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Okénko starosty

Z jednání rady obce

Vážení spoluobčané, nastává čas adventní, spolu s ním i přípravy na blížící se Vánoce a příchod nového roku. Věřím, že tento čas
většina z vás stráví v poklidné a pohodové atmosféře.
V říjnovém zpravodaji jste obdrželi anketní lístek s možností vyplnění a odevzdání na obecním úřadě. Anketa se týkala možnosti
zřízení obecní pečovatelky. Bohužel musíme konstatovat, že se nám
přihlásili pouze 3 zájemci, a to konkrétně o službu pomoci při úklidu
v domácnosti a 2x byl zájem o donášku obědů. Rada obce rozhodla,
že se tato služba z důvodu nízkého počtu zájemců nebude v obci zřizovat. V případě nárůstu zájmu o službu obecní pečovatelky je však
možnost dalšího projednání o zřízení této služby.
V pátek 2. 11. 2012 byl prováděn svoz tříděného odpadu (plast
a papír) a svoz komunálního odpadu. Plastový odpad byl svezen
v pořádku, ale bohužel svoz papíru neproběhl tak, jak měl. Na základě oznámení od šesti všímavých občanů jsme zjistili, že
vytříděný papír z modrých popelnic z domácností byl vysypáván
dohromady s komunálním odpadem do jednoho vozu. Ihned jsme
tento problém řešili s ředitelem STKO Mikulov. Ten nám poté podal zprávu, že opravdu ze strany popelářů došlo k pochybení.
Odůvodnil to tím, že mají rozbitá 3 auta a zaměstnanci nechtěli být
v pátek déle v práci. Snažili se tedy práci si ulehčit a papír vysypali
dohromady s komunálem. Od pana ředitele dostali zaměstnanci
výtku a stržené finance z výplaty. Bylo nám přislíbeno, že se to již
nebude opakovat. Tímto na vás, občany obce, apeluji, abyste i nadále odpad třídili a nezavrhli kvůli flákačství popelářů třídění
odpadů. Také vás žádám, abyste si i nadále všímali, jak popeláři
pracují a zda odpad nesypou do jednoho vozu. Pokud uvidíte, že se
tak opět děje, ihned nám dejte vědět a budeme to rázně řešit. Zároveň děkuji všímavým občanům za upozornění na špatnou práci
popelářů dne 2. 11.
V měsíci listopadu jsme obdrželi oznámení o získání dotace
z 24. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy
2 (zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí) na pořízení zametacího vozu. Předpokládané náklady na pořízení víceúčelového
čistícího vozu jsou 1.995.000 Kč, z toho dotace činí 1.795.500 Kč.
Nákup by se měl uskutečnit v příštím roce.
Zároveň jsme obdrželi oznámení o získání dotace z 27. výzvy
Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 (zlepšování
stavu přírody a krajiny) na vysazení biocenter a biokoridorů v katastrech obcí Pasohlávky a Mušov. O tuto dotaci jsme žádali
prostřednictvím občanského sdružení Manner, které by mělo výsadbu realizovat. Celkové náklady jsou ve výši 11.341.814 Kč, z toho
dotace činí 10.774.722 Kč. Realizace výsadeb by měla probíhat
v roce 2013 a 2014.
V současnosti také probíhají přípravy k sestavení rozpočtu
obce na příští rok.

Výpis z usnesení rady obce z 29. 10. 2012

Tomáš Ingr

RO schvaluje:
- poskytnutí rekreačního poukazu na víkendový
pobyt mimo hlavní rekreační sezonu v r. 2013 pro
2 osoby v autokempu ATC Merkur Pasohlávky,
v rámci workshopu v obchodním centru ve Wroclavi (PL) ve dnech 16. 11. - 18. 11. 2012,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Římskokatolická farnost Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věc né ho bře me ne č. OM 7 431 12, AC
016195/12/OM mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj a Obec Pasohlávky (akce "Pasohlávky vodovod minerální vody" pozemek SÚS),
- uzavření Mandátní smlouvy mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Mgr. Bc. Milan Konečný, se sídlem K Holotovci 1191, Orlová Město, k administrativnímu zajištění zadávacího
řízení na veřejnou zakázku "ATC Merkur - recepce a příjezdová komunikace",
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Zprůtočnění revitalizační soustavy v EVL Mušovský
luh" mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a Lesy České republiky s. p., se sídlem v Hradci
Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68,
- uzavření smlouvy č. 014130002245/001 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice,
- na základě žádosti Českého svazu žen Pasohlávky bezplatný pronájem kulturního domu pro pořá dá ní akcí Bab ské hody dne 17.11.2012
a setkání seniorů dne 1. 12. 2012, včetně udělení
výjimky z nočního klidu do 03:00 hod. při konání
každé z akcí do dne následujícího,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Český
svaz žen (setkání seniorů 1. 12. 2012),
- možný odkup části pozemku v k. ú. Pasohlávky
p. č. 5760 o velikosti cca 8723 m2 od společnosti
Thermal Pasohlávky a. s. pro plánovanou výstavbu
rodinných domu v lokalitě "Pasohlávky - východ"
tak, aby zde bylo možné připravit stavební pozemky
pro dvě ucelené ulice. Rada obce pověřuje starostu
obce jednáním se zástupci společnosti Thermal Pasohlávky a. s. o kupní ceně za předmětnou část pozemku, a to do maximální výše 400 Kč/m2,
- zadání vypracování projektové dokumentace pro

Z jednání rady obce
záměr "Mokřady a revitalizace potoka" panu Ing. Jaromíru
Parolkovi, projektové práce - stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, Popice 27, 669 02 Znojmo.
RO bere na vědomí:
- stav dlužníků v ATC Merkur k 29. 10. 2012,
- informaci starosty o jednání na společnosti VaK Břeclav,
a. s., o možném variantě vedení vodovodu, zdali je pro
VaK schůdná, s navrženou variantou však VaK nesouhlasí. RO ukládá starostovi projednat na VaKu a. s. další
možnou variantu vedení vodovodu u vinných sklepů,
- Zápis č. 16 z jednání Komise pro rozvoj a výstavbu
v obci Pasohlávky ze dne 3. 10. 2012,
- zprávu o zůstatku finančních prostředků na účtech obce
Pasohlávky,
- plnění rozpočtu obce za leden - září 2012,
- informace o akceptaci žádosti na poskytnutí finanční
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
na realizaci biocenter a biokoridorů, kde Pasohlávky
v zastoupení občanského sdružení Manner byly úspěšné,
- zprávu z kamerové prohlídky kanalizačního řadu firmou
Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, v části kempu Merkur od letního kina až po vyústění na čistírně odpadních vod. Dle výsledku této prohlídky RO ukládá
starostovi obce pokračovat v přípravách pro realizaci rekonstrukce tohoto úseku,
- projevený zájem občanů Pasohlávek o případně zřízené
služby obecní pečovatelky v rámci dotazníkového šetření. Pro malý počet zájemců nebude prozatím tato služba
v obci zřízena.
RO souhlasí s parkováním 1 osobního automobilu na pozemku v k.ú. Mušov p. č. 2553/6 - silnice, a to na krajnici
silnice naproti vchodu do nemovitosti manželů E. a J. L.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 12. 11. 2012

RO schvaluje:
- uzavření Obchodní smlouvy o poskytování služeb mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a ATIS a. s., Fügnerova 7, 792 11 Bruntál, ubytování v ATC Merkur,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Český svaz žen na
akci "Babské hody",
- na základě žádosti D. F., pronájem pozemku p. č. 6299
o výměře 8 503 m2 a p. č. 6256 o výměře 3 849 m2, vše
v k. ú. Pasohlávky,
- na základě zápisů provedených v návštěvní knize ve
cvičebně v budově MŠ a ZŠ sankce za porušení Provozního řádu cvičebny MŠ a ZŠ Pasohlávky (PŘ) takto: při

1. napomenutí proti porušení PŘ - sankce ve výši
500 Kč; při 2. napomenutí proti porušení PŘ - sankce ve
výši 1 000 Kč; při 3. napomenutí proti porušení PŘ - zákaz návštěvy cvičebny a odevzdání klíčů. Každý, kdo
má schválený pronájem cvičebny, ji uvede při odchodu
do takového stavu, v jakém byla při jeho příchodu,
- po prověření ceníků pronájmu schránek v kolumbáriích
v okolních obcích cenu za pronájem schránek v kolumbáriu na hřbitově v Pasohlávkách takto: malá schránka 1 000 Kč/10 let; velká schránka - 1500 Kč/10 let,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne
21. 11. 2012.
RO bere na vědomí:
- závěr studie Mystery shopping ATC Merkur Pasohlávky,
provedené v kempu dne 27. 8. 2012. K této studii předložil
vedoucí kempu zprávu, s jejímž obsahem RO souhlasí,
- přehled závazků po splatnosti vůči ATC Merkur k datu
12. 11. 2012. RO ukládá vedoucímu kempu nadále
snižovat tyto závazky a navrhnout opatření, jak těmto
závazkům po splatnosti v budoucnu předcházet, tak aby
toto řešení bylo účinné,
- vyjádření k žádosti o zvážení odprodeje části pozemku společnosti Thermal Pasohlávky a. s. a ukládá starostovi obce pokračovat v jednání se společností o prodejní ceně pozemku,
- nabídku společnosti Adalin s. r. o., Velké Pavlovice, na
spolupráci na projektu "Facibus Moraviae - Výkladní
skříň Jižní Moravy" spočívající v rozvoji vinařství. Společnost žádá o odkup části pozemku p. č. 3163/353
v k. ú. Mušov o velikosti 3 000 m2. Pozemek je v současné době bez přístupových cest a inženýrských sítí,
- žádost společnosti DeNe & Co. Spol. s r. o., Brno na
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro
účely výstavby nájemních domů na p. č. 4961/11,
p. č. 4961/17 a p. č. st. 796 vše v k. ú. Pasohlávky, a jejích následný odkup. Žádost bude přehodnocena po vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemků,
- cenovou nabídku na provozování veřejného osvětlení
společnosti E - ON servisní, Brno,
- oznámení MěÚ Pohořelice, odbor ÚP a SÚ, ve věci:
Územní rozhodnutí pro stavbu "Rozšíření čistírny odpadních vod Pasohlávky" na pozemku st. 284 v k. ú. Mušov nenabylo právní moci z důvodu podání odvolání OS
"Občané za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích".
RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemků p. č. 6299 o výměře 8 503 m2 a p. č. 6256
o výměře 3 849 m2 v k. ú. Pasohlávky za cenu 2100 Kč/ha/rok.

Přehled výsledků TJ Zetor Pasohlávky
2. 9. 2012
Zetor Pasohlávky - Sokol Pohořelice "B"
Střelci: Krejčiřík Z. 2 branky, Sýkora V., Tomek M.

4:0

9. 9. 2012
Sokol Klentnice - Zetor Pasohlávky
Střelci: Krejčiřík Z. 2 branky, Osika S., Šnepfenberg L.

2:4

16. 9. 2012
Zetor Pasohlávky - Dynamo Cvrčovice "B"
Střelci: Krejčiřík Z. 3 branky, Tomek M. 2 branky, Osika S., Sýkora V., Grimm J.

8:2

23. 9. 2012
TJ Sokol Milovice - Zetor Pasohlávky
Střelci: Krejčiřík Z. 3 branky,Tomek M. 2 branky, Osika S., Sýkora V., Osika T., Suchánek Z., Brveník M.

2:9

30. 9. 2012
Zetor Pasohlávky - Dynamo Velký Dvůr
Střelci: Sýkora V. 2 branky, Brveník M.

3:2

Informace poskytl předseda TJ Zetor Lukáš Šnepfenberg, zpracovala L.Šnepfenbergová
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Pasohlávský zpravodaj

Hody v dámské režii
Po loňském, velmi úspěšném, prvním ročníku Babských hodů vznikla v naší obci další
příjemná tradice. Proto se v sobotu sedmnáctého listopadu konal v místním sále už druhý
ročník této akce.
Dokladem velké návštěvnosti byl fakt,
že téměř okamžitě po začátku byl v sále nedo sta tek volných míst k se ze ní. Dámy
v krojích zahájily hody o půl deváté úvodní
promenádou a samozřejmě i sestavou tanečků. Poté jim pan starosta předal hodové
právo a zábava mohla propuknout naplno.
Do krojů se i letos oblékl dostatečný počet
žen. "Na rozdíl od loňského roku je letošní
věkový průměr stárek trochu vyšší, což
všechny hodnotíme velmi kladně," uvedla
jedna ze stárek, Hana Sirbová. K tanci i poslechu všem hrála kapela Fantazie, která
střídala tradiční písně s těmi moderními,
takže taneční parket byl téměř vždy zaplněn.
"Připravily jsme si celkem tři sestavy tanců.
Ty jsme nacvičovaly necelé tři měsíce," řekla Sirbová. "Změnou oproti loňskému ročníku je pak
půlnoční překvapení," dodala. To spočívalo v tanečním
"battlu" v rytmu disca a rock’n’rollu. Vše samozřejmě skonči lo smírem obou "zne přá te le ných" sku pin a jejich
společným závěrečným tancem. Stárky pak musely celou
sestavu pro velký úspěch opakovat.

Součástí večera byla i tombola, ze které si návštěvníci
odnesli plno krásných cen. Opomenuta by neměla zůstat ani
výzdoba. Celý sál byl zaplaven barevnými papírovými květy, což bylo jis tě pro každého ná vštěv ní ka vel kým
zpříjemněním, zejména nyní, v už sychravém podzimním
počasí.
Bc. Simona Jelénková

Řidiči a chodci pozor!
Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a s ním spojené změny počasí, teplot a také zkrácení
dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy
odpoledne kolem šestnácté hodiny bude šero.
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb
na silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha,
popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným
povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost nebo
si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí
a suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou nebo nepatrně větší brzdnou
dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič,
který zpomalí nebo zastaví před přechodem pro chodce
(aby dal chodci přednost) je ohrožen nebo sražen vozidlem jedoucím za ním.
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za
snížené viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí
více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale
v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé.
Řidiči vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci takovou povinnost nemají, i když jsou
na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na
svoji bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na
bundě, tašce…), kterými na sebe při osvětlení upozorní,
jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli.
Pasohlávský zpravodaj

Chodci a cyklisté:
q
q
q

q

Jste na silnicích nejzranitelnější.
Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit
svoji viditelnost v silničním provozu.
"Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci
platí dvojnásob.
Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře vidět za světla i tmy.

Nevhodné oblečení chodců bývá často příčinou
dopravních nehod
Řidiči:
q

q
q

q

q

Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často
příčinou dopravních nehod (delší brzdná dráha,
snížená adheze, nebezpečí smyku).
Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu
vozovky.
Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené
rychlostní limity, při špatné viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte.
Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na
brzdu, ale vyšlápněte pedál spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant.
Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky lesem a přes mosty nebo nadjezdy, kde se námraza drží
nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost,
ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi.
nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství policie JmK,
preventivně informační oddělení
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Vánoční jarmark
a rozsvěcování stromu
V neděli 2. 12. 2012 v prostorách vedle obecního úřadu je pro všechny připravena již tradiční akce. Ve 14.00 hod. začíná vánoční jarmark - můžete se těšit na speciality, svařené víno, vánoční punč, medovníky, perníčky a další
dobroty.
Připraveny budou prodejní stánky, výtvarná dílna, děti mohou poslat dopis
Ježíškovi, předvede se i kovář. Vystoupí dramatický kroužek Oříšek z Mikulova, děti z místní školy a školky a možná i další. Po celé odpoledne budou znít
koledy.
V 17.00 hod. bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a možná přijde
i Mikuláš. Večer bude ukončen ohňostrojem. Přijďte se vánočně naladit a potěšit předvánoční atmosférou.

Myslivecké sdružení
Pasohlávky pořádá
v sobotu 26. ledna 2013

MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje
dechový orchestr
AMATÉŘI Z DOBŠIC.

Společenská
kronika

Jubilanti prosinec
Hájková Marie

98 let

nejstarší občanka obce

Vršková Božena
70 let
Šalplachtová Božena
69 let
Kalousek Jan
69 let
Osiková Emílie
69 let
Krejčiřík Jan
69 let
Krejčiříková Věra
65 let
Zemánek Jan
62 let
Adamíková Věra
61 let
Minařík Lubomír
60 let
Minařík Lubomír
55 let
Vašek Vladimír
50 let
Našim jubilantům přejeme štěstí,
zdraví a spokojenost.

Narození

17. října se manželům Nikole
a Pavlu Hanáčkovým narodila dcera

Lenka.

Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Leničku vítáme mezi nás.

Úmrtí
V listopadu nás opustila paní

Františka Šalplachtová.

Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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