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Pozvánka

Obec Pasohlávky
pořádá
v pátek 16. října 2015
zájezd na muzikál Michala Davida

Děti ráje
v Bobycentru Brno.
Začátek muzikálu je v 19.00 hod.
Program trvá včetně přestávky
3 hodiny 45 minut.
Cena vstupenky je 699 Kč,
autobus je zdarma.
Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě, a to telefonicky na
čísle 519 427 710, e-mailem na
obec@pasohlavky.cz nebo osobně.

POZVÁNKA
TJ Zetor Pasohlávky Vás zve na

které se uskuteční v sobotu a neděli

25. 7. - 26. 7. 2015.
K tanci a poslechu hrají
HORNOBOJANÉ.
Začátek ve 20 hodin.

ročník XXIV

l červenec - srpen 2015

Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
dne 10. června se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém byla schválena obecně
závazná vyhláška č. 1/2015 o omezení hlučných činností. Obsah této vyhlášky vycházel
z výsledku podzimního referenda, kdy jste měli všichni možnost vyjádřit svůj názor na
to, jestli se v naší obci má v neděli a o státních svátcích zakázat hlučná činnost či nikoliv.
Nadpoloviční většina vás, kteří se k této otázce vyjádřili, souhlasili s tím, aby v uvedených dnech byly hlučné činnosti zakázány. Zastupitelstvo obce však schválilo vyhlášku,
kde rušivé činnosti nejsou omezeny úplně. Vyhláška stanovuje, že dále uvedené příklady rušivých činností jsou zakázány v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 06:00 hod.,
a dále pak o nedělích, státních svátcích a státem uznaných ostatních svátcích v době od
6:00 do 9:00 hod. a v době od 11:00 do 22:00 hod.. Z toho vyplývá, že ve vymezených
dnech jsou tyto činnosti povoleny pouze v době od 9 hod. do 11 hod. Zákaz tak není stanoven plošně na celý den, ale během dvou hodin dopoledne je možné kolem domu či na
zahrádce něco málo zrealizovat, co jste nestihli během soboty.
Činností, jež by mohla svou hlučností narušit veřejný pořádek, občanské soužití
nebo být v rozporu s dobrými mravy, je zejména provoz či používání: a) pojezdové
a traktorové sekačky na trávu, b) křovinořezu, c) kotoučové a motorové pily, d) brusky, e) rozbrušo vačky, f) pneu matického kladiva a sbíječky, g) kompreso ru,
h) vrtačky, i) míchačky, j) drtičky větví (štěpkovač) apod.
Pro účely této vyhlášky se vymezují uvedené pojmy takto:
a) Sekačka na trávu a křovinořez - sekačka na trávu a křovinořez poháněný elektrickou energií nebo spalovacím motorem, a také sekačka, která se zavěšuje na
zahradní malotraktory a traktory.
b) Kotoučová pila (jinak také cirkulárka nebo okružní pila) - stroj určený k řezání
dřeva, kovů či dalších materiálů. Skládá se z ozubeného kovového kotouče
a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou být ruční, stolní
nebo ve stojanovém provedení.
c) Motorová pila (jinak také řetězová pila) - nástroj určený především k řezání dřeva, u kterého benzínový nebo elektrický motor pohání řetězku, malé ozubené
kolečko, které pak pohání řetěz.
d) Bruska a rozbrušovačka - ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení
či řezání materiálů, u kterého elektrický nebo benzínový motor nebo stlačený
vzduch pohání rychle rotující nástroj (např. řezný či brusný kotouč).
e) Kompresor - stroj určený ke stlačování (kompresi) plynů a par. Typy mohou být
objemové nebo rychlostní.
f) Vrtačka - obráběcí stroj, určený k obrábění rotačních otvorů, zejména pomocí
vrtáků, výhrubníků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.
g) Pneumatické kladivo a sbíječka - mechanické strojní kladivo, které slouží k vrtání otvorů nebo k rozbíjení a mechanickému rozrušování pevných předmětů
a tuhých těles vyrobených z betonu, železobetonu či kamene.
h) Míchačka - je zařízení určené k míchání suchých sypkých hmot a kapalin navzájem i mezi sebou.
i) Drtička větví neboli štěpkovač - strojní zařízení sloužící ke štěpkování větví,
odkorů a dřevního odpadu.
Doufám, že obzvlášť během nastávajících letních měsíců tak oceníte nedělní a sváteční klid při posezení na svých terasách či zahradách při grilování nebo jen tak u kávy.

Okénko starostky - pokračování
Dále bych chtěla mluvit o nešvaru, na který nejvíce upozorňujete, a tím jsou volně pobíhající psi. Majitelé psů, kteří chodí
na pravidelné procházky, často nechávají své psy volně pobíhat
a dělat potřebu na chodníku, na předzahrádkách atd. Většina
z Vás je disciplinovaná a svůj čtyřnohý doprovod má na vodítku a v případě potřeby po něm uklidí. V platnosti je obecní
vyhláška, která nám předepisuje, jak mít psa při procházce zabezpečeného. Opět však platí, že jedna věc je vyhláška a věc
druhá je poctivost, slušnost, tolerance a vzájemná úcta. Žádná
(sebedokonalejší) vyhláška obce, ani jakýkoliv zákon nenahradí slušnost, toleranci a vzájemnou mezilidskou úctu. Toto
konstatování platí obecně pro každou mezilidskou činnost.
A na vesnici by to mělo platit dvojnásob. Na obci, kde zná
každý svého souseda, kde se všichni navzájem potkávají, kde se
nikdo neschová za zeď anonymity, by to mělo být samozřej-

mostí. Přejme si a hlavně dělejme něco pro to, aby v naší obci
(a nejen v ní) opět platilo, že slušnost, tolerance, poctivost, odpovědnost a vzájemná mezilidská úcta, jsou více než alibi, více
než psané předpisy a vyhlášky. A tak na Vás, majitele psů, apeluji, abyste po svých čtyřnohých přátelích na veřejných
prostranstvích uklízeli!
Milí spoluobčané, máme před sebou léto. Ať už ho strávíte
u moře či na chalupě, nebo zůstáváte v Pasohlávkách a pouze
zvolníte a "dobijete baterky", přejí vám všem, abyste si ho užili.
A kdo z vás vyráží na dovolenou, ať se vrátí ve zdraví, bez dlah,
obvazů, modřin, kožních spálenin a odřenin. A především,
hlavně všichni odpočatí!
Přeji vám krásné léto!
Martina Dominová

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projednávalo na svém zasedání dne 4. 5.
Schválilo:
- rozpočtové opatření č. 1/2015;
- přílohu č. 3 ke Statutu sociálního fondu.
Souhlasilo:
- s návrhem Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
týkající se územní působnosti obce Pasohlávky (k. ú. Pasohlávky, k. ú. Mušov) mimo návrhu vedení trasy "Rychlostní silnice R52" ve varian tě DS04 - B "Alternativ ní
západní";
- s vedením trasy koridoru rychlostní silnice R52 v trase
DS04 - A - Varianta "Základní ŘSD") se zapracováním
maximálně možných protihlukových a emisních opatření;
- s uspořádáním veřejné sbírky k záchraně "Mušovského
kostela" na pozemku p. č. st. 53 v k. ú. Mušov jako sbírku
na dobu neurčitou.
Nesouhlasilo:
- s vedením trasy koridoru rychlostní silnice R52 severozápadním směrem od obce Pasohlávky (DS04-B - Varianta
"Alternativní západní");
- se záměrem od prodeje částí pozemků p. č. 5014/15
a 5015/4 v k.ú. Pasohlávky o velikosti 2 x 68 m.
Různé:
- informace o zahájení výstavby vodovodního řadu u vinných sklepů směrem na Brod nad Dyjí;
- výstavba chodníku kolem víceúčelového hřiště;
- informace o probíhajících kurzech gramotnosti v obci;
- pozvání k uctění památky 70. výročí osvobození obce u pomníku.
Zastupitelstvo obce projednávalo na svém zasedání dne 10. 6.
Schválilo:
- vyhodnocení projednání návrhu Územního plánu Pasohlávky;
- návrh rozhodnutí o námitkách uvedených v opatření obecné povahy v části j) od strany 11 do strany 14;
- vydání Územního plánu Pasohlávky opatřením obecné
povahy;
- záměr koupě pozemků v k. ú. Mušov parc. č. st. 310/7 o výměře 119 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 3163/96 o výměře 154 m2, ostatní komunikace, 3163/98 o výměře 121 m2,
zeleň, a 3163/104 o výměře 2767 m2, zeleň. Celková výmě2

ra pozemků činí 3161 m2. Kupní cena pozemků je stanovena zastupitelstvem obce ve výši zastavěná plocha o výměře
119 m2 za cenu 1 200 Kč/m2 a parkoviště a zeleň o výměře
3 042 m2 za cenu 800 Kč/m2;
- rozpočtové opatření č. 3/2015;
- poskytnutí půjčky z Bytového fondu žadatelům dle schváleného seznamu;
- Závěrečný účet obce Pasohlávky za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce Pasohlávky, bez výhrad;
- Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2014, bez výhrad;
- Účetní závěrku obce Pasohlávky za rok 2014;
- uzavření smluv o právu provést stavbu;
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o omezení hlučných
činností.
Nesouhlasilo:
- s vložením staveb vodovodů "Pasohlávky - rozšíření vodovodu, vodovod pro chatky", "Pasohlávky - vodovod u areálu
rybářů" a "Pasohlávky - vodovod u areálu rybářů, řad Z3",
které jsou v majetku obce Pasohlávky, formou nepeněžitého
vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Vzalo na vědomí:
- informace o výsledku projednávání návrhu Územního plánu Pasohlávky;
- výroční zprávu a informativní zprávu společnosti Thermal
Pasohlávky a. s. za rok 2014;
- dopis společnosti Thermal Pasohlávky a. s. s návrhy ke stabilizaci společnosti a jejímu dalšímu rozvoji;
- výroční zprávu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. za
rok 2014.
Uložilo:
- bezodkladné zaslání usnesení zastupitelstva obce o vydání
Územního plánu Pasohlávky pořizovateli - MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad;
- zveřejnění opatření obecné povahy na úřední desce obce
Pasohlávky.
Různé:
- seznámení s návrhem využití zóny Z33 územního plánu,
a to na pozemcích nad areálem autokempu ATC Merkur;
- projednání žádosti na zřízení věcného břemene chůze
a jízdy k pozemku v k. ú. Mušov p. č. 3163/310.
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Z jednání rady obce
Rada obce projednávala na svém jednání dne 6. 5. 2015
Schválila:
- výběr dodavatele panelů k naučné stezce na Římský vrch;
- výběr banky pro založení transparentního účtu na veřejnou
sbírku na záchranu mušovského kostela;
- vrácení poplatku za komunální odpad uhrazený pro rok
2015 z důvodu, že žadatel si zajišťuje svoz a skládkování
komunálního odpadu na základě uzavřené smlouvy s odpadovou firmou v rámci své podnikatelské činnosti;
- uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa - kolumbárium;
- poskytnutí finančního příspěvku na opravu kapličky u silnice I/52 - křižovatka k ATC Merkur;
- výjimku z nočního klidu v ATC Merkur ve dnech 8. 5. 9. 5. 2015 při pořádání akce "Zahájení turistické sezony
v Pasohlávkách 2015";
- výjimku z nočního klidu v ATC Merkur ve dnech 28. 5. 30. 5. 2015 při pořádání akce "Euro Bike Fest 2015;
- provozní řád víceúčelového hřiště v Pasohlávkách.
Souhlasila:
- s pronájmem části pozemku p. č. 4961/11 v k. ú. Pasohlávky o výměře 25 m2 a uložila obecnímu úřadu zveřejnění záměru obce na pronájem pozemku;
- s pronájmem části pozemku p. č. 4933/122 v k. ú. Pasohlávky o výměře 150 m2 a uložila obecnímu úřadu zveřejněni záměru obce na pronájem pozemku.
Neschválila:
- poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2015 spolku Radost z Prostějova.
Vzala na vědomí:
- informaci o vytýčení katastrální hranice mezi k. ú. Ivaň
a k. ú. Mušov při probíhající pozemkové úpravě v Ivani;
- zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit provedený na obecním úřadu dne 13. 4. 2015;
- protokol o kontrole OSSZ Brno - venkov provedené na
obecním úřadu dne 17. 4. 2015.

Rada obce projednávala na svém jednání dne 18. 5.
Schválila:
- rozpočtové opatření rady obce č. 2/2015;
- realizaci zakázky "Pasohlávky - úprava osvětlení hřiště"
společností EON s. r. o. spočívající v posílení větve veřejného osvětlení;
- nabídku na dodávku mulčovací travní sekačky na základě
zveřejněné výzvy a uzavření kupní smlouvy;
- ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemku
p. č. 3163/573 v k. ú. Mušov o celkové výměře 89 m2
k 31. 12. 2015;
- prominutí poplatku za stočné v objemu 12 m3 při havárii
vodovodního řadu u rodinného domu;
- finanční příspěvek na pořádání dne dětí v Pasohlávkách;
- měsíční odměnu pro správce víceúčelového hřiště.
Souhlasila:
- v rámci stavby "Pasohlávky - vodovodní přípojky ke sklepům" s připojením dotčených nemovitostí vinných sklepů
na obecní vodovod.
Nesouhlasila:
- se změnou způsobu využití pozemku p. č. 5195 v k. ú. Mušov.
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Vzala na vědomí:
- "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky" vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje za účelem
shromáždění finančních prostředků na záchranu kostela
sv. Linharta a schválila vklad ve výši 500 Kč k otevření
transparentního účtu;
- seznam žadatelů o poskytnutí prostředků z Bytového fondu
Pasohlávky - 6. kolo a doporučuje ke schválení na zasedání
zastupitelstva obce;
- žádost na odprodej pozemku p. č. 5058/2 v k. ú. Pasohlávky a postoupila tuto na projednání na zasedání zastupitelstva obce;
- návrh směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti
a postoupila tuto na projednání na zasedání zastupitelstva
obce;
- žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry a přesouvá
rozhodnutí na další schůzi rady po projednání této žádosti
s právním poradcem;
- rozsudek Nejvyššího správního soudu na zrušení rozsudku
Krajského soudu v Brně ve věci územního opatření o stavební uzávěře Pasohlávky vydané dne 6. 4. 2012 pro vymezené území v k. ú. Mušov;
- rezignaci jednatele společnosti STKO s. r. o. na funkci ředitele společnosti;
- záznam z metodické návštěvy Městské knihovny Břeclav
v Místní knihovně Pasohlávky dne 21. 4. 2015.

Rada obce projednávala na svém jednání dne 1. 6.
Schválila:
- realizaci akce "Pasohlávky: rozcestí Ivaň - přemístění autobusové zastávky" vyvolané změnou trasy autobusové
linky;
- uvolnění finanční částky na propagaci sbírky na záchranu
mušovského kostela;
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Zkvalitnění služeb
v Turistickém informačním centru Pasohlávky";
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací;
- uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s obecně prospěšnou společností k rozvoji vinařské turistiky a cykloturistiky na jižní Moravě;
- termín a program zasedání zastupitelstva obce.
Neschválila:
- na základě žádosti udělení výjimky z územního opatření
o stavební uzávěře ze dne 6. 4. 2015 pro umístění stavby
"sklad pro lodě, kola a čtyřkolky ITC na pozemku p. č.
st. 417 v k. ú. Mušov".
Souhlasila:
- s oplocením pozemku p. č. 4933/4 v k. ú. Pasohlávky;
- s pronájmem části pozemku p. č. 5069/1 v k. ú. Pasohlávky
pro umístění reklamního poutače a ukládá obecnímu úřadu
zveřejnění záměru obce.
Vzala na vědomí:
- žádosti na odprodej částí pozemku p. č. 5058/2 v k. ú. Pasohlávky a postoupila tyto na projednání na zasedání zastupitelstva obce;
- plnění rozpočtu obce za období duben 2015.
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Oslava dětí probíhala
již od samého rána

Společenská
kronika
Jubilanti červenec

Mezinárod ní den dětí se slaví
v mno ha zemích prv ního června.
Stejně tomu je i v České republice.
Také tento svátek má svou historii. Jeho vzniku předcházel festival
Dračích lodí v San Franciscu, který
se konal 1. června 1925. U této příležitosti zde čínský generální konzul
shromáždil mnoho čínských sirotků,
aby poukázal na to, že společnost by
měla více dbát o blaho dětí. V roce
1949 byl vyhlášen Den pro ochranu
dětí, a to z důvodu masového zabíjení dětí a žen v Lidicích v roce 1942
a také ve francouzském Ouradouru
v roce 1944. Z tohoto dne se nakonec
stal Mezinárodní den dětí, který se
v mnoha zemích po celém světě slaví
právě prvního června jako připomín ka si rot ků v San Fran cis cu.
V roce 1954 pak OSN vyhlásila Světový den dětí, aby tak upozornila
všechny státy na podporu těch nejmenších - poskytnutí dobrých podmínek pro jejich
zdravý vývoj a přístup ke vzdělání. Datem pro oslavu tohoto svátku byl určen 20. listopad. Některé státy jej převzaly, jiné zůstaly u 1. června a některé státy slaví oba
dny.
Protože letošní Den dětí vycházel na pondělí, oslavy v naší obci proběhly v sobo tu 30. května 2015. Jednotlivé soutěžní disciplíny opět probíhaly v prostoru u kabin
fotbalového hřiště a Yachtclubu Pasohlávky. Novinkou letošního ročníku byl dopolední čas konání, kdy zahájení celé akce proběhlo už v 10 hodin ráno. Správnost
volby tohoto času pak potvrdil odpolední déšť, ve kterém by se dětem soutěžilo velmi špatně.
Letos bylo pro všechny menší i větší ratolesti připraveno celkem třináct disciplín.
Opět si zde mohly vyzkoušet své fotbalové dovednosti, přesnost ve střelbě z luku i ze
vzduchovky, také znalosti v poznávání lesních zvířátek. Nechyběla ani chůze na laně,
či flusačka. Vedle aquazorbingu si tu návštěvníci mohli letos poprvé vyzkoušet
i bubble sumo, u kterého se velmi pobavili nejen přímí aktéři souboje, ale i přihlížející
diváci.
Tradičním velkým lákadlem pro malé i velké byly projížďky na plachetnici i v motorovém člunu. Další doprovodný program představovaly projížďky na koních,
malování na obličej a také skákací hrady a houpačky. Domů si pak všichni "oslavenci"
odnesli bohaté odměny v podobě sladkostí i hraček.
O tom, že se akce podařila, svědčily všudypřítomné rozzářené obličeje nejen dětí,
ale i jejich rodičů a prarodičů. Celý den byl zakončen večerním ohňostrojem.
Iveta Žalud ko vá, před sedkyně ko mise pro kulturu a sport, by ráda jménem or ganizáto rů poděko vala všem, kteří se na akci po díleli: "Chci po děkovat Len ce
Kupso vé za zajištění projížděk na ko ních, Evě Minaříkové a Emilu Sirbu za to, jak
krásně všech ny zájemce "zmalo vali", Bohu milu Doležalovi za 3D lukostřelbu
a všem ostatním, kteří organizo vali další disciplíny."
A v neposlední řadě velké DÍKY pak patří všem sponzorům: Obecní úřad Pasohlávky, Hostinec U Lasa, TJ Zetor Pasohlávky, Myslivecké sdružení Pasohlávky,
Yachtclub Pasohlávky, Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky, Český červený kříž,
Český svaz žen a Český zahrádkářský svaz.
Simona Jelénková

Jančíková Anna
Zelenáková Rozálie
Novotný Zdeněk
Binderová Marie
Šalplachta Jindřich
Vašková Ludmila
Úradníková Anna
Adamík Jan
Pokorná Naděžda
Urbánek Vítězslav
Šalplachta Vladimír
Sýkorová Jiřina
Procházková Marcela
Binder Ivan

89 let
79 let
78 let
75 let
74 let
73 let
71 let
67 let
66 let
65 let
62 let
61 let
55 let
55 let

Jubilanti srpen
Plšková Růžena
Mašková Helena
Bracek Jaroslav
Moravec Karel
Vařeka Miroslav
Bracek Pavel
Bezeková Jana
Ingr Miroslav
Mikulášková Ludmila
Čermáková Marie
Fajmon Stanislav
Brabcová Helena
Žaludek Stanislav
Lavičková Věra
Sittová Helena

90 let
75 let
73 let
72 let
72 let
67 let
67 let
66 let
65 let
65 let
64 let
62 let
61 let
61 let
60 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Narození
Dne 18. května se narodila Zdeňce
Heschrové a Miroslavu Švárnému
dcera Šarlota - Zdeňka.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Šarlotku - Zdeňku vítáme mezi nás.

Úmrtí
Dne 2. června zemřela naše spoluobčanka paní Marie Hájková ve věku
nedožitých 101 let.
Dne 8. června zemřel náš spoluobčan pan Jan Brveník.
Dne 22. června zemřel náš spoluobčan pan Michal Vrška.
Pozůstalým rodinám vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Slabá Alena
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