétně z Matoušova evangelia.
V něm se vypráví, že tři mudrcové
z Východu navštívili nedávno narozeného Ježíška v Betlémě, aby se mu poklonili a předali vzácné dary v podobě zlata,
myrhy a kadidla. Cestu k místu, kde se
narodil „král Židů“, jim ukazovala hvězda. Mudrce na místo narození Mesiáše,
nebo‑li spasitele, poslal král Herodes,
který se obával o své postavení. Ti mu
však toto místo narození neprozradili,
a tak král Herodes nechal povraždit
všechny chlapce do věku dvou let. Josef
s Marií a Ježíšem uprchli do Egypta.
Podle legendy mudrcové pravděpodobně pocházeli z Persie. Nejednalo se
o skutečné krále, tak je zřejmě začal nazývat chudý lid, kterým se mágové v drahých rouchách jevili jako králové. Jsou
známy pod jmény Kašpar, Melichar
a Baltazar, ale ani ta zřejmě nebyla správná. Mimochodem, zkratka K+M+B, která
se píše na dveře posvěcenou křídou, není
zkratkou těchto jmen, ale zkratkou latinského „Christus mansionem benedicat“,
tedy „Kristus žehnej tomuto domu“.

Králové přinesli právě narozenému
Ježíškovi vzácné dary v podobě zlata,
myrhy a kadidla. Myrha je vonná pryskyřice načervenalé barvy ze stromů
v Arábii a v Africe, která se používala
především k potírání a spolu s mastmi
k navonění těla. Kadidlo je vonná směs
pryskyřic známá už v antickém světě.
Při křesťanských obřadech se používá
při okuřování oltáře, kříže, evangeliáře
a obětních darů.
Svátek Tří králů se ztotožňuje se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě
i Východě slaví šestého ledna. Je dvacátým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce
vrcholí a končí.
V naší republice je od roku 2000 tento svátek spojen s největší dobročinnou sbírkou, která zpravidla trvá od 1.
do 14. ledna, v letošním roce až do
16. ledna. Zapojují se do ní desetitisíce

dobrovolníků z řad dětí í dospělých,
kteří vybírají peníze do zapečetěných
kasiček. Ty pak putují na podporu
a pomoc statisíců lidí v nouzi.
Sbírka letos proběhla i v naší obci,
a to konkrétně v neděli 16. ledna.
Několik dobrovolníků z řad dospělých
i dětí prošla ulice naší obce a od dárců
vybrali celkem 27. 557 Kč. Organizátoři by touto cestou rádi poděkovali
všem, kteří přispěli na dobrou věc
a také všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli, zejména pak těm nejmenším,
jmenovitě to byli: Tadeáš Ferby, Adam
Ferby, Michal Vrška, Daniel Zelenák,
Marek Sýkora, Tomáš Sýkora, Nikolas
Křivánek, Michaela Galiová, Aneta
Skalníková a Ondřej Trojek.
Simona Jelénková
(Zdroj: Kreativ – č. 01, 2016; Wikipedie:
cs.wikipedia.org)

Kemp Merkur
Kemp Merkur
Pasohlávky
Kemp Merkur Pasohlávky bude
pro veřejnost otevřen od 8. 4. 2022
od 8:00 hodin.
Často jsme od vás dotazováni na
fungování recepcí, které má kemp celkem tři (Hlavní recepce u centrální
budovy Kempu Merkur, Výjezdová
recepce u Aqualandu Moravia a Zadní
recepce u letního kina u cyklostezky
Pasohlávky).
Chápeme, že by bylo příjemnější,
kdyby každá z recepcí byla otevřena po
celou dobu fungování kempu, ale z hlediska personálu je to reálné pouze
v omezené míře, a to především v době
Z P R AVO DA J str. 8

hlavní sezóny, která je od 25. 6. do
27. 8. 2022. Touto cestou si dovolujeme
požádat, aby každý návštěvník respektoval uzavření Zadní recepce a neničil bránu jejím přelézáním, přenášením kol,
kočárků, přehazováním dětí a podobně.
Možná se nad tím pousmějete, ono to
i vtipné je, ale pouze do té doby, než si

uvědomíme, kolik stojí opravy poškozené brány. Vzhledem k tomu, že každá
z recepcí má kamerový systém, věřte
nebo ne, jsme kolikrát svědky opravdu
kuriozních pohledů. Prosíme, buďme
k sobě ohleduplní, šetřeme peníze i čas
k příjemnějším věcem, a pokud si
nevšimneme na rozcestí u cyklostezky

značek, zda je nebo není recepce v provozu, zvolme vchod i východ Hlavní
recepcí, která je pro vás otevřená po
celou dobu provozu kempu Merkur.
Podmínky pro vystavení/ aktivování permanentních karet do kempu:
Upozorňujeme občany Pasohlávek,
že vstup do kempu mají zdarma na
základě předložení aktivní permanentní karty. Kartu lze vystavit občanům
s trvalým pobytem v obci po předložení
OP nebo platného dokladu totožnosti.
Občanům Pasohlávek, kteří mají
vystavené permanentní karty pro vstup
do kempu s fotografií z let 2017-2021,
BUDOU KARTY AUTOMATICKY AKTIVOVÁNY.
Občané, kteří mají zájem o vystavení
permanentní karty nebo chtějí uhradit
poplatek pro automobily na rok 2022, se
musí dostavit do budovy recepce v průběhu března 2022 na základě předchozí
telefonické domluvy na telefonním čísle
774 431 990. Cena za kartu pro 1 automobil je 500 Kč. Karty na automobily,
které byly vystaveny v letech 2017-2021,
NEBUDOU automaticky aktivovány,
ale je potřeba osobní návštěva a úhrada
500 Kč.
V loňském únorovém vydání jsme
psali o ne příliš pozitivních zprávách,
které nás atakují z médií a jistota, zda
budou kulturní akce, byla velmi nejistá.
Nakonec se povedlo alespoň léto a docela jsme si užili.
V letošním čísle zpravodaje budeme malinko optimističtější a oznamujeme, že jsme připraveni pro vás
nachystat jen samé skvělé kulturní
zážitky. V přípravě je Zahájení Turistické sezóny 6. 5.–8. 5. 2022, Euro Bike
Fest 26. 5.–29. 5. 2022, Festival Radosti
a Života pod Pálavou 3. 6.–5. 6. 2022,
Lucky Cruisers Weekend 9. 6.–12. 6. 2022

Obecní hospoda
v RZ Laguna
Společnost Pasohlávská rekreační, s. r. o.
byla založena na konci roku 2012 jako
servisní organizace Obce Pasohlávky
k provozování kempu Merkur a rekreačního zařízení Laguna. V rámci provozu
RZ Laguna je provozováno ubytování
a obecní hospoda. Na základě nepříznivých ekonomických ukazatelů v několika posledních letech orgány společnosti
mnohokrát řešily, jakým způsobem se
postavit k obecní hospodě, která sice
zajišťovala možnost zajištění pitného
občerstvení pro obyvatele a návštěvníky
obce, ale vykazovala několik let ztrátu.
To co se v RZ Laguna vydělalo v létě

a spoustu akcí v rámci Léta plného
zábavy během letních prázdnin.
Abychom nepsali jen o akcích, možná si někteří z vás všimli, že jsou po
kempu hromady hlíny, nákladními auty
a těžkou technikou se to jen hemží! Tak
to jsou přípravy, které vedou k modernizaci a obnově kempu. Věříme, že se
nám podaří vše stihnout dle plánů
a kemp bude pro všechny připraven
s rekonstruovanou splaškovou kanalizací, novým dětským hřištěm, vyrostou
nové chatky v chatové oblasti, a kdo

z vás ještě nevyzkoušel PumpTrack za
velkou lagunou, jste srdečně zváni!
Tak teď zbývá držet si pěsti štěstí, ať
vše vyjde dle představ a plánů .
Pokud by se někdo z Vás nebo Vašich
blízkých rád přidal do našeho týmu,
pak se můžete ucházet o místa recepčních, ubytovatelů nebo o letní sobotní
úklidy. Zájemci prosím pište na email:
objednavky@pasohlavky.cz a do předmětu uveďte o jakou pozici máte zájem.
Těšíme se na Vás, tým kempu
Merkur Pasohlávky.

v hospodě a na ubytování, tak to v zimě
spotřeboval provoz hospody, tudíž RZ
Laguna hospodařením přicházela několik let do ztráty. My jako jednatelé a členové dozorčí rady jsme mnohokrát tuto
záležitost řešili a nakonec jsme v září
2021 došli k závěru, že se obecní hospoda
v půlce listopadu 2021 uzavře. Uzavření
bylo plánováno s tím, že se ještě bude
během podzimu diskutovat o možnosti
znovuotevření hospody alespoň na
sezónní měsíce, kdy jsou v obci i turisté.
Rozhodnutí o uzavření padlo i z důvodu,
že v Pasohlávkách jsou i jiná restaurační
zařízení, kam mohou občané zajít. Pokud
by obecní hospoda byla jediným zařízením v obci, pak bychom k uzavření nepřistoupili a v zájmu občanů obce jsme

i nadále udrželi provoz hospody v RZ
Laguna.
Po rozhodnutí o uzavření této hospody jsme i nadále diskutovali o možnosti
znovuotevření hospody alespoň sezónně s tím, že jsme se nakonec dohodli, že
hospoda bude v roce 2022 otevřena stejně, jako ubytování v RZ Laguna – tedy od
půlky dubna do konce října 2022. Po
tomto rozhodnutí jsme i obdrželi podpisovou listinu občanů nazvanou jako
„Petice za znovuotevření obecní hospůdky „Laguna“ na jaře 2022“. Vzhledem
k tomu, že tato listina nesplňuje zákonné podmínky petice, vzala tento dokument Rada obce na vědomí. Před
obdržením této listiny na obec však již
Pokračování na str. 10.

🙂
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Pokračování ze str. 9.
bylo orgány společnosti Pasohlávská
rekreační rozhodnuto o znovuotevření
obecní hospody a tudíž se tato listina
stala bezpředmětnou k řešení. Znovuotevření obecní hospody je letos zkušební s tím, že se opět na podzim vyhodnotí,
jakým způsobem hospoda ekonomicky
funguje a zda je její provoz rentabilní.
Pokud tomu tak bude, pak není vyloučeno, že i do budoucna bude provoz obecní
hospody zachován. Pokud by však ani
sezónní provoz nebyl rentabilní, pak se
opětovně bude projednávat uzavření
obecní hospody. Tím pádem záleží na
návštěvnosti této hospody. Občané mají

Společenská kronika
Jubilanti leden
Anežka Urbánková
Eva Vršková
Jiřina Aláčová
Vladimír Ingr
Marie Hulejová
Jan Huszár

možnost provoz obecní hospody podpořit
svou návštěvou a útratou za občerstvení.
Děkujeme všem, kteří podpoří provoz obecní hospody svou návštěvou.
Tomáš Ingr, jednatel společnosti,
Pasohlávská rekreační, s. r. o.

Uvedeni byli pouze občané, kteří
svým podpisem vyslovili souhlas se
zveřejněním. Kdo z jubilantů následujících měsíců má zájem o zveřejnění ve společenské kronice zpravodaje, může se podepsat na OÚ.
Děkujeme za pochopení.

Statistika obce

Inzerce

Uvedené údaje jsou k datu 27. prosince 2021.
Kategorie
Počet Kategorie
Dospělí
607 Děti (do 15 let) – chlapci
Dospělí – muži
297 Děti (do 15 let) – dívky
Dospělí – ženy
310 Děti (6 – 7 let)
Děti (15 – 18 let)
15 Děti (do 3 let)
Děti (15 – 18 let) – chlapci
9
Děti (15 – 18 let) – dívky
6 Celkem obyvatel
Děti (do 15 let)
127 Průměrný věk obyvatel

86 let
74 let
72 let
71 let
70 let
64 let

Počet
68
59
11
40

Penzion VILA MORAVIA
přijme na dobu letních prázdnin
2022 paní na úklid pokojů.
Vhodné pro všechny věkové
skupiny. Odměna 150 Kč/hod. Prac.
doba max. 4h/den,
nepravidelně, dle dohody.
V případě zájmu volejte 605 325 222.

748
41,2 let

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
Menší rodinný dům –
může být k rekonstrukci
(2+1, 3+1)

Stavební pozemek
250 m2 a větší

Byt, alespoň
po částečné
rekonstrukci
pro tříčlennou
rodinu

Rekreační objekty
(apartmány, vinné
sklepy, chaty a chalupy)

Ornou půdu pro
hospodaření nebo
samostatné vinice

Větší RD k užívání
bez nutných investic
(3 pokoje a větší)

Vinný sklep, nejlépe
s ubytováním pro 4
a více osob

Jan Vystoupil
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

POZEMKY

DOMY

BYTY

SKLEPY

BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
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