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Oznámení
obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že u prodejny Jednota je umístěn kontejner na
použitý textil. Do kontejneru vhazujte
textil, boty a hračky. Vše by mělo být
su ché, ne ples ni vé a ne zne čiš tě né.
Hračky v použitelném stavu.

Přihlášení do inteligentního systému
nakládání s odpady je nutno provést do
31. 3. 2014. Po tomto datu se již sleva na
tento rok nemůže uplatnit.

Po pla tek za psa je splat ný do

31. 3. 2014.

Příručky dTest
Vážení spoluobčané,
na základě spolupráce s Občanským
sdružením spo tře bi te lů TEST jsme
obdrželi příručky, které vám byly dodány do schránek spolu se zpravodajem.
Jedná se o příručky:
l Omyly českých spotřebitelů
l Pomocník na cesty
l Jak nespadnout do pasti
l Jak na koupi ojetého vozu
Věříme, že vám příručky poskytnou
důležité informace a mohou vám v budoucnu pomoci.
Tomáš Ingr

ročník XXIII

l číslo 3

l březen 2014

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 20. 1. 2014

RO schvaluje:
- směrnici OÚ Pasohlávky č. 1/2014 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek,
- na základě zadané po ptávky na ocenění nemovitého majetku pro nepeněžitý
vklad do obchodní spo lečnosti Pasohláv ská rekreační s. r. o., zadání zakázky
na ocenění ing. Pavle Húsko vé, Husto peče, která podala nejvý hodnější nabíd ku,
- na základě žádosti spo lečnosti VAGO Group s. r. o., Selských bou ří 715,
503 51 Chlumec nad Cidlinou, pro jekt na pro vozování vod ní atrak ce - flyo bard na malé laguně, a to v místě blíže k restau raci u nu dapláže opro ti požadav ku společnosti,
- uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na
rok 2014 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav, dle předloženého znění,
- na základě žádosti Spolku LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, připojení obce Pasohlávky k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky v obci dne 10. 3. 2014,
- na základě žádosti V. B., pronájem části pozemku v k. ú. Mušov p. č. 5027 o výměře 200 m2, který se nachází za vinným sklepem ve vlastnictví žadatele, a kterou
užívá jako zahradu,
- návrh na vyřazení prostředků z majetku Obce Pasohlávky k 31. 12. 2013 dle předloženého návrhu,
- uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12081851 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společnost
E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, týkající
se napojení budoucího technického zázemí obce a nové hasičské zbrojnice na pozemku p. č. 5004/5 v k. ú. Pasohlávky.
RO ukládá obecnímu úřadu zveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku
v k. ú. Mušov p. č. 5027 o výměře 200 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 3. 2. 2014
RO schvaluje:
- na základě žádosti Mysliveckého sdružení Pasohlávky prominutí nájemného za
kulturní sál a uděluje výjimku z nočního klidu při pořádání mysliveckého plesu
dne 8. 2. 2014 do 3,00 hod. následujícího dne,
- na základě žádosti M. O. bezplatné užívání cvičebny MŠ a ZŠ Pasohlávky ve
dnech úterý od 20:30 - 22:00 hod. a čtvrtek 20:00 - 22:00 hod.,
- uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 2012-12-03 mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a společnost PROSTAVBY a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice
(konečná cena díla "Recepce a příjezdová komunikace"),
- uzavření Smlouvy o převodu investorství mezi smluvními stranami Obec Paso-

Z jednání RO a ZO
hlávky a Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4,
- uzavření
S mlo u v y
č ís lo
1030016168/001 o smlouvě budoucí
o zří ze ní věc né ho bře me ne mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a E. ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice,
- uzavření Dodatku č.2 - SS14/09 ke
smlouvě SS12/09 mezi smluvními
stranami LK pumpservice, Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9 (aktualizovaný ceník pro rok 2014).
RO bere na vědomí informace o způsobu využití půjčky z účelového fondu "Bytový fond Pasohlávky".
RO souhlasí na základě žádosti společnosti Geprostav energy s. r. o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, se změnou
projektové dokumentace spočívající ve
změně kabelizace dle podmínky Lesů ČR,
k připravované stavbě "Pasohlávky, vVN,
TS, K.NN, zahrádkáři".
Výpis z usnesení zastupitelstva
obce ze dne 16. 1. 2014
ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 7/2013,
- měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností
od 1. února 2014 dle nařízení vlády,
- odprodat pozemek p. č. 5048 o výměře 1 m2 v k. ú. Pasohlávky, oddělený
g e o me t ric ký m p lá n em č. 6 89 197/2013 ze dne 8. 8. 2013, který
vznikl z pozemku p. č. 5051/79 o výměře 1 m2 v k. ú. Pasohlávky za cenu
500 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.

Zhodnocení sezony 2013
Loňská sezona se nesla v duchu velkých změn. První změnou bylo samotné
založení s. r. o. a veškeré náležitosti s tím související. Další, která se více dotkla hostů ATC Merkur, byly stavební práce spojené s dostavbou aquaparku a budování kanalizace. Tyto práce zasáhly do začátku sezony v areálu kempu. Nyní při hodnocení
celého roku lze konstatovat, že jsme problémy se stavebním ruchem zvládli bez větších problémů a ztrát.
Další novinkou jsou nové apartmány a jejich uvedení do provozu a nabídky kempu. V letošním roce se začalo i s výstavbou nové recepce. Mezi další větší investiční
akce, které se v letošním roce podařilo zrealizovat, patři zejména obměna zastaralých a již nevyhovujících trafostanic za nové. Letošní sezona byla také díky tomu
první, kdy již nedocházelo k žádným výpadkům el. sítě. Oprava cesty promenády
podél Velké laguny z asfaltového granulátu v délce 1100 m.
Mezi největší lákadla letošní sezony patřil nový vlek vodního lyžování. Pro příští
sezonu připravujeme další nové atrakce a aktivity, které jsou naší velkou konkurenční výhodou oproti jiným podobným zařízením.
Mezi nejdůležitější úkoly pro příští rok patří příprava projektu a dokumentace
pro rekonstrukci bungalovu II. Dále pokračovaní v zasíťování kempu el. energií
a rozšíření VO, obměna osvětlení podél hlavní komunikace v kempu. Zpracování
pasportizace el. sítě v kempu, nové a aktualizované orientační tabule, aktualizace
pasportu dopravního značení. Vybudování plotu od nové recepce k aquaparku, parkovacích stání a terénních úprav u nových apartmánů. Rekonstrukce a rozšíření vybavení v PV I a PVII o další toalety, kuchyňku, prádelnu.
V RZ Laguna jsme provedli opravu topení, kdy se nahradila krbová vložka za kotel na palivové dříví a pelety, který je možné jednoduchou úpravou přestavět i na
plyn v případě, že v budoucnu dojde k plynofikaci obce.
Hospodářské výsledky (vše včetně DPH)
ATC
RZL

příjmy
39.368.807 Kč
2.661.979 Kč

výdaje
37.507.174 Kč
2.525.370 Kč

Pasohlávská rekreační s. r. o.

42.030.786 Kč

40.032.544 Kč

Návštěvnost ATC Merkur
Pokud jde o přehled přenocování a počty hostů v roce 2013, tak počet hostů
v kempu: 72 374 a počet přenocování: 177 949. Oproti loňskému roku jde o nárůst
o 6 821 hostů = 10,4 % a o 26 669 přenocování více, tj. o 17,6 %.
Návštěvnost RZ Laguna
Počet hostů 1 556 a přenocování 4 424. Ve srovnání s rokem loňským, bylo v RZ
o 39 hostů více = 2,5%, ale u počtu přenocování jde a pokles o 475 = 9,7%.
Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H)
ředitel, jednatel společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.

Poděkování
Tímto bych chtěla dodatečně poděkovat všem vystupujícím, a to hlavně dětem a zaměstnancům z místní ZŠ a MŠ, pracovníkům a dětem z DDM Mikulov, Bronislavě Šimčíkové
a dětem ze ZŠ Drnholec, Mužákům a místní skupině Dopas za
jejich vystoupení na vánočním jarmarku. Velký dík patří paní
Aleně Kratochvílové a dětem ze čtenářského kroužku, se kterými nacvičila nádherný živý betlém, který byl pro všechny jistě
příjemným překvapením.
Další velké poděkování patří kolektivu zaměstnankyň ZŠ
a MŠ Pohořelice za perfektně připravenou výstavu v kulturním
domě, jejíž realizace byla náročná jak na přípravu tak i na čas.
Jmenovitě děkuji paní Janě Rusňákové, Marii Chudobové,
Lence Žaludkové, Dagmar Bártové a Marii Bílkové za ochotu
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tuto výstavu připravit.
Děkuji také Simoně Jelénkové, Ivetě Žaludková a Minaříkové Evě za nápad a realizaci výtvarné dílny, Romanovi Jurdákovi a zaměstnancům obecního úřadu za technickou pomoc,
členům SDH Pasohlávky (Roman Mikulášek, Jaroslav Mandák
ml., Jakub Sirbu), kteří pomohli při stavbě stanu, Mikuláši se
svým doprovodem, tzn. rodině Ferbyové, Aleně Zápecové za
ohňostroj. Návštěvníkům, že přišli, a všem, kteří přispěli k příjemné vánoční atmosféře.
Věřím, že se vám na akci líbilo a strávili jste krásnou adventní neděli.
Marcela Čáslavová, Pasohlávská rekreační s. r. o.

Pasohlávský zpravodaj

Myslivecký ples
V sobotu 8. února 2014 uspořádalo Myslivecké sdružení
v Pasohlávkách již tradiční (v obci jediný) společenský ples. Ti,
kdo nelenili a vyměnili pohodlí svých domovů za zábavu, určitě
nelitovali.
K tanci hrála bezvadná dechová hudba "Hornobojani", která přítomné nenechala dlouho sedět. Bylo vidět, jak se všichni

baví a jak si to užívají.
Bohatá tombola opět nezklamala, tak co si víc přát. Děkujeme členům Mysliveckého sdružení za jejich úsilí a těšíme se na
další ples.
Za návštěvníky
L. Šnepfenbergová

Hasiči jako reprezentanti obce
Hasičský sport má v naší obci již dlouholetou tradici. Teprve až v posledních letech však sbírá úspěchy i v krajských ligových soutěžích.
Sbor dobrovolných hasičů v Pasohlávkách má za sebou velmi úspěšnou sezonu roku 2013. Opakovaně se zúčastnil Břeclav ské a Ho do nín ské ligy a pre mi é ro vě si vy zkou šel
i extraligové soutěže.
V Břeclavské lize nasbírali místní hasiči celkem 117 bodů
a s bilancí sedmi výher a jednoho druhého místa se stali vítězi ligy. Navázali tak na předchozí prvenství v této lize, a to v letech 2008, 2009 a 2012. Oficiální vyhlášení Břeclavské ligy
proběhlo 2. listopadu 2013 v místním sále, kde byli vítězové
oceněni a náležitě oslaveni.
V GP Hodonínské lize se zúčastnili deseti z celkových čtrnácti závodů. Z toho šestkrát zvítězili a třikrát skončili na druhém místě. V celkovém hodnocení ligy pak obsadili krásné třetí
místo.

Pasohlávský zpravodaj

V loňském roce se pak poprvé zúčastnili i Extraligových
soutěží České republiky v Požárním útoku, jejichž slavnostní
vyhlášení proběhlo 3. prosince 2013 v Černovicích. Pasohlávský sbor obsadil při svém premiérovém startu desáté místo a jen
těsně jim unikl titul pro Skokana roku. Navíc byl jedním ze
dvou týmů, který dokázal bodovat ve třinácti závodech z celkových čtrnácti. V příští sezoně, tedy v letošním roce, se pasohlávští hasiči budou moci pokusit zdolat extraligové soupeře
i před místním publikem, jeden ze závodů se totiž bude konat i
na místním hřišti.
Jedním z dalších dokladů toho, že rok 2013 byl pro SDH Pasohlávky skutečně úspěšný, byl i článek v regionálním tisku,
který byl věnován jejich snažení.
Hodí se tedy poděkovat všem členům sboru za příkladnou
reprezentaci naší obce i za úspěšnou minulou sezonu a popřát
jim do té další ještě více štěstí a zdaru.
Bc. Simona Jelénková
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Pasohlávský zpravodaj

Svatý Valentýn v knihovně
Svátek svatého Valentýna (zkráceně
také Valentýn), se slaví v anglosaských
zemích každoročně 14. února jako svátek
lásky. Je to den, kdy se tradičně posílají
dárky ve tvaru srdce, což značí symbol
lásky. V poslední době se tento svátek
rozšířil i k nám, do určité míry především
z komerčních důvodů.
Ale děti v knihovně na žádné komerční důvody nemyslely. Chtěly jen na "Valentýna" obdarovat nejmilejší bytost na
světě a tou je maminka. Proto se s velkou
chutí pustily do tvoření srdíček z proužků
barevných papíru. Vznikla tak různobarevná srdíčka, která děti nakonec dozdobily podle své vlastní fantazie. Při tvoření
se děti moc snažily a první na co myslely,
bylo, zda se srdíčko bude líbit mamince.
Do každého vyrobeného srdíčka vložily
děti nejen svou dovednost, ale i lásku ke své mamince.

Kratochvílová Alena

Školáčci v knihovně
Děti z družiny

21. ledna se v knihovně soutěžilo. Na návštěvu přišly děti
z místní družiny. Děti si odložily zimní bundy a čepice a než se
usadily, paní knihovnice jim rozdala karty na hru zvanou "BINGO". Bingo je číselná hra, u které se děti opravdu pořádně vydováděly. Ten, kdo jako první vyškrtal políčka ve své hrací
kartě buď v řádku nebo ve sloupci či v úhlopříčce, mohl z plných plic zakřičet "BINGO".
Potom se začala hrát o něco klidnější hra zvaná "Písmenko
k písmenku". Jde o vzdělávací hru pro děti, která je zaměřena
na výuku abecedy. Paní vychovatelka vybrala dětem obrázek
a děti pak skládaly písmenka tak, aby napsaly slovo, které popisuje vybraný obrázek. Výhercem se stal ten, kdo nasbíral nejvíce žetonů za správně vybraná písmenka.
Myslím, že odpoledne v knihovně se opravdu podařilo a dětem se líbilo.
Děti ze základní školy
Do naší knihovny jsem pozvala děti ze základní školy

i s paní učitelkou, abychom si povídali o zásadách slušného
chování - etiketě. Nedávno se mi dostala do rukou kniha určená
pro malé čtenáře, která byla nejprodávanější knihou roku 2012
"Dědečku vyprávěj - etiketa pro kluky a holčičky", kterou
napsal Ladislav Špaček. Kniha se mi natolik zalíbila, že jsem se
o ni chtěla podělit s dětmi ze ZŠ.
Při předčítání a následné besedě se kluci a holky dozvěděli,
jak se mají chovat v rodině, na ulici, ve škole, na návštěvě, na
hřišti, v divadle apod. Že je důležité, aby byly ohleduplné, laskavé a obětavé nejen ke svým kamarádům, ale i k dospělým. Po
každé přečtené kapitole děti odpovídaly na připravené otázky,
nebo názorně předváděly, jak by v dané situaci reagovaly. Ukázali jsme si, jak bychom například prostřeli stůl ke snídani, nebo
jak se správně přechází přes přechod pro chodce apod. U některých kapitol (např. na návštěvě) se malí žáčci rozpovídali zcela
sami.
Kratochvílová Alena

Fotografie dětí jsou umístěny na webových stránkách
knihovny: www.knihovnapasohlavky.webk.cz

Sousede, nerušte, nebo Váš byt prodám!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ten to člá nek smě řu je pře de vším
k těm, kteří bydlí ve svých bytech v bytových domech. Dovolím si tvrdit, že skoro
každý bytový dům má svého problémového obyvatele. Některým stačí domluvit, vysvětlit jim, že jejich chování ruší
ostatní vlastníky bytů a je klid. Ale co
když to stačit nebude?
Je-li některý z vlastníků bytu ve vašem domě původcem odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, hluku, otřesů,
nebo jiných podobných imisí, a to v míře
ne přiměře né míst ním po mě rům, pak
Pasohlávský zpraovodaj

můžete při troše trpělivosti dosáhnout
toho, že byt tohoto "rušitele" bude i proti
jeho vůli prodán na základě rozhodnutí
soudu.
Výše po psa né ře še ní má opo ru
v § 1184 zák. č. 89/2012 Sb. Zákon zde
stanoví, že na návrh osoby odpovědné za
správu domu nebo dotčeného vlastníka
jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povin nost uloženou mu vy ko na tel ným
rozhodnutím soudu způsobem podstatně
omezujícím nebo znemožňujícím práva
ostatních vlastníků jednotek.

Postup je tedy takový, že nejprve na rušitele podáme žalobu, kterou se budeme
domáhat, aby soud svým výrokem zakázal
rušiteli závadné chování, a pokud i poté
bude ve svém obtěžování v rozporu s výrokem soudu pokračovat, pak můžeme soudu navrhnout, aby byl jeho byt prodán.
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Společenská
kronika

ČSŽ v Pasohlávkách pořádá

TRADIČNÍ
MASOPUST

Jubilanti - březen 2014

v sobotu 1. 3. 2014
ve 20 hodin
K tanci a poslechu hraje
ZBYŇA BAND

Vstupné: 80 Kč

Keck František
Ferbyová Brigita
Vlachová Marie
Novotná Květoslava
Bučková Anna
Kuřitková Jindřiška
Brabcová Anastázie
Slavík Bořivoj
Říhová Bohuslava
Zelenáková Ludmila
Jelénková Růžena

81 let
75 let
74 let
70 let
65 let
63 let
63 let
62 let
61 let
55 let
55 let

(masky zdarma)

Pozvánka

Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Český zahrádkářský svaz Pasohlávky
pořádá

Úmrtí

v sobotu 22. 3. 2014 od 12.00 hod.

TRADIČ NÍ KOŠT VÍN
v sále místního kulturního domu.
K poslechu hraje Vsetínská cimbálová muzika.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dne 22. 1. 2014 nás navždy
opustil náš spoluobčan pan Josef
Pinkava.

Ceník aquaparku - omluva
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili ceník aquaparku. Uzávěrka každého čísla je 15. dne v měsíci. Bohužel v období mezi uzávěrkou a dodáním zpravodaje do
schránek změnil aquapark ceník (nový ceník je od 1. 2. 2014) a tudíž ve zpravodaji vyšel
neaktuální ceník. Tímto se všem občanům omlouváme za způsobené komplikace. Aktuální ceník naleznete na www.aqualand-moravia.cz v sekci "Ceník".
Tomáš Ingr

Dne 22. 1. 2014 zemřela naše
spoluobčanka paní Anna Salayová.
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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