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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme k závěru letošního roku. Počasí z léta přešlo rovnou téměř do zimy a než se nadějeme, je tu doba adventu.
Ale než přijde ten čas, co nás ještě čeká?
Proběhlo výběrové řízení na výměnu veřejného osvětlení za
LED, jak jsem avizovala již v dřívějším vydání zpravodaje, kdy
na realizaci byla vysoutěžená částka ve výši 1.912.866 Kč, a také
proběhlo výběrové řízení na půdní vestavbu obecního úřadu, kdy
na realizaci byla vysoutěžena částka ve výši 2.337.242 Kč. Veřejné osvětlení by mělo být hotové do poloviny prosince, půdní
vestavba bude probíhat ještě v prvním čtvrtletí roku 2016.
Byl ukončen projekt na vybudování mokřadů na území naší
obce, a to v lokalitách tzv. u prameniště, tj. za větrolamem za
sídlištěm, dále za restaurací Velký dvůr, a poslední pak u silnice
směrem na Brod nad Dyjí před přečerpávací stanicí. Celá akce
vyšla na 4.572.451 Kč, a je téměř celá hrazena z dotace Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí. V letošním roce jsme podali žádost o dotaci na
vybudování cyklostezky souběžně se silnicí směrem na Ivaň.
Bohužel, zde jsme na SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, nebyli úspěšní, a to především kvůli křížení silnice I. tř. I/52
Brno - Mikulov. Vzhledem k tomu, že se do budoucna počítá
s rozšířením této silnice na rychlostní komunikaci R52, ale stále
se neví kdy, tak to vypadá, že křižovatka Pasohlávky - Ivaň
bude prozatím dotačně oříšek.
Snažíme se dále postupně naši obec ozelenit. V letošním
roce byla provedena výsadba zeleně u nového víceúčelového
hřiště, a to nejen stromy jako náhradu za vykácené akáty. Také
byl vysazen živý plot před hřbitovem. Plánujeme i další výsadby. Tou největší, a pro některé možná zprvu může být
i bolestná, bude nová výsadba u cukrárny u mostku. Nevím,
jestli jste někteří z vás zaznamenali událost na jaře, kdy při silném větru zde spadla jedna z bříz těsně u chodníku. Naštěstí se
nic nestalo. Ale vzhledem k této události jsme nechali prověřit
stromy v obci, abychom si byli jistí, že se něco podobného
nemůže opakovat. A tak jsme přizvali dendrologa, odborníka
na stav stromů a dřevin, a nechali jej posoudit všechny břízy
u cukrárny, dále pak stromy v parku za Turistickým informačním centrem a nakonec i v parku u kostela. V parku u kostela
a v parku za informačním centrem je nutné pokácet jen pár jedinců, ale zde ten zásah nebude ani tak viditelný a citelný, jako
to bude s břízami u cukrárny. Zde byl závěr znaleckého posudku bohužel nekompromisní. Téměř všechny břízy jsou ve velmi
špatném stavu, jsou napadeny dřevokaznou houbou, a proto je
nutné je pokácet. Ani nás toto rozhodnutí netěší. Všichni jsme si

na ně zvykli, a posezení se zmrzlinou, na kávě či zákusku pod
nimi bylo v letních měsících velice příjemné. Nicméně, jak řekl
i dendrolog, všechno má svůj čas a svou životnost, a tak nyní
nastal čas jejich pokácení. Samozřejmě zde necháme vysázet
nové stromy, které břízy nahradí. Jen na doporučení dendrologa
a zahradníka už to nebudou břízy, ale něco jiného, co v našich
podmínkách a prostředí bude vhodnější. Bříza je křehké dřevo,
větve se hodně lámou a navíc je i náchylná k napadání houbou.
Pokud by měl někdo z občanů zájem, má možnost se na
obecním úřadě seznámit s uvedeným znaleckým posudkem.
Dalším tématem, které bych chtěla zmínit, je vyvážení různorodého odpadu. Každý z vás, občanů, má možnost jakýkoliv
odpad, který se mu nevejde do popelnice, odvést na sběrný
dvůr, který je pro vás otevřen tři dny v týdnu, a to vždy ve středu, pátek a sobotu. Není nutné, abyste např. stavební suť
z bourání či oprav sypali různě do kontejnerů po obci nebo kdekoliv po polních cestách a podobně. Nejenže to není vhodné,
ale ani žádoucí. Popeláři nám pak odmítají kontejnery vysypat,
protože je zdvihací zařízení na popelářském vozidle není
schopné ani zvednout k vysypání. A takový kontejner pak musí
naši zaměstnanci ručně přebrat a vyprázdnit. A můžu vám říct,
že to nikoho netěší. Stejně tak, když vidíme vysypaný takovýto
odpad kdekoliv jinde v obci. A to, že je to v prostoru po bývalých kravínech, kde si lidé myslí, že tam to nikoho netrápí, tak to
bohužel taky není pravda. Jakýkoliv odpad totiž nesmí být volně sypaný kdekoliv, kde to někoho napadne. A tady bych právě
na vás, naše občany, chtěla apelovat, abyste nebyli ani vy lhostejní k tomu, co se u nás v obci děje. Jednou totiž přijde doba,
kdy jej bude nutné nechat odstranit. Takovým příkladem může
být stav, který nastal právě při budování mokřadů. Dlouhá léta
se právě do místa a jeho okolí, kde je nyní vybudovaný mokřad
za restaurací Velký dvůr, vyváželo vše, co se kdekomu doma
nehodilo. A dnes, po několika desítkách let, je z tohoto nebezpečný odpad, právě kvůli jeho různorodé skladbě. Firma, která
mokřady budovala, celé okolí vyčistila, a dnes jsou z toho zde
dvě veliké hromady, jejichž odklizení by obec mohlo stát téměř
sto tisíc korun. Musíme si všichni uvědomit, že tímto chováním
nejenže zatěžujeme přírodu, ale také obecní rozpočet. Naučme
se správně nakládat s odpady, třiďme je, jak nejvíc to jen jde,
protože nastane čas, kdy odpad nebude již možné dále skládkovat. A je to naprosto logické, protože jinak bychom se všichni
nakonec topili v odpadcích. Ministerstvo životního prostředí
připravuje legislativní opatření k tomu, že od roku 2024 s největ ší prav dě po dob nos tí již ne bu de možné sklád ko vat
neupravený směsný komunální odpad. A ten tak půjde do spaloven, což je samozřejmě finančně daleko náročnější než

Okénko starostky pokračování
skládkování. A na území naší republiky budou muset zcela jistě vyrůst další spalovny,
protože současná trojice (Praha, Brno, Liberec) je vytížena na maximum, což je
dohromady přibližně 650 tisíc tun ročně
a další odpad již tyto spalovny nepojmou.
A tak je na nás, lidech, abychom uvážlivě
nakládali s odpadem, který naše domácnosti
vyprodukují, řádně jej třídili a především
ukládali tam, kam skutečně patří!
Na závěr pro zajímavost pár čísel, co se
týká pohybu osob ať už pěších nebo cyklistů na cyklostezce a promenádě v obci. Za
rok 2014 bylo na sčítači napo čítáno
76 505 cyklistů a 17 728 pěších, tj. celkem
94 233 osob. Za rok 2015 bylo k 19. říjnu
napočítáno 69 125 cyklistů a 15 765 pěších, tj. cel kem 84 891 osob. Za
srovnatelné období loňského roku to bylo
75 189 cyklistů a 15 854 pěších, tj. celkem
91 043 osob. Je jasné, že letošní horké poča sí nám cyk lis ty trochu přibrzdi lo,
protože nejvíce se jezdí na kole právě během letních prázd nin. Ale vzhledem
k celkové návštěvnosti naší rekreační oblasti během letošních prázdnin nás tento
pokles na cyklostezce a promenádě asi nebude mrzet.
Přeji vám krásný podzimní listopad!
Martina Dominová

Pozvánky
V sobotu 21. listopadu 2015 se budou konat Babské hody. Akce proběhne
od 20.00 hod v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Horizont. Těšit se můžete i na půlnoční
překvapení. Vstupné 80 Kč.
OÚ Pasohlávky spolu s TJ Zetor Pasohláv ky srdeč ně zvou míst ní seni o ry
v sobotu 28. listopadu 2015 v 16.00 hod do
místního kulturního domu na podvečerní
přátelské posezení. Připraven je bohatý
kulturní program. Těší se pořadatelé.
Obec Pasohlávky připravuje již tradiční Vánoční jarmark a rozsvěcování
vánočního stromu, který se bude konat
v neděli 6. prosince 2015, a to od 15.00
do 17.00 hod. Tímto zveme všechny prodej ce tra dič ních vý rob ků, ruč ních
výrobků, vánočních specialit a dalšího
zboží k možnosti prodeje, či jen ukázky
vlastní tvorby na tomto jarmarku. V případě zájmu volejte na tel. 519 427 624
nebo pište na e-mail tic@pasohlavky.cz.
Hlásit se můžete do 30. listopadu.
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 9. 2015 projednávalo:

Schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 7/2015;
- Kupní smlouvu o převodu práva vlastnického k nemovitosti, týkající se odkupu
spoluvlastnického podílu u pozemků p. č. st. 307/5 a p. č. 3163/718 v k. ú. Mušov;
- Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mušov a v k. ú. Pasohlávky z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Obce Pasohlávky, které jsou novým
územní plánem obce určeny na zeleň nebo veřejně prospěšnou stavbu;
- Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti se společností Thermal Pasohlávky a. s., týkající se budoucí výstavby minerálního vodovodu z vrtu Pa2G;
- 14 smluv o právu provést stavbu, týkajících se všech nemovitostí-vinných sklepů
ve směru na Brod nad Dyjí v rámci výstavby vodovodu pitné vody v předmětné
lokalitě.
Nesouhlasilo:
- s odprodejem části pozemku v k. ú. Pasohlávky p. č. 6216;
- s odprodejem části pozemku v k. ú. Pasohlávky p. č. 5073/1;
- s odprodejem pozemku v k. ú. Pasohlávky p. č. 5517;
- s odprodejem pozemku v k. ú. Mušov p. č. 3164/106;
- s odprodejem části pozemku v k. ú. Pasohlávky p. č. 5004/54.
Různé:
- informace o podané žalobě u Krajského soudu v Brně na zrušení opatření obecné
povahy, nový územní plán obce Pasohlávky;
- informace k zásobování pitnou vodou v oblasti Pasohlávek společností VaK
Břeclav a. s.;
- informace o návštěvě chemického závodu v Pernofenu v Rakousku, vypouštění
odpadních vod;
- informace o možnosti směnit akcie Vinofruktu a. s., které vlastní obec Pasohlávky, za pozemky Vinofruktu v k. ú. Pasohlávky dle domluvy;
- informace o plánované výstavbě nového rekreačního komplexu v ATC Merkur
a demolici stávajícího bungalovu B II;
- informace o výběrovém řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení a na půdní vestavbu obecního úřadu.

Hráli jsme kubb - mölkky - woodball
2. - 4. 10. 2015
Tradiční republiková soutěž byla uspořádána v Autokempu ATC Merkur Pasohlávky v příjemném prostředí Novomlýnských nádrží.
Účastníci (z 6 krajů České republiky) se prezentovali od pátku. V sobotu a neděli
probíhalo velké zápolení v kubbu, mölkkách a woodballu.
Hrála dvoučlenná družstva v kategoriích ženy, muži a smíšená (35 družstev). Hry
byly velmi napínavé až do posledních okamžiků.
Všichni předvedli velké sportovní výkony.
Ve volném čase mohli účastníci navštívit Aqualand Moravia, který je součástí rekreační oblasti u nadrží Nové Mlýny. Poskytovatelé služeb vytvořili skvělé zázemí po
celý víkendový pobyt.
Děkujeme účastníkům za jejich zájem o soutěž a také organizátorům, rozhodčím
a komisi rekreačních sportů, která akci zajistila.
Nashledanou příští rok
Vít Hanáček, ČASPV
Pasohlávský zpravodaj

Výzva pro občany
Žádáme občany, kteří chtějí, aby byly informace týkající se jejich osoby zveřejněny ve společenské rubrice
Pasohlávského zpravodaje (životní jubilea, sňatky, narození dětí, vítání občánků, úmrtí), aby doručili svůj písemný
souhlas na Obecní úřad Pasohlávky. Toto opatření si
vyžadují změny právních předpisů týkající se ochrany
osobních dat. Redakce místního zpravodaje totiž nemůže
nadá le zveřej ňo vat tyto in for ma ce bez předchozího
souhlasu dotyčných osob. Děkujeme za pochopení.

Svatomartinský průvod
Sv. Martin přijíždí na bílém koni - tuto pranostiku známe všichni a symboliku bílého koně si vykládáme jako příslib sněhu. Pověst o svatém Martinovi však tvrdí něco
jiného.
Martin Tourský se narodil v roce 316 jako syn římského
důstojníka. V patnácti letech byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu. Podle legendy potkal jedné chladné noci
v Amiens promrzlého nahého žebráka. Martin neváhal a svůj
plášť mečem rozetnul na dvě poloviny, z nichž jednu podal
žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, který byl
oblečen právě do poloviny jeho pláště. Díky této události se
nechal pokřtít a poté, co ho propustili z armády, žil převážně
ve Francii. I přesto, že byl v roce 372 jmenován biskupem
v Tours, nepřestal žít jako mnich ve své chatrči poblíž řeky
Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel
v roce 397 v jednaosmdesáti letech. Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.
Jak už bylo řečeno, v současnosti je svátek Martina spojen
spíše s příchodem zimy a její sněhové pokrývky. Sv. Martin
však s sebou přináší i oslavu posvícení, jež má také kořeny
v minulosti. Dříve totiž čeledi končila sjednaná služba, dostala
plat a hledala službu na další rok. Společně s posvícením se
také konaly dobytčí a výroční trhy a vinaři oslavovali mladá
vína. K tomuto svátku dnes už neodmyslitelně patří svatomartinská husa s houskovým knedlíkem a červeným zelím.
I k této huse patří hned dvě legendy. Ta první praví, že husy
sv. Martina rušily při kázání, a proto si svůj trest odpykávají na
pekáči. Druhá vypráví o tom, jak byl sv. Martin skromný
a před volbou biskupem se ukrýval v husinci, kde jej husy
svým štěbetáním prozradily. Kromě husy patří na svatomartinskou tabuli i rohlíky plněné mákem nebo povidly a chybět
nesmí ani mladé víno, ať už bílé nebo červené.
Na svatomartinskou tradici se rozhodla navázat i paní
Kratochvílová, knihovnice Místní knihovny, společně
s dětmi z družiny a paní vychovatelkou Lenkou Žaludkovou. Ve středu 11. listopadu 2015 od 15.00 hod bude pod
jejich záštitou probíhat průvod dětí, oděných do bílých
plášťů sv. Martina. Průvod vychází od budovy místní Základní a Mateřské školy. Děti za doprovodu veselých písniček projdou postupně všemi ulicemi naší vesnice a všem
přítomným budou nabízet sladké koláčky. Tímto bychom
rádi vyzvali všechny občany, aby při zaslechnutí průvodu
vyšli před své domy, nabídli si koláčky a případně se do
průvodu sami zapojili. Podpořme svou přítomností činnost
našich dětí a vznik nových tradic v naší obci.
Simona Jelénková
Pasohlávský zpraovodaj

Mistrovství ČR v agility dětí
a mládeže 2015
Ve dnech 19. a 20. září 2015 se konalo v kempu ATC Merkur
Pasohlávky Mistrovství České republiky v agility dětí a mládeže
2015. O možnost pořádat mistrovství na území Jihomoravského
kraje se zasloužil zejména klub Flying Paws Sedlec zastoupený Petrem Vlašicem, kterému za to patří velké poděkování.
Závody posuzovali dva uznávaní mezinárodní rozhodčí – Michele Garcia z Francie a Petr Dostál z České republiky.
Mistrovství se zúčastnilo rekordních 170 týmů z celé České republiky, kteří si pochvalovali výborně zvládnutou organizaci a také
krásné prostředí největšího kempu v ČR. Závodníci ocenili také dva
parkury, díky čemuž se mistrovství neprotáhlo do nočních hodin.
Zpestřením byl také krásný E.ON truck, který poskytl pěkné zázemí pro zpracovatele výsledků a hlasatele.
Dle ohlasu účastníků se uvedené mistrovství řadí organizační
úrovní a zázemím kempu mezi nejlepší, co se kdy konalo, což je obrovskou poctou pro spolupořadatele ze Sedleckého klubu, kteří poprvé v jejich krátké historii se spolupodíleli na uspořádání tak
vrcholové a prestižní akce, jakou bezesporu Mistrovství české republiky je.
Mistrovství bylo slavnostně zahájeno v sobotu 19. září 2015,
kdy k účastníkům promluvili postupně: ředitel kempu ATC Merkur
Pasohlávky - Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H), starostka obce Pasohlávky - Martina Dominová, Dis, předsedkyně Klubu agility ČR
Michaela Caldová a Petr Vlašic za spoluorganizující klub Flying
Paws Sedlec. Poté vystoupila taneční skupina Sneaker Brno, která
do tančení aktivně zapojila i účastníky.
Přihlížející diváci a návštěvníci kempu měli možnost sledovat
krásné výkony a souhru psovoda se svým čtyřnohým parťákem,
kteří překonávají parkur plný různorodých překážek - skočky, tunely, zeď, kruh, slalom, áčko, šikmá stěna, houpačka.
Ačkoliv by si cenu zasloužili určitě všichni, tak zvítězit může
pouze jeden.
Mistři České republiky v agility dětí a mládeže pro rok 2015.
Kategorie děti:
Small: Zdeněk Smrček & Beruška Gold Rebecca
Medium: Zdeněk Smrček & Casanova ze Smrčkova dvora
Large: Klára Kokešová & Brita
Kategorie junioři:
Small: Jana Mikulová & Colombina Moravské srdce
Medium: Denisa Sommerová & A3Ch Aramis Z Ploužnické
stáje
Large:Aneta Kárníková & Mia Elegant Nobby Rock
Družstva:
Small: Leonův harém
Medium: The last chance 97 with El
Large: Metelesku blesku
GRATULUJEME
Na závěr patří poděkování všem partnerům a sponzorům závodů, bez kterých by se tato vrcholová akce neobešla.
Petr Vlašic, Flying Paws Sedlec
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Z jiného soudku
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ve
všech dosavadních příspěvcích jsme obr a ce li p o zo r n o s t k o b čan sk é mu
zákoníku, jinými slovy k právu civilnímu
a ještě jinými slovy k právu soukromému. Tento díl by však měl přinést změnu.
Civilní právo nepochybně nabízí další
a další témata, se kterými by se dalo praco vat, avšak ne chci, aby se tyto
příspěvky staly monotématickou rutinou. Věřím, že i jiné oblasti práva dokáží
upoutat Vaší pozornost a být Vám ku
prospěchu.
Tento díl se zaměří na právo trestní,
tedy právo veřejné. O právo veřejné se
jedná z toho důvodu, že na jedné straně
stojí veřejná moc - stát a na druhé straně
občan. Veřejnou mocí pak rozumíme na
poli trestního práva policii, státní zástupce a soudy.
Když je řeč o trestním právu, tak se
většině lidí vybaví zločinci páchající tu
nejzávažnější trestnou činnost, přísné
tresty odnětí svobody a věznice, tak jak
je toto odvětví práva prezentováno v médiích. Trestní stíhání však může postihnout kohokoliv. Stačí, když z nedbalosti
zapříčiníte dopravní nehodu při které někdo utrpí zranění, která ho omezí na dobu
delší než šest týdnů. Typicky komplikovanější zlomenina a rázem Vám hrozí
odnětí svobody až na čtyři léta. Avšak
nezoufejte, právní předpis na takovéto
případy, kdy by nebylo spravedlivé pachatele trestat, pamatuje, a to v ustanovení § 307 trest ního řadu. Zá kon zde

stanoví, že "v řízení o přečinu, může se
souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný
k činu doznal, nahradil škodu, pokud
byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její
náhradě, nebo vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o
jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a
vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k
okolnostem případu lze důvodně takové
rozhodnutí považovat za dostačující.“"
Výhodou toho postupu je, že obviněnému není ukládán trest odnětí svobody
ani zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, a dále že
nemá záznam v rejstříku trestů. Nutno
dodat, že výše popsané řešení trestní věci
není nárokové, záleží jen na statním zástupci, či soudci, zda takto rozhodne.
Z praxe dodávám, že ani státní zástupce,
ani soudce zpravidla výše uvedeným
způsobem nerozhodne v případě, že obviněný zapříčinil dopravní nehodu pod
vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Společenská
kronika

Jubilanti lestopad
Pokorný Antonín
Krejčiříková Alžběta
Grimmová Dana
Petrová Františka
Šnepfenberg Stanislav
Nábělek Zdeněk
Tomšík Jana
Mrkvica Jan

66 let
65 let
65 let
62 let
62 let
61 let
61 let
55 let

Jubilantům přejeme štěstí, zdraví
a spokojenost.

Svatba
V sobotu 19. 9. 2015 uzavřeli
manželství Marie Ferbyová a Jiří
Husák.
Novomanželům blahopřejeme.
Slabá Alena

Vítání občánků
V neděli 18. 10. 2015 jsme přivítali do života nové občánky Matyáška Svobodu
a Matyáška Fialu. Novým občánkům přejeme hodně štěstí a zdraví.
Slabá Alena
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