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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,

systém rezervací zpoplatnit.

čas dovolených a prázdnin rychle skončil a tak mi dovolte
popřát dospělým bezbolestné zapojení do pracovních dnů
a školákům zvědavost i uspokojení z nových znalostí i kamarádství ve škole. Září je také doprovázeno většinou krásným
babím létem, které je zvláště po letošním horkém létu pro mne
osobně mnohem příjemnější!

Také se vybudovaly další chodníky, a to právě v okolí nového hřiště a dále na místním hřbitově. Zde se momentálně znovu
obkládá do nového kabátu i studna.

A co se událo v uplynulých měsících? Zdárně se nám podařilo uvést do provozu víceúčelového hřiště u Rekreačního
zařízení Laguna. Počítali jsme, že to zvládneme mnohem dříve, než se tomu tak sku tečně nako nec stalo, ale men ší
problémy s osvětlením a zapojením osvětlení do stávající větve veřejného osvětlení v obci nám zabralo mnohem více
práce, než se původně počítalo. Jak jistě mnozí víte, správcem
hřiště se stala paní Marie Bílková, a kdo to dosud nevěděl, tak
teď už ví, na koho se v případě zájmu obracet. V letošním roce
jsme se na obci dohodli, že v rámci zkušebního provozu, bude
pronájem hřiště bezplatně, stejně tak i rezervace, které je
možné telefonicky dělat. Zde jsme narazili na menší problém.
Ne všichni, co si zarezervují hrací plochu, jsou ovšem tak zodpovědní, aby rezervaci zrušili s předstihem, když ví, že se na
hřiště nedostaví. Zbytečně tak blokuji hřiště těm, kdo o toto
mají skutečný zájem. Není na tom přece nic špatného, když
vím, že nepřijdu, tak to zkrátka zruším! A tady na vás apeluji,
abyste opravdu rezervace dělali tak, jak mají být v souladu
s provozním řádem hřiště. Když nepřijdu, zavolám správci,
a zruším to! Nezbyde nám pravděpodobně jiná možnost, než

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 nadále zveřejňovat tyto informace bez předchozího souhlasu dotyčných osob.
Děkujeme za pochopení.

Letošní červencové Anenské hody dopadly také dobře.
Měly nového pořadatele, TJ Zetor, a protože jsou hody pro naši
obec opravdu tou největší kulturní akcií a tradicí, organizátor se
snažil zajistit vše tak, jak jste vy, občané, na tuto akci zvyklí.
Takže doufám, že jim to vyšlo a svůj úkol pro vás splnili na jedničku. Škoda jen, že v sobotu večer zapršelo. Nicméně, po oba
dny krásně svítilo sluníčko a sobotní déšť byl jen malou skvrnkou na jinak vydařeném hodovém víkendu!
A co dalšího chystáme? Koncem září by se měla zahájit výměna stávajícího veřejného osvětlení za LED osvětlení s tím, že
některá místa v obci budou doplněná o nové lampy. Přáli bychom si, aby těch „tmavých a neosvětlených“ míst v naší obci
bylo co nejméně. Samozřejmě také očekáváme, že tímto krokem ušetříme na energiích.
Na podzim také zahájíme úpravu prostor v budově obecního úřa du, a to kon krét ně půd ní ve stav bu s no vý mi
kancelářemi. Stávající prostory jsou již pro současný chod
úřadu nevyhovující. S narůstajícími povinnostmi, které úřad
nyní musí plnit, přibývá agendy, kterou je nutné vyřizovat
a zpracovávat. Společné prostory pro jednání jsou nevyhovující, zvláště když v jedné kanceláři sedíme dva. A lepší už to
bohužel nebude. S rozvojem Pasohlávek bude všeho už jen
a jen přibývat.
Jednou z větších plánovaných akci mělo být rozšíření výjezdu tj. místní komunikace od aquaparku směrem ke státní
silnici Brno - Mikulov. Projekt pro toto byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva již v lednu. Celou tuto akci
zaštiťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale nevíme bohužel, kde
se nám stát v tuto chvíli zasekl. Takže s největší pravděpodobností tuto akci budeme muset přesunout do dalšího roku
a doufat, že se nám to podaří příště.
Pro ty, co si rádi protahují tělo, nebo si ho chtěli začít protahovat, sděluji, že v místní posilovně jsme obměnili některé
cvičební stroje, a něco málo doplnili. Zvláště pro dámy mám
dobrou zprávu, alespoň doufám. Máme zde nový běžící pás,
k tomu nový orbitrek a vibrační plošinu pro zpevnění celého

Okénko starostky - pokračování
těla. Pro pány navíc posilovací hrazdu a boxovací pytel, ale samozřejmě všichni mohou využívat všeho, na co se kdo cítí. Tak
doufám, že si tam někteří z Vás najdete cestu a sportování a posilování bude pro Vás zábavou.
Určitě také nezapomeňte na Pálavské vinobraní v Mikulově, které se koná ve dnech 11. – 13. 9. 2015. Město Mikulov
letos vybralo lákavou nabídku! Kromě tradičních aktivit s vinobraním spojeným, jako je ochutnávka vína, k tomu cimbálová
muzika a různé národopisné a šermířské soubory, jsou zde i takové taháky, jako je Věra Špinarová, Hana Zagorová, Michal
Hrůza, skupina Buty anebo Monkey Business. Podrobný program si můžete vyzvednout v našem Turistickém informačním
centru, kde se také můžete doptat na případný prodej vstupenek, pokud byste měli zájem.
V kempu ATC Merkur se bude ve dnech 19. - 20. 9. 2015
konat MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY dětí a mládeže
v agility 2015, což je něco podobného jako parkur, ale v tomto
případě se jedná o pejsky. Poprvé v historii tohoto sportu (od
roku 2001) se toto mistrovství bude konat v Jihomoravské kraji, a to právě u nás, na území naší obce. Využijte této
příležitosti a přijďte se o víkendu podívat. Prostřednictvím informačního centra budete ještě blíže informování. Tak si

zkuste najít čas.
Naši vinohradníci již netrpělivě přešlapují, brousí nůžky
a poněkolikáté se znovu zajedou podívat do vinohradu, jestli už
náhodou…. Ano, období vinobraní se nezadržitelně blíží. Aktuální situace ve vinohradech vypadá snad velmi slibně. Násada
hroznů je poměrně dobrá. Stres suchem se projevil zejména
u mladší výsadby, kde jsou malé bobule. Ale třeba bude o to
lepší koncentrace cukrů. Zatím je však poměrně předčasné hovořit o ročníku, jaký bude. Jsme stále na začátku, a dokud
nebudou hrozny ve sklepě, nezbývá než pevně doufat, že letošní sklizeň dopadne dobře. A jak se říká…, "hlavně ať nám do
toho nezačne pršet"! Pevně věřím, že Vám to, všem pěstitelům
vína - vinařům, letos vyjde!
Co na závěr? Doufám, že jste v období dovolených a letních prázd nin na čer pa li do sta tek sil a op ti mis mu do
posledního čtvrtletí roku. Našim dětem přeji úspěšné zahájení
nového školního roku, nám všem ještě alespoň několik pěkných dní a co nejpozdější nástup podzimních mlh a chladného
počasí.
Přeji Vám krásné září.

Martina Dominová

Tradiční turnaj hospod v Pasohlávkách
V sobotu dne 1. 8. 2015 se konal na místním hřišti tradiční
turnaj hospod o putovní pohár obce Pasohlávek. Na turnaji tradičně startovala vždy čtyři mužstva: restaurace U Lasa,
restaurace Kometa, restaurace Laguna a tým Karla Křivánka.
Bohužel se letošní turnaj odehrál pouze se třemi týmy. Došlo asi
ke špatné komunikaci a tým z restaurace Laguna k turnaji nenastoupil. Turnaj se tedy odehrál pouze se třemi týmy stylem
každý s každým s těmito výsledky.
1. zápas
Restaurace U Lasa tým Karla Křivánka
3
:
3
na penalty:
3
:
1
vítěz utkání restaurace U Lasa

2. zápas
restaurace U Lasa
restaurace Kometa
3
:
3
na penalty:
4
:
3
vítěz utkání restaurace U Lasa
3. zápas
tým Karla Křivánka restaurace Kometa
2
:
7
vítěz utkání restaurace Kometa
I když restaurace U Lasa porazila v turnaji oba soupeře, tak
k velkému překvapení po rozhodnutí rozhodčího se stal vítězem turnaje restaurace Kometa.
Pořadí bylo tedy následující:
1. místo - restaurace Kometa
2. místo - restaurace U Lasa
3. místo - tým Karla Křivánka
Tradiční turnaj se nakonec vcelku
podařil i počasí vyšlo (svítilo krásně
sluníčko), jen je škoda, že nenastoupil
tým z restaurace Laguna a ještě větší
škoda byla, že na turnaj dorazilo málo
občanů naší obce. Doufejme, že se
v tradičním hospodském turnaji bude
pokračovat i v dalších ročnících a v plném počtu účastníků a turnaj neupadne
v zapomnění. Byla by to velká škoda,
když si turnaj v Pasohlávkách získal za
svou existenci na tradici a popularitě.
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Pasohlávský zpravodaj

Krojovaní se obcí procházeli již pošedesáté
Anenské krojované hody se letos uskutečnily o víkendu 25. - 26. července
2015. Letošní ročník byl oproti těm minulým výjimečným hned v několika ohledech. Pořadatelství se nově ujal TJ Zetor Pasohlávky ve spolupráci s místní chasou.
Ke změně došlo i u stavění máje. Letos se postavila pouze jedna, a to nově na place
u místního kulturního domu. Hlavní výjimečnost letošního ročníku však tkvěla
v tom, že se jednalo o již šedesáté výročí této krásné a tradiční události.
Do kroje se obléklo osm párů stárků, ke kterým se přidal i "čestný" pár, paní
Anna Jančíková a pan Josef Maringa, kteří kroj oblékli i před zmiňovanými šedesáti lety.
Program hodů samotných byl stejný jako v letech minulých. V sobotu stárci
vyzvedli své partnerky a poté dorazili před budovu Obecního úřadu, kde jim starostka předala "právo" konání hodů v naší obci. Následovalo tančení pod májí
a návštěva kostela sv. Anny, kde krojovaným požehnal i místní farář. V neděli
pak stárci tradičně zvali místní občany i návštěvníky obce na večerní zábavu, která se konala v kulturním domě po oba dva dny. Zde k tanci a poslechu hrála
dechová muzika Hornobojani, která krojované stárky provázela celý víkend.
Nechyběl ani doprovodný program v podobě kolotočů, kteří sem každoročně
přijíždějí a jsou velkým lákadlem zejména pro ty nejmenší. Občané i návštěvníci
obce si navíc mohli sobotní odpoledne zpestřit letem v helikoptéře, která byla pro
všechny zájemce "přistavena" na místním fotbalovém hřišti.
Krojované hody představují velké lákadlo zejména pro turisty, ale i pro místní
jsou velkou událostí, z celého roku snad tou nejvýznamnější, která se v obci odehrává. Je příjemné vidět, že i po šedesáti letech mají v naší obci své stálé místo
a věřme, že zde minimálně dalších šedesát let vydrží.
Hlavní stárka a stárek:
Chasa:

Sklepníci:

Veronika Mandincová
Ilona Králíková
Pavlína Štefanová
Markéta Mikulášková
Olina Marečková
Soňa Krejčiříková
Eliška Šnepfenbergová
Iva Severová
Tomáš Hradil
Leoš Chludil

Martin Králík
Miroslav Osika
František Štefan
Marek Domin
František Mikulášek
Vojtěch Hanzlík
Martin Karásek
Jaromír Strouhal

Simona Jelénková

Pasohlávský zpraovodaj
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Nakupujeme v e-shopu s NOZ
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ten to krát se za mě ří me na práv ní
úpravu nakupování zboží přes internet
v tzv. e-shopu. Našim cílem nebude popsat zcela kompletní proces nákupu, ale
poukázat na některé podstatné aspekty či
novinky, které se s účinností nového občanského zákoníku objevily.
Pro začátek je vhodné připomenout, že
následující body se týkají spotřebitelů a nakupování přes internet. Spotřebitelem je
pak zjednodušeně řečeno ten, kdo není podnikatelem a nakupuje pro svou osobní
potřebu od podnikatele, který má tzv.
e-shop. Nákup přes internet lze také pojmenovat jako nákup tzv. na dálku. Nejsme tedy
v prodejně, kde je možné zboží vyzkoušet,
prohlédnout, či si jej nechat předvést. Vše
probíhá tzv. distančním způsobem.
Primárním pravidlem dle nového občan ské ho zá ko ní ku je, že "Veš ke rá
sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel
učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve
kterém se uzavírá smlouva."
S tímto vědomím pak můžeme přisto u p it k n á ku pu a k o mu ni ka ci
s e-shopem. Prvním bodem každého nákupu je výběr zboží, dále "vložení do
košíku" a objednávka. Vše směřuje k uzavření kupní smlouvy. Kdy je však reálně
uzavřena?
Zákon stanoví, že "návrh dodat zboží
za určenou cenu učiněný podnikatelem
re kla mou, v ka ta lo gu či vysta ve ním
zboží" je nabídkou, kterou lze jednoduchým přijetím využít a dojde k uzavření
smlouvy. Závěr tedy zní, že kupní smlouva vzni ká již okamžikem ode slá ní
objednávky. Důležité je, aby ona nabídka ob sa ho va la všech ny pod stat né
náležitosti smlouvy včetně ceny.
Uzavření kupní smlouvy je e-shop ze
zákona povinen písemně potvrdit. Spolu
s potvrzením by měl zákazník také v textové podobě obdržet všeobecné obchodní
podmínky. Není tedy možné pouze odkázat, že jsou vystaveny "někde na internetu."
Pokud při objed nání uvedeme do
poznámky požadavek na nějakou nepodstatnou změnu či odchylku zboží (uvádí
se také např. barva), pak e-shop má
možnost takovou objed náv ku odmítnout. Pokud tak neučiní bez zbytečného
odkladu, pak objednávka platí a je povinen zboží dle poznámky dodat.
Celý proces nákupu je obehnán mnoha řád ky tex tu, pod mí nek, po u če ní
a pravidel. A právě poučení jsou podle
občanského zákoníku důležitá. Je nutno
je jasně a srozumitelně spotřebiteli sdělit

a vysvětlit.
Jedním z nutných poučení je informace
o možnosti odstoupit od smlouvy do
14 dnů. Chybí-li takové poučení, pak na to
doplácí právě e-shop. Zákon stanoví, že
zákazník pak může odstoupit do 1 roku
a 14 dnů. Pokud e-shop své poučení provede dodatečně, pak začne běžet lhůta 14 dnů
od skutečného poučení.
Některé zboží vracet ze zákona nelze.
Jedná se například o zboží v uzavřeném
hygienickém obalu, zboží upravené na
přání zákazníka nebo zakoupené noviny.
Když už po odstoupení zboží vracíme, tak zákon v takové situaci chrání
také e-shopy. E-shop vrací zákazníkovi
veškeré peněžní prostředky. Na druhou
stranu zákazník odpovídá e-shopu za
snížení hodnoty zboží, které vznik lo
v důsledku používání jinak, než je nutné
k vyzkoušení nebo obvyklé.
Prakticky tedy nelze zakoupit fotoaparát, odjet s ním na týdenní dovolenou
a po dovolené odstoupit od smlouvy
a foťák odřený od písku u moře e-shopu
vrátit. Respektive odstoupit lze, avšak
e-shop bude chtít úplatu za poškození
zpět. O tomto nás také poučí.
Spolu s poučovací povinností je na
e-shopu, aby nás zákazníky řádně informoval při objednání o kompletní ceně. A to
také o všech daních či poplatcích a nákladech spojených. Neučiní-li tak, pak není
možno dle zákona toto účtovat.
Dále platí, že dodá-li nám podnikatel
nějakou zásilku, ač jsme si ji neobjednali,
pak si ta ko vé "neob jed na né pl nění"
můžeme ponechat a jsme poctiví držitelé.
Obecně lze závěrem říci, že zákon nás
jako spotřebitele chrání. Viz. ust. § 1812,
kdy "Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro
spotřebitele nejpříznivější. K ujednáním
odchylujícím se od ustanovení zákona
stanovených k ochraně spotřebitele se
nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu
zákon poskytuje."
Nespoléhejme však na tuto ochranu
bez dalšího a raději buďme obezřetní
a aktivní mimo jiné také tím, že si řádně
přečteme smlouvu a obchodní podmínky.

Společenská
kronika

Jubilanti září
Bracková Ludmila
Kadlíček Jan
Pinkavová Marie
Kadlíček Michal
Dubšová Marie
Salayová Anna
Vařeková Miroslava
Čermák Václav
Mandák Jaroslav
Uherek Květoslav
Šnepfenbergová Marie
Urbánek Alois
Krausová Zuzana
Sirbu Jan
Vlachová Jarmila

92 let
81 let
77 let
77 let
76 let
72 let
72 let
67 let
64 let
63 let
63 let
61 let
61 let
60 let
50 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a pohody.

Narození
1. 5. se Zuzaně Urbánkové a Svatopluku Svobodovi narodil syn Matyáš.
28. 7. se Belžíkové Denise a Milanu Pokutovi narodil syn Kristián.
22. 8. se manželům Simoně a Radimovi Fialovým narodil syn Matyáš.
23. 8. se Miroslavě Mikuláškové
a Jiřímu Vlachovi narodila dcera
Klára.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a Matyáška, Kristiánka, Matyáška a Klárku vítáme mezi nás.

Svatby
Dne 27. 6. uzavřeli manželství
Jana Kratochvílová a Ivo Šterc.
Dne 24. 7. uzavřeli sňatek Jan
Brveník a Veronika Holišová.
Novomanželům blahopřejeme.
Slabá Alena
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