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Okénko starosty
Vážení spoluobčané, za několik málo dní skončí čtyřleté
funkční období Zastupitelstva obce Pasohlávky. Dovolím si sumarizovat 4 roky práce současného zastupitelstva. V říjnu roku
2010 se konaly komunální volby do zastu pitelstva obce
a 12. listopadu 2010 proběhla volba starosty, místostarosty
a radních obce. Zastupitelstvo obce pracovalo v uplynulém
čtyřletém funkčním období ve složení: Tomáš Ingr - starosta,
Martina Dominová, DiS. - místostarostka, Ing. Alena Mandáková, Vladimíra Binderová, Ing. Václav Eliáš - všichni 3 jako
radní obce, Eva Minaříková, Bc. Stanislava Šnepfenbergová,
Miroslav Osika, Iveta Žaludková, Jan Zemánek ml., Bc. Marta
Mandincová, Rostislav Dubš, Jan Duda, Květoslav Uherek
a Antonín Pokorný. Věřím, že při rozhodování v zastupitelstvu
každý jednotlivý zastupitel hlasoval dle svého uvážení, co je
pro naši obec nejlepší. Nemyslím si, že by zastupitelé byli pouze "má va či bez vlast ní ho ná zo ru", tak jak je to nyní
prezentováno některými kandidáty do nového zastupitelstva
obce.
V průběhu čtyřletého období se v obci podařilo vybudovat
dětské hřiště na sídlišti spočívající v kompletní výměně herních
prvků, výsadby zeleně a terénních úprav. Zrealizovalo se zateple ní zá klad ní a ma teř ské ško ly, spo čí va jí cí v na le pe ní
polystyrénu na stěny budovy, zateplení stropů izolační vatou,
výměně všech venkovních dveří a nalepení izolačních fólií na
skla oken. Současně se zateplením dostala budova i novou fasádu. Taktéž se vyměnily staré nevyhovující plynové kotle za
nové kondenzační, čímž došlo k dalším tepelným a finančním
úsporám v rámci provozu celé budovy školy.
V kulturním domě a budově obecního úřadu proběhla výměna oken a dveří. Rozšířil se výjezd z ulice od prodejny
Jednoty. V ulici k Yachtclubu byly vyměněny montované retardéry za retardéry ze zámkové dlažby. V této ulici taktéž došlo
ke kompletní výměně veřejného osvětlení z výbojkového na
LED veřejné osvětlení. Původní staré již nevyhovující dvojlampy, které měly velkou spotřebu elektrické energie, byly
vyměněny za úsporná LED svítidla. Na místním kostele se nechal obnovit ciferník hodin, pohon hodin byl z mechanického
vyměněn za elektronický s automatickým řízením času a hodiny jsou podsvíceny LED osvětlením.
Na hřbitově byly vybudovány nové zpevněné plochy a kolumbárium. Taktéž se zrealizovala výstavba sběrného dvora,
kam je možné odvážet veškerý, ať už velký, tříděný či nebezpečný odpad. V prostoru mezi sídlištěm a potokem byly
zdemolovány budovy bývalých kravínů. V nastávajícím volebním období by mělo dojít k důležitému rozhodnutí, co v této
zóně realizovat. Tady byste měli především vy, občané, vyjádřit svůj názor, co zde chcete mít. U místního přístaviště došlo
k úpravě břehu, kde staré uhnilé kůly byly odstraněny a původní
dřevěné schody byly vybetonovány.
Nově byly vybudovány chodníky v obci, a to konkrétně
spojovací chodník mezi kostelem a budovou bývalé fary (dnes

penzion u Svaté Anny), chodník mezi obecním úřadem a kulturním domem, chodník z promenády do ulice k Yachclubu
a došlo i na opravu chodníku k památníku obětem válek v parčíku u kostela. Komunikace kolem kostela a autobusové zastávky
byla kompletně opravena. V rámci zkvalitňování cyklostezek
a budování bezpečných úseků byla vyasfaltována hráz u střední
Novomlýnské nádrže směrem od kempu, kolem soutoku řek
Dyje, Jihlavy a Svratky až po most u obce Ivaň, a to včetně panelové cesty vedoucí k čistírně odpadních vod. Na promenádě
směrem ke kempu byl přes potok vybudován nový mostek a nechal se také položit asfalt v úseku mezi tímto mostkem
a kempem. Na druhé straně promenády se pokračovalo v asfaltování hráze směrem k Brodu nad Dyjí, včetně výstavby dalšího
mostu s napojením na stávající promenádu a spojením chodníků na konci obce s cyklostezkou a promenádou. A v letošním
roce se také vybudovala asfaltová propojka mezi mostkem na
promenádě ke kempu a novou páteřní infrastrukturou (silnice
spojující obec s aquaparkem).
Obec zakoupila nové komunální vozidlo s kontejnerovým
nosičem pro údržbu obce a z dotací i nový zametací vůz. Občané měli možnost bezplatného po řízení kompostérů, dále
bezplatné pořízení popelnic na tříděný odpad - plast a papír.
V naší obci také došlo k zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO) s možností úspor občanů zapojených do
tohoto systému tak, že při placení poplatku za odpad se jim přičítají bonusy za množství vytříděného odpadu a poplatek za
odpad se jim úměrně snižuje.
Byl schválen tržní řád zakazující podomní prodej v obci,
čímž se snažíme ochránit některé občany od neuvážených kroků, které mnohdy skončí pastí, do které se dostanou, jak o tom
neustále slyšíme v médiích.
Jak jste jistě postřehli, obecní úřad pořídil automatickou
rozhlasovou ústřednu, díky níž můžete nyní poslouchat hlášení
v kterýkoliv den a hodinu.
Bylo nutné rozšířit čistírnu odpadních vod, aby bylo možné
připojit nově vybudovaný aquapark a připravovanou lázeňskou
zónu. V budoucnu čekají obec ještě 2 etapy rozšiřování čistírny,
a to právě v závislosti na rozvoji lázeňské a rekreační zóny.
Také průběžně dochází k obnově technologických zařízení na
čistírně a přečerpávacích stanicích.
V současnosti probíhá výsadba biocenter a biokoridorů
v katastrálních územích obce. Některé plochy je nutné na dočasnou dobu oplotit, aby výsadba byla chráněna před okusem
zvěře. Předpokládá se, že v rámci výsadby biocenter a biokoridorů bude oplocení odstraněno do deseti let.
Na dvou místech v obci byly umístěné venkovní posilovací
stroje, tzv. firpark a nyní probíhá výstavba víceúčelového hřiště
u rekreačního zařízení Laguna. Toto víceúčelové hřiště bude
k dispozici jak místním občanům, tak v letní sezóně i návštěvníkům naší obce.
Od konce roku 2012 je v činnosti obchodní společnost Pa-
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sohlávská rekreační s. r. o., jejímž vlastníkem je ze sta procent obec Pasohlávky. Do
správy předmětné společnosti patří provoz autokempu Merkur a rekreačního zařízení
Laguna. V rámci autokempu se v posledních 4 letech vybudovaly nové chatky (pokračování pořizování chatek z předchozího volebního období), proběhla výstavba
nových apartmánů, nové příjezdové komunikace do kempu včetně nové administrativní budovy s recepcí. Pěší a pojezdových cesty v kempu byly zpevněny asfaltovým
recyklátem tak, aby návštěvníci kempu nechodili v prachu či blátě. Průběžně probíhá
revize a výměna elektrorozvodů v kempu včetně výměny dvou trafostanic. Taktéž dochází k postupné výměně zařízení v ubytovacích jednotkách a drobné úpravy či
opravy ubytovacích jednotek. Kemp se připravuje na postupnou rekonstrukci bungalovů, které jsou již na hranici své životnosti. Obec v rámci založení vlastní společnosti
jí odprodala hmotný majetek a nyní zastupitelé odsouhlasili vklad veškerých staveb
v kempu a rekreačního zařízení Laguna do majetku společnosti, aby si společnost
v rámci výdajů mohla opravy a úpravy budov zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Všechny pozemky v kempu a v rekreačním zařízení Laguna nadále zůstanou
majetkem obce, která bude tyto pozemky společnosti nadále pronajímat.
Obec v tomto volebním období nakoupila některé pozemky. Jednalo se převážně
o pozemky v kempu a v jeho blízkosti. Jde o pozemky, které jsou pro chod kempu nezbytné a také ty pozemky, které bude možné v budoucnu v blízkosti kempu zhodnotit.
Obec taktéž v loňském roce založila spolu s dalšími čtyřmi subjekty obecně prospěšnou společnost s názvem "Mušov - brána do římské říše", která bude postupně
realizovat kroky ke zvelebení a zpřístupnění římského vrchu a k informování veřejnosti o tomto jedinečném území.
Co se týká zájmů obce v rámci fungování společnosti Thermal Pasohlávky a. s.,
kde je obec třetinovým vlastníkem, tak právě v uplynulém volebním období se konečně zrealizovala výstavba páteřní technické a dopravní infrastruktury, která se skládá
z kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, vodovodu pitné vody, kabelů nízkého napětí, vodovodu termální vody, vodovodu užitkové vody, chráničky pro sdělovací
kabely, vedení veřejného osvětlení, silnice, chodníku a cyklostezky. Všechny tyto
zmiňované sítě byly uloženy do pozemků na poloostrově mezi obcí a kempem, a to
z důvodu připravovaného rozvoje lázeňské a rekreační zóny. Na výstavbě páteřní infrastruktury bylo závislé i otevření nového aquaparku, který stavěl soukromý investor
a který na výstavbu aquaparku získal dotaci z fondů Evropské unie.
Musím taktéž sdělit, že na hodně akcí uskutečněných v posledních čtyřech letech
se podařilo získat různé dotace na jejich realizaci, protože bez dotací bychom nebyli
schopni tolik projektů zrealizovat.
Obec v tomto volebním období také nemalou měrou podporovala zájmové organizace v obci, a to formou poskytnutí finančních příspěvků nejen na vlastní činnost
jednotlivých zájmových organizací, ale i na další záležitosti, jako bylo např. pořízení
vozidla pro hasiče a vybudování startovací základny, závlaha na hřišti pro fotbalisty,
rekonstrukce střelecké věže s novou vrhačkou pro myslivce, každoroční podpora tradičních anenských hodů svazu žen, a v neposlední řadě také příspěvek farnosti na
vybudování sociálního zázemí v kostele, nemluvě o spoustě dalších drobností. Každoročně se pořádalo několik zájezdů - do divadla, do zoologické zahrady a na koupání do
termálních bazénů.
Ale abychom se jen nechválili, jsou zde i témata, která se bohužel nepodařilo
v tomto volebním období dokončit. Stále nemáme schválený nový územní plán obce,
který řeší celé území patřící pod naší obec. V územním plánu je zahrnuta rychlostní
silnice R52, proti které bojují různá občanská sdružení. Těmto občanským sdružením
se podařilo soudně zrušit územní plán Břeclavska, poté zásady rozvoje Jihomoravského kraje a tím i velké zdržení v projednávání našeho územního plánu. A tak nový
územní plán, který tvoříme od roku 2007, stále nemáme schválený. Ten mimo jiné zahrnuje i pozemky plánované pro výstavbu rodinných domů, kterých se v současnosti
nedostává. Věřím, že po schválení nového územního plánu se bude moci začít pracovat na přípravách ploch pro výstavbu rodinných domů. Taktéž nás stále trápí budova
kulturního domu, kde se budoucí zastupitelstvo bude muset zamyslet, zda se vyplatí
kulturní dům zrekonstruovat či jej strhnout a postavit zcela nový, který bude odpovídat dnešním normám a požadavkům.
Věřím, vážení spoluobčané, že se budete při volbě do zastupitelstva obce rozhodovat dle svého nejlepšího uvážení a ve prospěch rozvoje obce Pasohlávky tak, aby obec
mohla nadále vzkvétat a rozvíjet se. Volte především ty občany, u kterých si budete
jisti, že jsou schopni posunout obec zase o kus dále a nikoliv ty, kteří chtějí házet klacky pod nohy a budou chtít jakékoliv dobré záměry hatit.
Závěrem chci poděkovat za spolupráci všem zastupitelům obce za jejich činnost
v období let 2010 - 2014; občanům obce, kteří aktivně svými nápady, připomínkami či
podněty přispěli k rozvoji naší obce a také k udržení sportovních či kulturních aktivit.

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 10. 9. 2014 schválilo konání referenda v naší obci ke dvě ma té ma tům.
V rámci referenda je možné hlasovat
pouze variantou odpovědi "ANO" nebo
"NE".
Referendum se uskuteční ve stejném
termínu, jako se budou konat komunální
vol by, tj v pá tek 10. 10. 2014 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu
11. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Hlasovací lístky k referendu obdržíte přímo ve volební místnosti. Volit v referendu
mohou pouze občané s trvalým pobytem
na území obce Pasohlávky. Více informací naleznete na úřední desce Obecního
úřadu.

Tomáš Ingr
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Otázky referenda:
1) Souhlasíte s tím, aby Obec Pasohlávky zcela zakázala na svém území
provozování výherních hracích přístrojů,
interaktivních videoloterních terminálů
a jiných podobných her?
2) Souhlasíte s tím, aby se v obci
omezila v neděli a ve státem uznaných
svátcích rušivá činnost (sekání trávy, řezání dřeva, atd.)?
Vysvětlení k položeným otázkám:
Pokud u otázky č. 1) zaškrtnete v rámečku křížek u odpovědi "ANO", bude
to znamenat, že Obec Pasohlávky vyvine
úsilí, aby se na celém území obce zakáza lo pro vo zo vání vý her ních hracích
automatů.
Pokud u otázky č. 1) zaškrtnete v rámečku křížek u odpovědi „NE“, bude to
znamenat, že Obec Pasohlávky učiní
kroky, aby se na celém území obce povoli lo pro vo zo vá ní vý her ních hra cích
automatů.
Pokud u otázky č. 2) zaškrtnete v rámečku křížek u odpovědi "ANO", bude
to znamenat, že Obec Pasohlávky vyvine
úsilí, aby se na celém území obce omezila v neděli a ve státem uznaných svátcích
rušivá činnost.
Pokud u otázky č. 2) zaškrtnete v rámečku křížek u odpovědi "NE", bude to
znamenat, že Obec Pasohlávky nebude
řešit možnost omezení rušivé činnosti
v obci.
K tomu, aby bylo referendum platné,
je potřeba účast minimálně 35% oprávněných vo ličů. K platnos ti výsledku
referenda je potřeba nadpoloviční většina hla sů vo li čů, kte ří se re fe ren da
účastnili, a alespoň 25% všech oprávněných voličů.
Tímto vás vyzýváme, abyste se referen da zú častnili a měli tak možnost
ovlivnit rozhodování v rámci fungování
obce Pasohlávky.
Tomáš Ingr, starosta obce
Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 18. 8. 2014
RO schvaluje:
- uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi společností Vodovody a kanalizace Břeclav,
a. s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav a obcí Pasohlávky,
Pasohlávky 1, 691 22 (napojení vodovodu u sklepů),
- uzavření Smlouvy o dílo č. zhotovitele 1408044-010-12
o dodávce stavebních prací mezi Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 a společností Linhart spol. s r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(víceúčelové hřiště),
- uzavření Smlouvy o dílo č. 982/2014 mezi Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 a společností STKO, spol. s r. o.
Brněnská 65, Mikulov,
- uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Obcí
Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 a společností STKO,
spol. s r.o. Brněnská 65, Mikulov,
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO 014330022082/001 mezi Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1,
691 22 a společností E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice,

RO bere na vědomí:
- znalecký posudek na ocenění nemovitostí pro nepeněžitý
vklad do základního kapitálu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. zpracovaný Ing. Pavlou Húskovou, U Vodojemu 21, Hustopeče. RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit
záměr č. 03/2014 pro nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.,
- informaci pana J. Š., o zajištění odvodu dešťových vod ze
svahu od vinohradů včetně zabezpečení, aby voda nevtékala do sklepů a úhradu úprav ve výši 56.000 Kč bez DPH,
- informaci starosty obce o dopisu z Ministerstva vnitra ČR
ohledně přezkumu zákonnosti postupu obce ve věci žádosti k odprodeji pozemků,
- plnění rozpočtu za leden - červenec 2014,
- informaci starosty obce o schválení dotace z Operačního
programu životní prostředí ve výši 4.743.450 Kč na realizaci projektu "Mokřady Pasohlávky".
RO neschvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břeme ne - služeb nos ti inženýr ských sítí mezi spo leč nos tí
ŽS REAL, a. s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno a Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22. RO nesouhlasí s výší úhrady za věcné
břemeno dle předloženého znaleckého posudku.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 1. 9. 2014
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
inženýrských sítí uzavřené mezi smluvními stranami společnost ŽS REAL, a.s., Heršpická 813/5, 639 00 Brno
a Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22,
- na základě žádosti společnosti GARDEN Studio, s. r. o., se
sídlem U Zoologické zahrady 2, Brno - Bystrc bezplatné
užívání pozemků v k. ú. Mušov, části pozemků p.č. 2553/6
a 3227, pro konání akce "Mušov 2014", která se bude konat
ve dnech 24. - 25. 9. 2014. Jedná se o předváděcí akci zahradní a komunální techniky,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
10. 9. 2014 v 18:00 hod.

RO bere na vědomí:
- zprávu jednatele společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.,
o hospodaření, plnění finančního plánu a návštěvnosti v autokempu Merkur v rekreační sezoně k datu do 31. 8. 2014,
- dopis Ministerstva vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly "Sdělení obci Pasohlávky", a dle doporučení
ministerstva bude postupovat; předloží žádost manželů
Z. na odkup části pozemků p. č. 5910 a p. č. 4933/91 v k. ú.
Pasohlávský zpravodaj

Pasohlávky na nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva obce,
- zápis z pracovního jednání zástupců zakladatelů Mušov –
Brána do římské říše, o. p. s., konaného dne 4. 8. 2014.
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 9.
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 3/2014.
- konání místního referenda ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014:
a) Území konání místního referenda: obec Pasohlávky,
k. ú. Pasohlávky.

b) Otázky referenda:

- Souhlasíte s tím, aby Obec Pasohlávky zcela zakázala

na svém území provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných podobných her?
- Souhlasíte s tím, aby se v obci omezila v neděli a ve
státem uznaných svátcích rušivá činnost (sekání trávy, řezání dřeva, atd.)?
c) Odůvodnění referenda: referendum se pořádá z důvodu,
že Zastupitelstvo obce chce zjistit průkazný názor občanů
k daným tématům.
d) Předpokládané náklady referenda včetně realizace

rozhodnutí přijatého v referendu: cca 20.000 Kč z rozpočtu obce, paragraf 6171 - místní správa.
e) Odměna za účast člena komise se stanovuje ve výši
1.500 Kč pro předsedu komise a 1.000 Kč pro člena komise.

ZO souhlasí se záměrem odkupu pozemků v k. ú. Mušov
a v k. ú. Dolní Dunajovice, které jsou v současnosti majetkem České republiky s právem hospodaření Povodí Moravy s. p. a které jsou
součástí autokempu Merkur Pasohlávky. Celková cena za výměru
76.437 m2 je 11.773.520 Kč + DPH. ZO ukládá starostovi obce zajistit veškeré kroky k uskutečnění výše uvedeného odkupu.
ZO bere na vědomí zprávu jednatele společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o., o proběhlé sezóně 2014.
ZO Pasohlávky schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o., IČ: 29380324, o částku
105 mil. Kč nepeněžitým vkladem, a to věcmi movitými a nemovitými ve výlučném vlastnictví obce Pasohlávky, které jsou
uvedeny ve znaleckém posudku č. 1330/2014 zpracovaném
dne 4. 8. 2014 Ing. Pavlou Húskovou.
ZO pověřuje starostu obce k přijetí rozhodnutí jediného
společníka při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu v tomto znění:
"Základní kapitál společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
se zvyšuje o částku 105.000.000 Kč (slovy: jedno sto pět milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým
vkladem jediného společníka, obce Pasohlávky, a to věcmi movitými a nemovitými ve výlučném vlastnictví obce Pasohlávky,
které jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 1330/2014 zpracovaném dne 4. 8. 2014 Ing. Pavlou Húskovou."
Nová výše základního kapitálu společnosti po jeho zvýšení
o 105.000.000 Kč tedy bude činit 105.200.000 Kč (slovy: jedno
sto pět milionů dvě stě tisíc korun českých).
Dosavadní výše vkladu jediného společníka, obce Pasohlávky, činila 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých),
nová výše vkladu jediného spo leční ka po jeho zvý šení
o 105.000.000 Kč tedy bude činit 105.200.000 Kč (slovy: jedno
sto pět milionů dvě stě tisíc korun českých).
Jediný společník rozhodl o tom, že lhůta pro převzetí vkladové povinnosti se stanoví na dobu do 10. 10. 2014
Jediný společník dále rozhodl o tom, že na emisní kurz společníka se pak započítává částka 105.000.000 Kč (slovy: jedno
sto pět milionů korun českých).
ZO schvaluje převod vlastnického práva k předmětu nepeněžitého vkladu za účelem zvý še ní základ ního kapitálu
společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. z Obce Pasohlávky na
společnost Pasohlávská rekreační s. r. o.
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Informace obecního úřadu
Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce se konají
v pátek 10. 10. 2014
14,00 - 22,00 hodin
v sobotu 11. 10. 2014
8,00 - 14,00 hodin
Volební místnost je na obecním úřadě.
Zájezd do divadla
Obec Pasohlávky pořádá v pondělí 27. 10. 2014 zájezd do
Divadla Bolka Polívky v Brně na komedii o lásce v době finanční krize Soukro mý skan dál. Příběh vypráví o mladém
manažerovi, který po uši v dluzích využije celosvětové pandemie upřímnosti a pokusí se kvůli penězům svést svou stárnoucí
nadřízenou, aniž by si uměl představit, jak velký skandál tím
způsobí. V hlavních rolích Kryštof Hádek a Eva Holubová.
Začátek představení v Brně je v 19:00 hod., předpokládaný
odjezd autobusu bude cca v 17:30 hod.. Přesný odjezd autobusu
bude oznámen prostřednictvím místního rozhlasu.
Občané, kteří mají zájem navštívit toto představení, se mohou hlásit na Obecním úřadě v Pasohlávkách osobně, telefonicky na č. 519 427 710, nebo mailem na obec@pasohlavky.cz.
Zájemci po nahlášení na zájezd uhradí vstupné ve výši 360 Kč,
které bude vybíráno na Obecním úřadě. Vstupné je nutno zaplatit co nejdříve po přihlášení. K dispozici je 45 kusů vstupenek,
proto neváhejte s včasnou rezervací. Po vyprodání všech vstupenek již nebude možné se přihlásit. Doprava autobusem bude

hrazena z rozpočtu obce. V případě, že by se autobus nenaplnil
zájemci z řad místních občanů, budou vstupenky nabídnuty
i občanům okolních obcí.
Humanitární sbírka
Obec Pasohlávky na základě žádosti Občanského sdružení
Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
l Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
l Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
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l Látky (minimálně 1 m , prosíme, nedávejte odřezky
a zbytky látek)
l Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen
funkční a nepoškozené)
l Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
l Obuv - veškerou nepoškozenou
l Hračky - nepoškozené a kompletní
l Peří, péřové přikrývky a polštáře
l Menší elektrospotřebiče
l Knihy

Sbírka se uskuteční v pátek 3. 10. 2014 od 16.00 do
18.00 hod. a v sobotu 4. 10. 2014 od 10.00 do 12.00 hod. Předmětné věci noste prosím v uvedený čas do budovy obecního
úřadu zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Výsledky utkání TJ ZETOR Pasohlávky
Sobota 25. 8. 2014
Dynamo Velký Dvůr - Zetor Pasohlávky
0
:
0
V sobotu jsme zahájili podzimní část fotbalového ročníku
2014/2015 utkáním, hraným ve Velkém Dvoře. Utkání bylo ze
začátku nervózní, ale po 20 min. jsme převzali iniciativu a vytvořili si pár nadějných šancí, ale gól jsme domácímu týmu nedali. Poté si i domácí vypracovali gólovou šanci, ale ani oni
branku nevstřelili. Poločas končil tedy nerozhodně 0 : 0.
Druhá půle začala náporem domácích, ale žádná jejich šance brankou neskončila. Potom tlak domácích oslabil a byl to náš
tým, který měl ke konci zápasu navrch, kdy po pěkné kombinaci z pravé strany šel sám na brankáře domácích Osika Staňa, ale
bohužel ani on nedokázal vstřelit branku. Utkání tedy skončilo
nerozhodně 0 : 0. Příští utkání se odehrálo na domácím hřišti
proti soupeři z Pohořelic.
Neděle 31. 8. 2014
Zetor Pasohlávky - Sokol Pohořelice "B"
0
:
0
Na domácím hřišti a před našimi fanoušky jsme chtěli získaný bod z Velkého Dvora potvrdit a porazit soupeře z Pohořelic a získat tři body. Bohužel celé naše snažení překazilo počasí,
kdy se po 15 min. hry spustila velká průtrž mračen se silným
deštěm a hřměním a rozhodčí utkání přerušil. V šatně jsme se
poté domluvili se soupeřem a rozhodčím na ukončení zápasu
z důvodu poničení trávníku a zranění hráčů. Doufám, že diváci,
kteří přišli na zápas a museli pro nepřízeň počasí odejít, náš tým
přijdou ve stejném, ne - li větším počtu povzbudit za 14 dní, kdy
hrajeme na domácím hřišti.
Chtěl bych se ještě vrátit k fotbalovému ročníku 2013/2014,
kdy jsme skončili na dobrém 4. místě. Bohužel na víc náš tým
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asi neměl, i když se u týmu vystřídali dva trenéři Dofek Vilém
a Minařík Borda. Závěr sezony jsme tedy dohrávali bez trenéra
a tým vedl pouze výbor naší organizace TJ Zetor. Chtěli bychom poděkovat vedení naší obce za podporu a spolupráci
a také restauraci U Lasa a restauraci Pizzerie Kometa za podpo ru našeho fotbalového týmu.
Chci se ještě vyjádřit k události, která se stala údajně z pátku 15. 8. na sobotu 16. 8., kdy nějaký vandal poškodil potrubí, vedoucí k hydrantu, z kterého je napájena naše závlaha ve
hřišti, která byla zbudována za nemalé peníze od obecního
úřadu. Vandal by si měl uvědomit, že nepoškodil jen hasiče,
kteří měli v sobotu závody, ale hlavně fotbalisty. Ti, jak už
jsem psal, používají vodu z hydrantu pro závlahový systém,
zabudovaný v hřišti. Vandal, který toto provedl, si musí uvědomit, že závlaha z tohoto důvodu je nefunkční a hřiště se
nedá zavlažovat a tudíž se mohlo stát, že tráva by mohla usychat. Taky by si měl ten vandal uvědomit, že hřiště slouží všem
našim občanům od malých až po dospělé pro různé akce, ať je
to dětský den, pálení čarodějnic, hasičský závod nebo turnaj
hospod. Potrubí TJ Zetor potažmo fotbalisti ihned opravili
a doufáme, že se již nic podobného na potrubí a hydrantu nestane.
Jak už jsem tady děkoval vedení naší obce v čele se starostou Tomášem Ingrem a místostarostkou Martinou Dominovou
za podporu a velmi dobrou spolupráci s naší organizací TJ Zetor
za minulé volební období, tak doufám, jelikož se blíží volby, že
budou opět úspěšní a spolupráce s nimi bude pokračovat i nadále. Mají za naši organizaci TJ Zetor Pasohlávky plnou důvěru
a podporu ve volbách. "Díky!!!"
Informace poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš
Zpracovala: Šnepfenbergová L.

Pasohlávský zpravodaj

Poprvé do školy
Prázdniny, tedy nejoblíbenější část
roku pro všechny školáky, skončily, a to
znamená jediné - začátek školního roku a
období plné úkolů a dalších povinností.
V pondělí prvního září zasedli do
školních lavic i žáci v místní základní škole. Někteří se do třídy vrátili, jiní tam
vstoupili úplně poprvé. Nové prvňáčky
doprovodili do školy nejen jejich rodiče,
ale přišli je přivítat i zástupci obce. Mnoho úspěchů a zdarů jim přišel popřát pan
starosta Tomáš Ingr, paní místostarostka
Martina Dominová a také členky SPOZ
paní Alena Slabá a Jiřina Chludilová. Dětem předali i pamětní listy k zahájení
školní docházky a také malé dárkové balíčky. Pak už se děti začaly seznamovat se
všemi budoucími povinnostmi, které je ve
škole během roku čekají.
Do 1. třídy letos nastoupilo celkem 7 žáků:
Tomáš Domanský
Šimon Grimm
Gabriela Heroschová
Klára Jurdáková
David Konečný
Petr Postalkov
Karolína Zelenáková
Také v mateřské školce se objevilo několik nováčků. Pro ně však bylo zatím
největším úkolem vydržet poprvé několik
hodin bez maminky. Podle usměvavých
tvářiček však bylo znát, že to pro žádné dítko není žádný problém a všichni si vesele
hráli s novými kamarády.
Popřejme tedy dětem, aby se jim ve
škole i ve školce líbilo a získaly zde co
nejvíce znalostí, zážitků a také kamarádů.
Bc. Simona Jelénková

Některá úskalí nového občanského zákoníku - část II.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tentokrát se již podruhé pokusím upozornit
na některé projevy nové právní úpravy,
které jistě stojí za povšimnutí.
Bezformální právní jednání. Nová
práv ní úpra va pro práv ní jed ná ní
nevyžaduje písemnou formu. Vychází se
ze zásady, že každý má právo si zvolit
pro své právní jednání libovolnou formu,
není – li ve volbě formy omezen ujednáním, nebo zákonem. Dejme tomu, že
jeden podnikatel bude druhému dlužit
nemalou částku peněz. Jednoho dne se
oba tito podnikatelé náhodou střetnou při
rybolovu, v dobré náladě, a dlužník se
optá svého věřitele, zda by mu náhodou
jeho dluh neprominul. Věřitel v dobrém
rozmaru na tuto otázku dlužníkovi kývne
na souhlas, tím pádem byl bez dalšího
celý dluh prominut.
Nový občanský zákoník nově formulu je tzv. předsmluvní odpovědnost.
Jedná se o situaci, kdy osoba zahájí jedPasohlávský zpravodaj

nání o smlouvě a v takovém jednání
pokračuje, aniž má skutečně v úmyslu
smlouvu uzavřít. Taková osoba je tedy
následně odpovědná za škodu vzniklou
v důsledku toho, že ke vzniku závazku uzavření smlouvy nedošlo. V praxi bychom mohli být odpovědni například
v případě, že bychom oslovili majitele
pozemku, aby nám jej prodal. Majitel by
s prodejem souhlasil, nechal by vypracovat kupní smlouvu a za vypracování této
smlouvy by zaplatil. My bychom nakonec řekli, že už o pozemek nemáme
zájem. V takovém případě bychom byli
povinni zaplatit majiteli pozemku to, co
vynaložil za přípravu smlouvy. V praxi
jistě nalezneme mnoho dalších variant
předsmluvní odpovědnosti.
Dě dění dlu hů. Před cho zí práv ní
úprava stanovila, že dědic odpovídá za
dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědic tví. Nová práv ní úpra va je
vystavěna na zcela opačné zásadě, tedy

že dědic dědí všechny dluhy zůstavitele
a nepostačí - li k jejich úhradě zděděný
majetek, pak musí dědic dluhy uhradit ze
svého. Existuje však způsob, jak se tomu to ne bez pe čí vy hnout, a to tzv.
vyhrazení soupisu pozůstalosti. Pokud si
dědic vyhradí soupis pozůstalosti, pak
bude povinen k úhradě zůstavitelových
dluhů pouze do výše nabytého dědictví,
nikoliv v plné výši. Jestliže však dědic
zatají některé předměty a dodatečně se
prokáže jejich existence, pak pro dědice
přestane platit ochrana, kterou mu
poskytoval soupis pozůstalosti a bude
povinen uhradit dluhy v plné výši
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Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka el. energie v Pasohlávkcách:
dne 14. 10. 2014 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast:
Ø lokalita nad kostelem včetně obecního úřadu, kina a autobusové zastávky
Ø lokalita sídliště
Ø hlavní ulice od Drnholce po č. p. 68 a 210 (u kostela) včetně ubytovny Laguna.
dále
- Odběratelská trafostanice Pasohlávky Podávací stanice 3 II. (č. 500747) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
- Odběratelská trafostanice Pasohlávky Podávací stanice 3 I. (č. 500746) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
- Odběratelská trafostanice Pasohlávky Závlaha (č. 500750 - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti
považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333 nebo navštivte http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Omluva

V červenci oslavila 70. narozeniny paní Anna Úradníková.
Touto cestou se jí omlouvám, že její
narození nebylo zveřejněno v aktuálním
měsíci ve zpravodaji, stalo se to moji
chybou. Paní Ůradníková byla u zrodu
tohoto zpravodaje a byla jeho dlouholetou šéfredaktorkou, dlouhou dobu vedla
místní knihovnu a pracovala v ČSŽ. Dodatečně přejeme hodně štěstí, zdraví
a rodinné pohody.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Jubilanti - říjen
Moravcová Eva
75 let
Pinkavová Vlasta
73 let
Úradník Cyril
73 let
Kovařík František
71 let
Vašíčková Jaroslava
69 let
Fajmon Jan
69 let
Grimm Jaroslav
67 let
Kadlíčková Zdenka
67 let
Sedlák Miroslav
61 let
Fajmonová Marie
61 let
Zemánková Zdenka
60 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí,zdraví a rodinnou pohodu.

Svatba
Na Obecním úřadě v Pasohlávkách uzavřeli v sobotu 30. 8. 2014
manželství Alena Bugalová a Michal Očko.
Novomanželům blahopřejeme.
Alena Slabá
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