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Z jednání rady obce
Rada obce projednávala na svém jednání dne 12. 1. 2015:

Rada obce projednávala na svém jednání dne 26. 1. 2015:

Schválila:
- uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a společností Landmann s. r. o. na pronájem pozemků,
- uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a společností ŽS REAL, a. s. na pronájem pozemků,
- výpověď smlou vy o kontrolní čin nosti uzavřené dne
4. 2. 2012 se společností ON - OK Libina, s. r. o.,
- bezplatné užívání tělocvičny pro sportovní kroužek dětí ve
dnech úterý a čtvrtek v době od 16,00 do 18,00 hod. na základě žádosti B. M.,
- na základě žádosti MS Pasohlávky bezplatné zapůjčení sálu
na tradiční Myslivecký ples dne 7. 2. 2015 a udělila výjimku
z nočního klidu do 3,00 hod. následujícího dne a poskytnutí
finančního příspěvku ve výši celkem 15.000 Kč za předpokladu schválení položky v rozpočtu obce pro rok 2015,
- vy řa ze ní pro střed ků z ma jet ku Obce Pa so hláv ky
k 31. 12. 2014 dle návrhu inventarizační komise na vyřazení,
- termín a program zasedání Zastupitelstva obce Pasohlávky
dne 21. 1. 2015 v 18,00 hod.

Schválila:
- pronájem části pozemku parc. č. 3163/729 v k. ú. Mušov
o výměře 1.200 m2 a uzavření pachtovní smlouvy mezi
Obcí Pasohlávky a J. T., Dolní Věstonice na dobu 9. 3. 31. 10. 2015,
- uzavření smlouvy o spolupráci při řešení výzkumného projektu mezi Obcí Pasohlávky a Archeologickým ústavem
AV ČR, Brno, v. v. i.,
- uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a společností Pasohlávská rekreační s. r. o. v souladu se zveřejněným záměrem obce č. 8/2014,
- uzavření smlouvy o poskytování právnických služeb mezi
AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, Mohelnice a Obcí Pasohlávky,
- uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování regionálních
služeb mezi Městskou knihovnou Břeclav a Obcí Pasohlávky. Příspěvek bude poskytnut po schválení rozpočtu
obce pro rok 2015,
- likvidační protokol o likvidaci vyřazených prostředků
z majetku obce dle návrhu inventarizační komise ze dne
5. 1. 2015.
Souhlasila:
- s pronájmem pozemku parc. č. 4987/1 v k. ú. Pasohlávky
o výměře 289 m2 na základě žádosti L. Z a J. Z., Pasohlávky
a uložila obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem pozemku parc. č. 4987/1 v k. ú. Pasohlávky o výměře
289 m2 za 4 Kč/m2/rok,
- na základě žádosti Pasohlávské rekreační s. r. o., s připojením stavby "Rekreační dům - bungalov" na pozemku
parc. č. st. 292 v k. ú. Mušov na splaškovou kanalizaci
a množstvím odváděných splaškových vod v souladu
s předloženou projektovou dokumentací,
- na základě žádosti společnosti H. R. S. a. s., Praha, s odnětím pozemku parc. č. 5040/1 v k. ú. Pasohlávky ze zemědělského půdního fondu,
- na základě žádosti V. S., Brno, s budoucím připojením na
splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 3163/223
v k. ú. Mušov pro budoucí výstavbu rodinných, bytových
nebo vila domů na pozemku parc. č. 3163/351 v k. ú. Mušov. Podmínkou pro stavební povolení může být požadována spoluúčast investora na rozšíření ČOV.

Souhlasila:
- s napojením stavby "Lisovna s ubytováním" a "Přípojka
pitné vody a splaš ko vé kana li za ce" na ko mu nika ci
parc. č. 55051/1 k. ú. Pasohlávky na základě žádosti M. F.
Pasohlávky,
- s podáním odvolání proti rozhodnutí MěÚ Pohořelice ve
věci prodloužení termínu k doložení podkladů k žádostem
o vydání dodatečného povolení dokončené stavby na
všechna stavební řízení vedená pro území tzv. Donava,
prostřednictvím advokátky,
- s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení
BILICULUM, Mikulov, ve výši 3.000 Kč za předpokladu
schválení položky v rozpočtu obce pro rok 2015.
Projednala:
- návrh nájemní smlouvy ke zveřejněnému záměru č. 8/2014
a uložila zapracování připomínek ke smlouvě,
- návrh na zpevnění komunikace v k. ú. Mušov parc. č.
3163/585, dále uložila starostce zajistit cenovou nabídku
na akci a předložit ZO ke schválení v rámci projednávání
a schválení rozpočtu obce pro rok 2015.
Vzala na vědomí:
- informaci o zařazení obce do vzdělávacího programu "Gramotnost není jen čtení", do kterého se obec přihlásila v roce
2014, a to ve dnech středa a čtvrtek.

Nesouhlasila:
- opětovně na základě žádosti žadatelů P. B. a M. B., Vacenovice, P. D., Milovice, D. K., Brno - Zábrdovice, K. K.,
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Sklené (SVK), K. K., Čebín, M. K. a M. K., Brno - Bystrc,
K. M. a J. M., Rudka, se změnou kultury z ovocného sadu
na ostatní komunikaci, u nově vzniklého pozemku parc. č.
5146/40 v k. ú. Mušov a nesouhlasí s jeho napojením na
stávající ostatní komunikaci parc. č. 5282.
Projednala:
- návrh na směnu pozemků mezi Thermal Pasohlávky a. s.
a Obcí Pasohlávky,
- projednala návrh dohody o podílu na investici mezi účastníky Thermal Pasohlávky a. s. a Obcí Pasohlávky při propojení minerálního vodovodu páteřní TDI s vrtem Pa 2G,
- návrh rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2015 a po jeho doplnění připomínek a návrhů členů rady jej předkládá k projednání a schválení ZO.
Rada obce projednávala na svém jednání dne 11. 2. 2015:
Schválila:
- ukončení smlouvy s ČSOB, a. s. na uložení fin. prostředků
na spořícím účtu a sjednání spořicího účtu pro veřejný sektor a uložení fin. prostředků na termínovém vkladu u Sberbank CZ, a. s., která nabízí výhodnější úročení,
- na základě žádosti komise pro kulturu a sport poskytnutí
příspěvku na dětský karneval dne 29. 3. 2015 ve výši
3.500 Kč, po schválení fin. prostředků v rozpočtu obce pro
rok 2015,
- na základě žádosti ČSŽ Pasohlávky bezplatný pronájem
KD na Masopustní zábavu dne 14. 2. 2015 a výjimku z nočního klidu v době od 22,00 hodin do 03,00 hodin následujícího dne,
- bezplatné zapůjčení cvičebny ve dnech úterý a čtvrtek
v době od 20,00 - 22,00 hod. na základě žádosti M. O., Pasohlávky.
Souhlasila:
- na základě žádosti sdružení Šarovec, o. s., Hluk, se změnou vysazovaných druhů dřevin při realizaci biokoridorů
v blízkosti tzv. Římského vrchu, a to s přihlédnutím
k požadavkům společnosti MUŠOV - Brána do římské říše,
avšak nesouhlasí s rozšířením nájemní smlouvy o další
navržené pozemky v k. ú. Mušov,
- na základě žádosti Spolku Lungta, Praha, s připojením
obce k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2015,
- na základě žádosti M. H., lukostřelnice pod Pálavou, s poskytnutím finančního příspěvku na činnost, po schválení
rozpočtu obce pro rok 2015,
- s pokácením 5 ks stromů rodu javor a 1 ks stromu rodu jilm
na pozemku v k. ú. Mušov parc. č. 2564/2, vlastník obec
Paso hláv ky, z dů vodu přístu pu na pozemek parc. č.
3210/12, vlastník Z. S, Ivaň. Za pokácené stromy byla
uložena náhradní výsadba na pozemku parc. č. 3210/12.
Projednala:
- připomínkovaný návrh rozpočtu na rok 2015. Po doplnění
dle připomínek a návrhů členů rady obce a s přihlédnutím
k připomínkám finančního výboru jej předkládá k projednání ZO,
- návrh programu rozvoje obce Pasohlávky na období 2015 2018 a předkládá jej ke schválení v ZO,
- smlouvu o právu stavby (výstavba řadových garáží),
smlouvy o budoucí směnné smlouvě (1. garáže, 2. poly-

2

-

-

funkční dům), ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr
o nakládání s majetkem obce,
nabídku D. G. Brno, o koupi nemovitosti budovy č. ev. 57,
na pozemku parc. č. st. 353 v k. ú. Mušov,
žádost D. G., Brno, o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. st. 353 v k. ú. Mušov a postupuje tuto k projednání společnosti Pasohlávské rekreační, s. r. o.,
nabídku Ing. R. H., Brno, o koupi nemovitosti budovy
č. e. 57, na pozemku parc. č. st. 353 v k. ú. Mušov,
nabídku M. P., Bašť, na odprodej vlastnického podílu jeho
v k. ú. Mušov. Rada obce ukládá starostce vstoupit s navrhovatelem v jednání v této věci,
návrh Oblastní charity Břeclav a nesouhlasí, aby se obec
podílela za navrhovaných podmínek na financování pečovatelské služby poskytované prostřednictvím Oblastní
charity Břeclav,
připomínky právního zástupce Mgr. Zelenkové k návrhu
smlouvy na směnu pozemků mezi Obcí Pasohlávky a Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově a po opravě údajů postupuje návrh smlouvy k projednání v ZO. Dále
ukládá OÚ zveřejnit záměr o nakládání s majetkem obce.

Vzala na vědomí:
- informace k návrhu dohody o podílu na investici mezi
účastníky Thermal Pasohlávky a. s. a Obec Pasohlávky při
stavbě propojení minerálního vodovodu páteřní TDI s vrtem Pa2G,
- informace k návrhu na směnu pozemků mezi Thermal Pasohlávky a. s. a Obcí Pasohlávky. Rada obce se k projednání návrhu směny vrátí po sdělení stanoviska a. s.,
- informace o společnosti Thermal Pasohlávky a. s.,
- informace o činnosti společnosti MUŠOV - Brána do římské říše, o. p. s.,
- informace o stavu projednávání územního plánu obce Pasohlávky,
- informace o projednávání cyklostezek na území obce Pasohlávky,
- náklady na opravu polní cesty na pozemku parc. č.
3163/585 v k. ú. Mu šov dle ná vr hu spo leč nos ti
T-PRO.ING, s. r. o.,
- informaci Mgr. Kateřiny Geislerové o termínech konání
vzdělávacích kurzů.
Navrhla:
- Tomáše Ingra na jednatele společnosti STKO Mikulov
s. r. o. jako zástupce obcí, které jsou spoluvlastníky společnosti, a postupuje návrh k projednání a schválení v ZO.
Rada obce projednávala na svém jednání dne 23. 2. 2015:
Schválila:
- uzavření Dodatku č. 3 - SS15/09 k Servisní smlouvě uzavřené se společností Pumpservice, Praha 9 Vysočany s aktualizovaným ceníkem pro rok 2015,
- termín a program jednání ZO dne 5. 3. 2015.
Souhlasila:
- na základě předložených návrhů s projektováním garáží na
pozemku parc.č. 5073/5 v k. ú. Pasohlávky, a to z předložených návrhů s variantou č. 2,
- s pořízení kamery pro natáčení zasedání ZO a pověřuje starostku zajištěním realizace.
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Projednala:
- obec postupuje předmětný návrh společnosti O2 Czech Republic a. s. k projednání na zasedání zastupitelstva obce Pasohlávky a přijetí návrhu k postupu dle závěru toho
jednání,
- návrh p. Rostislava Dubše na směnu pozemků dle přiloženého situačního nákresu a doporučuje tento návrh
k projednání na zastupitelstvu obce.
Vzala na vědomí:
- výroční zprávu obce Pasohlávky o poskytování informací
podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2014,
- plnění rozpočtu obce za leden - prosinec 2014,
- požadavek vlastníka pozemku ke zřízení věcného břemene
chůze a jízdy.
Rada obce projednávala na svém jednání dne 9. 3. 2015:
Schválila:
- v souladu se zveřejněným záměrem obce č. 2/2015 pronájem pozemku parc. č. 4987/1 v k. ú. Pasohlávky o výměře
289 m2 za cenu 4,- Kč/m2/rok a uzavření nájemní smlouvy
mezi Obcí Pasohlávky a L. Z. a J. Z., Pasohlávky,
- směrnici č.1/2015 - vnitřní platový předpis,
- směrnici č. 2/2015 - zákaz požívání alkoholu a návykových
látek na pracovišti a při práci,
- na základě cenové nabídky společnosti STAVOPROJEKT
Olomouc a. s., provedení průzkumných geologických
a hydrogeologických prací na lokalitě "Pasohlávky - východ",
- na základě žádosti TJ Olbramovice zapůjčení školní cvičebny ve dnech 10. - 11. 4. 2015 pro přípravku TJ Olbramovice v případě nepříznivého počasí,
- pověření zastupitele T. I. k zastupování obce ve věcech týkajících se Mušovského kostela,
- na základě žádosti ČZS bezplatný pronájem kulturního
domu ve dnech 15. 3. 2015 na degustaci vín a 21. 3. 2015 na
výstavu vín, a výjimku z nočního klidu dne 21. 3. 2015
v době od 22,00 hod. do 02,00 hod. následujícího dne,
- příspěvek obce na nového občánka při vítání ve výši
1000 Kč, dále pak věcné dary (např. jídelní souprava, pamětní kniha, květiny),
- pronájem schránky v kolumbáriu i občanům, kteří v Pasohlávkách nemají trvalý pobyt, ale vlastní v obci nemovitost, a řádně hradí příslušné místní poplatky,
- výhledově snížení počtu kontejnerů na směsný odpad rozmístěných po obci, případně zcela jejich zrušení, s ohledem
na objektivní posouzení bonusů za třídění odpadů. Občané
budou o tomto kroku obce včas informováni, aby si zajistili
vlastní popelnice na komunální odpad.
Souhlasila:
- na základě žádosti společnosti Landmann s. r. o., dle předloženého situačního výkresu ke stavbě "Částečné oplocení
pozemku parc. č. 5145/1 v k. ú . Mušov" s realizací plotu
jako ochrany vlastního majetku. Rada obce uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro stavbu "Částečné oplocení pozemku parc. č. 5145/1 v k. ú . Mušov" s přihlédnutím
k okolnosti, že stavba plotu je vedena po hranici území, pro
které je stavební uzávěra vyhlášena. Účelem navrhovaného oplocení není jen ochrana soukromého majetku, ale
i ochrana proti nepovolenému pohybu motorových vozidel
mimo vyhrazené komunikace a následnému poškozování
orné půdy a zemědělských plodin na ní pěstovaných,
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- s vyhlášením sbírky použitého ošacení Diakonií Broumov,
sociální družstvo ve dnech pátek 17. 4. 2015 v době od
16,00 do 18,00 hod. a v sobotu 18. 4. 2015 v době od 10,00
do 12,00 hod.,
- s uzavřením nájemní smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a Povodím Moravy, s. p., na pobřežní pozemky - část pozemků
parc. č. 2572/1 a 2572/32 v k. ú. Mušov o výměře dle původní žádosti obce ze dne 18. 3. 2014 a ve výši nájmu uvedeného v emailu Povodí Moravy ze dne 2. 3. 2015.
Projednala:
- upřesněnou nabídku M. P., Bašť, na odprodej vlastnického
podílu k pozemkům v k. ú. Mušov, a to za cenu 1200 Kč/m2
a uložila starostce pokračovat v jednání.
Vzala na vědomí:
- žádost P. B., Pasohlávky, o odprodej části pozemků
5014/15 a 5015/4 v k. ú. Pasohlávky a postoupila její projednání na zasedání ZO s doporučením, že je potřeba zachovat dostatečný prostor pro průjezd.
Rada obce projednávala na svém jednání dne 23. 3. 2015:
Schválila:
- na základě žádosti D. V., Brno, výjimku ze zastavovací dokumentace "ATC Merkur územní zastavovací studie kempu u obce Pa so hláv ky" pro stav bu dle pro jek to vé
dokumentace "Nástavba letního bytu Pasohlávky č. ev. 69,
na p. č. st. 295, k. ú. Mušov", a to v maximální podlažnosti
uvedené v závazné části zastavovací studie, kdy stanovený
počet podlaží pro plochu OS - 5 se povoluje na 2 podlaží
pro uvedenou stavbu,
- vyhlášení Výzvy k předložení nabídky na zakázku malého
rozsahu na stavební práce: Prodloužení vodovodu (u sklepů),
- pověření společnosti KS PROFI a. s., Praha, zastupováním
ve věci jednání a zajištění průzkumu na pozemcích parc.
č. 5759/1, 5760/2 a 5760/3 vše v k. ú. Pasohlávky a zmocnění k jednání a zastupování ve věci zajištění potřebné dokladové části,
- dle žádosti společnosti F4 s. r. o., Hlučín, hudební produkci
v rámci zahájení surfařské sezony dne 1. 5. 2015 v době od
20,00 hod. do 02,00 hod. následujícího dne a dále pro
ukončení surfařské sezony dne 27. 9. 2015 v době od 20,00
hod. do 02,00 hod. následujícího dne, pro stánek s občerstvením u minigolfu v ATC Merkur,
- uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa kolumbárium schránka č. 1 mezi Obcí Pasohlávky a J. R., Brno - Židenice,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a ČSŽ Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a ČČK Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a MS Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a TJ Zetor Pasohlávky - na činnost,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a TJ Zetor Pasohlávky - na pořádání tradiční hodové
zábavy,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a SDH Pasohlávky - na činnost,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a SDH Pasohlávky - na technologii k čerpání vody,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a ČZS Pasohlávky,
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- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a Římskokatolickou farností Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Pasohlávky a TJ Zetor Pasohlávky - na pořádání velikonoční
zábavy, pronájem kulturního domu dne 4. 4. 2015 a výjimku z nočního klidu od 22,00 hod. do 03,00 hod. následujícího dne,
- na základě žádosti občanského sdružení Adventor, o. s.,
Praha, poskytnutí záštity nad akcí Putování po proudu
2015 a finančního příspěvku na akci ve výši 2.500 Kč,
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500 Kč na činnost klubu 3D lukostřelnice pod Pálavou na základě žádosti M. H.,
- uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí Pasohlávky
a Českou pojišťovnou a. s.,
- vyhlášení výběrového řízení - 6. kolo na poskytnutí půjčky
z účelového fondu BYTOVÝ FOND Pasohlávky a zveřejnění výběrového řízení na úřední desce obce.
Souhlasila:
- na základě žádosti ŽS REAL, a. s., s rekonstrukcí vodovodní přípojky dle předloženého situačního výkresu k akci
"Stavební úpravy stávajících objektů rekreačních domků
v areálu Aqualandu Inn na parc.č. st. 281, st. 282, st. 283, st.
267, 3164/45 v k.ú. Mušov" s tím, že stavební práce budou
probíhat mimo hlavní turistickou sezonu. Před realizací
stavby předloží žadatel návrh smlouvy na umístění věcného břemena inženýrských sítí.
Vzala na vědomí:
- zprávu o plnění rozpočtu obce za leden a únor 2015.
Rada obce projednávala na svém jednání dne 7. 4. 2015
Schválila:
- uzavření Nájemní smlouvy na břehovou část pozemků
parc. č. 2572/1 o výměře 20 500 m2 a 2572/32 o výměře
21 200 m2, v k. ú. Mušov, mezi Povodím Moravy, s. p.,
a Obcí Pasohlávky,
- uzavření Komisionářské smlouvy mezi Pálava Card s. r. o.,
a Obcí Pasohlávky na prodej zboží v Turistickém informačním centru,
- doporučenou změnu pojistné smlouvy na pojištění úrazu
zaměstnanců obce o dva uvolněné členy zastupitelstva, starosta a místostarosta, vzhledem ke skutečnosti, že současná
pojistná smlouva toto pojištění nekryla,
- zápis z hodnocení nabídek ze dne 7. 4. 2015 na zakázku
malého rozsahu na stavební práce: "Prodloužení vodovodu" (ul. vinných sklepů) a doporučení výběrové komise na
dodavatele zakázky firmu Jiří Tomek, Hustopeče,
- vymalování kulturního domu dle cenové nabídky na malířské práce.
Souhlasila:
- na základě žádosti společnosti ŽS REAL, a. s., s provozem
stávající kanalizační přípojky dle předloženého situačního
výkresu, umístěné na pozemku parc. č. 3164/45 v k. ú. Mušov a s vy pouš tě ním splaš ko vých vod v množství
2800 m3/rok.
Delegovala:
- zástupce na XIV. sněm Svazu měst a obcí ČR ve dnech
21. 5. 2015 a 22. 5. 2015 v Olomouci starostku Martinu Dominovou.
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Vzala na vědomí:
- informace o průběhu jednání ke zpřístupnění Mušovského
kostela.
Rada obce projednávala na svém jednání dne 20. 4. 2015:
Schválila:
- uzavření Smlouvy o dílo č. 201505 mezi Obcí Pasohlávky
a zhotovitelem Jiří Tomek, Hustopeče, na provedení stavby
"Prodloužení vodovodu" (ul. vinných sklepů),
- uzavření Smlouvy o dílo č. 01504/2015 mezi Obcí Pasohlávky a zhotovitelem Robert Kunc, Pasohlávky, na výměnu oken a dveří na budově čistírny odpadních vod, na
základě podané cenové nabídky,
- uzavření Pojistné smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., na úrazové pojištění zaměstnanců obecního úřadu,
- uzavření Pojistné smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., na sdružené pojištění sezonní zaměstnanci obce,
- pro výkon stavebního dozoru pro stavbu "Pasohlávky –
prodloužení vodovodu" Ing. Tauchmana,
- nový Organizační řád Obce Pasohlávky,
- termín a program zasedání Zastupitelstva obce Pasohlávky
dne 4. 5. 2015.
Souhlasila:
- s realizací stavby "Cyklostezka kolem vodního díla Nové
Mlýny - SO 101 - část Drnholec" dle předložené dokumentace zpracované společností Viadesigne s. r. o.,
- s vybudováním oplocení pozemku parc. č. 5073/2 v k. ú.
Pasohlávky dle předloženého situačního nákresu na pozemku žadatele V. H.
Projednala:
- a doporučila ke schválení vyhlášení veřejné sbírky na opravu
mušovského kostela, postupuje k projednání na zasedání ZO,
- a souhlasí s návrhem využití zóny Z33 v k. ú. Mušov,
- a nedoporučuje vložení staveb vodovodů: 1. "Pasohlávky –
rozšíření vodovodu, vodovod pro chatky", 2. "Pasohlávky
- vodovod u areálu rybářů", 3. "Pasohlávky - vodovod
u areálu rybářů, řad Z3" do majetku společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav, a. s., formou nepeněžitého vkladu,
a postupuje k projednání na zasedání ZO.
Vzala na vědomí:
- návrhy změn Zásad územního rozvoje JMK týkajících se
území obce Pasohlávky a doporučuje nesouhlasit s navrhovanou trasou dálnice vedenou kolem obcí Pasohlávky,
Brod nad Dyjí a Březí, a postupuje k projednání na zasedání zastupitelstva obce,
- informace o výsledcích jednání ve věci:
l cyklostezka podél hráze na I/52 – Po vodí Moravy
požaduje pojízdnost pro těžkou techniku a následně
úhradu věcného břemena a doporučuje vést další jednání
v předmětné záležitosti za podpory zastupitelů Jihomoravského kraje,
l Římský vrch, kde společnost MUŠOV - Brána do římské
říše, o. p. s., připravuje vybudování naučné stezky s plánovaným slavnostním otevřením v červnu 2015,
l mušovský kostel - nutná oprava střechy (odhad cca 100
tis. Kč), lze požádat o dotace MěÚ Pohořelice,
- zprávu o plnění rozpočtu obce za březen 2015.
Pasohlávský zpravodaj

Poděkování obci Pasohlávky a jejím občanům
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Zahájení turistické sezony
v ATC Merkur Pasohlávky 8. - 9. 5. 2015
Letošní "jubilejní" 15. ročník akce předcházela spousta spekulací, domněnek, překvapení a změn. Největší změnou bylo
rozhodnutí o přemístění akce z náměstíčka na volnou plochu
u nové recepce. Po zhodnocení loňské i předloňské návštěvnosti bylo rozhodnuto, že náměstíčko je pro tuto akci již "malé",
a musí se najít nový prostor. O volné ploše, která je v hlavní sezoně zaplněna stany, se uvažovalo již dlouho, nebylo to rozhodnu tí ze dne na den. To lik jen pro vysvětlení. Pro duk ci
a technické zabezpečení akce zajišťovala vybraná agentura
Topfest s. r. o., doprovodný program stejně jako dříve zabezpečila pořádající společnost Pasohlávská rekreační.
V pátek v 17:00 program na hlavní stage zahájila slovenská
kapela Borra, která má na Slovensku tisíce fanoušků. U nás
tomu tak zatím není, proto prostor před podiem zaplnili fanoušci až při nástupu české kapely Support Lesbiens. Nebo že by
všichni byli na hokeji? Česká pop - punková kapela Rybičky 48 s původním názvem Banánové rybičky dav rozproudila
naprosto famózně. Punk vystřídala česká metalová legenda
Arakain. Kapela u nás hrála již podruhé, stále se stejným úspěchem. Jen škoda, že nepřivezli Lucii Bílou! Pár dotazů na tuto
formaci před akcí přišlo, tak snad jindy. To, co následovalo,
byla obrovská show. Pyrotechnické efekty, zábava pro nadšené
publikum. Kdo nezažil, nepochopí. Walda gang se musí zažít.
Večírek uzavírá slovenská skupina Polemic. Obecenstvu se nechce domů. Dav zpívá závěrečnou "… krásná zem, posázená…" a těší se na další, sobotní večírek. První den je za námi,
s nadšením očekáváme sobotu.
Jako první v sobotu, ovšem ne vystupující, nastupují na scénu potápěči, kteří již tradičně čistí dno velké Laguny. Jiří Humpolík a jeho kolegové říkají: "Děkujeme za možnost uspořádat
takovou akci. Na dně jsme našli cca 6 kg různých odpadů od
plechovek od piva, brýlí až po malý stan, rádi akci zopakujeme
dalším rokem."
Sobotní program, to je pro začátek velké množství vystupujících. Spousta malých i větších dětí. Po počátečních rozpacích,
zmateném příjezdu, se v zákulisí připravují k vystoupení
Mažoretky z Pohořelic, Funny Angels, Shake - Up a Jarabáček.
Tyto dětské soubory jsou zde již tradičními hosty, jsou součástí
tohoto programu už několik let. Na podiu začíná přesně ve
13:30 slavnostní zahájení, moderátor obou dnů Ondra Blažmen
Blaho uvádí paní starostku Martinu Dominovou, Dis. a jednatele kempu Ing. Vlastimila Suchánka, BA(H), oba zúčastnění popřejí příjemný den a hezké zážitky. Následně předal komisař
Bc. David Rafaj z Agentury Dobrý den certifikát o vytvoření
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českého rekordu. "Autokemp Merkur u přehrady Nové Mlýny
s rozlohou 29 hektarů má největší kapacitu k postavení stanů
(1000 míst) a rovněž i nejvíce boxů s elektrickou přípojkou
(350). V chatkách, bungalovech, apartmánech a buňkách zde
může přenocovat dalších 450 lidí," stojí v certifikátu vydaném
agenturou Dobrý den. V období od dubna do října loňského
roku se v Merkuru ubytovalo 78 014 hostů. Počet přenocování
se vyšplhal na úctyhodné číslo 183 293. Po předání certifikátu
následují již avizovaná vystoupení dětí.
Mezitím už na pláži probíhal doprovodný program: dílničky
s tvořením o novém maskotovi, žábáku Merkurym. Mimochodem, ten se měl v sobotu osobně představit všem návštěvníkům.
Bohužel, kostým maskota ležel na poště, tudíž jej naživo
můžete spatřit až o prázdninách. V dílničkách probíhal program
dle plánu, tvořilo se, soutěžilo. Hned vedle stanu s žabí tématikou byli Komedianti na káře. Dva herci, kteří zvládnou pobavit
a zabavit spoustu malých dětí. Pohádky a žonglování neměly
chybu. Byla to zábava nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
O kus dál poníci a jízda na nich, malování na obličej, nafukovací atrakce, bumper ball, střelnice. Velkou část pláže "si pronajali" šermíři a připravili neskutečnou podívanou. Celkem třikrát
předvedli unikátní středověký jezdecký rytířský turnaj. Nadšení malých i velkých diváků bylo vidět na první pohled. Kdo
bude králem? Dunění kopyt koní po kolbišti s jezdci v plné
zbroji, královna s družinou diváky vtáhla do dění, až tajili dech.
Na hlavní stage od 15:00 Smola a Hrušky, Pavel Callta a na
náměstíčku? "Od čtyř hodin odpoledne bavil publikum hodinu
František Uher s doprovodem cimbálové muziky Slovácko
mladší. V této době bylo na náměstíčku nejvíce návštěvníků,
odhadem 200 osob. Program s cimbálovou muzikou pokračoval až do 19:00. "Po celou dobu se návštěvníci bavili a pozpěvovali si známé písničky," sdělila Bc. Petra Zrebná.
Vraťme se zpět hlavní stage. Tady už to tepe. S kapelou je na
podiu drobný nenápadný muž, Jaroslav Uhlíř. Naprosto neuvěřitelné, když v davu vidíte tvrdé, v černém oblečení oděné,
rockery, kteří si prozpěvuji Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte? Jedna z mnoha známých melodií, které naprosto unášely
dav různorodých návštěvníků. Před i po "Jardovi" bavil obecenstvo Ruda z Ostravy. Pro někoho vulgární, pro jiné naprosto
jedinečný humor. Ruda řádil až do nástupu skupiny Katapult.
Velkolepé vystoupení stárnoucího frontmana a jeho kapely,
kteří slaví 40 let výročí! Byli skvělí. A po nich očekávaný pan
Richard Muller. Před jeho koncertem dostává produkce zprávu
o blížící se vichřici, což je nepříjemná překážka. Ruší se ohňová
show, zabezpeču je se po dium a vše
v okolí, nervozita stoupá, vítr nabírá na
síle. Naštěstí se předpověď nenaplnila a
hvězda večera odezpívá svůj koncert.
"Muller super, nezklamal, i když už to
nebylo to, co bývalo. Tublatanka byla
výborná.“ Řekla nám paní Alena Kotoulová. A Tublatanka? Opravdu nikoho
nezklamala, byl to skvělý zážitek, na tom
se shodli naprosto všichni. Hity jako Šlabikár, Žeravé znamenie osudu nebo Zkúsime to cez vesmír, zněly v našich uších
ještě dlouho po koncertě. Odliv hostů po
odchodu kapely z podia byl patrný, přesto až do ukončení programu s kapelou
Zoči Voči zůstalo velké množství lidí. Je
01:30 a je konec. Konec prvního velkého
Pasohlávský zpravodaj

festivalu. Konec velkolepé akce. Poprvé bez deště! Celý den byl prosluněný pálavským sluníčkem, počasí nám přálo. Během dvou dnů prošlo
kempem více než deset tisíc hostů. A jak se jim
u nás líbilo?
Paní Alena Kotoulová nám ještě sdělila, že přišla na program v sobotu a to hlavně doprovodit
a držet pěsti svým dcerám, které tančí v souborech
Funny angels a Shake - Up. Po vystoupení si s dětmi prošla program na pláži, všem se líbil.
"Na zahájení sezony na Mušově jsem se díky
pracovní vytíženosti dostal letos poprvé a naprosto jsme si to s kamarádem užili. Setkal jsem se se
spoustou známých, pochutnali jsme si na dobrém
jídle a pivečku, k tomu zahrály skvělý kapely a to
vše v krásným prostředí se super počasím. Příští
rok se určitě vrátím, a to na celej víkend. A nejlepší byl Riša." Řekl nám Franta Minařík.
Vynikající víkend, počasí vyšlo, hudba parádní a hlavně celá atmosféra festivalu.
Včerejší akce neměla chybu. Velký dík patří pořadatelům
za skvěle připravený fest. Dobrý nápad přesunout akci na místo, kde byla. Zvuk byl naprosto skvělý, výběr kapel taky. Za
sebe říkám, skvěle připravená akce.
Velká pochvala a ač jsem nebyla večer, my jsme mohli pařit
na terase, krásně se Tublatanka nesla až do Drnholce a za počasí
taky jedničku.
Super nápad přesunout stage mimo náměstíčko. Nemělo to
chybu a servis taky na jedničku. Kluci slovenský to měli zmáknutý.
Naprosto LUXUSNÍ AKCIČKA která právě skončila!!!Už
se těším na příští rok na další zahajovací víkend!! !Skvěle jsme
se bavili a opravdu spousta atrakcí a věcí k vidění!! Jste nej autokemp a rádi se k vám vracíme...
Byli jsme tam, bylo to skvělé, už se těšíme na příští zahájení??, v létě přijedeme.
Skvělá akce, žádné fronty, čisté sociálky, dávám za 1!!! Na
rok jedem zas!!!
Ale pivo bylo hnus. I tento názor padl.
TOPFEST, s. r. o, jako spolupořadatel akce, chce poděkovat všem návštěvníkům festivalu za výbornou atmosféru, dík
patří personálu kempu, obci Pasohlávky, účinkujícím a part-

nerům této akce. "Je to nádherné, či spíše kouzelné místo. To
pro středí je přímo zrozeno pro po řádání této akce. Spo lu pracovalo se nám skvěle, vše fun govalo a jsme nadšeni z obrov ské návštěv nosti.", řekl produkční Ladislav Machů.
"Léto pro mě začalo dvoudenním festivalem v dosud nevyužitých prostorech, které doufám že ATC kemp využije
i v příštích letech. Skvělá muzika, skvělí lide, skvělá atmosféra!
Zkrátka a dobře mejdan jak se na Merkur sluší a patří! Letošní
zahájení turistické sezony se posunulo zase o level výš a snad
budu i příští rok jeho součásti! Bylo mi cti a národním svátkem." Sdělil moderátor akce, Ondřej Bažmen.
A jak hodnotí akci jednatel kempu, Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H)?
"Osobně jsem moc rád, že se mi podařilo přesvědčit kolegy
a zahájení uspořádat na volné ploše. Návštěvnost kempu a i samotného zahájení sezony rok co rok stoupá a "náměstíčko" již
není, vzhledem k jeho rozměrům, možné k takovéto akci použít.
Velice oceňuji profesionalitu všech pracovníků společnosti
TOPFEST, s. r. o. při společném zajištění akce a zajištění programu. Zahájení se určitě povedlo a splnilo naše očekávání,
všichni, kdo přišli, byli spokojeni. Chtěl bych moc poděkovat
všem našim zaměstnancům za jejich přístup a nasazení. Moc si
vážím jejich práce a vím, že se na ně mohu vždy spolehnout.
Jsme dobrý a sehraný tým, co víc si přát… Letošní zahájení tedy
otevřelo nový rozměr a ukázalo směr, jak dělat věci jinak
a troufnu si tvrdit, že i lépe. Se společnosti TOPFEST s. r. o. budeme spolupracovat určitě i v budoucnu a již nyní vám
mohu přislíbit, že příští rok se budete mít
na co těšit.“
Tímto chci moc poděkovat všem vystupujícím za skvělé výkony, sponzorům
za finanční, či jinou podporu, zaměstnancům za pracovní nasazení a občanům
Pasohlávek za pochopení při nadměrném
hluku.
Velký dík vám, návštěvníkům, za výbornou náladu, kterou jste vytvářeli po
oba dny. Kdo nepřišel, ať si přečte těchto
pár řádků, třeba přijde příště.
Věřím, že se opět spolu setkáme při
dalších akcích, které pro vás v Autokempu Merkur připravujeme i na letošní léto.
Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s. r. o.
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Zájezd do ZOO Jihlava

Noc plná
kouzel a zpěvu

Obec Pasohlávky pořádá dne 13. 6. 2015 zájezd do ZOO Jihlava. Odjezd autobusu v 8 hodin od aut. zastávky. Čas bude ještě upřesněn.
Vstupné do ZOO si zájemce platí sám, autobus je zdarma. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě.
Yveta Žaludková

Dračí lodě
S příchodem jara se otevřely i brány ATC Merkur, aby přivítaly dračí jezdce na již
kultovním závodě PÁLAVA OPEN 2015.
Dračí lodě a Pasohlávky už patří k sobě a areálem kempu se celý pátek 1. května
nesl zvuk bubnů dračích lodí. Počasí se umoudřilo a tak se závodníci pustili s vervou
do soubojů na 200 metrové a 1 kilometrové trati. Soutěžilo se v kategoriích GP (Grand
Prix České asociace dračích lodí) i FUN (amatérské posádky) na dvacetimístných
a nově i desetimístných dračích lodích.
Celodenní náročný sportovní program prověřil na začátku sezony připravenost
posádek, kterých se letos zúčastnilo více než loni a tento potěšitelný trend stoupajícího zájmu o dračí lodě vykouzlil úsměv na rtech pořadatelů ze společnosti Torrsen
Sports a ATC Merkur.
Krásné závody na Velké laguně s výhledem na hřbet Pálavských vrchů nezkazil
ani závěrečný déšť a tak se všichni závodníci spokojeně loučili s pocitem příjemně
prožitého dne, ve kterém nebylo nouze o dramatické sportovní situace i obdivuhodné
sportovní výkony.
Pořadatelé ze společnosti Torrsen Sports tímto děkují ATC Merkur za spolupráci
při organizaci sportovních závodů na dračích lodích PÁLAVA OPEN 2015.
Michal Konvalina

Filipojakubská noc - magická noc
plná čar a kouzel. Tak je známá noc
z 30. dubna na 1. května. Mnozí ji znají
spíše pod názvem "Noc čarodějnic" nebo
"Pálení čarodějnic".
Podle pověstí je tato noc kouzelná: na
opuštěných místech se při sabatu scházejí čarodějnice a čarodějové, aby za pomoci zlé moci škodili lidem. Také se
otevírá země, aby vydala své tajné a velmi dobře ukryté poklady.
Symbolem této noci se staly hlavně
hořící hranice, které se zapalovaly na
nejvyšších místech vesnice a sloužily
jako ochrana před zlými čarodějnicemi
a jejich kouzly.
I v dnešní době se zapalují velké
ohně, ale slouží spíše k opékání špekáčků a klobás. Také v naší obci se tento
zvyk stal tradicí a nechyběl ani letos.
O oblíbenosti této akce svědčí vysoká
návštěvnost, nejen místních občanů, ale
i turistů.
Děti se opět věnovaly hlavně různým
hrám a soutěžím, které si pro ně připravila "čarodějnice" Iveta Žaludková.
Rodiče se mezitím věnovali hlavně
přípravě dobrot u ohně. V něm byla nakonec tradičně upálena i vyrobená čarodějnice.
Dětský smích pak s přícho dem noci
vystřídal zpěv dospělých, který za do pro vo du kytary zněl až do ranních ho din.
Simona Jelénková
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Výsledky utkání TJ ZETOR Pasohlávky
SOKOL POHOŘELICE "B" - ZETOR PASOHLÁVKY
5
:
0
V sobotu dne 11. 4. 2015 nám začala jarní část fotbalové soutěže ročníku 2014/2015 na hřišti vedoucího mužstva naší tabulky
v Pohořelicích. Již před začátkem utkání jsme si všimli, že domácí tým nastoupil opět posilněn o čtyři hráče z vyšší soutěže (1. B
třída). S chlapy jsme si řekli, že se nenecháme rozhodit posilněným soupeřem a že se budeme snažit hrát dobrý fotbal. Utkání
jsme začali ve velmi dobrém tempu a do 15 min. jsme si vytvořili
pár nadějných brankových příležitostí, které jsme k naší smůle
nedokázali bohužel proměnit v branku. Od 20. min. začali domácí přebírat iniciativu a vytvářet si brankové příležitosti. Bohužel
po našich chybách v obraně společně s naším brankářem jsme
domácím dovolili do konce první půle vstřelit tři branky. I náš
tým měl do konce první půle brankové příležitosti, ale našim
útočným hráčům se gól vstřelit nepodařilo, a tak jsme první půli
prohráli 3 : 0. Během přestávky odstoupil se zraněním náš brankář Kratochvíla M. a do brány šel Osika Pavel. V přestávce
jsme hráče povzbuzovali, ať hrají dál fotbal a že domácí nám vsítili branky po našich hrubých chybách, kterých se musíme
v druhé půli vyvarovat. Druhou půli náš tým opět začal velmi
dobře a kombinační hrou si vytvořil několik nadějných příležitostí, ale zase se nám nepodařilo žádnou z těchto příležitostí
proměnit v branku. Bohužel v 75. min. nám vstřelil domácí tým
již čtvrtou branku a na našich hráčích byla vidět hořkost z výsledku, který nám domácí tým uštědřil, protože ve hře v poli jsme
domácí tým dostávali pod tlak, ale branku jsme nedokázali vstřelit. K naší smůle jsme ještě v závěru utkání inkasovali již pátou
branku a utkání jsme prohráli 5 : 0.
ZETOR PASOHLÁVKY - SOKOL MILOVICE
3
:
4

Střelci branek: Sýkora L., Sedláček J., Osika Petr

V neděli dne 19. 4. 2015 k nám na naše hřiště přijel soupeř
z Milovic, který je na druhém místě naší tabulky. Před začátkem
utkání jsme si řekli, že když budeme předvádět hru, jako minulý
týden a vyvarujeme se v obraně našich hrubých chyb, tak se nemusí me o vý sle dek stra cho vat. Do utká ní jsme nastou pi li
s odhodláním předvést dobrou hru a potěšit naše fanoušky. Do
10. min. se nám hra dařila, ale bohužel poté přišla chyba brankáře,
který nastřelil obránce z 5 metrů a my si vstřelili gól. Prohrávali
jsme tedy 1 : 0, bohužel. Ale i nadále jsme hráli svoji hru a vytvářeli si gólové šance, které jsme dokázali i proměňovat v branky.
Soupeři jsme do konce první půle vstřelili tři a poločas jsme po
velmi dobrém výkonu vyhráli 3 : 1. Nutno dodat, že další čtyři
100% příležitosti jsme nedokázali proměnit v branku, ale výkon
týmu byl opravdu velmi dobrý. Poločas jsme tedy vyhráli 3 : 1. Během přestávky jsme se povzbuzovali, že to již nepustíme
a dohrajeme do vítězného konce. Druhou půli náš tým opět začal
velmi dobře a kombinační hrou si vytvořil další nadějné šance na
vstřelení branek. Bohužel se nepodařilo další branku vstřelit
a když soupeř zahrával trestný kop, kdy vypadl míč brankáři z náruče, tak nám vstřelil druhou branku. Poté převzal soupeř
iniciativu ve hře a po centru z pravé strany, kdy došlo k nedorozumění mezi bran kářem a obráncem, tak nám vstřelil třetí
a vyrovnávací branku. Do konce utkání zbývalo 10 min. a naši
hráči si vytvořili dvě šance na vstřelení branky, ale bohužel nedali. V samém závěru utkání v 90. min. hosté podnikli brejk
a bohužel nám vstřelili čtvrtou branku. Utkání jsme tedy prohráli
3 : 4.
ZETOR PASOHLÁVKY - DYNAMO DRNOHOLEC "B"
1
:
2

Střelci branek: Osika Petr

V neděli dne 26. 4. 2015 k nám na naše hřiště přijel soupeř
z Drnholce, který figuroval v tabulce o dvě příčky nad námi,
Pasohlávský zpraovodaj

a tudíž jsme ho chtěli porazit. Před utkáním jsme se v kabině
s hráči domlouvali, že na soupeře vlítneme a rozhodneme do poločasu utkání celý zápas. Do utkání jsme nastoupili s odhodláním
předvést dobrou hru, potěšit naše fanoušky a odčinit prohru z minulého týdne na domácím hřišti. V prvních 25 min. jsme si
vytvořili místy až drtivý tlak a soupeř nevěděl kam dřív skočit.
Během našeho tlaku šli naši útočníci čtyřikrát sami na hostujícího brankáře, ale bohužel nedokázali ani jednu ze 100%
brankových příležitostí proměnit v branku. Až v 35. min. náš
útočník Osika P. dokázal hostujícího brankáře pokořit a náš tým
vedl 1 : 0. Do konce první půle jsme nadále vytvářeli na soupeře
tlak a ještě si vypracovali další příležitosti, ale další gól jsme již
nevstřelili a poločas vyhráli 1 : 0. Během přestávky jsme se
povzbuzovali, že to již nepustíme a dohrajeme do vítězného konce
a že se nám nesmí stát, co minulý týden a zápas dotáhneme do vítězného konce. Druhou půli náš tým opět začal velmi dobře
a kombinační hrou si vytvořil další nadějné šance na vstřelení branek. Bohužel se nedařilo další branku vsítit, a když se soupeř
v 75. min. osmělil k protiútoku, upadl bez cizího zavinění v pokutovém území a rozhodčí pískl penaltu, kterou k naší smůle
proměnil v gól. Stav utkání, i přes náš vytrvalý tlak a spoustu šancí, byl 1 : 1. I nadále jsme si do konce utkání vytvářeli brankové
příležitosti, ale k naší smůle jsme ani jednu nedotáhli do vytouženého cíle, vstřelit gól. Bohužel opět platilo známé pořekadlo
nedáš - dostaneš a náš tým v 90. min inkasoval druhou a rozhodující branku. Utkání, ač jsme ho měli skoro celé pod naší kontrolou a
vytvořili si nespočet brankových šancí, jsme bohužel nedokázali
vyhrát. Prohráli jsme tedy 2 : 1. Jedná se o druhou porážku na domácí půdě, a to je velmi mrzuté, zvláště když obě utkání jsme měli
velmi dobře rozehraná. Nutno dodat, že utkání pískal rozhodčí ze
soupeřových řad, a proto asi taky ta penalta, která být jistě neměla.
SOKOL PŘIBICE "B" - ZETOR PASOHLÁVKY
3
:
4

Střelci branek: Minařík B. 2x, Sedláček J., Osika Petr

V neděli dne 3. 5. 2015 jsme odjížděli hrát mistrovské utkání
do nedalekých Přibic s místním "B" týmem. Soupeř byl v tabulce
o jedno místo před námi, tak jsme věřili, že konečně vyhrajeme.
Před utkáním jsme se v kabině s chlapy domlouvali, že na soupeře
vlítneme a zatlačíme ho na jeho půli a zahrajeme si kombinační
fotbal. Do utkání jsme nastoupili s odhodláním předvést dobrou
hru a konečně zlomit prokletí proher a konečně uspět a vyhrát
a odčinit tak dvě domácí prohry. V prvních 20 min. jsme si vytvořili místy až drtivý tlak a domácí nevěděli, kam dřív skočit. Během
našeho tlaku si naši útočící hráči vytvářeli jednu brankovou příležitost za druhou. Z mnoha těchto šancí jsme dokázali dvě
proměnit v góly a náš tým vedl 2 : 0. Bohužel poté náš tým polevil,
asi proto, že jsme brzy vedli a domácí nás z ojedinělé střely potrestali. Stav byl stále v náš prospěch 2 : 1. Jenže po chvíli přišla
chyba ve středu hřiště a domácí srovnali na 2 : 2. Náš tým, vědom
si toho, že domácí tým přehrává, dokázal ještě do poločasu vstřelit
třetí gól a my vedli 3 : 2. Poločas byl tedy v náš prospěch 3 : 2. Během přestávky jsme se povzbuzovali, že to již nepustíme a
dohrajeme do vítězného konce a že se nám nesmí stát to, co se nám
stalo v domácích utkáních a že zápas dotáhneme do vítězného
konce. Druhou půli náš tým opět začal velmi dobře a kombinační
hrou si vytvořil další nadějné šance na vstřelení branek. Jednu z takových příležitostí se opět podařilo proměnit v branku a náš tým
vedl 4 : 2. V závěru utkání, vědomi si svého vedení, asi polevila
koncentrace našeho týmu na hru a domácí tým dokázal vstřelit třetí
branku a utkání ještě zdramatizovat. Poté naše mužstvo domácím
již žádnou příležitost nedovolilo a náš tým, dá se říct, že zaslouženě, vyhrál 4 : 3, konečně!!!Takže naše mužstvo konečně
vyhrálo a máme tak první výhru v jarní části soutěže.
Informace poskytl předseda TJ Zetor: Šnepfenberg Lukáš
Zpracovala: Šnepfenbergová L.
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Pocta všem maminkám
Svátek matek se v různých podobách slaví po celém světě. V naší zemi připadá jejich oslava na druhou květnovou neděli. V tento den je zvykem, že všechny matky jsou
obdarovány drobnými dárečky od svých ratolestí, většinou ručně vyrobenými.
A právě výroba dárečků pro maminky se stala tradicí v místní knihovně. Sem ve
čtvrtek 7. května 2015 zavítaly děti ze školní družiny, aby zde za pomoci paní knihovnice Kratochvílové a paní vychovatelky Žaludkové vyrobily pestrobarevné kytičky
pro své maminky. Práce jim šla pěkně od ruky, a to i díky tomu, že si při vyrábění prozpěvovaly své oblíbené písničky. Nakonec se malí výtvarníci rozhodli, že potěší nejen
ty své, ale i ostatní maminky v naší obci a udělali výzdobu před obecním úřadem, která
se jim velice povedla.
Své dárky pak děti mohly předat maminkám v neděli 10. května. V tento den snad
na svou maminku nezapomněli ani dospělí.
Den matek je známý a celosvětově rozšířený svátek. Svůj den však mají i otcové.
U nás se Den otců obvykle slaví třetí červnovou neděli.

Společenská
kronika

Simona Jelénková

Dědický odkaz
a pořízení pro případ smrti
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dneš ním člán kem si ob jas ní me
možnosti, jak lze nakládat s majetkem
pro případ smrti. Tedy jak lze podle nového občanského zákoníku věc odkázat
či zasáhnout do dědictví.
Problematiku dědictví upravuje zák.
č. 89/2012 Sb. Nově je zaveden pojem
tzv. "pořízení pro případ smrti." Do této
ka te go rie řa dí me závěť, dě dic kou
smlouvu a dovětek.
Závěť je odvolatelný projev vůle,
kterým zůstavitel (ten, který zemře) pro
případ své smrti osobně zůstavuje podíl
na pozůstalosti. Jedná se prakticky řečeno o listinu, kterou osoba za svého života
vyjadřuje své přání či vůli, jak chce rozd ě lit s v ů j ma j e te k a j in ý o b s ah
pozůstalosti po své smrti.
Závěť je jednostranná a může být sepsána vlastní ru kou nebo cizí rukou
a podepsána před svědky. Další možností je sepsat závěť veřejnou listinou, tedy
nejčastěji za součinnosti notáře. V obou
způsobech je rozdíl jak personální tak finanč ní, neboť u no tá ře s ur či tý mi
výjimkami nemusí být přítomni svědci,
avšak je nutno hradit cenu za notářskou
službu.
V případě úmrtí pak řádně sepsaná
neodvolaná a nejnovější závěť "promluví do dědictví" a dědického řízení.
Dědická smlouva je dvoustran ná
a také se projeví v následném dědickém
řízení, neboť zůstavitel touto smlouvou
povolává druhou smluvní stranu za dědice a tato svou roli přijímá.
Dědická smlouva oproti závěti musí
být uzavřena vždy ve formě veřejné listiny, tedy zejm. u notáře a nese tak s sebou
vyšší poplatky za zřízení oproti závěti
psané vlastní rukou.

Dovětek je shodně se závětí možné
sepsat vlastní rukou či cizí rukou se svědky, anebo u notáře veřejnou listinou.
V dovětku lze dědici stanovit podmínku,
za které bude dědit či například uložit dědici příkaz něco vykonat. Dovětek opět
"promluví do dědictví" a ovlivní postav e n í d ě d i ců v d ě d ic k ém ř í ze n í
o pozůstalosti.
Dalším účelem dovětku může být zřízení tzv. odkazu. Odkaz není zákonem
řazen jako v úvodu zmíněné pořízení pro
případ smrti. Odkaz tedy stojí vedle tří
uvedených (závěť, dědická smlouva, dovětek), avšak svými účinky se těmto
pořízením blíží.
Odkazem zůstavitel nařídí, aby zamýš le ná oso ba od ka zov ní ku vy da la
předmět odkazu. Tato nesrozumitelná
konstrukce lze jednoduše vysvětlit na
příkladu. Zůstavitel (ten, který zemře
a zanechá po sobě nějaký majetek) chce
například odměnit svého kamaráda, že se
o něj ve stáří staral a pečoval. Proto sepíše vlastní rukou dovětek s odkazem, kde
nařídí dědicům, aby kamarádovi vydali
20.000 Kč. Odkázat lze zmíněné finanční prostředky, pohledávku nebo věc.
Závěrem lze tedy shrnout, že občanský zákoník upravuje vícero možností,
jak ovlivnit dědictví a osobně rozhodnout ještě za života, kdo bude po smrti
s majetkem disponovat. Každý způsob
má své výhody a při jejich sepisu je
vhodné důkladně zvážit, který je právě
pro daný případ ten nejvhodnější.

Jubilanti červen
Kratochvílová Apolena
Šťastný Josef
Krejčiřík Miroslav
Kadlíčková Milada
Jedounková Jarmila
Wächterová Anna
Šnepfenberg Milan
Langová Olga
Mihoková Elena
Golej Milan
Tuček Lubomír
Opluštil Bohuslav
Uherková Jitka

81 let
80 let
77 let
74 let
74 let
73 let
72 let
72 let
68 let
67 let
66 let
63 let
62 let

Našim jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohody.

Úmrtí

Dne 26. 4. 2015 zemřela naše spoluobčanka a bývalá členka redakční
rady našeho zpravodaje
paní Ludmila Kačicová.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Slabá Alena
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