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POZVÁNKA
SPOZ spolu s OÚ a místním farářem
v Pasohlávkách pořádají
v neděli 30. 10. v 15.30 hod.
na místním hřbitově
vzpomínkový akt ke dni zesnulých.
ČSŽ spolu s OÚ v Pasohlávkách
srdečně zvou místní seniory
v sobotu 5. 11. v 16.30 hod.
do místního kulturního domu na
podvečerní přátelské posezení.
Srdečně zvou pořadatelé

Výzva
Krajské ředitelství
Policie Jihomoravského kraje
Preventivně informační oddělení
Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vás touto cestou požádat
o zveřejnění následující výzvy. Žádáme Vás,
abyste apelovali zejména na starší občany
prostřednictvím Vašich místních rozhlasů
či kabelových televizí.
V poslední době jsme byli upozorněni na
stížnosti, které se týkají nekalých praktik někte rých pro dej ců elek tři ny a ply nu.
Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových
smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem infor mu jí zákazníky o pod mínkách
dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují.
Z uvedených důvodů žádáme občany,
aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené
podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze
minimalizovat rizika spojena s nepoctivě
uzavřenými smlouvami.
Za Vaši ochotu a spolupráci děkujeme.
nprap. Petra Hrazdírová
Kounicova 24, 611 32 Brno
www.policie.cz
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Z činnosti rady a zastupitelstva
Výpis z usnesení Rady obce (RO) ze dne 19. 9. 2011

RO schvaluje:
- změnu provozní doby v restauraci Laguna v době od 1. 10. 2011 –
31. 12. 2011. Restaurace bude v týdnu vždy ve dnech pondělí a úterý
uzavřena,
- Provozní řád pro poskytování ubytovacích služeb v ubytovně RZ Laguna Pasohlávky,
- Dohodu o ukončení nájmu mezi Obcí Pasohlávky a J. D.,
- zveřejnění záměru obce č. 36/2011 na pronájem budovy Grill bistra.
- Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2011_118150 uzavřenou mezi společností OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, o. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 a Obcí Pasohlávky,
- Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2011_118179 uzavřenou mezi společností OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, o. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 a Obcí Pasohlávky,
- na základě žádosti společností GAsAG spol. s r. o., V Újezdech 559/2,
Brno - Medlánky, vedení středotlakého plynovodu STPE 225 Nová
Ves u Pohořelic - Pasohlávky, dle projektové dokumentace pro územní řízení,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností JMP
Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
- Pojistnou smlouvu č. 0013805018 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky
a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 45,
120 00 Praha (pojištění majetku obce),
- program jednání a termín konání Zastupitelstva obce dne 29. 9. 2011.
RO souhlasí:
- na základě žádosti P. R., s pronájmem kulturního domu, v termínech
21. 10., 22. 10., 25. 11., 26. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12. 2011, dále pak
21. 1., 11. 2., 24. 3., 7. 4., a 19. 5. 2012. Termíny jsou v souladu
s požadavky na pronájem KD od místních zájmových organizací. RO
si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv ukončit pronájem KD v případě,
že bude zjištěno jakékoliv ničení jeho zařízení či vybavení,
- s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 5/2011 dohodou
s jednoměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31. 10. 2011 na základě
žádosti J. D.,
- na základě žádosti J. P., s oplocením pozemků p. č. 6318, 6319, 6320,
6321 a 6322 v k. ú. Pasohlávky dle situačního plánku, které jsou ve
vlastnictví žadatelky. Současně upozorňuje také na nutnost získání
příslušného povolení u stavebního úřadu v Pohořelicích.
RO bere na vědomí:
- projekt bouracích prací na zemědělský objekt Pasohlávky (bývalé kravíny),
- 2. Studii Mystery shopping pro ATC Merkur a ukládá vedoucímu
kempu připravit návrhy na zlepšení jeho služeb na r. 2012 a dále.
- informace vedoucího kempu o návštěvnosti v ATC Merkur v měsících
duben - září 2011, meziroční srovnání 2010/2011, vytížení lůžkové
kapacity v jednotlivých ubytovacích zařízeních, příjmy z mincovních

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
automatů ve sprchách a plnění rozpočtu k 16. 9. 2011,

- rozpis svozu nebezpečného odpadu v obci na den

8. 10. 2011.,

- výzvu Správy chráněné krajinné oblasti Pálava k řešení

situace s invazní dřevinou pajasanem žláznatým a souhlasí s pokácením pajasanu na křižovatce naproti autobusové zastávky,
- plnění rozpočtu obce za leden - srpen 2011.

Výpis z usnesení Rady obce ze dne 3. 10. 2011

RO schvaluje:
- na realizaci pokládky asfaltového povrchu na cyklostezce v úseku od mostku po asfalt k ATC Merkur společnost PSVS, a. s., Tlumačov,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. H/37 o nájmu hrobového
místa uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a P. P.,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. H/46 o nájmu hrobového
místa uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a P. P.,
- Směrnici pro provedení inventarizace v roce 2011 a pověřuje starostu jmenováním inventarizační komise,
- 10% provize z pultové ceny ubytování pro smluvní CK.
RO souhlasí:
- s účastí obce jako partnera EU projektu "Rozšíření světového kulturního dědictví Římský limes ve středním
Podunají". Nositelem projektu je Ústav rakouské historie při Univerzitě ve Vídni,
- s rozvodem plynovodu v ATC Merkur dle předloženého situačního nákresu. Plynovod bude veden na jižní
straně komunikace vedoucí přes kemp,
- s vydáním stavebního povolení na stavbu "Thermal Pasohlávky - vodovod minerální vody" na základě žádosti
společnosti AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12,
612 00 Brno,
- s vydáním stavebního povolení na stavbu "Thermal Pasohlávky - vodovod užitkové vody" na základě žádosti
společnosti AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12,
612 00 Brno,
- s předloženým návrhem na novou komunikaci mezi budoucí páteřní komunikací a ATC Merkur (vyústění
v prostoru blízkosti Rybářské bašty) označeným jako
č. 3, který má napojení na současnou komunikaci vedoucí přes ATC rovnoměrně na obě strany ve stejné délce připojení,
- s přesunem kruhového objezdu ze středu páteřní komunikace nad lázeňský poloostrov.
RO bere na vědomí:
- výsledky ankety na téma zákazu hlučných činností
v neděli a ve státem uznaných svátcích. Pro: 189 občanů, proti: 235 občanů,
- zápis Komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky
ze dne 21. 9. 2011,
- připravovanou změnu ve věci přechodů pro chodce na
I52 v blízkosti hotelu Termal Mušov, kde Krajský úřad
JMK, odbor dopravy - oddělení pozemních komunikací, ve spolupráci s Policií ČR, podnikl kroky ke zrušení

jednoho z přechodů pro chodce v blízkosti komunikace
vedoucí do ATC Merkur.
RO ukládá Komisi pro rozvoj a výstavbu v obci předložit plán činností, kterými by se mohla obec zabývat, mj.
také navrhnout změny v současně platné zastavovací studii
kempu případně kompletně novou podobu zastavovací studie s výhledem na rozvoj kempu.
RO neschvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění inzerce
mezi Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur a MEDI ATEL,
spol. s r. o., Praha na základě doporučení vedoucího
ATC Merkur a RZL.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9.

ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2/2011,
- Dohodu akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Brno a Obcí Pasohlávky,
- Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK uzavřený mezi Jihomoravským krajem, Brno
a Obcí Pasohlávky,
- záměr odprodeje pozemků p. č. 4980/18 o výměře
169 m2 a p. č. 4980/19 o výměře 97 m2, oba v k. ú. Pasohlávky, za cenu 300 Kč/m2,
- záměr odkupu pozemku p. č. 5202 o výměře 24 m2
v k. ú. Pasohlávky za cenu 300 Kč/m2,
- prominutí nájmu ve výši 90% celkové ceny nájmu za
období od 1. 7. 2010 do 5. 9. 2011, tj. 163.296 Kč společnosti ZIDO GAME s. r. o., Břeclavská 330, Hrušky,
z důvodu nerealizace záměru výstavby restaurace
v ATC Merkur Pasohlávky,
- upravené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Pasohlávky, v souladu s ust. § 49 odst. 3 stavebního
zákona,
- záměr odprodeje pozemku p. č. 4933/105 o výměře
680 m2 v k. ú. Pasohlávky, odděleného geometrickým plánem č. 606 - 2075/2011, který vznikl z pozemků p. č.
4933/105 o výměře 551 m2, p. č. 4933/107 o výměře 59 m2
a p. č. 4933/108 o výměře 70 m2, za cenu 300 Kč/m2.
ZO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr odprodeje
pozemků p. č. 4980/18 o výměře 169 m2 a p. č. 4980/19
o výměře 97 m2, oba v k. ú. Pasohlávky, za cenu 300 Kč/m2.
ZO revokuje usnesení č. 5/2011 ze dne 26. 5. 2011, bod
11) v části h) a l).
ZO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit záměr odprodeje
pozemku p. č. 4933/105 o výměře 680 m2 v k. ú. Pasohlávky, odděleného geometrickým plánem č. 606 - 2075/2011,
který vznikl z pozemků p. č. 4933/105 o výměře 551 m2,
p. č. 4933/107 o výměře 59 m2 a p. č. 4933/108 o výměře
70 m2, vše v k. ú. Pasohlávky, za cenu 300 Kč/m2.
ZO neschvaluje záměr odprodeje pozemku pod restaurací SCHNITZEL HOUSE, nacházející se na pozemku p. č.
st. 371 o výměře 107 m2 a části pozemku 3163/14 v k. ú.
Mušov, přiléhajícího k předmětné restauraci.

Výsledky ankety
Na základě vyhlášení ankety v zářijovém čísle zpravoda je a na webových stránkách obce na téma zá kazu
hlučných činností v neděli a ve státem uznaných svátcích
uveřejňujeme výsledky:
Pro vyhlášení zákazu bylo 189 hlasů a proti vyhlášení
zákazu bylo 235 hlasů.
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Hlasy byly sečteny jak z vrácených anketních lístků ze
zpravodaje, tak i z internetového hlasování. Při internetovém hlasování se sčítal jeden hlas z každé odeslané IP
adresy. Tímto hlasováním se více obyvatel vyjádřilo, aby se
hlučné činnosti nezakazovaly.

Pasohlávský zpravodaj

Oznámení
Obecního úřadu
Vyzýváme občany, aby si před svými domy upravili stromy tak, aby bylo
možné provádět zimní údržbu chodníků. Je potřeba ořezat větve stromů ve
výšce 230 cm nad chodníky. Žádáme
o provedení ořezu větví do 20. 11. 2011.
Kdo si ořezání větví neprovede do stano ve né ho ter mí nu, bude oře zá ní
provedeno zaměstnanci obce.
Komise pro kulturu a sport vyzývá
občany, kteří rádi tvoří nebo vyrábějí,
aby nabídli svou tvorbu k vystavení
nebo případnému prodeji na jarmarku,
při rozsvěcování vánočního stromu.
Případní zájemci, ať se nahlásí do
29. 11. 2011 na Obecním úřadě nebo
v knihovně.
Upozorňujeme rodiče, aby poučili
své děti, jakým způsobem se mají chovat na dětském hřišti. Dětské hřiště
bylo vybudováno pro děti do 14 let
věku a nikoliv pro starší mládež. Aby
toto hřiště vydrželo sloužit co nejdéle,
je nutné ohle du pl né cho vá ní dětí
a mnohokrát i dozor dospělých.
Zároveň upozorňu jeme ma jite le
psů, že na dětské hřiště je vstup se psy
zakázán.
Upozorňujeme rodiče dětí a mládeže, že by se měli zajímat, kde se
jejich děti zdržují. Tato výzva je reakcí
na to, že se některé děti shlukují v objektu bývalých kravínů za sídlištěm,
lezou na půdu a také po střeše objektů.
Budovy jsou v havarijním stavu a hrozí zde nebezpečí velmi závažných
úra zů. Obec plá nu je tyto ob jek ty
zbourat, v současné době však na demo li ci není do sta tek fi nanč ních
prostředků. Apelujeme na rodiče, aby
své děti upozornili, že do těchto objektů je vstup zakázán.

Pasohlávský zpravodaj

O pohár starosty obce Pasohlávky
První srpnovou sobotu se na místním hřišti konala soutěž v požárním útoku,
za řa ze ná do se ri á lu Břec lav ské hasič ské ligy. Do Pa so hlá vek se sje lo
15 mužských a 4 ženské týmy. Poprvé jsme také mohli představit naši novou tartanovou rozběhovou dráhu, která se povedla dokončit zhruba dva týdny před
soutěží. Po slavnostním nástupu, kterého se již tradičně zúčastnil i starosta naší
obce, se mohlo začít soutěžit.
Hned první tým bohužel nedokončil svůj pokus, kvůli selhání časomíry. Kluci z Velkých Pavlovic "B" se ale moc nezlobili, protože se jim útok vůbec
nepovedl a mohli si ho na konci prvního kola zopakovat. Druhý a třetí startující
tým nic světoborného nepředvedl, a tak se čekalo, co předvedou na čtvrté pozici
startující domácí. Předvedli jsme krásný útok, ve kterém se nepovedla pouze jedna věc, sestřelit pravý terč. Staník na levém terči stříkl parádních 17.20s, Jarda už
tolik štěstí neměl a potom, co ho otočil proud vody na záda, nemělo cenu pokračovat. Jediný solidní pokus v prvním kole dokázali předvést kluci z Vémyslic.
Jejich čas 18.50s posunul hasiče ze Znojemského okresu jasně na první místo.
Druhé kolo bylo, co se časů týče, už daleko zajímavější, ale i tak se na naší
rychlé trati čekalo daleko více dobrých útoků. Jeden z pěti týmů, který se dostal
pod dvacet sekund, byly Jezeřany. Kluci k nám jezdí pravidelně a poměrně se jim
tu daří. S časem 19.21s obsadili celkové páté místo. Jenom o kousek lepší pokus
předvedlo Kobylí. Letos to "Kobyláci" neměli vůbec jednoduché. Po několika
vynucených změnách v týmu jim to moc neběhalo, ale u nás se jim zadařilo. Čas
19.15s jim zajistil nepopulární bramborovou medaili. Vémyslice nedokázaly
svůj pokus z prvního kola vylepšit, a tak za čas 18.50s braly třetí místo. Stejně
jako v loňském roce jsme nedokázali domácí soutěž vyhrát a těsně jsme skončili
na druhém místě. Podobně jako v prvním kole jsme rozběhli pokus parádně, ale
nebylo nám přáno lépe trefit terče. Opět lepší levý terč v čase 17.72s by býval na
první místo stačil, ale Jarda neměl svůj den. Jeho proud zastavil časomíru v čase
18.23s a první místo nám o kousek uteklo. První místo si zaslouženě odvezli borci z Poštorné. Pokus nebyl na pohled nijak rychlý, ale výsledný čas 17.99s stačil
na vítězství.
1. Poštorná
17.99s
2. Pasohlávky
18.23s
3. Vémyslice
18.50s
V ženské kategorii se již tradičně na našem okrese neběhají moc pohledné
a divácky atraktivní útoky. Spousty chyb už od startu nedovolují ženám dosahovat lepší časy. Bohužel se nezdá, že by se na tom v nejbližších letech mělo
něco změnit.
1. Tvrdonice
20.71s
2. Lanžhot
20.85s
3. Kobylí
21.27s
Na závěr chci poděkovat všem sponzorům, lidem co nám pomáhali soutěž
připravit a naší skvělé technické četě, která sklidila obdiv všech soutěžících a byla
po celou dobu soutěže vždy připravena pomoci tam, kde to bylo potřeba.
Jakub Sirbu
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Sezona v ATC Merkur
I přes nepříliš vydařené počasí, které letošní sezonu provázelo, zejména
v měsíci červenci se sezona 2011 vydařila. K 30. 9. jsme dosáhli v příjmech
částky 30 204 609 Kč, což je v porovnání s loňským rokem ve stejném období
o 512 093 Kč více. Výdaje k danému datu činily 22 206 032 Kč.
Za nejslabší měsíc letošní sezony lze považovat červenec, kdy nám počasí
moc nepřálo, což se samozřejmě odrazilo v návštěvnosti kempu a v porovnání
s minulým rokem navštívilo kemp o 1962 lidí méně. I přes tento pokles navštívilo kemp 62 266 osob, což za stejné období loňského roku je o 4 449 osob víc.
Pokud jde o počet přenocování, v letošní sezoně se u nás ubytovalo 140 893
osob, což je o 4 224 přenocování více jak v roce minulém. Větší celkové počty hostů se odrazily i v ostatních příjmech jako např.: tržby z mincovních
automatů ze sprch dosáhly částky 811 828 Kč, což je také nárůst oproti loňskému roku, a to o 199 193 Kč. I v ostatních doplňkových službách jsme dosáhli
nárůstu. Pro zajímavost: tržby ze vstupného Stálé archeologické výstavy činily 5 582 Kč, půjčovné za kola 160 562 Kč, z turistického informačního centra
v ATC 116 144 Kč, tržby z turistického informačního centra v Pasohlávkách
97 690 Kč. Celkem tedy tržby z doplňkových služeb a prodeje jsou
380 278 Kč, což je o 15% víc jak v loňském roce.
Na základě těchto výsledků mohu tedy konstatovat, že sezona 2011 byla
úspěšná a že jsme dostáli závazkům vůči rozpočtu i obci. Dovolte mi, abych
využil této příležitosti a i touto cestou bych rád ještě jednou poděkoval všem
zaměstnancům a pracovníkům ATC Merkur a RZ Laguna, kteří se každý
svým dílem a nemalou mírou spolupodíleli na zvládnutí úkolů spojených se
zajištěním kvalitních služeb pro naše návštěvníky a hosty a na úspěšné sezoně
2011.
Děkuji.
Vlastimil Suchánek, BA(H), vedoucí ATC Merkur a RZ Laguna

Společenská
kronika

Jubilanti listopad
Očko Ondrej
Mikulášková Marie
Vrška Michal
Pokorný Antonín
Krejčiříková Alžběta
Grimmová Dana
Kvapilová Růžena
Očko Miroslav

79 let
67 let
67 let
62 let
61 let
61 let
50 let
50 let

Našim jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohody.

Klub vojenské historie
Hraničářský pluk 19
pořádá u příležitosti
vzniku
Dne veteránů

VÝSTAVU MILITÁRIÍ

Svatba
V sobotu 15. 10. 2011 uzavřeli
manželství Michaela Miková a Mi-

roslav Vlk.

Novomanželům blahopřejeme.

Úmrtí
Témata výstavy:
Ozbrojené síly Československé republiky v letech 1918 - 1938
Dukla - boje 1. čs. sboru v SSSR v roce 1944
Osvobozování Jižní Moravy 1945

Kulturní dům v Pasohlávkách
12. 11. sobota 9 - 17 hod

V neděli 9. 10. 2011 zemřel náš
spoluobčan pan Bořivoj Botoněk.

Zveme širokou veřejnost!

Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Vstup volný

Alena Slabá
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