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Okénko starosty
Vážení spoluobčané, dne 16. února se konalo zasedání
zastupitelstva obce, na kterém byl schválen rozpočet obce
pro rok 2011. Rád bych Vás seznámil s investicemi, které
nás v letošním roce čekají.
Největší investiční akcí v obci bude zateplení budovy
mateřské a základní školy. Předpokládaná výše investice je
3 mil. Kč. Na zateplení předmětné budovy se nám podařilo
získat dotaci ve výši 1,3 mil. Kč. Další akcí bude rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti. Rekonstrukce bude
spočívat v kompletní výměně herních prvků dětského hřiště, výsadby zeleně a terénních úprav. Předpokládaná výše
investice je 1,5 mil. Kč. Dalšími akcemi budou: výměna
oken v kulturním domě (v loňském roce se tato akce neuskutečnila) a v budově obecního úřadu, vybudování
chodníku kolem budovy bývalé fary (dnes penzion u Svaté
Anny), rozšíření výjezdu od Jednoty, další nutné opravy
přečerpávacích stanic obecní kanalizace, výměna retardérů
v ulici k Yachtclubu, nákup nového zařízení do fitness, dokoupení příslušenství k nově pořízenému obecnímu
traktoru, oprava věžních hodin na kostele, přesunutí přístaviště z důvodu hrozby ukončení plaveb parníku do obce,
pokračování v poskytování půjček na opravy domů. V rozpočtu obce jsou také vyčleněny prostředky na dokončení
nového územního plánu obce (územní plán nebyl z důvodu
průtahů jednání o silnici R52 dokončen v roce 2010). Dalšími rozpočtovými položkami jsou prostředky ve výši
1 mil. korun na školství. Tato částka zahrnuje platby za
žáky v základní škole v Drnholci a Pohořelicích, prostředky
na provoz místní mateřské a základní školy a prostředky na
nákup vybavení školy, školky a cvičebny. Provoz budovy
školy a školky stojí cca 600.000 Kč ročně. Předpokládané
náklady na provoz čistírny odpadních vod jsou ve výši
1,765 mil. Kč, provoz veřejného osvětlení spolkne
500.000 Kč, výdaje na vývoz komunálních odpadů předpokládáme ve výši 1,3 mil. Kč (příjem za odpad od občanů se
předpokládá ve výši 275.000 Kč). Z toho je patrné, že obec
doplácí na vývoz odpadů přes 1 mil. Kč. Zastupitelstvo obce
i tak rozhodlo o ponechání výše plateb za odpady ve výši
350 Kč za občana, popř. nemovitost.

V autokempu Merkur je letos naplánován další odkup
pozemků ve výši 2 mil. Kč, nákup a umístění 10 nových
chatek ve výši 3,7 mil. Kč. Dále by měla být zpracována
projektová dokumentace na rekonstrukci rekreačního zařízení Laguna a projektová dokumentace k demolici
kravínů za sídlištěm.
Společnost EKO - KOM, a. s. (jedná se o společnost,
která má na starosti evidenci tříděného odpadu) vyhlásila
na podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro
všechny obce v Jihomoravském kraji, které jsou zapojeny
do systému EKO-KOM, pro rok 2010 soutěž s názvem
"My třídíme nejlépe". Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady
a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady
pravidelně třídí. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže
rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií (obce
nad 10.000 obyvatel, obce od 2.001 do 10.000 obyvatel,
obce od 501 do 2.000 obyvatel a obce do 500 obyvatel).
Pro vyhodnocení soutěže byla použita data za období
roku 2010. Obec Pasohlávky je v kategorii obcí od
501 obyvatel do 2.000 obyvatel a v této kategorii se umístila na pěkném 14. místě z celkového počtu 273 obcí.
Z okolních obcí se lépe umístily Novosedly, které jsou na
4. místě a Perná na 5. místě. Za námi je pak Klentnice na
20. místě, Pavlov na 33. místě a Ivaň na 48. místě. Dále
jsou vyhodnocovány výsledky sběru využitelných složek
odpadu (sběr elektroodpadu), kde se naše obec ve velikostní kategorii od 501 do 2.000 obyvatel umístila na
29. místě. Z okolních obcí se lépe umístily Novosedly,
které jsou na 2. místě, Perná na 19. místě, Klentnice na
20. místě a nejbližší umístěnou obcí za námi je Ivaň na
56. místě. Myslím si, že umístění naší obce je na pěkné
pozici a za to Vám, občanům, kteří odpad třídí, děkujeme.
A pro ty, kteří ještě netřídí, je to k zamyšlení, zda by i oni
mohli přispět k lepšímu umístění naší obce v této soutěži
a samozřejmě hlavně k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a přírodě.
Tomáš Ingr

Obecní úřad informuje
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Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2011
Poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný do 31. 3. 2011

n

Kdo má zájem o masáže, které by probíhaly 1x
týdně v naší obci, ať se nahlásí do 23. března na
obecním úřadě. V případě malého zájmu se
masáže konat nebudou.

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení Rady obce ze dne 24. 1. 2011
RO schvaluje:
- uzavření Nájemní smlouvy č. 2/2011 mezi L. V.
a Obcí Pasohlávky,
- uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky
a Lodní dopravou Břeclav, s. r. o., Haškova 3376,
690 02 Břeclav, za účelem umístění nástupního mola
k přístavišti v ATC Merkur k provozování lodní dopravy na horní Novomlýnské nádrži,
- uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky
a Lodní dopravou Břeclav, s. r. o., Haškova 3376,
690 02 Břeclav, za účelem umístění 2 ks dřevěných
buněk v blízkosti přístaviště v ATC Merkur,
- záměr odprodeje části pozemku nově označeného
jako p. č. 4933/196 o výměře 196 m2 v k. ú. Pasohlávky, vedený na LV 10001 pro obec Pasohlávky, který
vznikl po vyhotovení geometrického plánu č. 582 268/2010 jako část původní parcely p. č. 4933/133.
Navržená cena za odprodej je 100 Kč/m2,
- záměr pronájmu části pozemků p. č. 5050, 5051/1
a 5053/1 v k. ú. Pasohlávky, vedené na LV 10001 pro
obec Pasohlávky, o celkové výměře 120 m2, na dobu
10 let ode dne podpisu nájemní smlouvy za účelem
vybudování základny pro hasičský sport, a to za cenu
1 Kč/m2/rok,
- uzavření smlouvy o dílo č. 2011011 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a Ing. Tomášem Ruprichem, dotační a realitní kancelář, Československé armády 954/7,
500 03 Hradec Králové,
- uzavření smlouvy o zařazení TIC do sítě TIC regionu
Slo vác ko mezi Re gi o nem Slo vác ko - zá jmo vé
sdružení právnických osob, Masarykovo náměstí 1,
695 01 Hodonín a Obcí Pasohlávky,
- seznam osob dle přílohy č. 1, které jsou oprávněny
k přijetí prohlášení o uzavření manželství,
- žádost Občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2,
110 00 Praha, o připojení obce Pasohlávky k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" dne 10. 3. 2011,
- uzavření Hromadné smlouvy mezi Obcí Pasohlávky
a Intergramem, Na Poříčí 27, 110 00 Praha,
- uzavření Smlouvy o poskytování práv k užívání software číslo 6283 mezi ALIS, spol. s r. o., Mariánská
538, 470 01 Česká Lípa a Obcí Pasohlávky (KEO-X
Vazba na Datové schránky, KEO-X Převod dokumentů do PDF),
- uzavření Smlouvy o poskytování práv k užívání software číslo 6283 mezi ALIS, spol. s r. o., Mariánská
538, 470 01 Česká Lípa a Obcí Pasohlávky (KEO-X
Evidence nemovitostí, KEO-X Oceňování pozemků),
- uzavření Smlouvy o poskytování práv k užívání software číslo 6283 mezi ALIS, spol. s r. o., Mariánská
538, 470 01 Česká Lípa a Obcí Pasohlávky (Homebanking upgrade na verzi 7.4x).
RO souhlasí:
- se záměrem pronájmu pozemku p. č. 3163/325 o výměře 950 m2 v k. ú. Mušov, vedené na LV 10001 pro
obec Pasohlávky na dobu 4 let, za cenu nájmu
100 000 Kč/kalendářní rok,
- s poskytnutím mimosezonního pobytu v bungalovu
v ATC Merkur jako výhru do tomboly na myslivecký
ples konaný dne 29. 1. 2011,
- s poskytnutím sponzorského daru na Reprezentační
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ples Gymnázia Mikulov na základě žádosti L. F., a to
pět dárkových sad obecního vína, baleno po dvou kusech lahví v každé sadě.
RO ukládá:
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na odprodej
pozemku p. č. 4933/196 o výměře 196 m2 v k. ú. Pasohlávky, za cenu 100 Kč/m2, která vznikla na základě vyhotoveného geometrického plánu č. 582 268/2010, jako část původní parcely č. 4933/133,
v k. ú. Pasohlávky, vedené na LV 10001 pro obec Pasohlávky,
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem
části pozemků p. č. 5050, 5051/1 a 5053/1 v k. ú. Pasohlávky, o celkové výměře 120 m2, vedené na LV
10001 pro obec Pasohlávky, na dobu 10 let, za cenu
1 Kč/m2/rok,
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem
části pozemku p. č. 3163/325 o výměře 950 m2 v k. ú.
Mušov na dobu 4 let za cenu 100 000 Kč/rok,
- Obecnímu úřadu postupovat v souladu s uzavřenou
smlouvou ve věci nedodržení podmínek nájemní
smlouvy mezi obcí Pasohlávky a K. a M. K., spojit se
právníkem a domluvit na dalším postupu k dořešení
vzniklé situace.
RO bere na vědomí projekt na vybudování sběrného
dvora v Pasohlávkách investorem Čistší střední Podyjí.
RO otevřela doručené obálky ke zveřejněnému záměru na výběrové řízení na funkci vedoucího ATC
Merkur a RZ Laguna, zkontrolovala úplnost všech nabídek dle zadání zveřejněného záměru, poté vyloučila
2 nabídky, které nesplňovaly požadované podmínky co
do obsahu. RO se usnesla na vytvoření výběrové komise
z řad zastupitelů, kteří poté rozhodnou o výběru nejvhodnějšího kandidáta.
RO na základě žádosti pana P. B. nesouhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 5777 v k. ú. Pasohlávky.

Výpis z usnesení Rady obce ze dne 7. 2. 2011
RO schvaluje:
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1/2009 ze
dne 12. 1. 2009 mezi obcí Pasohlávky a L. S.,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 4/2011 mezi Obcí Pasohlávky a PRODAKT s. r. o., Čížov 54, 586 01 Jihlava,
- pronájem kulturního domu na základě žádosti Českého zahrádkářského svazu Pasohlávky ve dnech 13. 3.
a 19. 3. 2011 za účelem pořádání degustace vín dne
13. 3. a výstavy vín dne 19. 3. 2011. Současně schvaluje prominutí poplatku za pronájem sálu,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 9. 2009 uzavřený mezi Obcí
Pasohlávky a J. B.,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. MSN/2010/396
o zřízení místa zpětného odběru ze dne 21. 4. 2010
mezi Obcí Pasohlávky a EKOLAMP s. r. o., I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2,
- uzavření Rámcové smlouvy o sjednávání a vedení
vkladových produktů, číslo smlouvy 8003012500,
mezi Obcí Pasohlávky a J&T BANKA, a. s., se sídlem
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 47115378,
- uzavření Licenční smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a GEODIS BRNO, spol. s r. o. Lazaretní 11a, 615 00 Brno,
- uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky
Pasohlávský zpravodaj

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
a firmou Landmann s. r. o. se sídlem Nádražní 58, Březí, PSČ 691 81 na
pronájem pozemků p. č. 5144 o výměře 4007 m2, p. č. 3149/14 o výměře
408 m2 a p. č. 3149/12 o výměře 157 m2, vše v k. ú. Mušov,
- uzavření Dodatku Smlouvy o převodu práv k užití díla č. 03/S/170/034/JM/10
mezi Obcí Pasohlávky a Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2,
- uzavření Smlouvy o vzájemném pronájmu č. 3/2011 mezi Obcí Pasohlávky a R. K.,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi R. K. a Obcí Pasohlávky,
na "Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky 2011",
- uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 5/2011 mezi Obcí Pasohlávky a J. D., dle zveřejněného záměru obce č. 27/2010,
- konání zastupitelstva obce dne 16. 2. 2011 včetně programu jednání,
- uzavření Smlouvy o vzájemném pronájmu č. 6/2011 mezi Obcí Pasohlávky a M. L.
RO souhlasí:
- s ukončením smlouvy o nájmu pozemku ze dne 14. 12. 2005 dohodou, uzavřené mezi Obcí Pasohlávky a J. P., na pronájem pozemku p. č. 3163/573
o výměře 64 m2 v k. ú. Mušov, z důvodu prodeje vinice na předmětném pozemku,
- s žádostí manželů A. a M. N., o odkoupení pozemků p. č. 5025/9 o výměře
85 m2 a p. č. 5030/4 o výměře 403 m2 vše v k. ú. Pasohlávky,
- s napojením pozemku p. č. 5051/30 se stavbou vinného sklepa na místní
komunikaci na pozemku p. č. 5051/1 na základě žádosti L. N.,
- na základě žádosti firmy PRODAKT s. r. o. Čížov 54, Jihlava, s pořádáním hudebních produkcí a výjimkou z doby nočního klidu v době 24. 6. 27. 8. 2011 od 22.00 hod. do 03.00 hod.,
- s navrženým doplněním ceníku pro ATC Merkur – vstupné pro občany
a vjezdy aut.
RO ukládá:
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 3163/573
o výměře 64 m2 v k. ú. Mušov za cenu 1 Kč/m2/rok,
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na odprodej pozemků p. č. 5025/9
o výměře 85 m2 a p. č. 5030/4 o výměře 403 m2, oba v k. ú. Pasohlávky, za
cenu 300 Kč/m2,
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k. ú. Mušov - p. č.
5059 o výměře 4123 m2 a p. č. 5080 o výměře 81 m2 za cenu 2.000 Kč/ha/rok,
- Rada obce ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemků
v k. ú. Pasohlávky parc. č. 4933/179 o výměře 253 m2 a 4933/182 o výměře 203 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok,
- Obecnímu úřadu zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k. ú. Mušov parc.
č. 5016 o výměře 19361 m2, p. č. 5036 o výměře 7391 m2, p. č. 5049 o výměře 2010 m2, p. č. 5054 o výměře 3383 m2, p. č. 5056 o výměře 70369 m2,
p. č. 5058 o výměře 66872 m2 za minimální cenu 1.340 Kč/ha/rok + úhrada
daně z nemovitosti.
RO bere na vědomí:
- zápis z jednání komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky ze dne 2. 2.,
- program rozvoje obce Pasohlávky na období 2011 - 2014,
- žádost pana J. F. na pronájem obecních pozemků.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce (ZO) ze dne 19. 1. 2011
ZO schvaluje:
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010,
- měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva obce s účinností od
19. 1. 2011.
ZO bere na vědomí vyjádření insolvenčního správce JUDr. Ing. Heleny
Horové k pohledávce ve výši 113.442 Kč za rekreační služby poskytované
v ATC Merkur Pasohlávky a ve výši 5.250 Kč za ubytovací poplatek, vůči
společnosti Sklo Bohemia, a. s. Světlá nad Sázavou, Zámecká 550, 582 91
Světlá nad Sázavou. Na základě vyjádření insolvenčního správce nebude
uspokojena z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou.
Pasohlávský zpravodaj

Český zahrádkářský svaz
Pasohlávky
pořádá v sobotu

19. 3. od 12.00 hod

TRADIČNÍ KOŠT VÍN
v sále kulturního domu.
K poslechu hraje
Vsetínská cimbálová muzika.
Srdečně zvou pořadatelé.

Informace
Vážení,
obracím se na Vás jménem občanského sdružení "Stop trestuhodným
obchodním praktikám" - STOP.
Naše sdružení bylo založeno občany pod ve de ný mi re alitní kan ce lá ří
Prolux Consulting Int. s. r. o. na obranu proti jejím nekalým praktikám.
Nejčastějšími obětmi těchto podvod níků, se bohužel stá va jí star ší
občané, kteří nemají přístup na internet,
přes který náš boj vedeme a tak se většinou ani nedovědí, že existuje vůbec
nějaká možnost obrany a přicházejí tak
o deseti až statisícové částky.
Ačkoli bylo již o této realitní kancelá ři na to če no ně ko lik va rov ných
televizních reportáží a napsáno nespočet článků, přesto se makléřům Proluku
stále daří vtírat se do přízně lidí, kteří
mají v úmyslu prodat svoji nemovitost.
Na RK Prolux je v současné době
podáno bezmála 450 trestních oznámení na OHK v Praze pro podezření ze
spáchání trestného činu podvodu.
Jelikož ovšem toto vyšetřování potr vá s nej vět ší prav dě po dob nos tí
možná i několik měsíců a já jsem si velmi dobře vě do ma toho, že klien ti
podchycení pomocí televize a internetu, jsou pou ze tou pří slo več nou
"špičkou ledovce". Při pomyšlení, kolik lidí se za tu dobu může stát obětmi
těchto parazitů lidské společnosti, kteří
řádí po celém území České republiky,
mě jímá hrůza!
Děkuji Vám předem velmi za podporu a budu doufat, že společnými
silami a preventivní osvětou zachráníme
co nejvíce potenciálních obětí Proluku.
S úctou a přáním krásného dne
Světlana Glaserová
Pětihosty 73, PSČ: 25167
tel. 606 958 665
stopprolux@seznam.cz
http://stop-prolux.webnode.cz/.
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčí tá ní lidu, domů a bytů se
v České republice uskuteční na jaře
2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé
v historii se budou sčítat všechny
země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na
sčítání lidu jsou v České republice
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca
10 EUR na jednoho obyvatele, což je
při tomto způ sobu sčítání částka
v Evropské Unii obvyklá ).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 přinese celou řadu novinek,
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se
zkušenostmi z předchozích sčítání:
q Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově
tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
q Český statistický úřad při sčítání
lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností
ani jejich příjmy a výdaje. Ve
sčítacích formulářích tak nejsou
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka,
zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu.
q Nově bude možné vyplňovat
elektronické sčítací formuláře na
internetu a odesílat je on - line
nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti
mezi nejbezpečnější vůbec.
q Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci České pošty.
q Právnickým osobám bude ČSÚ
ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
q V době ostrého sčítání v roce
2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni
pomoci se všemi dotazy o sčítání.
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Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem
území se soupisy obyvatel tvořily už
ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům.
Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný
soupis na českém území je považován
soupis majetku litoměřického kostela
z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent
císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu

v his to rii sčí tá ní oby va tel stva
v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se
konalo současně a jednotně na celém
území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se
začala významně zvyšovat od roku
1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území.
Jediné sčítání, které se v novodobé
historii Československa nekonalo,
bylo v roce 1940 kvůli 2. světové
válce.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Pasohlávský zpravodaj

Pozvánka

MASOPUST

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na informační setkání k zavedení separovaného sběru bioodpadu, které se bude
konat ve středu 30. března v 18.00 hodin v kulturním
domě v Pasohlávkách.
V průběhu měsíce dubna budou od Vaší svozové firmy, STKO, spol. s r. o., rozmístěny nádoby na bioodpad
ke stávajícím třídícím hnízdům.
Vzhledem k tomu, že se jedná z naší strany o službu
zcela novou, která bude mít dopad na každého z nás,
považujeme za svoji povinnost Vás s touto novinkou obeznámit. Rádi se s Vámi podělíme o informace o tom, proč
a jak bioodpad třídit. Tříděním bioodpadu pomůžete
životnímu prostředí, ale také své obci uspořit náklady na
odstraňování odpadu. Tyto ušetřené prostředky pak může
Vaše obec využít na další potřebné investice ve Váš
prospěch.
Těšíme na Vaši aktivní účast
Tomáš Hlavenka, STKO spol. s r. o.

Prezentace na veletrzích ČR
Ve dnech 13. 1. - 16. 1. 2011 probíhal veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně. Obec Pasohlávky se prezentovala v rámci společného stánku Dobrovolného svazku
obcí Mikulovsko spolu s dalšími partnery: Město Mikulov, Město Pohořelice, Místní akční skupina Mikulovsko,
Združenie cestovného ruchu Galantsko. Pro letošní prezentaci byly kromě nabídky tištěných materiálů připraveny i další propagační aktivity. Na hlavním pódiu byly ve
čtvrtek pokřtěny dvě publikace. Publikace "Ryby, zvěřina a víno", která je finální součástí projektu spolupráce
Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality
služeb v cestovním ruchu a "Po stopách římský legií
v kraji pod Pálavou". Tuto publikaci, která vyšla v nákladu 5000 ks pokřtili autoři spolu s římskými vojáky a také
pan starosta Tomáš Ingr.
Na křest navazovala tisková konference, kde byly prezentovány Turistické produkty Mikulovska a partnerských
regionů v roce 2011 a také kvalitní vína z Mikulovské oblasti. Na tiskovou konferenci dorazilo více jak 50 zájemců
z řad novinářů a zástupců společností zabývajících se cestovním ruchem.
Ve čtvrtek odpoledne zpestřil atmosféru na stánku Mikulovska Mužský sbor z Březí. Dále se v rámci doprovodného programu na hlavním pódiu v sobotu 15. 1. 2011
v odpoledních hodinách prezentoval náš region vystoupením folklorních souborů - Dětského souboru "Jarabáček"
z Drnholce a "Mužského a ženského sboru" z Dolních Dunajovic.
V lednu proběhly další veletrhy - Ferien Messe Vídeň
a Slovakiatour v Bratislavě, v únoru Holiday World v Praze. Na těchto veletrzích se prezentujeme v rámci Czechtourismu nebo stánku Jihomoravského kraje. V březnu
nás čeká prezentace v Ostravě a Hradci Králové. Případní
zájemci o rozsev propagačních materiálů na plánovaných
veletrzích mohou své materiály dodat do ATC Merkur
Pasohlávky do 7. 3. 2011.
Marcela Čáslavová
Pasohlávský zpravodaj

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Kolem 18. století se začaly pořádat
zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později široké veřejnosti. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale
velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají
zábavy, hostiny a maškarní průvody. Klasické masopustní období trvalo 3 dny před popeleční středou, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Jiné označení pro masopust je karneval - jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a znamená to něco
jako "dát sbohem masu", než začne půst. Slavení masopustu může mít různé podoby, jinak ho prožívají lidé na
venkově a jinak ve městě.

Jak takový masopust probíhal dříve?

(A někde třeba ještě probíhá.)
Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od
slavnosti Tří králů (Zjevení Páně) do popeleční středy.
Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina
sešla k bohatému obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. Také pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy a veselí.
Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na
tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu
maškar, někde se hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí
často dostali i "něco pro zahřátí", takže průvod byl stále
veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších.
Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný
zatroubil na roh a lidé byli vyzvání, aby se rozešli do
svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní přísný
předvelikonoční půst.
Dnes se již asi na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu, jako tomu bylo dříve. Ale někteří z nás se
určitě v této době zúčastní nějakého karnevalu nebo průvodu maškar.
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Pozvánka
ZO ČSŽ v Pasohlávkách Vás zve na

Společenská
kronika

Tradiční masopust

s večerním pochováváním basy,
který se koná v sobotu 5. 3. 2011
ve 20 hodin v kulturním domě.
Masky vítány !!!
Srdečně zvou pořadatelé
Dne 3. dubna v 15.00 hod se v kulturním domě v Pasohlávkách uskuteční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES A BUCHTOBRANÍ
"Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety
a strýce, bude veseleji, když nás bude více ..."
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže a tanec, maminky, babičky a tety se
mohou inspirovat recepty a ochutnávkou buchet a samy přinést na ochutnání
vlastní buchtu.
(Občerstvení s sebou, vstupné zdarma, přinesení buchty není povinné, ale vítané.)

Jubilanti březen
Keck František
78 let
Ferbyová Brigita
72 let
Bučková Anna
62 let
Novotná Květoslava
67 let
Kuřitková Jindřiška
60 let
Brabcová Anastázie
60 let
Brveník Josef
50 let
Švábenský Jiří
55 let
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí,zdraví a pohody.
Alena Slabá

Z činnosti SPOZ
V neděli 6. února členky sboru ve spolupráci s obecním úřadem přivítaly do života nového občánka Martina Urbana. Básničky přednesly děti z místní školy Adam Grimm a Terezka Dubšová..
Alena Slabá
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