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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,

prostřednictvím obecního zpravodaje Vás letos poprvé
zdravím, přeji všem v dalších měsících roku 2012 hodně
zdraví, štěstí, lásky a porozumění.
Společnost STKO Mikulov, která je svozovou společností na vývoz odpadů, rozběhla ve dvou obcích, a to konkrétně v Drnholci a Březí zkušební provoz k třídění
a vývozu papíru a plastů. Rada obce Pasohlávky byla s tímto systémem seznámena a souhlasí, aby se tento systém zavedl i u nás v obci. Novinka spočívá v tom, že se do
domácností, které projeví zájem, bezplatně zapůjčí 2 plastové popelnice. Jedna popelnice je žlutá a je určena na
plast, druhá popelnice je modrá a je určena na papír. Vývoz
těchto popelnic probíhá 1x měsíčně přímo od domu, u kterých jsou popelnice umístěné. Je to obdobný systém jako
v naší obci současný pytlový svoz papíru a plastu, ovšem
s tím rozdílem, že vývoz popelnic probíhá jednou měsíčně,
zatímco odvoz pytlů je 1x za 14 dnů. Výhodou popelnicového systému je, že každá popelnice, respektive domácnost, bude mít svůj kód
a bude možné sledovat, jak která domácnost třídí odpad. Do budoucna to bude
mít tu výhodu, že domácnosti, které budou více třídit odpad než ostatní, budou
moci získávat bonusy z paušálního poplatku za odpad, který je v současnosti
350 Kč za osobu a rok.
Bohužel i v naší obci bude muset dojít
ke zvýšení paušálního poplatku za vývoz
odpadu, avšak domácnostem, které budou přihlášeny do popelnicového systému třídění, se bude množství vytříděného
odpadu a tím i získaných bonusů odečítat
od paušálního poplatku. Tím by u těch,
kteří poctivě třídí, nemuselo v ročním
součtu dojít ke zdražení poplatku za odpad.
Každá domácnost, která bude do systému přihlášena,
bude mít evidováno množství vytříděného odpadu a tím
budou evidovány bonusy, které se v následujícím roce odečtou domácnosti od celkové platby paušálního poplatku za
odpad. V letošním roce pravděpodobně dojde pouze k zavedení popelnicového systému a průběžného monitorování tří-

dění přihlášených domácností. V příštím roce by se třídění
mohlo vyhodnotit a poté by se mohl zavést bonusový systém. Nevýhoda tohoto systému je v tom, že každá domácnost, kte rá se do sys té mu při hlá sí, bude mít dal ší
2 popelnice, které však nebudou smět být umístěné u komunikací. Každá domácnost bude povinna popelnice schovávat a popelnice umísťovat k silnici pouze ve dnech
vývozu. Doporučuji tedy všem, kteří budou mít zájem přihlásit se do popelnicového systému pro třídění odpadu, aby
vyplnili návratku, která je vložena ve zpravodaji. Případně
se lze do tohoto systému přihlásit přímo na Obecním úřadě.
Ve druhém týdnu měsíce ledna byl pokácen strom, který
rostl dlouhá léta u chodníku při vjezdu od zastávky směrem
na sídliště. Tímto stromem byl pajasan žláznatý. O pokácení
pajasanu rozhodla Rada obce na základě doporučení Správy
chráněné oblasti Pálava, a to z důvodu, že pajasan je nepůvodní dřevina, která se množí svými semeny a způsobuje
tím velké problémy přímo v CHKO Pálava, ale i v okolních
obcích. Hlavním důvodem je ale fakt, že
tento strom je nebezpečný pro své okolí
v době zhoršených povětrnostních podmínek. Při silnějším větru vždy z tohoto stromu od pa dá va ly vět ve, kte ré byly
nebezpečné pro procházející občany.
Možná si vzpomenete na reportáž z televizních novin, kdy ve městě Zlíně padající
větev právě z pajasanu žláznatého zabila
dítě. Jelikož je dřevo tohoto stromu velmi
křehké, mohla by se takováto událost opakovat i u nás, proto se raději strom pokácel. Za pokácení pajasanu žláznatého bude
vysazen náhradní strom v jiné části obce.
Během měsíce února se rozběhne výstavba sběrného dvora v ulici směrem ke
hřbitovu, v prostoru bývalé obecní oplocenky. Výstavba by měla trvat do konce
srpna, je však pravděpodobné, že dokončení bude mnohem
dříve. Poté by mohl sběrný dvůr začít sloužit vám všem,
k odevzdání veškerého odpadu. Provozní doba se bude ve
spolupráci se společností STKO Mikulov teprve připravovat. O otevření sběrného dvora a možnostech uložení odpadu budete včas informováni.
Tomáš Ingr

Zájezdy
Zájezd na koupání do Maďarska
Obec Pasohlávky pořádá v pátek 2. 3. 2012 zájezd na
koupání do termálního koupaliště v maďarském Györu. Odjezd autobusu z autobusové zastávky je plánován v 7.30 hod.
a předpokládaný příjezd domů je cca kolem 17.00 hod. Cena
za vstupné na koupání za 3 hodiny pobytu je 1750 Maďarských forintů, což je cca 150 Kč. Přesná cena bude určena dle
aktuálního kurzu. Bude také možné platit v EURech. Děti
mají cenu 1250 forintů. Plavky, osušky, popř. župan, pantofle si musí návštěvník vzít s sebou.
Občané, kteří mají zájem se zájezdu zúčastnit, se musí nahlásit do pátku 24. 2. 2012 na Obecním úřadě v Pasohlávkách
osobně, telefonicky na tel. č. 519 427 710, nebo mailem na
obec@pasohlavky.cz. Po obsazení plného počtu míst v autobuse se již nebude možné přihlásit, proto doporučujeme
včasnou rezervaci. V případě neobsazení plného počtu míst
v autobuse bude dána možnost občanům z okolních obcí. Zájemci si uhradí vstupné, které se bude vybírat v autobuse.
Autobus bude hrazen z rozpočtu obce. Další výdaje vzniklé
útratou na koupališti si hradí každý individuálně.

Zájezd do divadla
Obec Pasohlávky pořádá v sobotu 14. 4. 2012 zájezd do
pražského divadla GOJA MUSIC HALL na muzikál "Bídníci". Muzikál začíná ve 14.00 hod., předpoklad odjezdu
autobusu je cca v 10.00 hod. Občané, kteří mají zájem muzikál
navštívit, se mohou hlásit na Obecním úřadě v Pasohlávkách
osobně, telefonicky na tel. č. 519 427 710, nebo mailem na
obec@pasohlavky.cz.
Zájemci po nahlášení uhradí vstupné ve výši 659 Kč, které bude vybíráno na Obecním úřadě. Vstupné je nutné
uhradit co nejdříve po přihlášení. K dispozici je 48 kusů vstupenek, proto neotálejte s včasnou rezervací. Po vyprodání
všech vstupenek již nebude možné se přihlásit. Autobus bude
hrazen z rozpočtu obce.
Přesný odjezd autobusu bude oznámen prostřednictvím
místního rozhlasu.
V případě, že by se autobus nenaplnil zájemci z řad místních občanů a jejich známých, budou vstupenky nabídnuty
občanům okolních obcí.

Třídíte správně odpad?
1. PAPÍR A LEPENKA - modrý kontejner
SPRÁVNĚ:
noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, reklamní letáky, brožury, knihy - bez potažených hřbetů, papírové
krabice - rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly
a sáčky
ŠPATNĚ:
kancelářské spony a svorky, voskový papír, mastný a jinak zne čiš tě ný pa pír*, pa pí ro vé ple ny*, uh lo vý
(propisovací papír), vícevrstvé obaly (nápojové kartony)*
2. SKLO - BAREVNÉ - zelený kontejner
SPRÁVNĚ:
sklo barevné, tabulové sklo, nevratné skleněné lahve od
nápojů, velké skleněné střepy, skleněné vázy, sklenice, dózy
ŠPATNĚ:
zrcadla, drátěné skla, autosklo*, keramika a porcelán,
žárovky, zářivky a výbojky*, lahvičky od léčiv, televizní
obrazovky a počítačové monitory
3. SKLO - POUZE ČIRÉ (BÍLÉ) - bílý kontejner
SPRÁVNĚ:
čiré (bílé) sklo, čiré (bílé) nevratné skleněné lahve od nápojů, čiré (bílé) skleněné vázy, sklenice, dózy
ŠPATNĚ:
zrcadla, drátěné skla, autosklo*, keramika a porcelán,
žárovky, zářivky a výbojky*, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv
POZOR! Tabulové sklo do čirého (bílého) skla NEPATŘÍ, tabulové sklo vhazujte do barevného skla!
4. PLASTY – žlutý kontejner
SPRÁVNĚ:
stlačené PET lahve, čisté mikrotenové sáčky, čisté igelitové, polyethylenové sáčky a tašky, čisté kelímky od
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potravin (př. jogurty), vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, polystyren (v malém množství př. obal od
televize)
ŠPATNĚ:
znečištěné plastové nádoby*, guma, molitan, kabely,
PVC*, pneumatiky, linolea* textil z umělých vláken*,
nádobky od léčiv!
5. TETRAPAK – oranžový kontejner
SPRÁVNĚ:
sešlápnuté krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků
ŠPATNĚ:
"měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
6. BIOODPAD – hnědý kontejner
SPRÁVNĚ:
zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina a čaje (i porcované), zbytky pečiva, skořápky vajec a ořechů, zvadlé
květiny, zemina z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, atd.), posečená tráva, plevele,
větvičky, listí, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, podestýlka a trus býložravých i hospodářských zvířat, peří,
chlupy, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky

ŠPATNĚ:
nebezpečný odpad (chemikálie, léky, postřiky, barvy, bater ky), do má cí elek tro spo tře bi če, drob ná elek tro ni ka
(mobily, nabíječky, MP3, atd.), plasty, kovy, sklo, zrcadla,
textil, směsné obaly, tetrapak, stavební suť, cihly, beton, polystyrén, živočišné zbytky (maso, kosti)*, podestýlka
a trus masožravých zvířat*
* nejčastěji vhozené odpady, které ZNEHODNOCUJÍ vytřiďování určitého druhu odpadu!!
Pasohlávský zpravodaj

Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou
tradici tříkrálových koledníků, předávajících
radostnou zvěst o narození Krista a přání štěstí,
zdraví a Božího požehnání v novém roce.
Konáním Tříkrálové sbírky v dnešní době
dostáváme také možnost zapojit se do pomoci
trpícím a potřebným lidem.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to
zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je
určena na humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí.
V sobotu 7. ledna v odpoledních hodinách jste mohli v ulicích naší obce potkat čtyři skupinky koledníků pod vedením pí. Renaty Doleželové, Jany, Anežky
a Marušky Ferbyových. Jejich dobrými "spolupracovníky - krály" byli Anežka
a Vojta Doleželovi, Ondrášek Buček, Natálka a Sylvinka Sýkorovy, Radimek
Šnepfenberg,Vojta, Filip, Ondra a Tadeášek Ferbyovi. Za to, že jim nebylo líto
svého volného času a byli ochotni udělat něco pro druhé, jim patří velký dík.
Vzhledem k tomu, že nás média neustále straší velkým zdražováním a refomami, očekávali jsme, že letošní sbírka nebude zdaleka tak úspěšná, jako
v minulých letech. Po sečtení obsahu pokladniček na obecním úřadě jsme ale
byli velice mile překvapeni.
Velké poděkování patří vám všem, kteří jste jim otevřeli své domovy a do
pokladniček přispěli jakoukoli částkou. Celkem naši koledníci vykoledovali
13 789 Kč (v přepočtu na 1 obyvatele je to 18,76 Kč). Peníze byly v pondělí
ráno na obecním úřadě spočítány a složenkou odeslány na účet Tříkrálové sbírky do Prahy. Děkuji tímto také pí. Langové a pí. Zemánkové za ochotu
a spolupráci při zapečeťování a sčítání obsahu pokladniček.
Pro srovnání uvádím přehled výsledků v minulých letech:
2004
9 952,00 Kč
2005
15 931,50 Kč
2006
12 707,50 Kč
2007
12 802,00 Kč
2008
11 269,50 Kč
2009
14 803,00 Kč
2010
13 643,00 Kč
2011
13 536,00 Kč
Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů:
l Charitní ošetřovatelská služba - zabezpečuje odbornou zdravotní péči
jednotlivcům v jejich přirozeném sociálním prostředí
l Charitní pečovatelská služba a odlehčovací služby - služba sociální péče,
poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých
důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
l Domov sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni - pomáhá matkám s dětmi
v krizových situacích
l Dobrovolnické centrum při OCH Brno - koordinuje a metodicky vede
dobrovolnickou práci
l Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro
muže a ženy poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň
si to vyžaduje
l Farní charity, dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
l Humanitární pomoc

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2011
l Podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav,
které pomáhá obětem neočekávaných živelných katastrof, krizových
situací a hromadných neštěstí
l Stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního centra, které
poskytuje služby občanům, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
l Podpora rozvoje dobrovolnických Farních charit
Ještě jednou vyslovuji jménem pořadatelů Tříkrálové sbírky všem zúčastněným i dárcům velké díky.
L. Ferbyová - místní asistent sbírky
Pasohlávský zpravodaj

Cestování dětí
do zahraničí po
26. červnu 2012
V sou vis los ti s no ve lou zá ko na
č. 329/1999 Sb., zákona o cestovních dokladech, která byla provedena zákonem
č. 197/2010 Sb., došlo k tomu, že od
1. 7. 2011 se nemohou zapisovat děti do
cestovních dokladů rodičů a musí mít svůj
cestovní doklad. V této novele je také ustanovení, které zcela ruší § 7 zákona č.
329/1999, které zní : "Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče
proveden přede dnem 1. července 2011,
smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června
2012. Zápis občana v cestovním dokladu
jeho rodiče, který byl proveden přede
dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti
dnem 26. června 2012."
Z ustanovení této novely vyplývá to, že
od 26. června 2012 musí mít všechny
děti, i ty které byly dříve zapsány v pasech
rodičů, svůj cestovní doklad (e-pas), který jim umožní cestovat po celém světě,
nebo mohou mít od 1. 1. 2012 vydán elektronický občanský průkaz (e-OP), který
jim bude sloužit stejně jako dospělým
občanům k cestování po EU. Platnost e-OP
je u občanů mladších 15 let stejná jako
e-pasu tzn. 5 let.
K vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno
vždy předložit rodný list dítěte, občanský
průkaz a rodný list rodiče, který o vydání
dokladu žádá. Pokud již dítě vlastnilo cestovní doklad, předkládá se i tento doklad.
V pří pa dě nut nos ti vy dá ní osvěd če ní
o státním občanství, což posoudí pracovníci na městském úřadě přijímající žádosti
o OP a CD, bude nutno předložit ještě další
doklady a zažádat o vydání "Osvědčení
o státním občanství ČR", platí se správní
poplatek 100 Kč.
Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek
u e -OP je 50 Kč , e-pasu 100 Kč, k žádosti není nutné předkládat fotografii.
Nečekejte s pořízením cestovního dokladu na poslední chvíli před cestou do
zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání
pasu typu "BLESK", který se ze zákona
vydává ve lhůtě do 15 dnů od podání
žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců
a dítě platí správ ní popla tek ve výši
1.000 Kč. K žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě
fotografie.
Ing. Zdeněk Blecha
vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ Pohořelice
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Informace OÚ
q
q

q

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2012 a činí za každého psa 100 Kč.
Poplatek za komunální odpad je splatný:
a) jednorázově do 30. 4. 2012
b) ve dvou splátkách vždy nejpozději do 30. 4. 2012 a do 31. 10. 2012
Sazba poplatku pro poplatníka činí 350 Kč za kalendářní rok.
Upozorňujeme občany, že nájem pronajatého pozemku od obce je
splatný do 31. 1. 2012.

Společenská
kronika

Alena Slabá

Užitečné kontakty a provozní doby
Obecní úřad Pasohlávky
tel. 519 427 710
úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Knihovna Pasohlávky
otevřeno:
úterý, čtvrtek
16.30 - 19.00

Pošta Pasohlávky
tel. 519 427 900
otevírací hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8.00 - 11.00 14.00 - 15.00
středa
8.00 - 11.00 15.15 - 16.45

Důležitá telefonní čísla
Policie:
158
Hasiči:
150
Záchranná služba: 155
IZS 112

Statistika obce k 1. 1. 2012
Počet obyvatel:
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy

595
285
310

Děti (15 - 18)
Děti (15 - 18) - chlapci
Děti (15 - 18) - dívky

24
10
14

Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) - chlapci
Děti (do 15 let) - dívky

104
59
45

Děti (6 - 7 let)
Děti (do 3 let)

9
27

Celkem obyvatel

723

Průměrný věk obyvatel

37,97

Pohyb obyvatel:
Přihlášeno:
Odhlášeno:
Narozeno:
Úmrtí:

10
7
6
10
Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Jubilanti leden
Urbánková Anežka
Kecková Štefanie
Kuncová Vlasta
Vršková Eva
Gasgeb František
Álačová Jiřina
Ingr Vladimír
Jančík Radislav
Jedounek Karel

76 let
73 let
65 let
64 let
64 let
62 let
61 let
55 let
50 let

Jubilanti únor
Zemanová Agáta
Slabá Alžběta
Urbánek Miloš
Římáková Terezie
Binder Vlastimil
Vrška Pavel
Šťastná Dana
Brveníková Amálie
Šalplachtová Františka
Lukosz Evžen
Sedláková Zdenka
Chludil Jiří
Kalousková Milada
Golej Leopold
Grimmová Alena
Urbánková Zdenka
Hrubý Antonín
Ingrová Eva
Dubšová Zdenka

85 let
80 let
78 let
78 let
78 let
74 let
71 let
71 let
70 let
64 let
64 let
64 let
64 let
62 let
62 let
61 let
60 let
55 let
55 let

Našim oslavencům přejeme hlavně štěstí, zdraví a spokojenost.
Alena Slabá
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