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Okénko starosty
Vážení spoluobčané, dne 5. března se konalo zasedání zastupitelstva obce, na kterém byl schválen rozpočet obce pro rok
2014. Příjmy obce byly pro letošní rok schváleny ve výši
27.519.000 Kč, výdaje jsou ve výši 35.566.100 Kč. Deficit přesahující 8 mil. Kč bude kryt z finanční rezervy roku 2013.
Zastupitelé obce schválili v rámci rozpočtu uskutečnění následujících akcí:
Doplatek za stavbu recepce a příjezdové komunikace do
kempu Merkur ve výši 1 mil. Kč (recepce a komunikace byla
vystavěna v roce 2013 s pozastávkou placení po odstranění nedodělků). V případě kladného přístupu archeologického ústavu
k vybudování rozhledny na Římském vrchu bychom se podíleli
na budování rozhledny. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku ve
výši 1,5 mil. Kč. Čeká nás dobudování prostoru mezi cukrárnou
a restaurací U Lasa, na který jsme vyčlenili 0,5 mil. Kč. Bude se
stavět cyklostezka - propojka mezi promenádou a nově vybudo va nou cyk los tezkou v pá teř ní ko mu ni ka ci v část ce
1,1 mil. Kč. Taktéž se podílíme spolu s Brodem nad Dyjí a Dolními Dunajovicemi na zpracování projektu cyklostezky na
protilehlém břehu horní Novomlýnské nádrže a budeme zpraco vá vat pro jekt cyk los tezky přes hráz hor ní a střed ní
Novomlýnské nádrže. V podzimních měsících se bude budovat
vodovod u sklepů za garážemi bývalého areálu Vodovodů a kanalizací v částce 0,6 mil. Kč. V loňském roce se nezrealizovala
výstavba víceúčelového hřiště u rekreačního zařízení Laguna.
Realizace proběhne v letošním roce a je na ni vyčleněna částka
3 mil. Kč. U rekreačního zařízení bude také opraven chodník.
Dále se bude realizovat výstavba fitparku (venkovní posilovací
stroje) ve 2 lokalitách, a to v prostoru mezi fotbalovým hřištěm
a promenádou a u přístaviště. Na vybudování fitparku je vyčleněná částka 0,7 mil. Kč. Počítá se s dobudováním veřejného
osvětlení v částech obce, kde je nedostatečné nebo zcela chybí.
Zastupitelstvo v rámci rozpočtu vyčlenilo i finance na nákupy
pozemků. Bude se jednat hlavně o nákupy pozemků v kempu
Merkur. Dalším nákupem bude pořízení nového vozidla pro
údržbu obce ve výši 1 mil. Kč, a to z důvodu, že plochy údržby
obce se neustále zvětšují. Zvažuje se pořízení komunálního
vozidla s možností kontejnerového nosiče.
V rozpočtu se také počítá s částkou 300.000 Kč jako půjčky
občanům na podporu bytového fondu. Dále jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na dokončení nového územního plánu obce
(územní plán nebyl z důvodu průtahů jednání o silnici R52 dokončen ani v roce 2013). Dalšími rozpočtovými položkami jsou
prostředky ve výši 0,8 mil. Kč na školství. Tato částka zahrnuje
prostředky na provoz místní mateřské a základní školy. Předpokládané náklady na provoz čistírny odpadních vod jsou ve výši
2,7 mil. Kč, provoz veřejného osvětlení spolkne 340.000 Kč,
výdaje na odpadové hospodářství předpokládáme ve výši
1,15 mil. Kč (příjem za odpad od občanů se předpokládá ve výši
300.000 Kč). V rámci výdajů odpadového hospodářství

počítáme s výdaji na vývoz odpadů a úhradu za provozování
sběrného dvora.
V rozpočtu se také počítá s finančními prostředky na vypracování zastavovací studie Pasohlávky - východ, která by měla
určit zastavitelnost pozemků za hřbitovem u chatové osady.
V letošním roce by se mělo projektovat zasíťování pozemků
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za hřbitovem. Studie
Pasohlávky - východ a zpracování projektu zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů se měly realizovat v loňském
roce, bohužel však zpracování těchto dokumentací je závislé na
schválení územního plánu obce.
V rámci rozpočtu obce bylo schváleno poskytnutí příspěvku zájmo vým or ganizacím, a to následov ně: Svazu žen
65.000 Kč (na masopust, hody, babské hody a posezení s důchodci), hasičům 150.000 Kč (na dobudování základny sportu,
pořádání republikové soutěže hasičské ligy a na činnost), fotbalistům 225.000 Kč (na provoz a údržbu hřiště + šaten,
vybudování studny pro zavlažování, na pořízení vřetenové sekačky a na činnost), myslivcům 133.000 Kč (na činnost,
pořádání soutěží a úpravy zázemí), Červenému kříži 5.000 Kč
na úklidové prostředky do ordinace lékaře a zahrádkářům
7.000 Kč na košt vín. Taktéž byly schváleny finanční
prostředky pro pořádání zájezdů.
Zastupitelé na svém březnovém zasedání projednávali ceník
stočného pro období od dubna letošního roku. Dle kalkulací vycházela cena na částku 39,90 Kč/m3. V současnosti je cena za
kubík ve výši 33,70 Kč. Pokud by zastupitelé vycházeli z kalkulace, která je stanovena platnými státními vyhláškami, zdražilo
by stočné o více než šest korun. Zastupitelé však odsouhlasili návrh, že se do kalkulace nebudou započítávat odpisy, a tak je
schválena cena za stočné pro letošní rok ve výši 30 Kč/m3. Oproti
loňskému roku se tedy cena snižuje o 3,70 Kč za kubík. K tomuto
snížení však také dochází díky provozu aquaparku, který vypouš tí do čis tič ky vel ké množství vody. Tím do chá zí
k proslevňování čištění (čím větší množství odpadní vody proteče čističkou, tím se snižují náklady na kubík vyčištěné vody).
V minulém měsíci byla dokončena výstavba páteřní dopravní
a technické infrastruktury spojující obec s aquaparkem a zasíťování tzv. poloostrova k výstavbě lázeňských objektů. V současnosti
je komunikace ještě neprůjezdná, protože probíhají kolaudace jednotlivých částí infrastruktury. Po všech kolaudacích bude možné
komunikaci využívat. Společnost Thermal Pasohlávky a. s., kterou vlastní obec spolu s Jihomoravským krajem, byla investorem
této akce. V současnosti společnost Thermal Pasohlávky jedná
s několika vážnými investory, kteří by v lázeňské lokalitě měli zájem realizovat své projekty.
V první polovině dubna bude v provozu turistické informační centrum, které je od letošního roku opět ve správě obce
Pasohlávky (v minulosti pod správou kempu). Na zabezpečení
chodu informačního centra byly přijaty 2 zaměstnankyně, které
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Z jednání rady a zastupitelstva obce

budou zabezpečovat chod informačního
centra, komunikaci s místními podnikateli
a komunikaci s návštěvníky obce. Jednou
z přijatých je Bc. Simona Jelénková a druhou Bc. Martina Schafferová. Věříme, že
nás budou v rámci jednání s občany,
návštěvníky obce a podnikateli dobře
reprezentovat.
Na konci loňského roku byla založena
obecně prospěšná společnost s názvem
"Mušov - Brána do římské říše". Tato obecně prospěšná společnost byla založena Obcí
Pasohlávky, společností Thermal Pasohlávky a. s., společností Hotel Termal Mušov
a. s., společností ŽS REAL a. s. (majitel
aquaparku) a Akademií věd ČR - archeologickým ústavem Brno. Obecně prospěšná
společnost byla založena za účelem prezentace památek na území Pasohlávek, hlavně
tedy prezentací Římského vrchu. V letošním
roce dojde k vyčištění kopce od náletových
dřevin, k výsadbě louky na kopci (po sklizni
obilovin), k osazení informačními tabulemi
a přípravě území k budování archeoparku.
V letošním roce jsme na tuto spolupráci
v rámci obecního rozpočtu vyčlenili částku
250.000 Kč.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 17. 2. 2014
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa - kolumbárium - schránka č. 1, mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. S.,
- uzavření Pachtovní smlouvy č. 1/2014 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a V. B.
- na základě žádosti Českého svazu žen bezplatný pronájme kulturního domu při
pořádání tradičního Masopustní zábavy dne 1.3 . 2014 a současně uděluje výjimku z nočního klidu a povoluje hudební produkci do 03,00 hod. následujícího dne.

Tomáš Ingr

Výpis z usnesení rady obce ze dne 3. 3. 2014
RO schvaluje:
- Výroční zprávu obce Pasohlávky o poskytování informací podle §18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013,
- Smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku obce mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a ŽS REAL a. s., Heršpická 813/5, Brno - Štýřice, PSČ 639 00, v doplněném znění (chodník u aquaparku),
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12109342 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR mezi smluvními stranami Státní fond životního
prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Obec
Pasohlávky (čistící vůz).
- uzavření Smlouvy o umístění stavby a uložení části rozvodné sítě na pozemky vlastníka mezi smluvními stranami Thermal Pasohlávky, a. s., a Obec Pasohlávky,
- bezplatné užívání cvičebny vždy ve dnech úterý od 20:30 hod. a čtvrtek
od 20:00 hod. na základě žádosti R. D.
RO bere na vědomí žádost o instalaci veřejného osvětlení v lokalitě vinných sklepů na Mušově na vědomí a doporučuje předložit k dalšímu projednání zastupitelstvu
obce, zda uvolní prostředky na jeho realizaci z rozpočtu obce.
RO souhlasí na základě žádosti J. K., s realizací stavby "Vinný sklep s pobytovými místnostmi" v k. ú. Pasohlávky, pozemek p. č. st 5051/23, dle předložené
dokumentace, s napojením na stávající inženýrské sítě a připojením k místní komunikaci na pozemku p. č. 5051/1.

Oznámení OÚ
Obec Pasohlávky vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjčky z účelového
fondu Bytový fond Pasohlávky.
Žádosti na poskytnu tí půjčky se přijímají do 30. 4. 2014. Možnost čerpání
půjčky se předpokládá od 9. 6. 2014.
Více in for ma cí se do zví te pří mo na
obecním úřadě nebo na strán kách obce
www.pasohlavky.cz , v sekci Obecní úřad
a úřední deska.
Obec Pasohlávky na základě žádosti
Občanského sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje humanitární sbírku:
n Letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
n Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
n Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
n Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční a nepoškozené)
n Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
n Obuv - veškerou nepoškozenou
n Hračky - nepoškozené a kompletní
n Peří, péřové přikrývky a polštáře
n Menší funkční elektrospotřebiče
Sbírka se uskuteční v pátek 4. 4. 2014
od 16.00 do 18.00 hod. a v sobotu 5. 4. 2014
od 10.00 do 12.00 hod. Předmětné věci
noste prosím v uvedený čas do kulturního
domu zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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RO bere na vědomí:
- záznam z pracovní schůzky o. p. s. ze dne 11. 2. 2014,
- informaci Hotelu Termal Mušov a. s. k plánovanému záměru realizovat a provozovat na pozemku parc. č. 3163/359 v k. ú. Mušov, v období 20. 6. - 20. 9. 2014
víceúčelový kulturní "Pavilon". Jednou z podmínek souhlasu v dalším stupni
vyjádření bude zamezení hlučnosti v nočních hodinách z předmětného zařízení
při pořádání veřejných produkcí, protože v blízkosti se nachází ubytovací zařízení autokempu Merkur.
RO se seznámila s cenovou nabídkou společnosti EBM TZB, s. r. o., Haškova 17,
638 00 Brno, ve dvou variantách, na výměnu svítidel veřejného osvětlení na LED
svítidla a doplněním dalších při dodržení norem svítivosti na komunikacích, a doporučuje k projednání na zasedání zastupitelstva obce při schválení rozpočtu obce na
rok 2014.
RO neschvaluje na základě žádosti o povolení výjimky z nařízení o vyhlášení stavební uzávěry v zóně k. ú. Mušov, jižní část pobřeží VD Nové Mlýny - horní nádrž,
výjimku z veřejné vyhlášky Územní opatření o stavební uzávěře Pasohlávky.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2014
ZO schvaluje:
- rozpočet Obce Pasohlávky na rok 2014 po úpravě.,
- ceník stočného na rok 2014,
- poskytnutí příspěvku pro rok 2014 místním organizacím: Český svaz žen Pasohlávky ve výši 65.000 Kč, TJ Zetor Pasohlávky ve výši 225.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky ve výši 150.000 Kč, Myslivecké sdružení ve výši
133.000 Kč, Římskokatolická farnost Pasohlávky ve výši 70.000 Kč,
- přílohu č. 8 ke Statutu sociálního fondu.

ZO bere na vědomí informaci o způsobu využití půjčky z účelového fondu "Bytový fond Pasohlávky" za rok 2013.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
ZO neschvaluje záměr odprodeje pozemku p. č. 3163/186 o výměře 153 m2
v k. ú. Mušov.
Pasohlávský zpravodaj

Pasohlávská rekreační informuje
Slovo ředitele
Certifikát českého systému kvality služeb
Úspěšně jsme prošli certifikací Českého systému kvality
služeb. Co to je ČSKS? Český systém kvality služeb je projekt
Ministerstva pro místní rozvoj financovaný ze strukturálních
fondů Evropské unie a jeho cílem je naučit podnikatele v cestovním ruchu využívat moderní manažerské systémy řízení
kvality služeb tak, aby dokázali vlastními silami měřit a systematicky zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a díky tomu se
neustále přibližovat očekávání zákazníků. Tento systém je určen pro různorodé spektrum poskytovatelů služeb v cestovním
ruchu od nejmenších až po hotelové řetězce, soukromé i státní
podniky. Podpora ČSKS je zakotvena ve schválené koncepci
státní politiky cestovního ruchu na období let 2014 - 2020. Obdobné systémy a programy existují již řadu let v Německu,
Španělsku, Švýcarsku, Francii, Velké Británii a dalších evropských zemích, kde přispívají k celkové atraktivitě turistických
destinací. Český systém kvality služeb je vytvořen v licenci německého systému ServiceQualität Deutschland. Kvalita služeb
cestovního ruchu v České republice je dlouhodobě vnímána
jako nedostatečná, proto jsem velice rád, že ATC Merkur patří
mezi prvních dvacet společností, které tento certifikát získali.

Přípravy na sezonu 2014
Do kon ču jeme práce na zad láždění parko vacích stání
a chodníků kolem nových apartmánů včetně terénních úprav,
dále jsme zahájili další etapu revitalizace elektrické sítě v kempu, se kterou jsme započali již v loňském roce, kdy byly
vyměněny staré trafostanice za nové. V další etapě budou nahrazeny již nevyhovující a poničené elektrické rozvodné
skříně, rozšířeny a posíleny kabeláže dle skutečné zátěže. Samostatným projektem bude obměna venkovního osvětlení
podél hlavní komunikace v kempu a pokračování v dalším rozšíření veřejného osvětlení, zejména kolem cest u pláží podél
obou lagun. Jelikož jde o finančně náročné investiční akce, tak
musíme projekty řešit postupně po etapách. Do začátku sezony
nás z těch větších projektů ještě čeká umístit v kempu nové informační a směrové tabule a doplnění pasportu dopravního
značení dle nového dopravního řešení provozu na komunikacích v kempu. Připravujeme projekt a veškerá řízení spojená
s výstavbou nového ubytovacího komplexu bungalovů. Pokud
vše dopadne jak předpokládám, tak bychom z jeho výstavbou
začali po letošní sezoně. Od 10. 3. je správa kempu již přestěhována do nových kanceláří v budově nové recepce. Začali jsme
s postupnou obměnou nábytku v bungalovech, kdy jsme pro letošní rok do dvou bungalovů zakoupili nové postele, skříně,
stoly a židle. Na bungalovu 3 budou také nové kuchyňské linky.
Všechny bungalovy se malují. Pro letošní sezonu jsme rozšířili
počet venkovních kuchyněk a praček o nově postavené na terase u budovy restaurace "U Tlusťocha". V Rekreačním zařízení
Laguna jsme na chatkách vyměnili sprchové kouty.
V sou čas né době Paso hláv ská re kreač ní zaměstnává
24 osob, z tohoto počtu je 9 obyvatel obce Pasohlávek. Postupně, jak se budou nároky na provoz stupňovat, budeme nabírat
další osoby. Chtěl bych vás touto cestou ujistit, že při výběru zaměstnanců jsou hlavními kritérii pracovní zkušenosti, přístup
k práci, množství a kvalita odvedené práce. Z těchto důvodů mi
určitě dáte za pravdu, že bohužel ne vždy jen trvalé bydliště
v Pasohlávkách jako jediný parametr k výběru daného zaměstnance postačí.
Děkuji za pozornost.

Jihomoravského kraje. Během čtyř dnů si veletrhy prohlédlo
více než 30 tisíc návštěvníků, profesionálů i koncových klientů.
Kromě samotné prezentace turistické nabídky se RO Pasohlávky, Mikulov a Mikulovsko prezentovalo i na tiskové konferenci
(dále jen TK). Médiím byly na TK prezentovány novinky z Mikulovska a také novinky z RO Pasohlávky. Projekt vybudování
lázeňské a rekreační zóny za společnost Thermal Pasohlávky
prezentoval starosta obce Tomáš Ingr. Další představenou turistickou atrakcí byl nový vodní park Wake Merkur a také
aquapark Aqualand Moravia, který rozšířil turistickou nabídku
naší oblasti.
Ve stejném termínu proběhl veletrh Ferien Messe Vídeň,
kde byla RO Pasohlávky společně s Mikulovem prezentována
v rámci expozice Czechtourismu. Dle informací kolegyň byl
o naši oblast velký zájem, hlavně s poptávkou po aquaparku.
Ve dnech 29. 1. - 2. 9. 2014 proběhl další z významných veletrhů, a to v Bratislavě. ITF Slovakiatour, Wellness a Fitness,
Polovnictvo a Oddych navštívilo více než 75 tisíc návštěvníků.
I zde probíhala prezentace v rámci expozice JMK, a to za oblast
Lednicko - valtický areál a Pálava. Tohoto veletrhu jsem se účastnila osobně, mohu tedy říci, že zájem návštěvníků o náš region
a hlavně o RO Pasohlávky každoročně stoupá. Velký zájem o cyklo tu ristiku, vod ní spor ty a kompletní nabíd ku spo je nou
s ubytováním je jasným důvodem prezentace naší oblasti na tomto
veletrhu. Slovenští návštěvníci v kempu zaujímali v loňském roce
první příčku v počtu přenocování. Cílem je, aby v naší rekreační
oblasti pobývali déle, v současnosti zde pobývají pouze 2 dny.
Ve dnech 7. 3. - 9. 3. 2014 jsem s novými zaměstnankyněmi
turistického informačního centra (dále jen TIC), které od letošního roku opět provozuje obec, navštívila veletrh v Ostravě
Dovolená a region, lázeňství, Svatba a 4. Knižní veletrh. To
vše na výstavišti Černá Louka v expozici Centrály jižní Moravy
pod hlavičkou Mikulovska. Zájem o naši oblast byl již tradičně
velký, ale návštěvnost výstaviště byla zřejmě ovlivněna krásným jarním počasím, které lákalo Ostravany spíše do parku než
na výstaviště. Více v článku Simony Jelénkové.
Další aktivity a připravované akce
Začátkem letošního roku byly dokončeny a vydány nové
propagační letáky pro ATC Merkur a RZ Laguna, leták služeb
TIC pro rok 2014 a také 2 druhy kalendáříků. Všechny materiály jsou k dispozici na obecním úřadě, od dubna v TIC a obou
rekreačních zařízeních.
1. 4. - zahájení provozu ATC Merkur
5. 4. - zahájení sezony Wake Merkur
19. 4. - zahájení provozu lodní dopravy
1. 5. - otevřený závod dračích lodí

Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H), ředitel společnosti

9. - 10. 5. Zahájení turistické sezony
Novinkou letošního zahájení je, že program začíná již v pátek
od 19:00 hod. Vystoupí kapely Kosovci a Citron. Hlavní program celé akce začíná v sobotu od 12:30 hod. Na pódiu se
vystřídají dětské soubory Mažoretky z Pohořelic, Jarabáček,
Funny Angels a Novoveská štístka. Další blok zahájí rockový
sbor Svatý pluk a následovat budou Tři sestry BANDITOS, Kristína, Škwor, Inekafe a večer ukončí Kanci paní nadlesní.
Připraven je bohatý doprovodný program. HC Kometa Brno přiveze hokejovou střelnici, v průběhu odpoledne proběhne
autogramiáda vybraných hráčů "A" týmu. Pro děti je připravena
historická dílna, své umění představí šermíři a rytíři na koních.
Na pódiu u velké Laguny je připraven velký 4 hodinový program
pro děti. Součástí akce je i čištění dna velké Laguny. Závěrem večera se můžete těšit na magickou ohňovou show a ohňostroj.

Propagace rekreační oblasti Pasohlávky
na veletrzích
Rekreační oblast (dále jen RO) Pasohlávky se společně
s dalšími subjekty představila na lednovém veletrhu GO a Regiontour - festival chutí a zážitků Brno 2014 v expozici

Poslední květnovou akcí je Eurobikefest Mušov 2014, který
se bude konat od 29. 5. - 1. 6.
Podrobnější informace k uvedeným akcím budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.
Marcela Čáslavová, Pasohlávská rekreační, s. r. o.
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Ostravský veletrh cestovního ruchu
Na základě dvoukolového výběrového řízení byli vybráni noví pracovníci do
Turistického informačního centra v Pasohlávkách, které od letošního roku spadá
pod správu obce. Těmi pracovníky jsme se staly já, Bc. Simona Jelénková,
a Bc. Martina Schafferová. Do naší pracovní náplně patří mimo jiné i účast na veletrzích cestovního ruchu a prezentování nejen naší obce a kempu ATC Merkur, ale
i celého regionu Mikulovsko.
Tím prvním veletrhem se pro nás stal ten v Ostravě s názvem "Dovolená a region lázeňství", který probíhal ve dnech 7. - 9. března 2014.
V první den veletrhu, tj. v pátek sedmého března, se konala konference na počest
dvacetiletého výročí Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.), jejíž certifikát vlastní i TIC Pasohlávky. Hlavní téma celé konference znělo "Turistická informační centra v České republice a jejich přínos pro rozvoj cestovního ruchu". Jako
nováčci v tomto oboru, jsme společně s Martinou vyslechly významné osobnosti
a kapacity v oblasti cestovního ruchu, jejichž témata byla pro nás velmi zajímavá.
Vrcholem celého dne byl slavnostní společenský večer na Slezskoostravském hradě,
kde byla vyhlášena i ocenění A.T.I.C. České republiky. Zde jsme osobně poznaly některé
z řečníků a také další osobnosti z oboru, jejichž známosti a kontakty budou jistě důležité
pro naši budoucí spolupráci. Večer byl zakončen netradiční prohlídkou celého hradu.
Netradiční nejen proto, že byla určena pouze ženám, ale hlavně z toho důvodu, že tento
hrad je zapojen do projektu "Otevřete 13. komnatu", kdy návštěvníky daným objektem
provází tajemná kostýmovaná postava. Tou naší byl Xaver Jáchym Zahozenec, jež byl
před čtyřmi sty lety nájemným vrahem a lupičem. Na přítomné dámy byl však hodný a na
závěr nás všechny obdaroval kyticí u příležitosti blížícího se Mezinárodního dne žen.
Další dny jsme již trávily na ostravském výstavišti, kde jsme na svém stánku
Mikulovska prezentovaly návštěvníkům, proč přijet na dovolenou právě k nám.
Lidé se nejvíce zajímali o cyklotrasy, vinařství a velkým lákadlem pro mnohé byl i nový aqvapark Aqualand Moravia. Rodiny s dětmi pak zase hledaly vyžití jak pro své ratolesti, tak pro dospělé a svůj zájem proto zaměřily hlavně na Autokemp Merkur.
Na ostravský veletrh jsem odjížděla s určitými představami, které byly v podstatě naplněny. Určité situace dokonce předčily má
očekávání. To se týká například slavnostního večera a navazování důležitých pracovních známostí a kontaktů. V tu chvíli si člověk
uvědomí, že se stal součástí společnosti, která je důležitá a podstatná pro fungování takového oboru, jakým je cestovní ruch. Jelikož
se jednalo o mou první zkušenost s prezentací naší oblasti na veletrhu, nemohu ji s ničím srovnat, a tudíž nemohu hodnotit, zda byla
tato cesta úspěšná či nikoliv. Osobně se však domnívám, že zcela určitě nebyla zbytečná.
Kolegyně Schafferová hodnotí veletrh takto: "Hlavní předností veletrhu je především osobní kontakt s návštěvníkem, možnost
ho zaujmout a přesvědčit, aby navštívil právě naši lokalitu. Dále pro mě bylo nesmírným přínosem osobní seznámení s lidmi působícími v organizacích, o kterých jsem se učila na vysoké škole a také navázání důležitých pracovních kontaktů. Vzhledem k tomu,
že velký počet návštěvníků Pasohlávské rekreační oblasti je právě z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okolí Pasohlávek
a Mikulova již v minulosti navštívili, týkaly se dotazy většinou konkrétních věcí. Z větší části se návštěvníci ptali na cyklistické
mapy a cyklostezky, jež jsou jednou z hlavních turistických atraktivit naší lokality. Návštěva podobných událostí pro mě přináší
řadu podnětů pro další zlepšení a novou motivaci pro práci v oblasti cestovního ruchu."
Bc. Simona Jelénková

Jarní prázdniny v knihovně
Na jarní prázdniny se děti velice těší, asi jako na každé volno. Některé jedou na hory, nebo k babičce a dědečkovi. Avšak ti, co
zůstanou doma, mají najednou spoustu volného času. A já se rozhodla, že dětem tento volný čas vyplním.
V úterý 18. února jsem v knihovně připravila tvořivé odpoledne. Děti, které přišly do knihovny, vyráběly z papíru srdíčkové
prostírání, žabičku z proužků papíru, vodníka s mrkajícíma očima a mnoho dalších papírových výrobků.
Ve čtvrtek 20. února přišla do knihovny babička Jiřinka, aby dětem přečetla pohádku "Dobrodružství s myškami". Při čtení děti
nejen poslouchaly, ale také zaměstnávaly své ruce vybarvováním omalovánek malých myšáků. Když babička Jiřinka pohádku dočetla, povídali jsme si s dětmi o přečtené pohádce. Ovšem
děti jen neposlouchaly, pustily se i do samotného čtení a
byly moc šikovné. Nejvíce nás překvapila Alenka Kadlíčková, která chodí teprve do první třídy.
Čtení s babičkou Jiřinkou je první vlaštovkou netradičního čtení v knihovně. Naše knihovna se tímto zapojila do
kampaně "Celé Česko čte dětem". Kampaň je zaměřena na
netradiční a pravidelné čtení. Motto kampaně zní "Čtěte
dětem 20 minut denně. Každý den!". Tímto heslem se
v knihovně řídit nemůžeme, ale je možné uskutečnit čtení
netradiční formou, které zaujme nejednoho čtenáře.
Knihovna se také zapojila do celostátní výtvarné soutěže "Plakát celé Česko čte dětem 2014". Děti z družiny
a z čtenářsko- literárního kroužku nakreslily pěkné obrázky,
které se do soutěže zaslaly. Teď už nezbývá než čekat, zda
některý z obrázků zaujme porotu natolik, že bude oceněn.
Kratochvílová Alena
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Masopust 2014
Pochování basy
Baso, dej prodavačkám v Jednotě malou radu
je to pro tebe jen okamžik
až přijdou masky, ať jim dají alespoň čokoládu
je to přece jen starý zvyk
Baso, na Fajmonovou dohlédni a uchraň jí od těžké krize
nedávno hledala mobila
a on byl zavřený v kuchařské knize
a Maruna se zbytečně zlobila
Baso, za Janu Jedounkovou nahoře pros
měla v obchodě s dveřmi pech
když je zavírala, přerazily ji nos
a Jana nemohla popadnout dech
Baso, Zbyňkovi Hájkovi se podařilo ulovit rybu,
v zápětí uklouzl a v momentě ve vodě byl
neví, kde udělal chybu
málem si ruku zlomil a skoro se utopil
Baso, na důchodcích bylo veselo a plno hluku
Mirka Mikulášková může vyprávět
ve víru tance upadla a zlomila si ruku
teď má o čem přemýšlet
Baso, dohlédni na Luďku Šnepfenbergovou
občas omylem něco sebere
z oslavy v kulturním domě sebrala konvici kávovou
a kdo ví, co jí ještě napadne
Baso, na babské hody a stárek tanec
byla nálada veselá
k těm pádům nakonec
upadla i Bučková Marcela

Baso, když navštívíš Zelenákovou Rozárku (ml.)
dostaneš kávu a dej pozor na pochoutku
Rozka je milovnice psů
a ke kávě nabízí psí oplatku

Baso, ještě jedna zpráva strohá
do sklepa spadla Mikulášková Lída
odnesla to zlomená ruka a noha
v takovém případě to ani basa neuhlídá

Baso, Křivánková a Chludilová do Brodu jely
plkaly až přejely o kus dál
řidič autobusu nebyl nijak rozmrzelý
a dokonce zastavil a pak se i smál
Baso, v Hluku, obci od nás trochu vzdálené
se naše parta dobře bavila
Salajová se seznámila s muzikantem z Kysuckého pramene
dokonce se s ním i fotila
Baso, máme další pády již obvyklé
při loňském masopustu to byla Kadlíčková Eva
na plese spadl Ivan Dubš ze židle
a kdo si ještě natluče se říci nedá
Baso, vidět na ulici prasata je legrace
utekly panu Ferbymu staršímu, bylo dost zmatku
ve vesnici byla alespoň senzace
škoda, že jen chvilku
Baso, na vánoce v obálkách Běta Slabá prachy pro rodinu měla
tak dodržovala svá pravidla
jenže na to časem zapomněla
a omylem rozstřihla obálku i platidla
Baso, upozorni na podvodníky a vandaly
okradli Dubšovou Marunu
sebrali ji kabelku i s doklady
a nenechali ji ani korunu
Baso, za všechny pády na sále a trampoty
a za veškerý způsobený bol
se omlouváme, možná jsou špatné parkety
nebo snad, že by to byl alkohol

Baso, teď v sobě trochu zadrž dech
protože nezvykle vulgární budu
Mirek Vlach upadl doma na schodech
a natloukl si hubu

Baso, občané Pasohlávek si velmi cení
zřízení sběrného dvoru
za to děkujeme panu starostovi
a místostarostce k tomu

Baso, Karel Křivánek žárovku měnil, to bylo napětí
pod nohy kýbl z plastu si dal
jenže ten praskl a vzápětí
Karel se k zemi ubíral

Baso, měli jsme jeden problém veliký
Jančíková je špatná ještě dnes
z kotce jí vytáhl a sežral králíky
jeden známý toulavý pes
Baso, tato příhoda se vyniká mezi všemi
Jirka Slabý drůbež krmit chtěl
v tom uviděl jak orel letí k zemi
sebral živou kačenu a uletěl
Baso, dohlédni na pracovnici obecního úřadu
s obecním rozhlasem to není jen tak
v únoru hrála koledu
a zvala občany na vánoční jarmark
Děkujeme paní Ludmile Kačicové za zveršování příběhů.

Klidný spánek za 200 Kč
Vážení čtenáři, tento článek směřuje
ke každému, kdo vlastní nějakou nemovitost. Je pravdou, že se právní úprava do
značné míry snaží předejít a zamezit
možnosti podvodného jednání s nemovitostmi, ale jak už jsem v jednom ze svých
článků napsal, lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá. Tímto článkem bych
vám chtěl nejen poradit, jak zabezpečit
svou nemovitost, ale i pochválit Český
úřad zeměměřický a katastrální za užitečPasohlávský zpraovodaj

nou službu poskytovanou nám občanům.
Oficiální název je Služba sledování
změn, ale vžilo se i neformální označení,
a to "Hlídací pes". Vlastník nemovitostí
díky této službě za poplatek ve výši 200 Kč
ihned zjistí, že se s jeho nemovitostí na katast rál ním úřa du něco děje, a to
prostřednictvím emailu, nebo mobilního
telefonu, či datové schránky. Včasným zásahem pak lze případné dokonání podvodu
odvrátit. Citovaný poplatek je jednorázo-

vý, doživotní a lze díky němu sledovat až
20 nemovitostí. Službu lze zřídit osobně na
kterémkoliv katastrálním úřadu.

5

Masopustní veselí
Slovo masopust, nebo-li fašank, je překvapivě
odvozeno od slova karneval (pochází z latinského
carne vale, což znamená maso sbohem!). Masopustem je myšleno období, které trvá od tří králů
(6. ledna) do začátku velikonočního půstu (Popeleční středa).
I tento zvyk má svou dlouhou a bohatou
historii. Dříve masopustní oslavy trvaly tři
dny. Hlavní zábava začínala v neděli bohatým
obědem. Na stole nesměly chybět koblihy, jež
se staly tradičním masopustním jídlem, a hospodyně se snažily, aby na talíři nechybělo ani
maso. Po jídle následovala zábava s tancem.
Ta pokračovala i v pondělí a vyvrcholením
oslav bylo masopustní úterý, kdy obcemi procházely průvody maškar, jejichž hlavním
smyslem bylo pobavit sousedy i sebe.
Průvod měl také svá pravidla. Zúčastňovali se ho mladí i staří. Čím byla maska
pitvornější a nápadnější, tím lépe. V reji masek nikdy nesměl chybět medvěd, kůň, kominík se žebříkem, Žid s pytlem a bába s nůší. Hlavní postavou však býval šašek.
Kostým měl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl šaškovskou čepici a v ruce nesl
bič, aby jím odháněl nemaskované. Za hlučného zpěvu, pokřikování a tancování chodili "maškarádi" po domech. Většinou dostali i nějakou výslužku, jako například
peníze, pálenku, pivo, mouku nebo obilí. To, co vykoledovali, to zpeněžili a utratili na
taneční zábavě.
Masopust však měl i své pověry. Například na masopustní úterý se slepicím sypalo
zrní do kruhu z řetězu, aby nezabloudily a nezanášely, také se nesmělo věšet prádlo na
půdu, aby se nepřemnožily blechy a ženy nesměly šít, aby slepice dobře nesly.
Masopustní zábava většinou skončila ihned o půlnoci, kdy ponocný všechny vyzval, aby se rozešli do svých domovů. Další zábavy se pak konaly až v době kácené
májů. Masopust, jako tradice, pak postupně mizel a uchovával se jen na několika vesnicích. V dnešní době se však jeho obliba vrací a tradice obnovuje. Už se neslaví jen na
vesnicích, ale třeba i v okrajových částech Prahy a dalších měst.
V naší vesnici se však tradice fašanku udržuje pravidelně každý rok. Letošní masopustní zábava se konala prvního března v místním sále. Předcházel jí tradiční rej
masek, který obcházel domy celé dopoledne. Večer se k nim přidali i další maskovaní
jedinci a všichni společně zahájili celý večer úvodní promenádou masek. K tanci a poslechu všem hrál Zbyňa band, který ve svém repertoáru střídal moderní české písničky
s těmi tradičními, dechovkovými. Dokladem všeobecné spokojenosti byl fakt, že taneční parket se vyprázdnil jen při hudebních přestávkách. Pak už ale přišel vrchol
večera, tedy tradiční pochovávání basy. Při čtení zábavných příhod našich spoluobčanů se všichni přítomni pobavili, někteří si připili na jejich zdraví a zábava pokračovala
až do ranních hodin.
Bc. Simona Jelénková

Myslivecké sdružení Pasohlávky
pořádá 9. ročník soutěže
v lovecké střelbě

MEMORIÁL
MGR. FRANTIŠKA JELÉNKA
sobota 26. dubna 2014

střelnice MS Pasohlávky

Ředitel závodu: František Flodr
Hlavní rozhodčí: Miroslav Tesařík
Rozsah závodu:
veřejný závod jednotlivců a tříčlenných
družstev na 1 x 20 terčů - vysoká věž
a 1 x 20 terčů americký trap
Pátek 25. 4. - trénink: 15.00 - 18.00
Sobota 26. 4. - 8.00 - 9.00 hod.
přihlášky soutěžících
- 9.00 hod. - zahájení
Občerstvení zajištěno.

Společenská
kronika
Jubilanti - duben 2014
Kučerová Jiřina
87 let
Minaříková Anna
86 let
Pinkavová Jindřiška
81 let
Pinkavová Vojtěška
80 let
Suchánková Božena
76 let
Ferby Alfréd
75 let
Hájek Zbyněk
67 let
Chludilová Jiřina
62 let
Slabý Jiří
60 let
Grydil Pavel
50 let
Vlach Radek
50 let
Ferby Dušan
50 let
Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pracovní a rodinné pohody.
Narození
15. února se manželům Martině
a Radkovi Kadlíčkovým narodil syn
Jakub.
27. února se Aleně Bugalové a Michalu Očkovi narodil syn Michal.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme, malého Jakoubka a Michálka
vítáme mezi námi.

Úmrtí

26. února zemřel náš spoluobčan
pan Vladimír Vašek.
Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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