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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
rada obce na svém zasedání dne 20. 8.2012
schválila Nařízení obce Pasohlávky č. 1/2012,
kterým se vydává "Tržní řád". Toto nařízení
bylo schváleno na základě ankety občanů na internetu k tématu zákazu podomního prodeje.
V naší obci se pohybují čím dál častěji různí pokoutní podomní prodejci, kteří v převážné většině nabízejí "výhodnější" dodávky elektřiny,
telefonování, či jiných různých výrobků. Spíše
však dochází ke klamání zájemců a případnému
vloudění se do domu za účelem okrást obyvatele. Na popud občanů jsme uskutečnili anketu na
facebooku, kde se drtivá většina občanů, kteří
mají přístup k facebooku, vyjádřila, že by souhlasila s případným schválením zákazu podomního prodeje. Jelikož však nelze vydat pouhý
zákaz podomního prodeje, bylo nutné zpracovat
Nařízení obce o tržním řádu, které obsahuje
i zákaz podomního prodeje. Nařízení bylo nutné
zaslat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
ke schválení, po odsouhlasení Krajským úřadem jsme Nařízení schválili v Radě obce a poté
bylo nutné vyvěšení po dobu 15 dnů, aby Nařízení vstoupilo v platnost. V současnosti je Nařízení
platné. Vyzýváme vás, pokud se bude po obci
pohybovat jakýkoliv podomní prodejce, který
bude obcházet domácnosti s nějakou nabídkou,
abyste zavolali na obecní úřad, popřípadě přímo Policii ČR.
Koncem září byla konečně zahájena výstavba sběrného dvora u hřbitova. Výstavba sběrné ho dvo ra měla být za há je na v úno ru
a ukončena v červenci. Jelikož však bylo České
republice ze strany Evropské unie pozastaveno
proplácení dotací z důvodu určitých nejasností, veškeré instituce pozastavili podepisování
smluv k poskytnutí dotací. Toto se dotklo i sběrného dvora, kde se čekalo na podpis smlouvy
o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva
životního prostředí, resp. Státního fondu životního prostředí. Po uvolnění financí ze strany
Evropské unie byla smlouva Státním fondem
životního prostředí začátkem září podepsána.
Tudíž mohla být konečně výstavba sběrného
zahájena.
Tomáš Ingr
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Revoluce v nakládání
s odpady - ISNO
Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba
za odpady. Třídění odpadů je díky ISNO stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější
a ekologičtější.
Milí čtenáři,
od nového roku mohou obce zvýšit roční poplatek za odpady až na
1000 Kč na osobu. Cílem tohoto opatření je ulevit obecním rozpočtům
od mnohdy statisícových doplatků za likvidaci směsného odpadu. Přitom z průzkumů vyplývá, že až 80% odpadu produkovaného v našich
domácnostech je možné znovu využít a jen zbylých cca 20% odpadu
musí skončit v popelnici na směsný odpad. Nemyslíme si, že je moudré
vyvíjet stále větší tlak na peněženky občanů a proto jsme se rozhodli, že
je třeba upravit stávající systém nakládání s odpady tak, aby se co nejvíce
snížilo množství netříděného odpadu, za jehož likvidaci je nutné platit
a úměrně tomu se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak obec
dostane zaplaceno. Dne 8. 8. 2012 rada obce Pasohlávky rozhodla, že od
1. 10. 2012 bude spuštěn projekt s názvem Inteligentní systém nakládání
s odpady zkráceně ISNO, který má za cíl, aby:
1) třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu
do popelnice se směsným odpadem - domácnosti, které ještě nemají nádoby na třídění odpadů, si o ně mohou zažádat na obecním
úřadě. Kdo nemá prostor na nádoby, dostane pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů,
2) třídění odpadů bylo výhodné - domácnosti, které budou poctivě
třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku až do výše 70%
stanoveného poplatku (v případě, že např. pětičlenná rodina bude
zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),
3) třídění odpadů bylo nevšední - každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností,
4) platba za odpady byla spravedlivá - domácnost, která třídí odpady,
bude platit za odpady méně než domácnost, která odpady netřídí.
Základem systému jsou nádoby opatřené čipy s unikátním číselným
kódem (popř. pytle s čárovými kódy), který se při výsypu načte a uloží
do databáze. Tím vznikne informace, kolik která domácnost odevzdala
odpadů. Po uzavření čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domácnostem
připíší bonusy podle celkového objemu a poměru tříděného a směsného
odpadu. Odměnou bude snížení poplatku za odpady na následující rok.
Na www.stko.cz bude vytvořena speciální sekce ISNO Pasohlávky
s uživatelskými účty, kde každý bude moci sledovat, jaký objem odpadu
vytřídil, jaký bonus mu za to byl připsán a jak si vede v žebříčku nejlepších třídičů. Od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 bude projekt spuštěn v tzv.
zkušebním provozu, kdy se doladí případné nedostatky (bonusy už bu-
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dou načítány). V říjnu bude občanům
doručen podrobný návod k ISNO a přihlašo va cí hes la k vlast ním od pa do vým
uživatelským účtům.
Tři důvody proč projekt podpořit:
1. Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé
složky jako je plast, papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou
surovinu - za odpad, který je v nádobě
na směsný odpad se platí. Čím více se
ušetří, tím méně se vybere na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.
2. Kdo třídí, šetří životní prostředí vytříděný odpad (druhotná surovina)
z části nahradí prvotní surovinu, kterou je třeba těžit - čím více se třídí,
tím méně se těží.
3. Kdo třídí, dělá obci dobré jméno je fajn, když vám někdo pochválí
např. nový účes a stejně fajn může
být, když bydlíte ve vesnici, která se
může pochlubit třeba nadčasovým
odpadovým hospodářstvím.
Účast v projektu je dobrovolná a každý
se může svobodně rozhodnout, zda se zúčastní. Jak již bylo řečeno, můžete pomoci
životnímu prostředí, obci a ušetřit peníze.
Rozhodnutí je na Vás.

Vážení spoluobčané,
v pátek 12. 10. a v sobotu 13. 10. 2012 se uskuteční volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny senátu. I když již nejsme 5 let
a 10 měsíců součástí bývalého okresu Břeclav, i přesto jsme zařazeni v rámci
volebního obvodu senátu v okrese Břeclav. Proto se volby do senátu uskuteční i v naší obci.
Co se týče voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, chci vás vyzvat,
abyste se voleb zúčastnili a s rozmyslem si zvolili stranu a kandidáty, které
budete volit. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ovlivňuje dění bezprostředně se týkající i naší obce a vás, občanů Pasohlávek. Zastupitelé JMK
rozhodují o různých záležitostech, např. o slučování či rušení škol, o rušení
lůžek v nemocnicích, o dopravě v kraji a také v rámci rozvoje lázeňství o investování do lázeňství v naší obci. Jelikož nás velké strany, zastoupené
v parlamentu a na úrovni kraje přesvědčují, že až tak nehledí na zájmy občanů, ale spíše na své vlastní zájmy, či zájmy svých politických stran, apeluji na
vás, abyste svůj hlas dali raději nějaké menší straně. Myslím si, že pokud bude
v Zastupitelstvu JMK např. 10 malých stran, které přesáhnou 5% hranici pro
vstup do Zastupitelstva JMK, budou tyto strany muset spolupracovat a budou
muset hledět na zájmy občanů kraje, než když jsou v Zastupitelstvu JMK 4 velké strany, které se vždy mezi sebou dohodnou a nehledí až tak na zájmy
občanů. Neustále nás přesvědčují o tom, že při volebních kampaních slibují
a po volbách neplní to, co před volbami slibovali. Myslím, že již nastala doba
pro změnu na úrovni krajů a za 2 roky při parlamentních volbách. Nebojte se, že
by váš hlas propadl, když budete volit malou stranu. Právě naopak, uberete sílu
velkým stranám a možná dopomůžete ke změně politického prostředí v našem
státě. Určitě je lepší se voleb zúčastnit, svůj hlas dát malé straně (případně
v horší variantě vhodit neplatný hlasovací lístek), než se voleb nezúčastnit.
Svou neúčastí ve volbách přispějete k tomu, že finanční příspěvek od státu dostanou politické strany, které ve volbách uspějí. Každý jednotlivý občan, který
se nezúčastní voleb, pomůže tomu, že stát vyplatí finanční příspěvek za neodevzdaný hlas v určitém poměru stranám, které ve volbách uspějí. Tudíž se voleb
zúčastněte a uberte finance, které dostávají od státu (potažmo od nás všech) politické strany.

Tým popelářů STKO

Tomáš Ingr

Anketa
- obecní pečovatelka

Přivítání školáků

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje naleznete anketní lístek, který můžete vyplnit a odevzdat
na obecním úřadě, případně jej vhodit do
schránky obecního úřadu. Jedná se o získání informací, zda by v naší obci byl zájem o
službu obecní pečovatelky. Rada obce se
problematikou zřízení služby obecní pečovatelky zabývala a odsouhlasila, v případě
zájmu občanů, možnost jejího zřízení.
Služba by měla být placená a v případě, že
budete mít o danou službu zájem, vyplňte
přiložený lístek a odevzdejte na OÚ. V případě zájmu občanů by se rozhodlo, zda
bude služba obecní pečovatelky v obci zřízena či nikoliv. Pro zřízení služby je
potřeba minimálně 6 vážných zájemců.
Obecní pečovatelka by zájemce, kteří podepíší s obcí smlouvu, navštěvovala vždy
v pracovní dny mezi 7.00 hod. - 15.30 hod.
V případě zájmu o víkendové zajištění
služby by se o dané variantě dalo jednat.
Se znam čin nos tí obec ní pe čo va tel ky
a předběžná cena za úkony jsou uveřejněny
v anketním lístku.

V pondělí 3. září byli slavnostně přivítáni panem starostou Tomášem Ingrem, paní místostarostkou paní Martinou Dominovou a členkami SPOZ
v Pasohlávkách noví školáci v místní škole. Byly jim předány malé dárky
a pamětní listy. Novými žáčky jsou: Štěpán Králík, Tomáš Lukosz, Sylvie
Sýkorová a Karolína Vršková.

Alena Slabá

Tomáš Ingr
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Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 20. 8. 2012

RO schvaluje:
- změnu provozní doby v restauraci Laguna v měsících
září a říjen dle předloženého návrhu,
- na základě žádosti společnosti GARDEN Studio,
s. r. o., U Zoologické zahrady 2, Brno - Bystrc, bezplatné užívání pozemků v k. ú. Mušov, části parcel
p. č. 2553/6 a 3227, pro konání akce "Mušov 2012",
která se bude konat ve dnech 11. - 12. 9. 2012. Jedná se
o předváděcí akci zahradní a komunální techniky,
- Nařízení obce Pasohlávky č. 1/2012, kterým se vydává
"Tržní řád",
- záměr pronájmu pozemků na výsadbu biokoridorů, biocenter, větrolamů a alejí, které by realizovalo občanské sdružení ŠAROVEC, o. s., Vyšehradské 907,
Hluk, v případě úspěšné žádosti na dotace na MŽP ČR
z operačního programu životního prostředí. Některé
z uvedených pozemků jsou zahrnuty do plánu společných opatření, které bude realizovat Pozemkový úřad,
proto je potřeba tyto ošetřit výpovědní lhůtou,
- na základě žádosti D. a M. S. změnu uložení inženýrských sítí pro výstavbu RD na parcele p. č. 4933/105,
dle přiloženého výkresu. Nově budou sítě vodovodní
a kanalizační přípojky uloženy a vedeny v komunikaci, ležící na parcelách 4933/104 a 4933/102. Realizace
sítí bude provedena také v souladu se změnou zanesenou i v PD. Po uložení potrubí bude komunikace uvedena do původního stavu,
- uzavření Dohody o úhradě poplatků z ubytovacích zařízení mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a R. Z.,
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Thermal Pasohlávky, a. s.,
Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o dílo č. S2012.9 uzavřené podle
§ 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Jiří Kaiser, Novosedly 381, na
realizaci zakázky "Obec Pasohlávky - demolice zemědělské budovy a sýpky".
RO souhlasí:
- s výstavbou základny pro Vodní záchrannou službu
ČČK Brno - střed v ATC Merkur a pronájmem dotčeného pozemku p. č. 3163/112 v k. ú. Mušov v souladu
se zveřejněným záměrem obce č. 7/2012, na dobu
10 let. Rada obce souhlasí s napojením základny na
inženýrské sítě v areálu ATC Merkur, které jsou ve
vlastnictví obce, a dodávkou vody z vodovodního řádu
ATC,
- s vyjmutím části parcely ze ZPF na základě žádosti
společnosti Projekt Point, s. r. o., Podivín, ale pouze
dočasně na dobu do 31. 12. 2017, kdy současnému nájemci vyprší nájemní smlouva na předmětný pozemek.
Obec v minulosti souhlasila s umístěním dvou chatek
na tomto pozemku, ale pouze na dobu určitou,
- s předloženou projektovou dokumentací pro územní
Pasohlávský zpravodaj

řízení na stavbu "Rodinný dům s ubytováním, Pasohlávky". RO souhlasí s napojením stavby na obecní
splaškovou kanalizaci a navýšením kapacity odváděných splaškových vod dle PD. Investor se zaváže uzavřením smlouvy k úhradě finanční spoluúčasti na
rozšíření kapacity ČOV vypočtené poměrem k předpokládanému objemu vypouštěných odpadních vod
a nákladům obce na jednotku kapacity ČOV. RO souhlasí s dopravním napojením, které vede přes pozemek
p. č. 4975 k. ú. Pasohlávky, který je ve vlastnictví Obce
Pasohlávky, dle situace stavby v PD.

RO bere na vědomí:
- informace vedoucího kempu o počtu ubytovaných
žáků a studentů v ATC Merkur včetně vyčíslení této
statistiky ve finanční hodnotě,
- "Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek" ve VŘ
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na zakázku "Pasohlávky - rekonstrukce technologie ČSOV č. 4 a 5"
a schvaluje výběr dodavatele na tuto zakázku, a to společnost VHZ - DIS spol. s r. o., Mírová 25, Brno,
IČ 46961445,
- plnění rozpočtu obce za leden - červenec 2012,
- výroční zprávu občanského sdružení Diakonie Broumov a schvaluje pořádání sbírky použitého ošacení
v obci.
Výpis z usnesení Rady obce ze dne 3. 9. 2012

RO schvaluje:
- na základě žádosti občanského sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM, Praha 10, příspěvek na pořízení nového babyboxu v nemocnici Milosrdných bratří v Brně ve výši 2 000 Kč,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Občanské sdružení
Babybox pro odložené děti - STATIM, Hájek 88, 104
00 Praha 10,
- na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Pasohlávky poskytnutí příspěvku ve výši 6 000 Kč na zapůjčení euro - stanu k zajištění zázemí při pořádání
hasičské soutěže dne 15. 9. 2012,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Sbor dobrovolných
hasičů Pasohlávky.
RO souhlasí na základě žádosti K. D., s podnájmem restaurace U Tlusťocha v ATC Merkur, nacházející se na
parcele st. č. 307/3, 307/4 a 307/5 v k. ú. Mušov.
RO bere na vědomí přehled srovnatelných administrativních úkonů obecního úřadu ve srovnání s ostatními
úřady v okolí (přijatá a odeslaná pošta, czechpoint, ověřování).
RO projednala žádost P. N. a J. B. a sděluje, že v současné době nemá Obec Pasohlávky vhodný pozemek pro
umístění diskotéky typu "dřevák". Záměrem Obce Pasohlávky je nabídnout vhodné místo pro vybudování vinárny
s podzemní diskotékou tak, aby provoz tohoto zařízení nenarušoval svým provozem okolí.
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Rozloučení s prázdninami

Prosba
Dar pro Dům na půli cesty

Ani jsme se nenadáli a prázdniny uplynuly jako voda. Léto je pryč a podzim přichází. A s ním samozřejmě i školní povinnosti pro děti a mládež.
Aby konec léta nebyl tak hořký a smutný, komise pro kulturu a sport uspořádala
pro děti odpoledne plné her a soutěží. Poslední prázdninovou neděli se v prostoru u kabin mohli předškoláci i školáci naposledy vydovádět před tím, než je maminky
odvedou do mateřské školy nebo než budou muset zasednout do školních lavic. Bylo
tu pro ně připraveno plno her a samozřejmě i sladkých odměn. Na závěr nechyběl ani
táborák, takže maminky mohly všem hladovcům poctivě opékat špekáčky. Pánské
osazenstvo trávilo čas většinou u hrací plochy a fandilo místním fotbalistům, aby se
pak mohlo zúčastnit následných oslav vítězství.
Po pár hodinách táborák vyhasnul, lavičky se odklidily, deky poskládaly a rodinky se rozešly do svých domovů, aby své ratolesti připravily na povinnosti, které je
čekaly hned následující den.
Simona Jelénková

Máte doma star ší funkční jízdní
kolo, ledničku či automatickou pračku
a nepoužíváte je?
Darujte prosím tyto věci uživatelům
služeb Domu na půli cesty ve Velkém
Dvoře. Pomůžete jim v začátcích polosamostatného bydlení i v cestách do
práce.
Děkuje vám Sdružení pěstounských
rodin a všichni z Domu na půli cesty ve
Velkém Dvoře.
Kontakt:
Mgr. Ladislav Nevrkla,
vedoucí Domu na půli cesty,
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice
Mobil: +420 731 507 403;
e-mail: nevrkla@pestouni.cz;
dum@pestouni.cz
www.dumnapulicesty.cz

Společenská
kronika

Hasičská soutěž Pasohlávky
V sobotu 4. 8. se na místním fotbalovém hřišti uskutečnila soutěž v požárním útoku zařazená do seriálu Břeclavské Hasičské Ligy. Po několika letech se nám vydařilo
počasí a tomu odpovídal i počet přihlášených mužstev. 17 mužských a 5 ženských
týmů je na naši ligu vysoký nadprůměr.
Po slavnostním nástupu, kterého se tradičně účastnil i pan starosta, se mohlo začít
závodit. Už před naší soutěží jsme měli jisté celkové první místo v lize, tak jsme
mohli závodit bez velkých nervů. Za malou chvíli se to i potvrdilo, protože hned prvním pokusem jsme zaběhli nový ligový rekord časem 16.92s. Tím jsme jasně
ukázali, že letos na okrese nemáme konkurenci a můžeme se rovnat s těmi nejlepšími
týmy v republice. Druhý pokus se také povedl, ale bohužel už nebyl pod 17 vteřin.
Čas 17.08s je též vynikající. Druhý tým z Poštorné letos nemá dobrou sezónu a podle
toho vypadal i jejich výsledný čas 18.07s. Třetí příčka patřila mladému týmu z Nesvačilky za čas 18.15s. Kluci mají rozhodně na víc a jsou určitě kvalitní tým, který
má ještě úspěchy před sebou.
1. Pasohlávky - 16.92s
2. Poštorná - 18.04s
3. Nesvačilka - 18.15s
Ženská kategorie je pro náš okres taková menší ostuda a časy, které dosahují děvčata, nejsou zrovna výstavní. Těžko říci, čím je to způsobené, ale mělo by se s tím
něco začít dělat. Naštěstí k nám letos zavítaly holky z Hodějic, které ukázaly, jak by
se to mělo běhat. Svůj druhý pokus proletěly dráhou za 17.74s a stanovily nový ženský rekord dráhy. Druhé místo obsadila děvčata z Kobylí za čas 20.84s a třetí
Tvrdonice s časem 21.63s.
1. Hodějice - 17.74s
2. Kobylí - 20.84s
3. Tvrdonice - 21.63s
Po skončení posledního pokusu zbývalo už pouze vyhlásit vítěze, rozdat ceny
a poháry. Chtěl bych poděkovat jménem našeho SDH všem lidem, kteří pomohli
naši soutěž uspořádat. Už nyní máme nápady, jak soutěž ještě do příštího roku vylepšit, aby byla zase o něco lepší a přilákala ještě větší počet družstev.
Za SDH Pasohlávky Jakub Sirbu

Jubilanti říjen
Dubš Rostislav
Moravcová Eva
Pinkavová Vlasta
Úradník Cyril
Kovařík František
Vašíčková Jaroslava
Fajmon Jan
Grimm Jaroslav
Kadlíčková Zdenka
Šnepfenbergová Ludmila
Zápecová Alena

74 let
73 let
71 let
71 let
69 let
67 let
67 let
65 let
65 let
55 let
50 let

Našim jubilantům přejeme štěstí,
zdraví a spokojenost.

Narození
Dne 2. 8. 2012 se manželům Zelenákovým narodila dcera Eliška.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Elišku vítáme mezi nás.
Alena Slabá
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