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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce dubna byly občanům, kteří projevili
zájem, rozvezeny popelnice na tříděný odpad - žluté na plast
a modré na papír. První vývoz popelnic se uskuteční
18. 5. 2012 a poté bude vývoz probíhat 1x měsíčně. Od měsíce května také končí svoz pytlů tříděného odpadu. Pokud
má někdo pytle s tříděným odpadem a nepřihlásil se do systému vývozu popelnic tříděného odpadu, nechť pytle vysype do kontejnerů k tomu určených. Samozřejmě je možné se
stále přihlásit do systému popelnicového třídění odpadů.
Předpokládáme, že zavedením tohoto systému dojde k zefektivnění třídění a vývozu odpadů. V průběhu letošního
roku se bude tento systém monitorovat, poté dojde k vyhodnocení a určení následných kroků v rámci třídění odpadů
a platby občanů za odpad.
V únoru měla začít výstavba sběrného dvora. Bohužel
z administrativních důvodů na straně Státního fondu životního prostředí ČR není dosud uzavřena smlouva o poskytnutí
dotace. Do doby podpisu smlouvy o poskytnutí dotace nelze
podepsat smlouvu s dodavatelem výstavby sběrného dvora.
Dle neoficiálních informací by se smlouva o poskytnutí dotace mohla podepsat v průběhu měsíce května a výstavba sběrného dvora by mohla začít v červnu. Je to však odhad a bude
záležet na úřednících v Praze, kdy bude smlouva podepsána.
V měsíci dubnu také započala rekonstrukce přístupové
cesty, chodníku na hřbitově a také k výstavbě kolumbária.
V rámci výstavby bylo nutné pokácet 2 lípy a to z důvodu
dnes plat ných no rem o od stu po vých vzdá le nos tech
a najížděcích úhlů. Za tyto 2 lípy byly vysazeny 4 nové. Výstavba by měla skončit v průběhu měsíce května. Upozorňujeme občany, že během výstavby bude problematičtější
pohyb po hřbitově a proto vyzýváme ke zvýšené opatrnosti
při pohybu po hřbitově.
V dubnu byly vybudovány zábrany k vjezdu vozidel na

konci promenády u mostku směrem ke kempu (u nového
odpočívadla). Tyto zábrany jsme byli nuceni vybudovat
z důvodu, že zde neustále docházelo ke vjíždění vozidel na
promenádu a kempování v této lokalitě. V rámci této akce
jsme také vysadili u odpočívky keře a vrby. Dále jsme vysadili veřejnou zeleň přímo v obci, a to konkrétně ovocné stromy při vjezdu na promenádu naproti květinářství, již
zmiňované lípy u hřbitova, keře u kontejnerů na sídlišti,
keře u cyklostezky na konci obce směrem na Brod nad Dyjí
(u druhého nového mostku) a také u Boží muky umístěné
u silnice z Drnholce na Novou Ves (polní cesta od vinohradů směrem k Ovčárně). U Boží muky byly vysazeny 2 lípy,
keře oddělující klidový prostor od okolního pole a v tomto
prostoru byla vysazena tráva.
V květnu bude také probíhat výstavba chodníku mezi
kostelem a penzionem u Svaté Anny. Před samotnou realizací chodníku bylo nutné provést přeložku telefonního kabelu. Zároveň jednáme s Jednotou Mikulov o úpravě
prostranství před prodejnou Jednoty. Předpokládáme, že
bude v zájmu Jednoty Mikulov své prostranství zvelebit.
V květnu bude také provedena výměna pohonu věžních
hodin, kdy dojde k výměně mechanického stroje za stroj
elektrický s dálkovým řízením přesného času. Dojde také
k restaurování číselníků hodin a osvětlení hodin. Starý mechanický stroj bude zakonzervován a zůstane ve věži kostela.
V rámci tohoto čísla zpravodaje jste také obdrželi publika ci Ob čan ské ho sdružení spo tře bi te lů TEST "Jak
nespadnout do pasti". Věříme, že se příručka bude alespoň
některým z Vás hodit a bude Vám nápomocna při řešení určitých situací. Zároveň v rámci zpravodaje je zveřejněný
článek "Spotřebitelská poradna", o činnosti poradny občanského sdružení a také je v něm uvedený zajímavý odkaz na
webové stránky o nebezpečných výrobcích.
Tomáš Ingr

Informace TIC Pasohlávky
Turistické informační centrum Pasohlávky bude
v provozu
od 4. května (14.00 - 17.00 hod.)
Provozní doba
květen (víkendy, svátky) 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
červen, září
Po - Ne 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
červenec, srpen Po - Ne 9.00 - 12.00 12.30 - 19.00

Občané s trvalým pobytem v obci si zde mimo jiného
mohou zakoupit permanentní vstup do ATC Merkur.
dospělá osoba
100 Kč
děti 5 - 13 let
50 Kč
povolení k vjezdu auto, moto
250 Kč
Volné vjezdy pro místní občany budou vydávány jen po
předložení technického průkazu vozidla, ve kterém bude
uveden majitel vozidla, který bydlí v Pasohlávkách.

Z jednání rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 19. 3. 2012
RO schvaluje:
- smlouvu č. 213/2012 o odvádění odpadních vod uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a H. K.,
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 4209 - 447/001/2012-HO-AD uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
- smlouvu 1030001176/001 o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, vz. RGV a. s., J. Opletala 2403, Břeclav,
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000 Kč organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, klub RADOST, o. s., Prostějov a uzavření
Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky
a organizací Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub RADOST, o.s., Wolkerova 22,
79640 Prostějov,
- smlouvu o nájmu pozemku č. 2/2012 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a J. a S. J.,
- směrnici OÚ Pasohlávky č. 1/2012 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. 4. 2012,
- dohodu č. 1/2012 o poskytování služeb v ATC Merkur
uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur, a M. I.,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřený mezi Obcí Pasohlávky
a Městskou knihovnou Břeclav,
- smlouvu o bezplatné prezentaci a zprostředkování uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, RZ Laguna a CK Régio;
Region, spol. s r.o.; Palackého 205/6, 697 01 Kyjov,
- smlouvu o nájmu pozemku č. 5/2012 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a J. a H. B.,
- smlouvu o nájmu pozemku č. 6/2012 uzavřenou mezi
Obcí Pasohlávky a M. P.,
- smlouvu o zajištění odborné praxe uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Střední odbornou školou a Středním odborným
učilištěm, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče, při zajištění odborné praxe pro žákyni školy K. B.,
- "Doplnění položek ceníku pro ATC pro sezonu 2012"
v navržené podobě a bere na vědomí doplňující informace
ke schválenému ceníku na prodej zboží v TIC Pasohlávky,
- smlouvu o vzájemném pronájmu č. 11/2012 uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a R. K.,
- smlouvu o vzájemném pronájmu č. 13/2012 uzavřenou
mezi Obcí Pasohlávky a M. L.,
- nájemní smlouvu č. 10/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a J. K.,
- nájemní smlouvu č. 12/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a V. N.,
- dodatek č. 2 k dohodě o umístění směrových cedulí uzavřený mezi Obcí Pasohlávky a společností Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, 602 00 Brno, na finanční
příspěvek v rámci akce "Zahájení turistické sezóony 2012",
- nájemní smlouvu č. 14/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a společností Pavlof s. r. o., Podnásepní 1,
602 00 Brno, pro pořádání akce "Pálavské Dráče 2012 a Pálava Open - Český pohár a Grand Prix dračích lodí 2012",
- smlouvu o dílo č. 2/2012 uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Martinem Láterem - Lotr production, Šaldova 1189,
436 01 Litvínov, na zajištění umělců na akci "Zahájení
turistické sezóny 2012".
- smlouvu o bezplatné prezentaci a zprostředkování uza2

vřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur a CK Régio; Region, spol. s r.o.; Palackého 205/6, 697 01 Kyjov.

RO souhlasí:
- s výsadbou japonských topolů v k. ú. Mušov na pozemku p.
č. 5193 na základě žádosti společnosti Vinofrukt a. s. Dolní
Dunajovice, Kostelní č. 416, který je ve vlastnictví žadatele,
- s oplocením pozemku (dle popisu) v k. ú. Mušov p. č.
5193 na základě žádosti společnosti Vinofrukt a. s. Dolní
Dunajovice, Kostelní č. 416, který je ve vlastnictví žadatele. Na předmětném pozemku budou vysazeny japonské topoly a žadatel chce oplocením zabránit jeho
devastaci případně krádeži,
- se stavbou "Přístavba RD č. p. 78 - Vejměnek" dle zpracované dokumentace, na základě žádosti M.Z.,
- se změnou provozní doby v restauraci Laguna v měsíci
duben dle předloženého návrhu.
RO bere na vědomí:
- žádost Pozemkového fondu ČR o zveřejnění veřejné nabídky pozemků,
- vyjádření a připomínky ke zřízení smlouvy o věcném
břemeni M. J. a F. K. RO ukládá starostovi a místostarostce pokračovat v jednáních s oběma jmenovanými,
která by vedla k uzavření smlouvy,
- dopis M. J. a F. K. - Vyjádření a odpověď na dopis OÚ,
- informaci starosty obce o jednání se zástupci společnosti
ŽS Real Brno, o výši příspěvku této společnosti na rozšíření čistírny odpadních vod,
- plnění rozpočtu obce za leden - únor 2012.

RO projednala žádost J.Č. a nesouhlasí s odprodejem ani
s dlouhodobým pronájmem pozemku parc.č. 4566/7 o výměře 837 m2. Předmětná parcela byla v roce 2007 pronajata
občanskému sdružení Yachtclub Pasohlávky, kterému nájemní
smlouva vyprší v roce 2017, a Obec Pasohlávky v současnosti
neuvažuje ani o jejím budoucím prodeji.
RO projednala žádost J.I. k zamýšlené stavbě apartmánové ho domu u jeze ra, ve které re agu je na rozhodnutí
ZO Pasohlávky ve věci odstupu stavby od hranice pozemku
p. č. 5051/32 a 5051/33 s pozemkem p.č. 5051/1 v k. ú. Pasohlávky. Žádá tímto o schválení umístění stavby na hranici
pozemku, čímž by muselo dojít k revokaci usnesení ZO.
RO postupuje tuto žádost k projednání ZO, nedoporučuje revokovat původní usnesení a doporučuje trvat na odstupu
stavby od hranice pozemků.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 2. 4. 2012
RO schvaluje:
- poskytnutí slevy ve výši 10% z ceny ubytování pro podnikovou rekreaci na základě žádosti organizace Dílenský výbor Autobusy Poruba ve čtyřlůžkové chatce
v ATC Merkur v době od 23. 6. - 8. 9. 2012,
- nákup vybavených stanů v počtu 2 ks malý stan (2 - 3
osoby) a 2 ks velký stan (4 - 5 osob) v rámci zapojení
ATC Merkur do projektu Moderní kempy. Realizace
pro jek tu je pod mí ně na za po je ním kem pů v ČR
s množstvím pořízení 60 ks stanů. V případě, že k realizaci projektu nedojde, nákup stanů nebude uskutečněn,
- organizační strukturu ATC Merkur a RZ Laguna dle
předloženého návrhu vedoucího obou úseků,
- kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC
Merkur a společností PV OSPT PVP Slovany, spol.
s r. o., Slovany 140, 54401 Dvůr Králové nad Labem na
odkup 2 ks buněk v areálu kempu,
- smlouvu č. 3201/12 o zabezpečení uměleckého prograPasohlávský zpravodaj

-

-

mu uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky, ATC Merkur
a YMCA Brno, klub historického šermu Baštýři, Kounicova 3, 60200 Brno,
smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky a J. K.,
smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky, ATC Merkur a T. F.,
smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí
Pasohlávky, ATC Merkur a společností DOZETR
s. r. o., Mlýnská 66, 66701 Vojkovice,
poskytnutí tří víkendových pobytů pro 2 osoby v době
mimo hlavní rekreační sezónu v ATC Merkur v rámci
průzkumu spokojenosti v ATC Merkur 2012,
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a ČR - Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2,
ukončení smlouvy o nájmu pozemku F. S., z důvodu prodeje vinice,
smlouvu nepojmenovanou uzavřenou mezi Obcí Pasohlávky a Archeologickým ústavem Akademie Věd ČR
Brno, v.v.i., Královopolská 147, 61200 Brno, na provedení archeologického průzkumu před realizací stavby "Pasohlávky, úpravy na hřbitově SO 03 - zpevněné plochy",
směrnici OÚ Pasohlávky č. 2/2012, Směrnice pro provádění řídící kontroly.

RO souhlasí:
- s hudební produkci v rámci surf festivalu ve dnech 20. 22. 4. 2012 vždy v době od 18.00 - 02.00 hod. dne následujícího v prostoru občerstvení u minigolfu na základě
Žádosti o povolení hudební produkce společnosti
F4 s. r. o., Kosmonautů 1528/4, 74801 Hlučín,
- s veřejnoprávním projednáním stavby a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Novostavba rodinného domu
Largo Line 107A/25 v Pasohlávkách, parc. č. 4933/105".
Dále souhlasí, dle projektové dokumentace zpracované,
s napojením stavby na místní komunikaci, prodloužením
komunikace, s umístěním vodovodní přípojky, s přípojkou
na splaškovou kanalizaci obce, retenční nádrží a vsakovacím prvkem, oplocením, vynětím pozemku ze ZPF pod
stavbou rodinného domu, příjezdové komunikace a parkovacím stáním před rodinným domem,
- s veřejnoprávním projednáním stavby a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Rodinný dům Pasohlávky, parc.č. 5073/5, novostavba" za podmínky, že
umístění rodinného domu na pozemku bude v souladu
s okolní zástavbou a bude tak dodržena uliční linie,
- s výměnou věžního hodinového zařízení dle cenové nabídky společnosti Brnotron, v. o. s., Vsetínská 16,
639 00 Brno, s variantou diodového osvětlení,
- s nabídkou společnosti DeNe Group spol. s r. o., Špitálka 122/33, 60200 Brno, na odkup pozemků obce v areálu bývalého VaKu včetně garáží pro vybudování tří
bytových domů,
- se záměrem pronájmu pozemků v k.ú. Mušov p.č. 5214,
5198 a 5213,
- se změnou PD na stavbu "Rodinný dům, novostavba rodinného domu k. ú. Pasohlávky, parc.č. 5073/26,
5082/1" na základě žádosti H. H.,
- se záměrem pronájmu pozemku v k.ú. Mušov p.č. 5257
o výměře 16272 m2,
- s bezplatným pronájmem kulturního domu na základě žádosti TJ Zetor Pasohlávky při pořádání velikonoční zábavy,
- na základě žádosti L.Š., s podnájmem části pozemku
p. č. 6140 v k. ú. Pasohlávky třetí osobě. Uvedený pozemek má v pronájmu žadatel - Smlouva o nájmu pozemku
č. 7/2011.
Pasohlávský zpravodaj

RO bere na vědomí:
- stav pohledávek ATC Merkur ke dni 2. 4. 2012 a ukládá
vedoucímu kempu dále tyto pohledávky vymáhat,
- informaci starosty obce z jednání na JMK o zárukách
společnosti Thermal Pasohlávky a.s. za poskytnutí úvěru
na budování infrastruktury,
- zprávu společnosti ON - OK Libina s. r. o., Libina
čp. 190, která provedla v ATC Merkur interní audit se závěrem, kdy doporučuje obci založit s. r. o. pro střediska
ATC Merkur a RZ Laguna. RO předkládá zprávu na jednání ZO obce k rozhodnutí o založení s. r. o.,
- zápis č. 13 Komise pro rozvoj a výstavbu v obci Pasohlávky ze dne 7. 3. 2012,
- informace o jednání s majiteli pozemků, kteří na svých
zahradách poskytují pronájem pro maringotky za účelem ubytování. Na základě uvedeného jednání RO doporučuje uzavřít s těmito majiteli dohodu k odvodu
poplatků spojených s ubytováním.
RO nesouhlasí:
- s napojením a odběrem energie ze sítí v ATC Merkur na
základě žádosti L. V. o napojení na přípojku el. energie
a vody a umožnění odběru,
- s návrhem na odprodej pozemků v k. ú. Pasohlávky p. č.
st. 5033 o výměře 89 m2, p. č. 5031/3 o výměře 505 m2 a p.
č. 5025/11 o výměře 50 m2, tvořící stavební pozemek, na
základě žádosti M.S.. Na pozemcích ve vlastnictví obce je
vedeno exekuční řízení po předešlých nájemnících, kteří
se nyní nezdržují v ČR. Exekuční řízení probíhá již téměř
přes rok a obec má v tomto řízení právního zástupce, přičemž na tomto postupu nebude nyní nic měnit. Jakmile
budou pozemky připraveny k prodeji veřejnou nabídkou,
může se žadatel k záměru obce následně přihlásit.
RO ukládá:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemku v k.ú. Mušov p. č. 5214 o výměře 48.881 m2, části

pozemků p. č. 5213 o výměře 7.000 m2, a p. č. 5198 o výměře 4.000 m2,
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemku (nebo jeho části) v k. ú. Mušov p. č. 5257 o výměře 16.272 m2.
RO jmenovala Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku "Ostraha areálu ATC Merkur Pasohlávky 2012"
ve složení M. D., V. B., V. S., M. Č., S. Z.. Otevírání obálek a hodnocení nabídek se uskuteční dne 13. 4. 2012 od 9.00 hod.
RO projednala cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizačního sběrače
vedoucího přes ATC Merkur po čistírnu odpadních vod společ nos tí AQUA PRO CON s.r.o., Pa lac ké ho tř. 12,
61200 Brno, Vodárenská akciová společnost, a.s., divize
technická, Soběšická 151, 63801 Brno a fi Milan Veselý,
projektová a inženýrská činnost, Slovácká 3223/83, 690 02
Břeclav. Na základě předložených nabídek byla vybrána na
realizaci zakázky společnost Vodárenská akciová společnost, a.s., divize technická, Soběšická 151, 63801 Brno.
RO opětovně za osobní účasti žadatele M.Č., projednala
žádost o vyjádření k PD včetně vyslovení souhlasu s veřejnoprávní smlouvou – spojené územní a stavební řízení. dle
předložené PD "Novostavba rodinného domu, Pasohlávky,
parc.č. 5073/5". RO zastává názor, že rodinný dům by měl
být rovnoběžně s hlavní komunikací vedoucí přes obec a zachovat uliční linii vzhledem k okolní zástavbě, tak aby
postavení domu zachovalo vzhled ulice.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 5. 4. 2012
RO schvaluje vyhlášení Územního opatření o stavební
uzávěře Pasohlávky.
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Oznámení
obecního úřadu

Hledá se Polárka

Splašková kanalizace
Vyzýváme občany, aby do splaškové kanalizace a do svých domovních
odpadů splaškové kanalizace nevhazova li žádné před mě ty, hadry, popř.
různá gumová těsnění a hadice. Kanaliza ce je ur če na pou ze k od ve de ní
znečištěné vody z domácností. Všechny ostatní nepotřebné věci patří do
popelnic a kontejnerů. Tím, že se neust á l e o b j e vu j í r ůz né př ed mě t y
v kanalizaci, dochází k ucpávání a přidření čerpadel. Náklady na opravu
čerpadel jsou vysoké a pokud k tomu
bude docházet i nadále, bude se muset
cena za opravy čerpadel promítnout do
stočného a tím by došlo k dalšímu zvyšování plateb za stočné.
Talentová soutěž pro děti
Multitalentová soutěž "Čenda hledá
supertalent" podporující šikovné děti je
soutěž vyhlášena v rámci projektu Rodinné pasy Jihomoravského kraje a je
určena jednotlivcům i skupinám ve
věku 5 - 17 let. Záměrem je podpora
přirozeného vývoje dítěte a jeho osobnosti, budování zdravého sebevědomí
dí tě te v kon ku renč ním pro stře dí
a především podpora píle a talentu jednotlivce.
Podrobnosti o soutěži naleznete na
webových stránkách
www.CendaHledaSuperTalent.cz .

MŠ a ZŠ Pasohlávky, 19. března
Na exkurzi v planetáriu se děti seznámily s tím, co mohou zahlédnout na skutečném nebi, ale také jak vypadá brněnská hvězdárna. Proč je ozdobena tolika
kopulemi? A co se v nich ukrývá?
Pohádkový pořad Hledá se Polárka vypráví o malém chlapci, který se seznámí
s přístrojem planetária, a společně pátrají po zmizelé hvězdě Polárce.
Bártová, Chudobová, Králíková

Inzerát
Nabízím dlouhodobý pronájem rodinného domu v Pasohlávkách 26.
Kontakt:
Michal Giláni, tel. 774 301 330
Schmidt-reality.cz,
michal.gilani@schmidt-reality.cz
http://www.schmidt-reality.cz/nem
ovitost-K1-434-rodinny-dum-k-prona
jmu-9%2B1-pasohlavky.html
Termíny svozu tříděného odpadu popelnice na plast a papír:
18. 5. 2012
15. 6. 2012
13. 7. 2012
10. 8. 2012
7. 9. 2012
5. 10. 2012
2. 11. 2012
30. 11. 2012
28. 12. 2012
25. 1. 2013
22. 2. 2013
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Plavecká výuka v Hustopečích
Od prosince do března se naše třídy 1.D a 2.D účastnily plavecké výuky v Hustopečích.Většina dětí již od loňského roku plavat uměla.
Dále se naučily potápět a lovit předměty, hrát nejrůznější hry ve vodě a předávat si štafety. Za výborné výsledky získali plavci Mokré vysvědčení a velkou
pochvalu od instruktorů.
Dagmar Bártová

Pasohlávský zpravodaj

Tanec uprostřed bublinek
Dětský smích, tanec, křik, občas pláč a samozřejmě
spousta masek. Tak takto vypadalo sobotní odpoledne
31. března v místním sále, kdy se tu konal dětský maškarní
ples.
V doprovodu rodičů či prarodičů se tu sešly děti nejrůznějšího věku a v nejrůznějších maskách, takže se na jednom
místě potkaly víly, princezny, čarodějnice, berušky, ale
i batmani, klauni a princové. Pro děti tu byly připraveny písničky, tanec, soutěže a samozřejmě nechyběly ani odměny.
Aktivně se zapojili i rodiče, ať se to týkalo tance nebo soutěží. "Připadá mi, že letos je návštěvnost menší než minulý
rok, ale i tak můžeme být spo ko je ni," řek la jedna
z organizátorek, Iveta Žaludková.
Děti se smály a bavily celé odpoledne, ale prokazatelně
největší dětská radost vypukla poté, co dostaly dárkové balíčky jako odměnu za to, že se přišly pobavit. Nalezly v nich
nejen bonbony, samolepky a další drobnosti, ale hlavně
v nich našly bublifuky. V tu chvíli se skoro celý sál zaplnil
jarovými bublinkami a nadšení dětí, které se snažily
zneškodnit co nejvíce bublinek, nebralo konce.
Stejně jako minulý rok bylo součástí plesu buchtobraní,
letos si organizátoři pro návštěvníky připravili pomazánkobraní a salátobraní. "Nejvíc jsem potěšena množstvím
pomazánek a salátů, co se tu sešlo. Těší mě, že se z jakéhokoliv -braní stává oblíbená tradice," dodala Žaludková.
Mnoho návštěvníků skutečně využilo možnosti pochlubit
se vlastním výtvorem, ochutnat výrobky ostatních a navzájem si i vyměnit recepty. Nejvíce zachutnal salát z červené
řepy od Hany Sirbové, která tak zaslouženě vyhrála první
místo.
"Jmé nem or ga ni zá to rů
bych ráda poděkovala sponzo rům za fi nanč ní dary,
kon krétně tedy obci Pa sohláv ky, Sva zu žen, panu
Kři ván ko vi za Re stau ra ci
Velky dvůr, panu Saloňovi za
Restauraci U lasa a panu Reinišovi za Kometa bar. Díky
nim jsme mohli nakoupit odměny do tomboly, sladkosti
do soutěží a dárkové balíčky
pro děti. Dále jsme z těchto peněz zá so bo va li bu fet pro
návštěvníky a každé dítě také
dostalo párek v rohlíku,“ doplnila Žaludková a dále dodává:
"poděkování patří i Aleně Vlachové, Adrianě Hryzlákové
a Tereze Žaludkové za pomoc
při oraganizaci soutěží, kdy
tak oproti loňskému roku vystřídaly maminky, které se tak
mohly letos věnovat svým ratolestem a soutěžit s nimi."
Nyní tedy můžeme už jen
čekat, co si organizátoři pro
své hosty připraví na příští
rok.
Simona Jelénková
Pasohlávský zpravodaj
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Aquapark roste ze země

13. 4. 2012
Stavba aquaparku, jejímž investorem je společnost ŽS REAL, a.s., s oficiálním
názvem "Výstavba komplexu Moravia THERMAL" byla zahájena již před třemi
měsíci (25. ledna 2012). Zhotovitelem stavby je Sdružení Moravia Thermal, jehož
vedoucí účastník je společnost Metrostav a.s. Generálním projektantem a architektem stavby je architektonická kancelář 1. Černopolní s. r. o.
V současné době jsou hotové zemní práce a kanalizace, probíhají práce na
založení stavby a v některých místech již stavba začíná růst vzhůru.
V následujícím období, které skončí na sklonku letních prázdnin, budou probíhat zejména práce na betonovém skeletu, který tvoří nosnou konstrukci všech
částí aquaparku. Vedle toho samozřejmě již budou probíhat práce na přípojkách
elektro, vody, výroba technologických zařízení a nerezových bazénů. Souběžně
probíhají práce na novém parkovišti a nelze opomenout také činnost kolegů
z Akademie věd ČR, kteří se starají o záchranný archeologický průzkum.
Kromě řešení každodenních větších či menších technických problémů bude
pro generálního dodavatele výzvou vypořádat se s provozem přilehlého autokempu. Prvními zatěžkávacími zkouškami budou slavnostní otevření autokempu, sraz motorkářů nebo závody dračích lodí. Tyto akce důkladně prověří
plánování a koordinaci mezi stavbou a autokempem před nadcházející letní sezónou s pravidelnými víkendovými davy turistů. Samozřejmostí bude řádné označení bezpečných přístupových cest pro veřejnost.
Projekt "Výstavba komplexu Moravia THERMAL" je spolufinancován Evropskou Unií, podpořen dotací z ROP Jihovýchod.

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny
bezplatně:
q

q
q

q
q
q

Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince.
Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Osobní právní poradenství v individuálních případech (nutné se předem telefonicky objednat).
Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné
zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz).
Samolepku "Nevhazujte reklamu" určenou k vylepení na poštovní
schránku.
Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.

web: http://www.dtest.cz/

Pozvánka
ZO KSČM spolu s OÚ Pasohlávky zvou všechny občany
a mládež na pietní akt s položením kytice k památníku
osvoboditelů
v pondělí 7. 5. 2012 v 19 hod.
Sraz účastníků před obecním
úřadem.
Srdečně zvou pořadatelé.

Společenská
kronika

Jubilanti květen
Kačicová Ludmila
79 let
Paradiová Anežka
78 let
Brveník Jan
76 let
Pinkava Jan
76 let
Štolfa Rostislav
67 let
Buček Jaroslav
64 let
Adamová Dana
62 let
Aláč Josef
62 let
Kadlíček Petr
61 let
Lukoszová Dáša
61 let
Sedlář Bohuslav
61 let
Galia Milan
55 let
Švábenská Andrea
55 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a pohody.

Narození
Dne 23.3.2012 se manželům Michaele a Miroslavovi Vlkovým narodil syn Dominik.
Dne 31. 3. 2012 se manželům
Janě a Štefanovi Jurikovým narodil syn Tobias.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a Dominička a Tobiáška vítáme mezi nás.
Alena Slabá
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