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Příchod jara ve znamení vína
Letošní první jarní den byl v naší obci ve znamení vína. V sobotu 21. března 2015 se tu konala
Tradiční výstava vín, která se každoročně těší
velké oblibě nejen mezi místními, ale i mezi
přespolními návštěvníky. Ani letošní ročník nebyl výjimkou.
Návštěvníci koštu měli možnost ochutnat více
než tři sta vzorků bílých, růžových a červených
vín. Plody své práce se zde prezentovali nejen místní vinaři, ale i vinaři z blízkého okolí. Z nich pak byli v jednotlivých kategoriích vybráni a vyhlášeni šampioni výstavy.
Bílá vína: Alios Maniš, Perná - Pálava VH - 19,1
Červená vína: Rostislav Dubš, Pasohlávky - Frankovka - 19,1
Ročníková vína: Winberg, Mikulov - Rulandské bílé 2013 - 19,1
Ing. Václav Procházka, Přibice - Dornfelder 2008 - 19,1
Rosé vína: Víno Holec, Dolní Dunajovice - Rosé - Zweigeltrebe - 19,1
Cenu starostky obce za nejlepší kolekci místního vinaře získal Vinný sklep
U Šťastných Pasohlávky.
Celému koštu přálo i počasí, a tak mohli pořadatelé, stejně jako v minulých letech, nabídnout návštěvníkům posezení i na venkovních lavičkách. Atmosféru
pravého koštu pak dokreslovala Cimbálová muzika z Mistřína, která hrála nejen
k poslechu, ale i k tanci a zpěvu.
Bc. Simona Jelénková

l květen 2015

POZVÁNKA

ZO KSČM v Pasohlávkách
zve všechny občany a mládež
na pietní akt v předvečer
70. výročí osvobození obce
dne 6. května 2015 v 19 hodin
u pomníku osvoboditelů.
Sraz účastníků před obecním
úřadem.
Zve výbor ZO KSČM.

Obec Pasohlávky
přijme pracovníka
pro provoz víceúčelového hřiště správce hřiště.
Zájemci o místo se mohou
hlásit na OÚ nebo na tel. č.
519 427 710.
Vhodné pro aktivního
důchodce nebo osobu
v domácnosti.

Obec se "oblékla" do Velikonoc
S příchodem jara jsou tradičně spojeny hlavně Velikonoce. Většina domácností se zahalí do
velikonočních dekorací v podobě věnců, králíčků, pomlázky a hlavně vajíček. Pro letošní rok se
rozhodla paní knihovnice Kratochvílová, že do
Velikonoc zahalí i místní obecní úřad.
Ve spolupráci s dětmi z místní mateřské a základní školy se ve středu 1. dubna nazdobily
stromky před budovou OÚ. Sem paní učitelky
s dětmi vytvořily krásná barevná papírová vajíčka, která stromkům dělají jen samou parádu. Za
vynaložené úsilí si každý žáček odnesl sladkou
odměnu v podobě čokoládového vajíčka.
Veřejné zdobení pak proběh lo v so bo tu
4. dubna 2015, kdy každý mohl přinést své vlastní nazdobené vajíčko a zavěsit jej na připravené
větvičky a zkrášlit tak prostranství vedle obecního úřadu. To pomohly ozdobit i děti z místní
družiny, které společně s paní vychovatelkou Žaludkovou
ozdobily plot papírovými slepičkami a dalšími vajíčky.
Paní Kratochvílová se svěřila, že celý nápad velikonočního zdobení vznikl hlavně proto, aby se dětem připomněla

krásná tradice Velikonoc, které nejsou jen o jednodenní pomlázce. Věřme proto, že se zdobení stane další tradicí naší
obce, do které se zapojí čím dál víc občanů, kteří tak přispějí
ještě ke krásnějšímu vzhledu naší malebné vesnice.
Bc. Simona Jelénková

Každoroční setkání kostýmů a receptů
Nastalo období, pro které je typické konání nejrůznějších maškarních karnevalů, plesů a zábav. Výjimkou nebyla ani naše obec. V neděli 29. března
2015 se uskutečnil již pátý ročník tradičního Dětského karnevalu. Místním
sálem se opět hemžily nejrůznější pohádkové bytosti. Akci si nenechaly ujít
nejrůznější princezny, víly, kovbojové, Spidermani, Berušky a ani klauni.
Celé odpoledne bylo tradičně plné písniček, tance a samozřejmě nechyběly
ani soutěže. Těch se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče, či prarodiče.
Všechny ratolesti si nakonec odnesly odměny v podobě dárkových balíčků.
Součástí karnevalu bývá i kulinářská akce. Ta letošní byla ve znamení
Vajíčkobraní, kdy každý mohl přinést jakýkoliv recept z vajec, ochutnat
a bodovat. Letošní stupně vítězů obsadily:
1. místo - Aneta Neumannová a její "Křehule"
2. místo - Martina Dominová s "Vaječným likérem pro děti"
3. místo - Věra Strouhalová s "Vajíčkovou pomazánkou"
"Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu v Pasohlávkách a panu Tomáši
Ingrovi za finanční příspěvky, které nám poskytli, abychom nakoupili odměny

pro děti", vyjádřila se jménem pořadatelů
Iveta Žaludková. Dále dodala: "Také bych
chtěla za všechny děti poděkovat jejich rodičům, kteří si i v dnešní "uspěchané" době dokázali udělat čas, vzali své děti za ruce
a společně s námi strávili pár pěkných
chvil."
Doufejme, že pár pěkných chvil nás
čeká i v příštím roce, kde se zase sejdou
všechny pohádkové i komiksové bytosti.
Bc. Simona Jelénková
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Na co také myslet při prodeji nemovitosti
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento
článek nemá být, a ani nemůže být, kompletním návodem, jak co nejdokonaleji
ošetřit prodej té které nemovitosti, ale klade si za cíl pouze upozornit na některé
otázky s prodejem nemovitostí spojené.
Za prvé bych Vás chtěl informovat, že
ob čan ský zá ko ník, tedy zá kon
č. 89/2012 Sb., ve svém ustanovení § 509
stanoví, že inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné
vedení, nejsou součástí pozemku. Kupní
smlouva na nemovitost by tedy dle mého
doporučení měla obsahovat ustanovení, na
základě kterého prodávající převede nejen
pozemek, ale též inženýrské sítě, které pozemkem probíhají.
Za druhé bych chtěl upozornit, že prodávající při prodeji nemovitostí je ze záko na po vi nen při znat a uhra dit daň
z nabytí nemovitých věci. Tato informace
sama o sobě nejspíše nikoho nepřekvapuje, avšak zajímavé je, že zákon umožňuje
tuto povinnost převést na kupujícího.
Z řad zákonodárců se stále silněji ozývají
hlasy, které žádají tuto "vymoženost" ze
zákona opět vypustit. Uvidíme tedy, co
nám v tomto ohledu budoucnost přinese.
Já osob ně bych byl pro za cho vá ní
možnosti volby, kdo ponese daňovou zátěž,

zda kupující, či prodávající. Mimo jiné také
proto, že zejména daňové právní normy by
z hlediska zachování právní jistoty měly být
dlouhodobě stabilní a neměly by být měněny ještě rychleji, než si veřejnost vůbec stačí
jejích existenci uvědomit.
Třetím a posledním pozastavením jsou
tzv. energetické štítky budov. Právní úprava
požaduje, aby prodávající při prodeji nemovitosti předal průkaz energetické náročnosti
budovy nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu. Pokud tuto povinnost prodávající nesplní, pak jej může postihnout citelná
pokuta, pro nepodnikatele až do výše
100.000 Kč. Výše citovanou povinnost lze
nahradit, tak, že prodávající předloží kupujícímu listiny související se spotřebou energií, ze kterých si kupující bude moci učinit
závěr o její energetické náročnosti. To bude
spočívat zejména v předložení účtů za elektřinu a plyn, to však platí pouze pro bytové
jednotky.

Společenská
kronika

Jubilanti květen
Paradiová Anežka
Brveník Jan
Buček Jaroslav
Adamová Dana
Aláč Josef
Kadlíček Petr
Lukoszová Dáša
Sedlář Bohuslav
Tučková Emílie
Ingrová Emílie
Sedlářová Jana
Hradil Jiří
Dvořáčková Marta

81 let
79 let
67 let
65 let
65 let
64 let
64 let
64 let
62 let
61 let
60 let
50 let
50 let

Našim jubilantům přejeme štěstí,
zdraví a spokojenost.

Slabá Alena

Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
Stále vzrůstající provoz na silnicích a železnicích přináší
zvýšené riziko dopravních nehod. Přečtěte si několik důležitých
rad a postupů, jak zvládnout základní úkony při dopravní nehodě, ať už jste přímými účastníky nebo svědky. Nejdůležitější je
záchrana života a zdraví účastníků nehody:
n vypněte chod motoru havarovaného vozidla (vyndejte klíče
nebo kartu ze spínací skříňky), je-li to s ohledem na aktuální
situaci možné
n opusťte havarované vozidlo a pokud je to možné, pomozte
ostatním opustit vozidlo a místo nehody
n dbejte na vlastní bezpečnost, co nejdříve zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření - použijte výstražné
osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty
n pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava dechu), věnujte se
nejprve zraněným. Teprve po stabilizaci zraněných přivolejte záchranáře.
Přivolání pomoci

Pokud již nevolal na tísňové linky někdo z ostatních účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc. Nemáte-li u sebe
mobilní telefon, zastavte jiné vozidlo, pomoc zraněným nebo
ohroženým je zákonná povinnost každého!
Pokud jde o vážnou nebo hromadnou nehodu, vždy volejte
tísňovou linku 112, jejímž prostřednictvím budou přivoláni:
hasiči, zdravotnická záchranná služba a policie.
Při drobných nehodách ("pomačkané plechy") nemusíte volat
záchranáře ani policii vůbec, pokud se všechny strany dohodnou na
vyřešení situace, nedošlo ke zranění osob, nehoda vážně neohrožuje
ostatní účastníky, a pokud nevznikla škoda třetí osobě.
Činnost na místě nehody do příjezdu záchranářů

Především si rozdělte činnosti, které je třeba udělat. Nebojte se

požádat kolemjdoucí o pomoc a spolupráci. Zajistěte provizorní
regulací nebo odklon dopravy. V případě požáru, odůvodněného
podezření na možný výbuch nebo únik nebezpečných látek,
opusťte místo nehody společně se všemi účastníky, včetně zraněných, kteří snesou transport (tj. kterým nehrozí poranění páteře,
jež by mohlo zhoršit zranění). Ujistěte se, že opravdu všichni jsou
v bezpečné vzdálenosti. Nezapomeňte ani na přepravovaná zvířata, která je třeba po vyproštění uklidnit.
Pokud vozidlo hoří a máte k dispozici hasicí přístroj vhodného typu, použijte jej. Haste z bezpečné vzdálenosti a nikdy se
nedotýkejte částí vozidla. Odklopit kapotu vozu nemá smysl, hoření by bylo silnější. Haste zespodu do motorového prostoru,
popř. otevřeným okénkem do prostoru kabiny. Zajistěte volnou
cestu pro příjezd záchranářů.
Poté lze řešit méně důležité činnosti, např. zabezpečení vraku
proti dalšímu poškození, zajištění stop po nehodě, které upřesní
vyšetřování (např. zakreslení pozice havarovaných vozidel). Nezapomeňte na zabezpečení majetku uvnitř i vně vozidel. Vždy si
zapište kontaktní údaje účastníků i svědků nehody.
Na co nezapomenout po příjezdu záchranářů

Buďte k dispozici veliteli zásahu. Popište mu, jaká hrozí nebezpečí a co jste již udělali pro jejich omezení. Upozorněte na
osoby či zvířata, které jste nebyli schopni vyprostit . Vždy se řiďte pokyny záchranářů a buďte jim nápomocni.
Až jako jeden z posledních kroků se postarejte o svoje havarované vozidlo - kontaktujte svoji pojišťovnu a zajistěte si
odtahovou službu.
Zdroj: www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci, brožura Vaše cesty
k bezpečí. Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno.
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