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Okénko starostky

Diakonie Broumov
sociální družstvo
více na www: diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie
vyhlašuje

sbírku použitého ošacení
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv - veškerou nepoškozenou
hračky - nepoškozené a kompletní
peří, péřové přikrývky a polštáře
menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
knihy

Věci, které vzít nemůžeme:
l ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
l nábytek
l znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
17. 4. 2015 (Pá)
16.00 - 18.00 hod.
18. 4. 2015 (So)
10.00 - 12.00 hod.
Místo: Kulturní dům Pasohlávky
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.

Vážení spoluobčané, dne 5. března se konalo
zasedání zastupitelstva obce, na kterém byl schválen rozpočet obce pro rok 2015. Příjmy obce pro
letošní rok byly schváleny ve výši 32.896.700 Kč,
výdaje ve výši 41.870.700 Kč. Dofinancování výda jů ve výši 8,97 mil. je plá no váno po krýt
z finanční rezervy z roku 2014, která je ve výši
14,739 mil. Kč. Zastupitelé obce schválili v rámci
rozpočtu financování následujících akcí.
Jednou z větších položek rozpočtu obce jsou
stavební úpravy na rozšíření křižovatky na státní
silnici I/52 u aquaparku Aqualand Moravia, kde
obec vyčlenila částku cca 2,3 mil. Kč na rozšíření
místní komunikace o odbočovací pruh směrem na
Mikulov v úseku od kruhového objezdu po státní
silnici I/52, včetně veřejného osvětlení, a dále pak
na zbudování doprovodného úseku cyklostezky
podél silnice přes parkoviště až po nový přechod
pro chodce na státní silnici. K tomuto plánuje Ředitelství silnic a dálnic zvýšit bezpečnost a lepší
ob služnost křižovatky další in vesticí ve výši
2,2 mil. Kč. Očekáváme od tohoto, že návštěvníci
naší rekreační oblasti nebudou trávit dlouhé čekací
doby pří odjezdu z našeho území.
Další nemalá částka v rozpočtu je na vybudování vodovodního řadu u vinných sklepů směrem
na Brod n. Dyjí, který obec plánovala vybudovat
již v loňském roce, ale stavební povolení se podařilo získat až na podzim, tudíž se investice přesunula
do roku letošního. Na tuto investici je v rozpočtu
vyčleněno 1,4 mil. Kč. Také je naplánováno zpevnění komunikace v k. ú. Mušov na pozemku
p. č. 3163/585, na kterou je vyčleněn v rozpočtu
1 mil. Kč.
V letošním roce by mělo být dokončeno vybudování mokřadů, které se právě realizují na našem
katastru, na jejichž dobudování je v rozpočtu plánováno 1,8 mil. Kč. Tyto výdaje nám následně
budou proplaceny z Operačního programu životního prostředí, který tuto akci dotuje.
V celé obci by mělo dojít na výměnu svítidel
veřejného osvětlení, a to za úspornější LED svítidla, ovšem mimo osvětlení promenády u vody, kde
režim svícení je takový, že očekávaná úspora by
nedosahovala výsledků vynaložených na případ-

Okénko starostky - pokračování
nou investici. Plánované výdaje na tuto akci jsou bezmála
2 mil. Kč, na obměnu jsme však obdrželi individuální dotaci od
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 1 mil. Kč.
Další větší investicí, kterou zastupitelé pro letošní rok
schválili, je částka ve výši 1 mil. Kč na rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o část pole za místní chatovou
osadou naproti hřbitovu, pro tuto plochu máme pracovní název
"Pasohlávky - východ". V této částce je zahrnut hydrogeologický průzkum, protože jak všichni víme, pří výstavbě páteřní
komunikace k aqualandu se zde jako jeden z největších problémů stavby projevila přítomnost podzemní vody. Následně by
měla být zpracována studie této lokality, která stanoví v souladu s územním plánem, jak co nevýhodněji a nejlépe tento
prostor rozčlenit na ulice, a dále pak projektová dokumentace
na zasíťování těchto stavebních pozemků. Rádi bychom, kdyby
se nám tato investice podařila v letošním roce zrealizovat.
Vzhledem k rozlehlým plochám, které obec nyní udržuje,
dojde také na obměnu a doplnění komunální techniky na
údržbu zeleně, a to ve výši 0,5 mil. Kč. Dalším nákupem bude
pořízení nového obecního vozidla, na jehož pořízení se plánuje
0,5 mil. Kč.
Rádi bychom také doplnili venkovní posilovací hřiště tzv. fitparky o herní prvky i pro menší děti, tak aby maminky, které si
případně přijdou zacvičit, mohly nechat své ratolesti také vyřádit. Na toto je v rozpočtu uvolněno 0,3 mil. Kč. Chtěli bychom
pořídit i zahradní domek na uskladnění sportovních potřeb pro
nově vybudované víceúčelové hřiště a k tomu doladit okolní terénní úpravy a dobudování chodníku kolem tohoto hřiště.
V letošním rozpočtu jsme také vyčlenili částku ve výši
2,3 mil. Kč na rozšíření prostor v budově obecního úřadu, kde
plánujeme investovat do rozšíření do půdní vestavby. Čím dál
více se ukazuje jako potřebné prostory na úřadu zvětšit, neboť
s přibývající agendou a administrativní zátěží je stávající stav
nedostačující, stejně tak jako je i společná kancelář starosty
a místostarosty, kde, jak se ukázalo, jsou problémem různá jednání, kdy se navzájem při těchto rušíme.
Dále byly v rozpočtu obce vyčleněny finanční prostředky na

rozvoj ploch budoucího archeoparku na římském kopci, a to ve
výši 400 tis. Kč, na rozvoj cyklostezek na území obce, konkrétně zatím na jejich projektování, a to 250 tis. Kč.
Nemalým výdajem obce jsou také náklady na provoz čistírny
odpadních vod a kanalizace ve výši 3,738 mil. Kč a výdaje na odpadové hospodářství ve výši 0,95 mil. Kč.
Zastupitelé schválili pro letošní rok na podporu bytového
fondu k zapůjčení občanům částku ve výši 400 tis. Kč. Také se
v rámci rozpočtu vyčlenila částka ve výši 5 mil. Kč na případné
odkupy pozemků, většinou počítáme s odkupy v autokempu
Merkur, kde ještě ne všechny pozemky obec vlastní. Dalšími
rozpočtovými položkami jsou prostředky na školství ve výši
765 tis. Kč, které jsou určeny na provoz místní mateřské a základní školy.
Také byly schváleny příspěvky místním zájmovým organizacím na jejich činnost, a to následovně: Český svaz žen - 10 tis. Kč,
Český červený kříž - 6 tis. Kč, Myslivecký spolek - 136 tis. Kč,
TJ Zetor - 115 tis. Kč + 45 tis. Kč na pořádání anenských hodů,
Český zahrádkářský svaz - 10 tis. Kč, Římskokatolická farnost 100 tis. Kč (oprava kostela), SDH Pasohlávky - 170 tis. Kč na činnost + 88 tis. Kč na technologii čerpání vody ze studny pro závlahy
hřiště a potřeby hasičů. Studnu vybudují fotbalisti z prostředků,
které jim byly schváleny v roce 2014.
Taktéž byly v rámci rozpočtu schváleny prostředky na pořádání zájezdů.
Zastupitelé obce také projednávali ceník stočného pro období od dubna letošního roku, a jehož výše byla schválena
v částce 26 Kč/m3. K tomuto snížení došlo také díky provozu
aquaparku, který nám na čistírnu odpadních vod vypouští velké
množství vody.
Od 1. dubna bude opět otevřeno v obci turistické informační
centrum, kde se na vás, co budou potřebovat tyto služby, již těší
slečna Simona Jelénková, druhou pracovnicí bude slečna Stanisla va Šne p fen ber go vá. Vě ří me, že nás obě v rám ci
komunikace nejen s občany, ale i se všemi návštěvníky obce
a podnikateli, budou dobře reprezentovat.
Martina Dominová

S knihovnou
na Kometu

Foto: Výtvarné odpoledne v mateřské škole
2

V so botu 14. úno ra 2015 se v místní
knihovně uskutečnila výtvarná soutěž pro
děti, kterou vyhlásila Kometa Brno. Všechny
děti, které se výtvarného odpoledne zúčastnily, byly za odměnu pozvány, aby strávily dopoledne s Kometou.
Výlet do Brna se uskutečnil ve čtvrtek
5. března 2015. V doprovodu knihovnice paní
Kratochvílové se ho zúčastnili: Silva Sýkorová, Ondra Vrška, Klárka Jurdáková, Karolínka
Zelenáková a Tobíšek Jurik. Pro celou výpravu
přijel komeťácký autobus hned po osmé hodině
ranní. Společně s pasohlávskými "výtvarníky"
jely i děti z Ivaně a ze ZŠ Pohořelice.
Hokejový klub Kometa Brno si pak pro
všechny návštěvníky připravil bohatý program. Naše děti měly pro hráče nachystané
Pasohlávský zpravodaj

S knihovnou na Kometu

Pálení Morany
Zvyků a tradic v dnešní době stále ubývá, a to nejen v naší vesnici, ale i v celé naší zemi. Místní knihovnice, paní Kratochvílová,
se proto rozhodla, že nové zvyky zavede. Ve spolupráci s paní vychovatelkou Žaludkovou a s dětmi z družiny proto v pondělí
16. března 2015 uspořádaly akci s názvem "Pálení Morany".
Jedná se o původně západoslovanský lidový zvyk, který se
udržoval v mnoha evropských zemích již ve 14. století. Morana,
Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka - těmito jmény se nazývala slaměná figura, kterou dívky oblékaly do
ženských šatů a zdobily ji stuhami nebo kraslicemi, zejména
v bílé a černé barvě. Figura představovala smrt, která byla poté za
doprovodu obřadních písní vyprovázena z vesnice, kde byla nakonec vhozena do vody nebo do příkopu. Zde byla buď upálena,
nebo zakopána do země. Tento rituál měl symbolizovat rozloučení se zimou a uvítání jara.
Také místní děti vyrazily v průvodu se slaměnou Moranou,
kterou za doprovodu veselých písniček, básniček a různých říkadel "vyprovodily" až k vodě, kde byla figura napíchnuta na tyč
a upálena. Ještě předtím však všichni přítomní poděkovali zimě za
její vládu a radovánky, které dětem poskytla, například v podobě
sněhu a poté už vítali přicházející jaro a zejména jarní sluníčko.
Snad to bylo velmi větrným počasím, že na tuto akci přišlo
pouze pár přihlížejících, a to včetně reportérky Českého rozhlasu. Doufejme proto, že se z "vítání jara" stane tradice a účastníků v příštích letech přibude.
Bc. Simona Jelénková

nejen své obrázky, ale i jako jedni z mála jim přivezly drobné
dárečky v podobě pexesa s tématikou Pasohlávek, to aby si
mohli při dlouhé chvíli v šatně zahrát a vzpomněli si tak na naši
obec. V rámci programu pak malí fanoušci nahlédli do šaten
a poznali tak kousek z hokejového zázemí. Dostali také občerstvení, uviděli, jak probíhá trénink vrcholových hokejistů a zúčastnili se natáčení motivačního videa pro play - off.
Veškeré fotografie nejen z výletu na Kometu, ale i z výtvarného od po led ne, najdete na webo vých strán kách místní
knihovny www.knihovnapasohlavky.webk.cz.
Bc. Simona Jelénková

Pasohlávský zpravodaj
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Putování po proudu 2015
Adventor o. s.
Poradenství, konzultace, služby

Akce na podporu osvěty autismu
Putování po proudu je třetí ročník osvětové akce - putová ní do spě lých au tis tů po Čes ké re pub li ce od měs ta
k městu. Na konci etap je každý den uspořádána beseda o
životě lidí s autismem jako příležitost se putujících na cokoli
zeptat, na některých se objeví různí odborníci na autismus
nebo lidé, kteří jsou s autismem nějak spjati jako například
náš příznivec herec a moderátor Jaroslav Dušek. V některý ch mě s te ch , kte rý mi b u d o u p u tu jí c í p ro c h á zet,
proběhnou též zdravice se zástupci těchto měst a jsou připra ve ny dal ší do pro vod né akce jako např. Fes ti val
sociálních služeb 17. 4. 2015. konaný ve spolupráci s občanským sdružením Za sklem.
Nedávno veřejností otřásla sebevražda dvacetileté autistky Viki, která si vzala život, protože nenašla pomoc, přestože
jí aktivně hledala a protože nebyl na blízku nikdo, kdo by jí
včas podal pomocnou ruku. Nastoluje to otázku, kolik autistů
si ještě bude muset sáhnout na život, aby se společnost začala
touto problematikou konečně vážně zabývat.
Z iniciativy rodičů dětí s Aspergerovým syndromem a občanských sdružení, pomáhajících rodinám s dětmi s PAS,
vznikla platforma "Naděje pro autismus" a byla zahájena jednání na úrovni poslanecké sněmovny, která by měla připravit
půdu pro potřebné změny zákonů a zlepšení celkové osvěty
problematiky autismu v České republice. Putování po proudu
má osvětu této problematiky podpořit, cílem je, aby rodiče
dětí s PAS stejně jako dospívající nebo dospělí autisté věděli,
kam se v případě potřeby obrátit a kde najít odbornou pomoc
či radu.
Autismus není "neléčitelná nemoc" a autista také většinou
nevypadá jako Rain Man ze slavného filmu v podání Dustina
Hoffmana. Tito lidé často žijí mezi námi zcela nenápadně a nikdo v jejich okolí ani nemusí tušit, že mají jiný pohled na svět,
jiný práh citlivosti k různým situacím, že se v nich může třeba
skrytě odehrávat malá vlastní bitva. Často jsou velmi talentovaní, ať již v uměleckých směrech (výtvarné, hudební), tak
třeba i v matematice, mohou se vyznačovat vynikající pamětí
a být obdařeni jinými mimořádnými vlastnostmi a dovednostmi. Potřebují jen trochu pochopení, ohleduplnosti a dostat
šanci uplatnit své schopnosti v životě a stát se našimi právoplatnými spoluobčany.
Občanské sdružení Adventor se stará nejen o děti s PAS,
ale také o dospělé autisty - poskytuje jim podporu na pracovním trhu, talentovaným umělcům pořádá výstavy či koncerty
atd.
Putujícími v prvních dvou ročnících byli Pavel Hlušička

(*1969), Vít Havránek (*1987) nebo Monika Manová (*1987),
všichni mají mimo jiné rádi přírodu a pěší turistiku; první jmenovaný je také autorem konceptu akce.
V letošním třetím ročníku bude putování probíhat štafetově - putující autisté se budou na jednotlivých etapách střídat.
Pravidlem bude, že půjdou vždy dva poutníci, ale stejně jako
v minulých ročnících se kdykoli může přidat i kdokoli další a jít
s nimi celou etapu nebo třeba jen část, jak si kdo troufne.
Důležité je zúčastnit se, dát putujícím i ostatním autistům v ČR
i jinde najevo svou podporu a sympatie. Každý, kdo se takto
přidá alespoň na kousek cesty, dostane na památku malý dárek. Letos navíc na stránkách Adventoru bude možné pomocí
sledovacího zařízení vidět, kde se momentálně putující nacházejí a budete mít možnost kdekoliv se k nim připojit, nebo je
alespoň na cestě pozdravit, zamávat jim.
Letošní trasa je dlouhá 411 km a putující tuto vzdálenost
ujdou v období od 9. do 23. dubna. Jednotlivé etapy měří v průměru kolem třiceti kilometrů, nejdelší je 40 a nejkratší 23 km.
A proč název Putování po proudu? Voda je živel, poznatelný
všemi smysly: je vidět, slyšet, cítí ji kůže, nos i jazyk – a to vše na
mnoho způsobů. Kromě toho autisty obecně přitahuje voda –
rádi se koupou, rádi ji pijí a rádi si s vodou hrají. Proto putující
stejně jako loni i tentokrát vyrazí po proudu řek, a to hned tří –
Bečvy, Moravy a Dyje.
Oficiální zahájeni je ve čtvrtek 2. dubna 2015 na Světový
den autismu v 19 hod v Klubu Lávka v Praze koncertem, který
pořádá o. s. Spolurádi. Odstartování třetího ročníku Putování
proběhne ve Frenštátu pod Radhoštěm 9. dubna ve spolupráci
s o. s. Můžeš a zakončení bude 23. dubna v Brně.
Nad poslední etapou, která 23. 4. 2015 povede z Pasohlávek do Brna, převzala záštitu obec Pasohlávky.
Beseda s putujícími se uskuteční den předem tj. 22. 4. od
18 hod v Aqualand - Moravia, konferenční místnost, Pasohlávky 110e. Rádi vás přivítáme a zodpovíme vaše dotazy.
Těšíme se na setkání.
Bližší informace: www.adventor.org/putovani-2015

Partneři:
Můžeš - www.muzes.info
Za sklem - www.zasklem.com
Modrá Beruška - www.modraberuska.cz
Naděje pro autismus - www.nadejeproautismus.cz

Adventor o. s.
Vondroušova 1197 § 163 00 Praha 6 § Telefon: +420 603 204 501 § www.adventor.org § adventor@adventor.org
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Gramotnost není jenom čtení

Facilita CZ, s. r. o.

Gramotnost není jenom čtení v obcích jihomoravského kraje
Tisková zpráva
Brno (březen 2015) - Společnost Facilita společně s Mateř- Adresa
ským a rodinným centrem Krůček ze Svitav a se vzdělávacím, Obec Pasohlávky, Obecní úřad
rodinným a dobrovolnickým centrem Akropolis zúročí své Pasohlávky čp. 1
zkušenosti se vzděláváním. Nejen pro maminky na rodičov- 691 22 Pasohlávky
ské dovolené, nezaměstnané, začínající podnikatele z pěti
l Nenechám se napálit: 8. 4. 2015, 16.00 - 21.00 hodin
obcí do dvou tisíc obyvatel z jihomoravského, pardubického
lektorka: Mgr. Jana Šimáčková
a zlínského kraje připravují cyklus vzdělávacích kurzů pod til Naučte se jak s chytrými telefony či tablety: 15. a 16. 4.
tu lem Gramotnost není jenom čtení. Po řá dání seminářů
2015, 16.00 - 21.00 hodin, lektor: PhDr. Vladimír Jelen
a konzultací s odbornými lektory podpořil Evropský sociální
l
Živím sám sebe: 22. a 23. 4. 2015, 16.00 - 21.00 hodin,
fond.
lektor: Mgr. Viera Kratkoczka,
Kurzy zahrnují pět oblastí vzdělávání: IT gramotnost zaměl Peníze se počítají: 6. 5. 2015, 16.00 - 21.00 hodin.
ře nou na prá ci s table ty, práv ní gra mot nost, fi nanč ní
lektor: Mgr. Viera Kratkoczka
a spo tře bi tel skou gra mot nost nebo zá kla dy pod ni ká ní.
l Neznalost zákona neomlouvá: 20. a 21. 5. 2015, 16.00 "Využíváme zkušeností získaných v projektech Evropské unie
21.00 hodin, lektor: Mgr. Tomáš Geisler
zaměřených na posílení konkurenceschopnosti lidí znevýhodněných na trhu práce, zejména těch vracejících se z rodičovské Více informací poskytnou:
dovolené. Víme, že vzdělávání v menších obcích je právě pro
l Mgr. Kateřina Geislerová, věcná manažerka,
email: katerina.geislerova@facilita.cz, tel.:608 546 658
tyto skupiny hůře dostupné a kvalitní školení přímo v dané lokalitě se nenabízí často. Přínos spatřujeme také v tom, že kurzy
l http://gramotnost3.webnode.cz/
nejsou určeny pouze maminkám na mateřské, ale jsou přístupné
Poznámky:
všem ekonomicky aktivním obyvatelům," vysvětluje věcná
Projekt "Gramotnost není jenom čtení" reaguje na vzdělávací
manažerka projektu Kateřina Geislerová.
potřeby obyvatel malých obcí do 2000 obyvatel na území ZlínskéFacilita CZ zahájila vzdělávání během září v jihomoravských obcích Hostěradicích a následně školení postup ně
probíhají až do poloviny roku 2015 v Nenkovicích, Březí, Pasohlávky a Hlohovec. Kurzy se shodným obsahem se ovšem
uskuteční i v dalších dvou krajích České republiky, a to ve Zlínském a Pardubickém.
Společný projekt tří institucí získal na školení šesti stovek
lidí celkem 3 154 390 korun. Podporu projektu vyjádřili starostové všech obcí.
Kateřina Geislerová

ho, Jihomoravského a Pardubického kraje a řeší zvyšování
obecných kompetencí v oblasti finanční, spotřebitelské, právní
a počítačové gramotnosti a základech podnikání. V rámci projektu
dojde k realizaci komplexu 5 vzdělávacích modulů (Peníze se počítají, Nenechám se napálit, Živím sám sebe, Neznalost zákona
neomlouvá, Naučte se jak s chytrými telefony či tablety) v každé
zapojené obci. Vzdělávací potřeby CS obyvatel malých obcí
nejsou v současnosti v rámci jiného vzdělávacího programu dostatečně reflektovány. Aktivity projektu překonávají bariéry
v dostupnosti dalšího vzdělávání pro tuto CS. Podpořeno bude celkem 600 osob, 200 osob v každém kraji.

Smluvní omezení vlastníka nemovitosti
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tento článek se bude věnovat zajímavé novince v českém právu. Konkrétně
se budeme zabývat možnostmi smluvního omezení vlastníka nemovité věci s jejím nakládáním. Právo v tomto ohledu
doznalo obratu. Dřívější právní úprava
spíše vylučovala takové smluvní omezení vlastníka nemovitosti.
Mám pocit, že také v této oblasti se
nová právní úprava snaží vyhovět lidem.
Nejednou jsem slyšel povzdech klienta,
že by i daroval tu chalupu synovi, ale má
obavy, že ten by ji obratem někomu prodal, či daroval své přítelkyni, nebo jinak
Pasohlávský zpraovodaj

zatížil. A právě tyto obavy lze podle nové
právní úpravy rozptýlit.
Da ro va cí smlou va, nebo kup ní
smlouva může totiž obsahovat i taková
ustanovení, která nového vlastníka omezí v dispozici s nemovitostí. Taková
omezení pak mohou být i zapsána do katastru nemovitostí tak, aby se každý případný zájemce o předmětnou nemovitost
mohl s tímto omezením vlastníka veřejně
seznámit.
Sjednat zákaz zatížení a zcizení nemo vi tos ti lze podle § 1761 zák. č.
89/2012 Sb., v rámci tohoto zákazu bude
vhodné do smlouvy naformulovat, že se

vlastníkovi zakazuje nemovitost ani práva k ní nepřevést, nepostoupit, nezcizit,
ani jinak neumožnit nabytí jakéhokoliv
věcného práva k nemovitosti třetí osobě.
Zvláště pak lze ujednat i zákaz zřízení zástavního práva, a to v souladu s § 1309
odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb.
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Informace OÚ
Stočné je splatné do 30. dubna.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Jubilanti duben
Kučerová Jiřina
Minaříková Anna
Pinkavová Jindřiška
Pinkavová Vojtěška
Suchánková Božena
Ferby Alfréd
Hájek Zbyněk
Chludilová Jiřina
Slabý Jiří
Kašpárek Jaromír
Suchánek Zdeněk
Bílek Petr

88 let
87 let
82 let
81 let
77 let
76 let
68 let
63 let
61 let
60 let
50 let
50 let

Našim jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Slabá Alena
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