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Okénko starosty
Vážení spoluobčané a návštěvníci obce Pasohlávky, začaly prázdniny, nejkrásnější období pro děti, které si budou užívat zaslouženého volna po školním roce a čas
dovolených převážné většiny pracujících. Dovolte mi informovat Vás o dění v obci.
V měsíci květnu byla zprovozněna nově vybudovaná páteřní technická a dopravní
infrastruktura spojující aquapark a autokemp s obcí. V rámci této stavby byly vybudovány inženýrské sítě (vodovod pitné vody, vodovod užitkové vody, vodovod
termální vody, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, plynovod, chránička pro
optotrubky, silnice, chodník, cyklostezka, veřejné osvětlení a výsadba zeleně). Investorem této akce byla společnost Thermal Pasohlávky a. s., která je vlastněná 1/3 obcí
Pasohlávky a 2/3 Jihomoravským krajem. Celkové náklady akce jsou ve výši
250 mil. Kč. Na předmětnou výstavbu byla získána dotace ve výši téměř 100 mil. Kč.
Jelikož je tato infrastruktura budována z dotací a má sloužit k zainvestování území pro
budoucí lázeňskou zónu, je po celé délce komunikace povolena rychlost pouze 30 kilometrů za hodinu a po celé délce je zakázáno stání.
V rámci této výstavby se zrušilo i parkoviště před restaurací U Lasa a tento prostor
byl zcela změněn. Po výstavbě infrastruktury obec zainvestovala dokončení prostranství u nově vybudované páteřní komunikace mezi cukrárnou a restaurací U Lasa.
Před restauraci jsme umístili květináče a zrekultivované prostranství se osadilo zelení
a květinami. Věříme, že i přes původní výtky bude tato plocha jednou z těch pěknějších částí obce.
Taktéž jsme dokončili výstavbu cyklostezky kolem odvodňovacího kanálu, která
propojuje novou páteřní komunikaci s již vybudovanou promenádou. V současnosti se
upravuje prostor kolem odvodňovacího kanálu a v podzimních měsících by se v tomto
prostoru měla vysázet zeleň, aby vznikl parčík k oddechu a relaxaci. U rekreačního zařízení Laguna byly opraveny chodníky a přístup do restaurace Laguna.
V druhé půli měsíce června byl na prostranství mezi hřištěm a promenádou vybudován fitpark (venkovní posilovací stroje). Několik posilovacích strojů bylo
umístěno i do plochy zeleně u přístaviště. Tyto posilovací stroje jsou určené pro
všechny věkové kategorie, takže i senioři si mohou na těchto strojích zasportovat.
Při využívání těchto strojů prosím dodržujte pokyny uvedené na tabulích.
Po prázdninách by se měla rozběhnout výstavba víceúčelového hřiště u rekreačního zařízení Laguna. Místo současné asfaltové plochy bude vybudováno hřiště
s umělým povrchem, které bude sloužit jak místním občanům, tak i turistům. Bude
zde možné hrát tenis, volejbal, nohejbal, košíkovou, fotbal a jiné míčové hry.
Doporučujeme občanům i návštěvníkům obce návštěvu autokempu ATC Merkur Pasohlávky. V letní sezoně se v kempu koná bohatý kulturní program a každý
večer hraje letní kino.
Přeji Vám všem, jak občanům obce, tak i návštěvníkům naší obce, pěkně prožité
letní měsíce a načerpání nových sil do další práce či školy.
Tomáš Ingr

Redakce zpravodaje informuje
Vážení čtenáři,
je doba letních prázdnin a tak, jako roky předešlé, budete mít nové číslo zpravodaje ve svých schránkách až v měsíci září. Jestli máte nějaké nápady nebo podněty
nebo co Vám ve zpravodaji chybí, napište to a vhoďte do schránky obecního úřadu
nebo do schránky na čísle popisném 8. Redakční rada se tím bude zabývat.
Přeji Vám všem příjemně strávené letní měsíce, pěknou dovolenou a dětem slunečné prázdniny.
Alena Slabá - šéfredaktorka

Z jednání rady
a zastupitelstva
Výpis z usnesení rady obce ze
dne 26. 5. 2014
RO schvaluje:
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.000 Kč za účast s atrakcemi panu J. K.,
při pořádání akce "Den dětí",
- nákup el. energie pro rok 2015 dle předložené cenové nabídky a schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky
a E.ON Energie, a. s.,
- zadání výzvy na podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci "Sportoviště pro děti a mládež". Realizace
projektu bude hrazena z rozpočtu obce
i bez získání dotace na realizaci hřiště,
- zápis z hod no cení nabídek ze dne
26. 5. k zakázce "Rekonstrukce čerpacích stanic na síti - č. 1 a č. 2" a schvaluje
doporučení komise na výběr zhotovitele
- společnost ZEMSKÝ Rohatec, s. r. o.,
Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2014
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a ZEMSKÝ Rohatec, s. r. o.,
- uzavření pojistné smlouvy č. 0530150017
mezi smluvními stranami Hasičská
vzájemná pojišťovna, a. s. Římská 45,
120 00 Praha 2 a Obec Pasohlávky
(úrazové pojištění skupiny osob - brigádníci obce),
- uzavření pojistné smlouvy č. 0530150018
mezi smluvními stranami Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha 2 a Obec
Pasohlávky (úrazové pojištění zaměstnanců obce - dopojištění),
- uzavření Změny č. 4 Smlouvy o dílo na
provedení územního plánu Pasohlávky
mezi smluvními stranami AR projekt,
s. r. o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
a Obec Pasohlávky,
- na základě žádosti sdružení Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o. s., Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč,
a dále schvaluje uzavření Smlouvy

Z jednání rady a zastupitelstva obce
o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o. s., Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov,
- na základě žádosti Občanského sdružení BILICULUM,
Růžová 561/1, 692 01 Mikulov, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč, a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a Občanského sdružení BILICULUM, Růžová
561/1, 692 01 Mikulov,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 024909/14/ORR mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
a Obec Pasohlávky (dotace na provoz TIC),
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy
běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce
2014 č. 024665/14/ORR mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno a Obec
Pasohlávky (dotace na údržbu cyklostezky),
- zadání soutěže na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb společnosti Aukční poradenské centrum,
s. r. o., Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno,
- předložený ceník nabízených služeb v Turistickém informačním centru Pasohlávky,
- na základě žádosti knihovnice poskytnutí finančního příspěvku pro knihovnu v rámci akce "Už umím číst, už umím
psát" aj. pro děti místní základní školy,
- podání výpovědi na Smlouvu o poradenství k DPH uzavřenou mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a ON - OK
Libina, s. r. o., Libina 95, PSČ 788 05,
- na základě žádosti M. K., výjimku z nočního klidu v období
1. 6. 2014 - 30. 9. 2014 do 24:00 hod. při provozování vinného sklípku. V případě stížností na provoz vinného sklepa
na nadměrnou hlučnost si rada vyhrazuje právo povolení
výjimky zrušit,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne 9. 6. 2014
v 18:00 hod.
RO souhlasí:
- na základě žádosti společnosti H. R. S., a. s., se sídlem
Truhlářská 1108/3, 1100 00 Praha 1, se změnou stavby
před dokončením dle předložené projektové dokumentace
"Polyfunkční dům Pasohlávky - Změna stavby před dokončením", zpracované společností H. arch projekt s. r. o.,
Dobrovolského 5, Hodonín,
- se zpracováním projektové dokumentace pro plynofikaci
v ATC Merkur dle doporučené varianty RWE GasNet,
s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
- na základě cenové nabídky společnosti Mustela, spol.
s r. o., Brod nad Dyjí, s opravou chodníku u RZ Laguna za
nabízenou cenu.
RO bere na vědomí:
- cenovou nabídku na nové veřejné osvětlení u vinných
sklípků na Mušově a předkládá k projednání na jednání Zastupitelstva obce,
- dopis Povodí Moravy, s. p. - Odpověď na žádost o odprodej části pozemků,
- informace o vyúčtování akce "Zahájení turistické sezony
v ATC Merkur",
- pozvánku společnosti Srdce v domě Klentnice na akci
"Den otevřených dveří",
- plnění rozpočtu obce za leden - duben 2014.
RO nesouhlasí na základě žádosti spolumajitelů pozemku
p. č. 5146 v k. ú. Mušov, s dělením předmětného pozemku pro
účely vzniku veřejné komunikace. Při pozemkové úpravě byl
pro přístup k tomuto pozemku určen pozemek p. č. 5282, proto
RO nevidí důvod k jeho dělení.
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RO nesouhlasí na základě žádosti společnosti Projekty Sedláková s. r. o., Trboušanská 814, Dolní Kounice, s dodatečným
povolením stavby - oplocení, mobilní sklad, suché WC, na pozemku p. č. 5146 v k. ú. Mušov. Pozemek je dotčený stavební
uzávěrou. Obec trvá na odstranění všech nepovolených staveb
v daném území.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 9. 6. 2014
RO schvaluje:
- na základě žádosti společnosti DD plus v. o. s., Pekárenská
330/12, 602 00 Brno, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zařízení RWE GasNet, s. r. o., na stavbu
"Plynofikace lázeňské zóny, I. - III. etapa", uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, v rámci stavby "Plynofikace lázeňské zóny, I. - III. etapa",
- na základě žádosti občanského sdružení Moravská národní
obec, o. s., Jetelová 498/13, 644 00 Brno - Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. 7. 2014., vyvěšení moravské vlajky u budovy Obecního úřadu dne 5. 7. 2014
v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, den státního svátku v ČR,
- uzavření Smlouvy o umístění a provedení části kanalizačních sítí a vodovodu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sítě mezi smluvními stranami Thermal
Pasohlávky, a. s., a Obec Pasohlávky,
- zápis z hodnocení nabídek ze dne 9. 6. 2014 na zakázku
malého rozsahu "sportoviště pro děti a mládež" a schvaluje
doporučení komise na výběr zhotovitele - společnost JOSLA Fitpark s. r. o., Hviezdoslavova 12, 405 02 Děčín,
- uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2014 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společnost JOSLA Fitpark s. r. o.,
Hviezdoslavova 12, 405 02 Děčín.

RO bere na vědomí Zápis z pracovního jednání zástupců zakladatelů společnosti Mušov - Brána do římské říše, o. p. s.,
konaného dne 3. 6. 2014.
RO bere na vědomí plnění rozpočtu obce za leden - květen 2014.
RO souhlasí s doplněním směrových cedulí v obci před odbočkou na aquapark u restaurace U Lasa. Úpravy a výrobu
směrovek si zajistí a zrealizuje aquapark na vlastní náklady.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 2/2014,
- účetní závěrku obce Pasohlávky za rok 2013,
- závěrečný účet obce Pasohlávky za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Pasohlávky, a to bez výhrad,
- zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za
rok 2013, a to bez výhrad,
- poskytnutí půjčky ve výši 40.000 Kč čtyřem občanům a ve
výši 70.000 Kč J. Z.,
- bezúplatný převod pozemků p. č. st. 403 o výměře 10 m2
v k. ú. Pasohlávky, na rekonstrukci a obnovu kapličky do
vlastnictví Obce Pasohlávky,
- odkoupení pozemků p. č. 3163/358 o výměře 6.732 m2 a p. č.
3163/755 o výměře 3.000 m2, oba v k. ú. Mušov, oddělené geometrickým plánem č. 568 - 2036/2014 ze dne 19. 5. 2014,
které vznikly z pozemku p. č. 3163/358 o výměře 9.732 m2
v k. ú. Mušov, od společnosti Thermal Pasohlávky a. s., 691
22 Pasohlávky 1, IČ: 27714608, za cenu 560 Kč/m2,
- uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků p. č. 3163/358
o výměře 6.732 m2 a p. č. 3163/755 o výměře 3.000 m2, oba
v k. ú. Mušov, mezi Obcí Pasohlávky a společností Thermal Pasohlávky a. s.,
- uzavření Smlouvy o advokátní úschově mezi Obcí Pasohlávky, Pasohlávky 1, společností Thermal Pasohlávky a. s., Pasohlávky 1 a M. J.,
Pasohlávský zpravodaj

- směnit pozemky p. č. 3149/12 o výměře
157 m2, (orná půda), p. č. 3149/14 o výměře 408 m2 (orná půda), p. č. 5144 o výměře 4007 m2 (orná půda) v k. ú. Mušov,
ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek p. č. 5145/2 o výměře 7143 m2
(orná půda), který vznikl oddělením
z pozemku p. č. 5145 a za pozemek p. č.
5155/2 o výměře 2001 m2 (orná půda),
který vznikl oddělením z pozemku p. č.
5155, dle geometrického plánu č. 562 2316/2013 ze dne 17.3.2014 v k. ú. Mušov, ve vlastnictví společnosti Landmann s. r. o., Březí. ZO ukládá starostovi
obce uzavření směnné smlouvy na směnu výše uvedených pozemků,
- změnu zakladatelské listiny společnosti
Pasohlávská rekreační s. r. o., 691 22
Pasohlávky 1.
ZO bere na vědomí výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a. s. za rok 2013.
ZO revo ku je usnesení Zastu pitelstva
obce ze dne 28. 4. 2014, bod č. 5).
ZO na základě žádosti společnosti NET
and GAMES a. s., Brno, nesouhlasí s udělením
výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013,
kterou se zakazuje na území obce Pasohlávky
provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní
videoloterní terminály a jiné podobné hry povo lo va né podle § 50, odst. 3, zá ko na
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.
ZO bere na vědomí výroční zprávu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. 2013.

Informace o odpadech
Milí třídící přátelé,
výsyp každé nádoby se platí!Efektivním využíváním nádob můžete v rámci
ISNO ušetřit až 25 % poplatku za odpady. Stačí jen šlapat PET lahve, rozlepovat
papírové krabičky a přistavovat plné popelnice. Jelikož chceme odpady svážet
efektivně, rozhodli jsme se tuhle informaci sdělit všem (především těm, kteří nečtou obecní periodikum). Připravili jsme akci "Neplaťte za vzduch". Akce spočívá
v upozorňování občanů, kteří na efektivitu svozu nehledí a přistavují k výsypu poloprázdné nádoby. Naši chlapi mají za úkol do poloprázdných nádob pod víko
přivřít letáček, který upozorňuje na neefektivní využití nádoby. Aby se chlapům
do popelnic lépe dívalo, budou do nich dostávat prémie. Když ve své popelnici
uvidíte bílý lístek s logem STKO a nápisem prémie, tak jej prosíme, zanechte v nádobě. Děkujeme.
Nejmenovaná paní z Mikulova nám přišla vysvětlovat, že není možné nádobu
přistavovat jen plnou, že nádoba zapáchá. Ano, souhlasíme s tímto tvrzením, ale to
jen v případě, když se netřídí bioodpad. Každý takový argument je pro nás vhozená rukavice, kterou je třeba prostřednictvím důkazů potvrdit nebo vyvrátit.
Bohužel nás nenapadlo nic "šílenějšího", než se na to důkladně podívat - a to doslova. Svezli jsme ve vybraných obcích náhodně dvacet popelnic, které jsme
ručně přebrali na jednotlivé komodity. A výsledek?
Občané zapojení do ISNO v nádobě měli 72 % netříditelného odpadu a 28 %
tříditelného odpadu jako je papír, plast, textil a bioodpad, který tam byl ojediněle ve
formě plesnivého pečiva nebo slupek od citrusů. Občané nezapojení do ISNO v nádobě měli 43 % netříditelného odpadu a 57 % tříditelného odpadu, přičemž bioodpadu
v některých nádobách bylo i 41 %. Při rozboru posledních nádob jsme už i po čichu
poznali, o jaký odpad se bude jednat. Závěr je takový, že kdo svědomitě třídí bioodpad, tomu popelnice nezapáchá.
Co se rozborů týče, výsledky nás mile překvapily. Popravdě řečeno jsme to čekali horší. Skladba některých popelnic byla naprosto do konalá tj. 100%
přetříděná. Některé popelnice byly zase naopak dokonale netříděné, ale i za ty
jsme rádi, protože je co zlepšovat.
S pozdravem popeláři STKO

Už umím číst, už umím psát 2014
Rok se sešel s rokem a opět přišel čas pozvat naše prvňáčky
i s paní učitelkou do knihovny. V průběhu školního roku se děti
naučily číst i psát. A komu za to patří poděkování? V první řadě
paní učitelce za její trpělivost, díky níž se děti vše naučily. Poděkování patří také rodičům, kteří nabyté vědomosti ze školy doma
s dětmi dále rozvíjeli. Ovšem největší poděkování patří prvňáčkům, ti už dnes umí číst i psát a za to jim patří zasloužená odměna.
Proto naše knihovna pokračuje v tradici "Už umím číst, už
umím psát."
Do pamětní knihy byl zapsán školní rok 2013/ 2014
Jména žáků první třídy:
l Helešic Aleš
l Kadlíčková Alena
l Masopustová Annemarie
l Minaříková Eliška
l Procházková Miroslava
l Vrška Ondřej
l Zámečník Šimon
Jméno třídní učitelky: Bártová Dagmar
Nejprve se prvňáčci podepsali do pamětní knihy a tím dokázali,
že už opravdu umí psát. Poté jim paní knihovnice předala pamětní
listy, aby na tento slavnostní den měli hezkou památku. Dále děti
dostaly kartičky do knihovny s předplatným na jeden rok.
Došlo také na vyhlášení nejlepšího čtenáře. Tento rok se
pani učitelka nemohla rozhodnout, proto vyhlásila dva nejlepší
čtenáře. Nejlepšími čtenáři školního roku 2013/2014 se stali
Procházková Miroslava a Zámečník Šimon. Mirečka dostala
za odměnu knihu "Pohádky pro malé princezny" a Šimonek
knihu "Dobrodružné pohádky pro kluky". Nakonec ale byli
obdarování úplně všichni, jak prvňáčci tak i druháčci.
Po slavnostní části začala zábava složená ze samých soutěží.
Děti byly rozděleny do dvou družstev s kapitány Mirečkou
Pasohlávský zpravodaj

a Šimonkem. Nejprve děti řešily několik kvízů, potom hrály hru
s písmenky a na závěr ukázaly i znalosti z prvouky a matematiky.
Vítěz ale může být jen jeden. Zvítězilo družstvo pod vedením
Mirečky. Ovšem paní knihovnice potěšila sladkou odměnou vítěze i poražené. Když už se blížil konec našeho setkání, došlo i na
čtení pěkné pohádkové knihy "Zajíček Ouško jde do školy."
Četli úplně všichni, děti, paní učitelka i paní knihovnice.
Fotečky ze setkání prvňáčků najdete na webových stránkách naší knihovny: www.knihovnapasohlavky.webk.cz
Touto cestou bych ráda poděkovala obci Pasohlávky za finanční příspěvek na tuto akci.
Kratochvílová Alena
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Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky 9. - 10. 5.
Letošní zahájení začalo proti předchozím ročníkům nezvykle
v pátek v 19 hod. vystoupením skupiny Kosovci (název této skupiny pochází, ne jak se většina lidí domnívá, ze slavného Kosova,
proslavené Jugoslávské oblasti, ale melodického štěbetání ptáčka, který vás nad ránem doprovází ze zábavy a jmenuje se KOS)
a koncertem legendární skupiny Citron. Osazenstvu Citronu se
na podium moc nechtělo, hrál se totiž hokej. Smlouva je smlouva, proto ve 21:30 hod. začal koncert, na který dorazilo spoustu
fanoušků. Náměstíčko, kde akce probíhala se zcela zaplnilo. Kapela měla obrovský úspěch a své fanoušky nadchla. Zábava
pokračovala se skupinou Kosovci až do ranních hodin.
V sobotu přesně ve 12:30 hod. vypuklo slavnostní zahájení,
kde na podiu návštěvníky přivítal ředitel Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H) a sta ros ta obce Pa so hláv ky, To máš Ingr.
Následovalo vystoupení mažoretek z Pohořelic, které již tradičně akci zahajují. Slečny ve věku čtyř až třinácti let (celkem
49 dětí) předvedly skvělý výkon a krásné kostýmy. Dle vyjádře ní ro di čů, prostřed nic tvím Mgr. Jany Plev zo vé, která
mažoretky vede, byli děti i rodiče nadšeni a vzkazují: "Je zde
více atrakcí, což dětem vyhovuje a Kristína, ta byla skvělá".
Děti tančily totiž na její píseň Horehronie.
Funny Angels, tak to se musí vidět a zažít! K nám přijela sedmdesátičlenná sestava malých dětí, větších dětí a maminek.
Prťata s vystoupením Sosáčkama sosáme, maminky s tanečkem
Konec maminek v Čechách a dalšími. Krásné kostýmy a skvělé
taneční kreace byly rozděleny do dvou bloků. Nadšení i radost
rodičů i dětí z pozvání do kempu bylo velké. "Děti i rodiče se na
Mušov vždy těší, děkujeme za pozvání," vzkázala Lenka Šibravová. Folklórní soubor Jarabáček z Drnholce měl v tento den
dvě vystoupení. Nejdříve vystoupili v Mikulově a potom u nás
zpívali a tančili skočné i čardáš z oblasti Kyjovska. V odpoledním bloku zpestřily na pár minut program dívky ze ZŠ Drnholec
a jejich vedoucí Bronislava Šimčíková, která soubor i "klokany" vede. Folklór vystřídal country tanec Novoveských štístek.
Změna oproti programu nastala ve 14:30 hod., kdy náměstíčko
roztančila kapela Lidopop, místo skupiny Svatý pluk. Ta
bohužel ze závažných důvodů vystoupit nemohla.
Program pokračoval dle plánu. Náměstíčko zahltila hudba
Tří sester Banditos. Ing. Martin Kučera - kapelník vzkazuje:
"Mám k Pasohlávkám krásný vztah, protože sem rád jezdím na
dovolené. Ovšem netušil jsem, že tu umíte i kouzlit, protože
když jsem otevřel dveře dodávky a ovanul mě rozpálený
vzduch, rázem jsem se ocitl začátkem května uprostřed pravé
letní pohody. A což teprve, když jsme si sedli na naklizeném náměs tíč ku a okoš to va li ji ho mo rav ské víno od Vi nařství
Holánek. No, ale pak jsme už museli jít hrát… Myslím, že tahle
dobrá "pasohlávská" nálada byla v našem vystoupení hodně
znát a že jsme se trefili do noty i všem návštěvníkům. Budeme
se těšit zase někdy příště a ať vám vyjde celá sezona! Hurááá!"
Vystoupení mladé slovenské zpěvačky Kristíny bylo famózní. Náměstíčko se zcela zaplnilo fanoušky, atmosféra byla
skvělá. "Chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie na Vašu
akciu do Pasohlávok. Cítila som sa u Vás výborne, zažila som
úžasnú atmosféru vďaka dobre naladenému publiku a príjemnému prostrediu. Veľmi rada sa k vám vrátim aj v budúcnosti,"
řekla Kristína Peláková.
Po této křehké slečně nastoupila na podium už podruhé
v našem kempu skupina Škwor. Hodinu a půl bavili tito na pohled tvrdí hoši zaplněný prostor náměstíčka. "Snažím se chodit
na všechny jejich koncerty, je to má oblíbená kapela. Nemohla
jsem vynechat ani Pasohlávky, kde opět nezklamali." Takto se
o kapele vyjádřila paní Leona.
S malým zpožděním vystoupila i slovenská kapela INEKAFE. Na tu se zřejmě těšilo nejvíce fanoušků a tak si hodinku
skvělé muziky všichni užívali, náměstíčko praskalo ve švech.
A Vratko Rohoň, zpěvák kapely napsal: "Ešte raz by sme sa radi
poďakovali za super akciu a veríme, že sa stretneme aj na ďalších ročníkoch v budúcnosti. Prajeme skvelú sezonu 2014!"
Po zbytek večera hrála úžasná kapela Kanci paní nadlesní,
jejíž zpěvák a kytarista Petr Simandel byl jedním z letošních
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účastníků X faktoru.
A co se odehrávalo na pláži u velké Laguny? Skupina historického šermu Baštýři předvedla skvělá vystoupení poprvé
u nás také s koňmi. Děti i dospělí doslova okupovali celý
prostor, kde kromě rytířského ležení byla možnost svezení na
koni, střelba z luku a další. Stejná skupina připravila i grandiózní oh ňo vou show s názvem Vášeň v plamenech a také
ohňostroj, který proběhl po koncertu Inekafe.
Na pláži bylo opravdu přímo srocení dětských aktivit. Umělecká agentura Lev připravila to nejlepší ze své nabídky. Děti mohly
čtyři hodiny dovádět a také toho využily. Skotačily s čarodějnicí, lítaly na košťatech, vařily lektvary, mohly se potkat s vodníkem,
čertem, bílou paní či vílou. Sedmihlavý drak, peklo a obří pavouk
a také princ Guliver. To vše a spoustu dalšího bylo připraveno
pro děti. A že jich taky bylo a všechny byly nadšené, plné úsměvů,
radosti a zážitků. Kousek od pláže v 16:00 hod. proběhla na "stanovišti" Komety Brno autogramiáda hráčů "A" týmu. Kdo přijel?
Ondřej Dlapa, David Ostřížek, Vojtěch Němec a Martin Pešout.
Lunapark, 3D lukostřelba, výtvarná dílna s Poštovní spořitelnou, aquazorbing, jízda na segway, jízda na ponících, velké
množství stánků a spousta dalších aktivit byla k dispozici po
celý den všem návštěvníkům. A těch bylo hodně. V sobotu byl
počet všech osob, kteří byli v kempu vyšší než pět tisíc. Takový
počet je opravdu potěšující. A jak hodnotili akci její účastníci?
Perfektní akce plná muziky, nejrůznějších vystoupení a fajn
lidí. Moc jsme si to užili - Vinařství Holánek.
Včera bylo úplně super, skvělý program i ohňostroj, super,
že jsme se mohli skrýt, když pršelo a nezmokli jsme. A na tolik
lidí WC v čistotě, klobouk dolů organizátorům - J.
"Na otvírací sezonu ATC Merkuru v Pasohlávkách jsem
přijela proto, že mi komplexnost programu a cenová dostupnost
přišly jako nejlepší varianta jak strávit krásnou sobotu s přítelem a jeho synem. Bylo to nad naše očekávání! Ačkoliv jsme
z Břeclavi, neváhali jsme opomenout akce v místě bydliště či ve
Valticích a přijeli. Naprostá spokojenost, přijedeme příště
zase!" řekla Lucie Košťálová.
"V sobotu 10. května jsem navštívila ATC Merkur Pasohlávky, kde se konalo zahájení letní sezóony, spojené s vystoupením
spousty hudebních kapel a tanečních skupin. Počasí bylo pravděpodobně na objednávku, všichni se bavili výborně, co více si
přát? Každý si našel to, co je jeho srdci nejbližší. Rodinky s dětmi
i příznivci rocku. Nad Pálavskými vrchy sluníčko, pod nimi za
150 Kč velké veselíčko," sdělila paní Kuncová z Břeclavi.
"Na letošním zahájení mě potěšila skvěle zvládnutá organizace našlapaného programu. Díky tomu jsme si bez přestávky
užili celý den od startu až po afterparty," pověděl jeden z mnoha
ubytovaných v karavanu.
V sobotu vám to na Merkuru dokonale vyšlo a i my jsme si
to užili. Všechny programy byly skvělé a moc se nám to líbilo.
Večerní hřmotná hudba už byla nad naše smysly.
"Pro někoho léto oficiálně začíná 21.června. Pro mě je start
toho nejhezčího ročního období druhou sobotu v květnu, kdy se
zahajuje sezona a otevírají se brány ATC Merkur všem odpočin kuchtivým. Multižánrový program, pro nejmenší i ty
nejdivočejší, krásy okolní přírody, klid a pohoda a každoročně
se zvyšující počet návštěvníků má slova jen potvrzují!" sdělil
moderátor akce, Ondřej Blažmen Blaho.
Celý den byl prosluněný pálavským sluníčkem, počasí nám
přálo, ale po půlnoci se spustil déšť. Stejně však nezabránil
skvělé zábavě těm vytrvalejším účastníkům až do 02:00 hod.
Nezbývá než poděkovat všem vystupujícím za skvělé výkony a také sponzorům, kteří přispívají finančně či cenami do
slosování. Mimochodem, slosování proběhlo po koncertě Kristíny za účasti pana starosty a ředitele společnosti. A dík patří
také místnímu SDH, jehož členové ochotně nabídli pomoc, kterou ještě jednou tímto oceňuji.
A tak, co dodat, důležité je také to, že jste přišli vy, návštěvníci a vytvořili nádhernou atmosféru.
A jak hodnotí celou akci ředitel společnosti Pasohlávská rekreační, Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H)?
Pasohlávský zpravodaj

"Přiznám se, že po celou dobu jsem
měl obavy, aby vyšlo počasí, protože
celý týden předpovědi nevěstili nic dobrého. Ale po vydařeném pátečním večeru
a jeho ohlasu od hostů, se kterými jsem
měl možnost mluvit, jsem začal i já optimisticky věřit, že by se mohl vydařit
i celý sobotní program. Mile mě v průběh u ce l é h o so b o t n í h o o d p o led n e
překvapila obrovská účast návštěvníků.
Za sebe se mi z programu líbilo vystoupení zpěvačky Kristíny a skupiny Škwor.
I přesto, že jsem si z pracovních důvodů
nemohl naplno užít každé vystoupení,
program byl skvělý a hosty bavil, což je
vlastně to nejdůležitější.
Rád bych využil této příležitosti a podě ko val ješ tě jed nou všem na šim
spon zo rům, ob chod ním a mediálním
partnerům, panu starostovi Tomáši Ingrovi, za podporu a pomoc obce Pasohlávky,
Dobrovolným hasičům z Pasohlávek za
jejich pomoc při řešení problému se stanem pro vystupující, ale hlavně chci
poděkovat všem zaměstnancům společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o., kteří
se spolupodíleli na zajištění tohoto dvouden ní ho ma ra to nu, jak při za jiš tě ní
organizační stránky samotného programu, tak při zajištění úklidu toalet a celého
prostoru kempu. Jsem osobně velice potěšen, že máme pracovníky, na které se
mohu i při takových náročných akcích
spolehnout. Děkuji všem ještě jednou."
Věřím, že i vy jste byli spokojeni a těšíte se na dal ší akce v ATC Mer kur
Pasohlávky.
Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s .r. o.

Výlet do ZOO Vídeň - Schönbrunn
Dne 7. června 2014 jsme
se s našimi občany vypravili
na výlet do ZOO. Vídeňská
zo o lo gic ká za hra da pa t ří
mezi nejhezčí, ale přitom
nejstarší zoologické zahrady
na světě a leží v rozsáhlém
parku zámku Schönbrunn.
V ZOO Vídeň se chová
kolem pěti set druhů zvířat
s vysokým důrazem na přirozenost životního prostředí.
K vidění jsou zde i velice
vzácné druhy zvířat jako jsou
např. orangutáni, pandy, koaly, nosorožci, hroši, sloni a novinkou oproti minulému roku pro nás byl výběh s ledními
medvědy. Pečlivě umístěné výběhy a pavilony zajistí velice snadný pohyb po zahradě
a zhlédnutí všech druhů zvířat za postupného procházení celým parkem. Zahrada také nabízí velké množství nejrůznějších atrakcí v podobě dětských hřišť a průlezek, kde děti
dováděly, zatímco rodiče odpočívali na lavičkách, prohlíželi mapky zoo a plánovali další
trasy, po kterých se vydají. Zoo nabízí i krátké programy v určitých časových intervalech,
kdy například můžeme přihlížet krmení zvěře nebo zažít bouři v tropickém pralese.
Všechny expozice jsou navíc vhodně doplněny rostlinami, takže si připadáte jak
ve volné přírodě. Nejhonosnější je tropický pavilon, což je obrovský skleník s expozicí pralesa, kde se můžete pohybovat v jednotlivých výškových úrovních lesa a volně
pozorovat ptactvo či kaloně, kteří nehnutě spí u stropu.
Mimořádným zážitkem jsou expozice, kam vstoupíte přímo ke zvířatům, jako například velké ptačí voliéry, kde kolem vás prolétají barevní pěvci a papoušci
nejrůznějších druhů nebo navštívíte jeskyni, kde je naprostá tma a jen tiše ševelící křídla netopýrů vám občas zavadí o vlasy. (příjemný zážitek, nutno absolvovat!).
Během jednoho krásného slunečného dne jsme procestovali hned několik zemí.
Podívali jsme se do mořského světa, tropického pralesa, na poušť, prohlédli jsme polární část pro arktická zvířata, zavítali do Afriky a hlavně si domů přivezli spoustu
krásných zážitků a fotografií.
Tak už se těšíme na další povedený výlet za poznáním a krásou.
Iveta Žaludková

Mezinárodní den dětí
Každý rok se prvního června slaví Mezinárodní den dětí. Tento svátek se slaví v mnoha zemích a má upozornit na práva a potřeby všech dětí. U příležitosti
tohoto dne jsou připraveny různé společenské a sportovní akce. Tak tomu bývá
i u nás, v naší krásné vesničce. 31. května 2014 se od 14:00 hod. za místním fotbalovým hřištěm a u Yacht klubu konal Den dětí, kterého se zúčastnilo 102 dětí.
Když smícháte ingredience v podobě pěkného počasí, spojíte několik výborných lidí a jejich nápadů na zábavu, přidáte dětské nadšení, radost,
spokojenost a úsměv a ochutnáváte společně s těmi, které máte rádi, tak vznikne
ten nejlepší recept, kdy každé sousto nabízí jinou chuť a na své si přijde i ten
největší labužník. Tento rok jsme pro děti "upekli" celkem 13 různých stanovišť se zajímavými soutěžemi. TJ Zetor soustředil disciplíny na fotbal
a dovednosti s míčem Děti absolvovaly slalom s kopačákem, dále jím házely na
kopačky navěšené na branku nebo dobře namířeným kopem do míče musely
trefit brankáře. Velký kus přírody a myslivosti jsme na prostranství u fotbalového hřiště měli díky mysliveckému sdružení, které pro nás
mělo připravenou střelbu ze vzduchovky a poznávání zvěře. Některým dětem zdaleka nedělalo ani tak problém trefit se do středu terče,
jako poznat například bažanta, veverku nebo paroží od jelena. Hravě, s velkým odhodláním a nasazením sil děti zdolávaly aktivity, které
si přichystali členové Yacht klubu. Chodilo se po provazech, plivalo flusačkou, běhalo se na gumě a střílelo z luku. Dále si děti zkoušely
"zaparkovat autíčka do garáže", poměřit síly s kamarády a rodiči při přetahování lana nebo se pohybovat pouze v malých kroužkách. Pan
Doležal umožnil dětem 3D střelbu z luku, kdy trefovaly velkého divočáka. O doprovodný program se postarala obec, která zajistila skákací hrady a policisty, kteří dětem ukázali jak vybavení a funkce policejního auta, tak i vše, co policista při své práci potřebuje. Yacht klub
nám opět nabídl jízdy na motorovém člunu, plachetnici, dovádění při aquazorbingu a ve večerních hodinách závěrečný ohňostroj. Velkým zpestřením byly koně, na kterých se vozily děti i dospělí. O tento krásný zážitek se postarala Lenka Kupsová. Dětské tvářičky
rozzářili veselými barvami a obrázky Eva Minaříková a Emil Sirbu.
Děti hned při příchodu obdržely balíček s občerstvením a lístečkem na párek v rohlíku a sodovku. Další odměnu v podobě věčných cen dostaly po odevzdání kartičky s potvrzením o splnění minimálně 3 soutěžních disciplín, což bylo motivací a "hnacím
motorem" pro chuť závodit a plnit úkoly.
Velké poděkování patří všem sponzorům tohoto dne: Obecní úřad Pasohlávky, Hostinec u Lasa, TJ Zetor Pasohlávky, Sdružení
myslivců, Yacht klub, Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, Český svaz žen a všem, co se podíleli na přípravě a průběhu
dne. A zároveň chci poděkovat všem rodičům, že si na své děti udělali čas a doufám, že spokojeni a šťastni nebyli jen děti, ale i oni.
Tak zase příští rok…
Iveta Žaludková
Pasohlávský zpravodaj
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Po stopách vodníků, hastrmanů a víl
Všichni dobře víme,
že naše obec leží na břehu
jedné z novomlýnských
nádrží, že máme krásný
výhled na Pálavské vrchy
a že k nám jezdí spousta
tu ris tů. Ale ur či tě už
všichni neví, že k nám
jezdí také vodníci, hastrma ni a víly. Nedávno
jsem se to dozvěděla od
skřítka Knihovníčka, který
se kamarádí s pasohlávským vod ní kem. Ale
abych pravdu řekla, vůbec
mě to nepřekvapilo. Zelený mužíček se širokými
ústy, zelenými vlasy a vypoulenýma očima, kterému kape voda ze šosů, žije tam, kde se nacházi nějaká vodní plocha a u nás té vody máme opravdu hodně.
Proto jsem se rozhodla s dětmi z družiny a paní vychovatelkou prozkoumat břeh
našeho jezera, jestli najdeme něco, co by nám potvrdilo, že tu vodníci, hastrmani
a víly opravdu byli. Nejprve jsme se šli zeptat pasohlávského vodníka, ale ten jen poulil oči a nic neřekl. Paní knihovnice si všimla, že na některých stromech u jezera vlají
zelené pentličky a řekla: "To by mohla být stopa po vodnících". Měla pravdu. U každé
zelené pentličky byl vzkaz od vodníka, který Pasohlávské jezero navštívil, např. vzkaz
od Česílka: "O půlnoci jsem s kapry hrál karty". Další vzkazy byly od Čepečka, Volšovečka, Rákosníčka a víly Amálky. O víle Amálce a Volšovečkovi i o dalších
vodnících si děti na břehu jezera četly. Počasí nám opravdu přálo. Krásné vodnické
pohádky kromě dětí poslouchalo usměvavé sluníčko, ptáčci, kteří nám švitořili nad
hlavami a také kapři a cejni v jezeře.
Nakonec si děti zahrály hru na hastrmany, přenášely v hrníčcích dušičky, skákaly
jako žáby, chytaly rybičky a tancovaly jako víly.
Kratochvílová Alena

Oddlužení formou daru
Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Následující článek bude důkazem toho, že
legislativa jde vstříc lidem a jejich zájmům.
Řeč bude o oddlužení a dvou novinkách,
které přinesla poslední novela insolvenčního zákona. Obecně a neformálně lze
oddlužení definovat jako řešení situace pro
osobu, která se ocitla ve stavu, kdy své dluhy již není schopna sama splácet.
Výsledkem procesu oddlužení pak je,
že dlužník všechny své příjmy odevzdává
insolvenčnímu správci, který je poměrně
rozděluje mezi věřitele a dlužníkovi nechá
pouze částku životního minima. Pokud je
takto dlužník schopen během pěti let uhradit alespoň 30% svých dluhů, pak soud ve
většině případů osvobodí dlužníka od placení zbývajících pohledávek a dotyčná
osoba může po pěti letech, jak se říká, začít
s čistým štítem.
V praxi se nám často stávalo, že předpokládaný příjem dlužníka v následujících pěti
letech nepostačoval pokrýt oněch 30% jeho
dluhů a možnost oddlužení tak zanikla. Tato
situace se v některých případech řešila tak, že
například někdo blízký dlužníkovi, matka,
otec, sourozenec, podepsal s dlužníkem darovací smlouvu. Smlouvou se zavázal
dlužníkovi v následujících pěti letech poskytovat každý měsíc finanční dar v potřebné

výši tak, aby se ve výsledku dosáhlo uspokojení v požadované výši 30% dluhů. Ani tak
však ještě nebylo vyhráno, některé soudy tomuto řešení nepřály a zastávaly názor, že
úmyslem zákonodárce bylo, aby dlužník dosáhl oddlužení svou vlastní aktivitou, prací,
výdělkem. Bylo tedy vždy na soudci zda
"oddlužení darem" povolí.
A právě výše zmíněná novela zavedla
dar jako standardní součást oddlužovacího procesu.
Dalším úskalím v procesu oddlužení
byla podmínka, že dluhy, kterých se má
oddlužení týkat, nesmí pocházet z podniká ní. Před od dlužením jsme mu se li
prověřit, zda žadatel někdy nepodnikal
a pokud ano, zda některý dluh nevznikl
v období jeho podnikatelské činnosti. Pokud ano, pak se naděje na oddlužení
značně zmenšila. Novela insolvenční zákona však přinesla řešení i pro ty, jejichž
dluhy mají původ v podnikání.

Společenská
kronika
Jubilanti - červenec
Jančíková Anna
Zelenáková Rozálie
Novotný Zdenek
Novák František
Binderová Marie
Šalplachta Jindřich
Vašková Ludmila
Adamík Jan
Pokorná Naděžda
Urbánek Vítězslav
Šalplachta Vladimír
Sýkorová Jiřina
Vondráková Dagmar
Bílý Jozef
Očková Alena
Lang Pavel

88 let
78 let
77 let
76 let
74 let
73 let
72 let
66 let
65 let
64 let
61 let
60 let
50 let
50 let
50 let
50 let

Jubilanti - srpen
Plšková Růžena
Plotzová Drahomíra
Mašková Helena
Bracek Jaroslav
Moravec Karel
Vařeka Miroslav
Bracek Pavel
Bezeková Jana
Ingr Miroslav
Mikulášková Ludmila
Čermáková Marie
Fajmon Stanislav
Brabcová Helena
Žaludek Stanislav
Lavičková Věra
Paradi Milan
Brveník Miroslav
Domin Bohumil

89 let
88 let
74 let
72 let
71 let
71 let
66 let
66 let
65 let
64 let
64 let
63 let
61 let
60 let
60 let
55 let
50 let
50 let

Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Úmrtí
Dne 17. června nás navždy opustila naše spoluobčanka paní Marie
Mikulášková.
V sobotu 21. června zemřel náš
spoluobčan pan Rudolf Suchánek.
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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