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Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
setkáváme se spolu poprvé v novém roce, a tak přeji nám
všem, aby tento rok byl pro nás všechny dobrým rokem.
Naše obec vstupuje do roku 2015 s rozpočtovým provizoriem, tzn., že bude hospodařit s peněžními prostředky podle
rozpočtu roku 2014 tak, aby bylo zajištěno plynulé rozpočtové
hospodaření obce. Běžné výdaje, nutné opravy, mzdové výdaje,
platby daní a poplatků apod. musí být zachovány v potřebných
výších podle smluv a potřeb plynulého rozpočtového hospodaření obce v prvních měsících roku 2015, a to až do doby schválení
řádného rozpočtu obce. Obec nyní připravuje rozpočet na rok
2015, který by zastupitelstvo mohlo schválit koncem února případně začátkem měsíce března. Po jeho schválení vás budeme
o schválených investicích a financích informovat.
O tom, co se v naší obci událo celkem za poslední volební
období 2010 - 2014, jste byli informováni prostřednictvím
zpravodaje na podzim 2014, a to mým předchůdcem p. Tomášem Ingrem. Myslím, že není nutné toto zde znovu opakovat.
Takže jen v krátkosti, co se událo po volbách. Na konci roku
2014 schválilo Zastupitelstvo obce Pasohlávky dvě Obecně závazné vyhlášky (OZV), které platí od nového roku, tedy od ledna
2015. První z nich - Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se
zakazuje na území obce Pasohlávky provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné podobné hry
povolené podle §50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, naplnila
místní referendum, ve kterém si občané odsouhlasili zákaz "výherních hracích automatů" na celém území obce Pasohlávky, tedy pro
katastrální území Pasohlávky a Mušov. Do té doby platil tento zákaz pouze pro k. ú. Pasohlávky. Až na jedno povolení byla ostatní
povolení vydaná Ministerstvem vnitra již zrušena. O zrušení tohoto vede ministerstvo vnitra správní řízení, proti zrušení bylo
podáno odvolání a toto nyní leží k rozhodnutí u rozkladové komise. Doufáme, že i toto poslední bude zrušeno v brzké době.
Druhou vyhláškou je Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za odpad zůstává i pro rok 2015 ve výši 500 Kč na poplatníka, ale stejně tak jsou z tohoto poplatku možné úlevy. První
z nich je, že od poplatku jsou osvobozeny děti v roce narození
a dále v roce, ve kterém dosáhnou jednoho roku. Další úleva je pro
naše seniory, kteří od roku, ve kterém dosáhnou 70 let, mají slevu
ve výši 20%, tj. 100 Kč. Dále každý poplatník, který se zapojil do
tzv. ISNO (Inteligentní systém nakládání s odpady) má slevu na
poplatku 100 Kč. O další slevu na poplatku za odpad se již musí
občané zasloužit sami. Ten, kdo bude opravdu dobře třídit, může
získat další slevu na poplatku, a to až do maximální výše 350 Kč.
A toto je už na nás samotných. Nemusím jistě zdůrazňovat, že
likvidace odpadu, který zatěžuje naše životní prostředí, je stále
dražší a nejlepší cestou k jejímu zlevnění je důkladné vytřídění odpadu, který je možné zpeněžit a dále využít. Nyní krátká

rekapitulace. Pro přihlášení do ISNO je nutné přihlásit všechny
osoby, které budou na daném stanovišti třídit. Tedy pokud v domě
bydlí čtyři osoby, musí se přihlásit každá z nich. Po přihlášení je
velmi užitečné ověřit si u společnosti STKO, že je vše v pořádku
a vytříděný odpad se správně načítá. Největší slevu občané získají,
když budou co nejlépe třídit. Výpočet podle informací pracovníků
STKO vychází z poměrného množství odpadu komunálního, plastů a papíru. Ale výsledek ovlivní i vytříděné sklo, kov a jiný odpad.
Ovšem lidé nedosáhnou nejlepšího výsledku tak, že budou shánět
cizí odpad ani tak, že ho budou vyhazovat na místech, kam odpad
nepatří. Záleží na tom, aby co nejlépe vytřídili odpad, který sami
vyprodukují. Častou chybou, která se dělá, a má významný vliv na
úlevu na poplatku, jsou poloprázdné nádoby přistavované ke svozu nebo nepošlapané obaly, jako jsou např. PET lahve, krabice od
mléka atd. Úlevy na poplatku totiž nejsou nic jiného než sčítání
a odečítání příjmů a nákladů. Pokud obsloužení jedné nádoby stoji
cca 22 Kč, a druhotných surovin je v nádobě (popelnici) pouze za
cca 12 Kč, což odpovídá nádobě s nesešlapanými PET lahvemi,
o úlevě poplatku zde nemůže být řeč, protože náklady 22 Kč mínus
příjmy 12 Kč rovná se 10 Kč, které zbývá doplatit. A za výsyp
každé nádoby se platí, jako by byla plná! Z toho plyne výzva pro
vás, občany, "NEPLAŤTE ZA VZDUCH!".
Pořád se mluví o penězích, jako by o nic jiného nešlo, nicméně
nesmíme zapomínat na podstatu třídění odpadů, kterou je ochrana
životního prostředí. Primárním cílem ISNO není až tak úspora peněz, i když to tak většina z nás chápe, ale snížení produkce
netříděných odpadů! K tomu, aby se třídilo více, ISNO využívá
všechny možné motivační prostředky, tj. kdo efektivně třídí odpady,
platí za ně méně. Celkem nás mrzí, když někdo řekne, že nebude třídit odpady jen proto, že jeho úleva na poplatku je menší než čekal.
Úleva by měla být chápána jako poděkování za ekologický přístup
k přírodě a ne jako hlavní důvod, proč třídit odpad…
Skutečné náklady na svoz odpadu se vypočítávají vždy za
předminulý kalendářní rok, tj. pro rok 2015 se vychází z nákladů
roku 2013. Skutečné náklady toho roku na sběr a svoz netříděného
odpadu, které obec zaplatila, byly 700.618 Kč, z toho náklad na
poplatníka byl 893 Kč, rok předešlý to bylo 705.600 Kč a na poplatníka 905 Kč a ještě rok zpětně to bylo 735.645 Kč a na
poplatníka tedy 960 Kč. Z toho vyplývá, že náklady na poplatníka
se během posledních tří let snížily, a obec ze svého rozpočtu už nedoplácí tolik. Doufáme, že v tomto trendu budeme nadále
pokračovat a tyto náklady snižovat.
Závěrem pár upozornění a informací:
- současně se zpravodajem byste měli obdržet kalendář
STKO s termíny na sběr a svoz odpadu
- vedle prodejny COOP je kontejner na oblečení, textil
a boty, ale v průběhu roku je samozřejmě možné využít
i možnost sbírky pro charitu, kterou každoročně zajišťujeme ve spolupráci s Diakonií Broumov, o termínu jsou občané včas informováni
- využívejte kontejnery na bioodpad, i toto má vliv na třídění

Okénko starosty
- nově do popelnic nepatří prázdné plechov-

ky, ty odnášejte na sběrný dvůr, kam ostatně
můžete odnést vše, co do popelnic nepatří
- neobtěžujte pálením odpadů své okolí!
V tomto období, kdy se topí, se kolikrát
nedá po vesnici vyjít na procházku, protože to, co některým vychází z komínů, se
vážně nedá dýchat!
- na dětské hřiště nechoďte se psy a neodhazujte špačky, hrají si tam totiž děti!
Provozní doba sběrného dvoru:
středa, pátek:
15,00 - 18,00 hod.
sobota:
9,00 - 12,00 hod.
Provozní doba knihovny:
úterý:
15,00 - 17,30 hod.
čtvrtek:
16,00 - 18,30 hod.
Důležitá telefonní čísla:
IZS
112
Policie
158
První pomoc
155
Hasiči
150
Hlášení poruch:
Elektřina (EON)
800 22 55 77
Voda (VaK Břeclav) 519 304 611
Telefon (O2)
800 02 02 02
Přeji vám všem v dalších měsících roku
2015 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Martina Dominová

Statistika obce
k 1. 1. 2015
Počet obyvatel:
Celkem obyvatel
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy

743
612
289
323

Děti (15 - 18 let)
Děti (15 - 18 let) - chlapci
Děti (15-18 let) - dívky

26
13
13

Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) - chlapci
Děti (do 15 let) - dívky

105
62
43

Průměrný věk obyvatel
Pohyb obyvatel:
Přihlášeno
Odhlášeno
Narozeno
Úmrtí

38,92
25
11
8
8

Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Informace OÚ
Platba za pronajatý pozemek je splatná
do 30. 1. 2015.
Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2015
a činí 100 Kč.
Alena Slabá
2

Z jednání rady a zastupitelstva
Rada obce na své schůzi dne 10. 11. 2014

Schválila:
- realizaci stavby dle předložené PD "Rekreační dům - bungalov", na pozemku p.
č. st. 292 v k. ú. Mušov, a připojení stavby k distribuční síti vodovodu v areálu
ATC Merkur,
- dodatek č. 1 ke spisovému a skartačnímu řádu pro Obecní úřad Pasohlávky,
v souladu s dotačními programy,
- bezplatný pronájem kulturního domu pro pořádání Babských hodů dne
15. 11. 2014 a pro setkání seniorů dne 22. 11. 2014, pro setkání seniorů se
promíjí úhrada za energie, a dále povoluje výjimku z nočního klidu při pořádání Babských hodů do 03,00 hod.,
- uzavření smlouvy č. 14223926 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
mezi obcí Pasohlávky a Státním fondem životního prostředí ČR, na akci
"Mokřady Pasohlávky",
- jmenování likvidační komise ve složení - MVDr. Miroslav Sedlák, Roman
Mikulášek, Ing. Alena Mandáková,
- odměny účinkujícím na "Vánočním jarmarku a rozsvěcování vánočního
stromu v Pasohlávkách" ve výši 9.300 Kč,
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi
Pasohlávskou rekreační s. r. o. a A. M.
Vzala na vědomí:
- žádost společnosti HBH Projekt spol. s. r. o. o vyjádření k dokumentaci pro
územní rozhodnutí stavby "I/52 Pasohlávky - úprava stykové křižovatky"
a tuto postupuje k projednání na zasedání ZO,
- dopis náměstka ministra financí JUDr. Ondřeje Závodského, Ph.D., na
stížnost obce Pasohlávky ve věci prodlení zrušení vydaných povolení k provozování loterií a jiných podobných her na území obce Pasohlávky,
- rozsudek Krajského soudu v Brně o zamítnutí žaloby Obce Pasohlávky o určení
vlastnictví k pozemku p. č. 5073/2 k. ú. Pasohlávky, kterou se obec domáhala
zpětvzetí pozemku od MUDr. Vladimíra Holoubka pro neplnění ujednání kupní
smlouvy,
- dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu, o průběhu řízení ve věci odvolání obce proti vydanému dodatečnému povolení stavby "Informační turistické centrum na pozemku
p. č. 5148 v k. ú. Mušov",
- návrhy volebních stran na členy do finančního a kontrolního výboru a předkládá tyto ke schválení na zastupitelstvu obce,
- stažení výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce
"Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení se snížením jeho energetické
náročnosti". Po doplnění a upřesnění technických podmínek bude opětovně
vyhlášena v roce 2015.
Souhlasí:
- na základě žádosti společnosti GEPROSTAV energy s. r. o. se změnou
umístění sloupů el. vedení, o kterou je požádal Vinofrukt, a. s., z důvodu zachování průjezdu zemědělských strojů s ohledem na jejich technické parametry,
- na základě žádosti společnosti ELING CZ s. r. o., s umístěním kabelu NN
v místní komunikaci na pozemku 5054/2 k. ú. Pasohlávky při stavbě "Pasohlávky, přel. k. NN, Jednota".
Neschválila:
- pronájem části pozemku p. č. 5161 v k. ú. Mušov na základě žádosti J. F.
z Bruntálu. Obec v dané lokalitě nepronajímá pozemky k rekreačním účelům.
Rada obce na své schůzi dne 8. 12. 2014

Schválila:
- smlouvu o podmínkách odběru povrchové vody a plateb za tento odběr pro
rok 2015 mezi Povodím Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, PSČ 600 00 a
obcí,
- na základě žádosti TJ Zetor bezplatné zapůjčení kulturního domu pro pořádání Silvestrovské taneční zábavy 31. 12. 2014 a výjimku z nočního klidu do
03,00 hod.,
- rozpočtový výhled obce Pasohlávky do roku 2018,
- termín a program jednání zastupitelstva obce 17. 12. 2014 v 18,00 hod.
Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Uložila:
- obecnímu úřadu zveřejnit záměr obce na pronájem části
pozemku p. č. 3163/729 v k. ú. Mušov o výměře 1 260 m2,
ostatní plocha - zeleň, na základě žádosti p. J. T., Dolní
Věstonice.
Souhlasí:
- s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace
"Lisovna s ubytováním", "Přípojka pitné vody a splaškové
kanalizace" na pozemcích p. č. 5051/1 a 5051/26 v k. ú. Pasohlávky, s napojením stavby na vodovodní řad i na veřejnou kanalizaci přes pozemek p. č. 5051/1 k. ú. Pasohlávky
a s napojením stavby na splaškovou kanalizaci,
- s uzavřením dohody o údržbě pozemních komunikacích
v zimním období s p. J. S. v případě sněhové kalamity.
Nesouhlasí:
- s poskytnutím finančního příspěvku jako spoluúčast na vydání brožury v rámci projektu reagujícího na rostoucí počet
trestných činů dle nabídky společnosti IV - Nakladatelství
s. r. o., Praha.
Vzala na vědomí:
- plnění rozpočtu obce za období leden - listopad 2014.
Zřídila komisi:
- Komise pro kulturu a sport.
Rada obce na své schůzi dne 17. 12. 2014

Schválila:
- záměr obce č. 8/2014 na pronájem pozemků a staveb ve
vlastnictví obce obchodní společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. dle přílohy a ukládá obecnímu úřadu zveřejnění
tohoto záměru,
- na základě žádosti MDP GEO, s. r. o., Luhačovice, uzavření smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne č. HO 014330029504/002 mezi Obcí Pasohlávky a E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, k umístění kabelu NN na pozemku p. č. 5051/1 v k. ú. Pa so hláv ky, ke stav bě
"Pasohlávky, příp. kNN, Brveník",
- po vod ňo vou ko mi si ve složení Mar ti na Do mino vá,
Ing. Alena Mandáková, Dušan Ferby, Roman Mikulášek,
MVDr. Miroslav Sedlák.
Projednala:
- žádost společnosti O2 Czech Republic a. s., Praha 4, o pronájem části pozemku p. č. 5000 v k. ú. Mušov za účelem umístění vysílací věže a základnové stanice a uložila starostce vyzvat
žadatele k doplnění své žádosti o další podklady pro vyjádření
obce k pronájmu - územně plánovací dokumentaci.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. 11. 2014

Schválilo:
- volební komisi pro volbu členů finančního a kontrolního
výboru ve složení: Ing. Václav Eliáš, Jan Duda a Dušan
Ferby,
- hlasování členů tajnou volbou,
- finanční výbor v počtu pěti členů, ve složení: předseda Tomáš Ingr, členové - Rostislav Dubš, Zdeňka Sedláková,
Bc. Simona Jelénková, Rudolf Kučera,
- kontrolní výbor v počtu pěti členů, ve složení: ředsedkyně Vladimíra Binderová, členové - Bc. Stanislava Šnepfenbergová, Zdeňka Kadlíčková, Bc. Marta Mandincová,
Lukáš Šnepfenberg,
- měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
s účinností od 1. 12. 2014 ve výši: člen ZO 460 Kč, člen
rady 1.580 Kč, předseda výboru, komise 760 Kč, člen výboru, komise 610 Kč.
- uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Pasohlávky a společností OPENREALITY, správa nemovitostí, s. r. o., Brno,
Pasohlávský zpravodaj

na směnu pozemku p. č. st. 834 o výměře 7 m2, (ostatní plocha), v k. ú. Pasohlávky, který vznikl oddělením z pozemku
p. č. 5053/2, dle geometrického plánu č. 410 - 524/2004 ze
dne 21. 7. 2004, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek p. č. 5051/85 o výměře 11 m2 (ostatní plocha), v k. ú.
Pasohlávky, ve vlastnictví společnosti OPENREALITY,
správa nemovitostí, s. r. o., Brno,
- rozpočtové opatření č. 5/2014.
- Tomáše Ingra jako určeného zastupitele za Obec Pasohlávky pro komunikaci s pořizovatelem územního plánu obce
Pasohlávky, kterým je Městský úřad Pohořelice.
Delegovalo:
- pro volební období 2014 - 2018 na valné hromady společnosti "Mikulovsko - destinační společnost" jako svého zástupce starostku obce. Pro případ, že by se starostka obce
nemohla z vážných důvodů jednání valné hromady zúčastnit, deleguje zastupitelstvo obce jako náhradníka místostarostku obce a do orgánů této společnosti následovně:
výkonná rada - Martina Dominová, DiS., dozorčí rada Ing. Alena Mandáková,
- pro volební období 2014 - 2018 na valné hromady společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., STKO spol.
s r. o. Mikulov, Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice a společnosti Thermal Pasohlávky a. s., jako svého zástupce starostku obce. Pro případ, že by se starostka obce nemohla
z vážných důvodů jednání valné hromady zúčastnit, deleguje zastupitelstvo obce jako náhradníka místostarostku obce,
- pro volební období 2014 - 2018 zástupce Obce Pasohlávky
do dobrovolného svazku obcí "Čistá Jihlava", dobrovolného svazku obcí "Mikulovsko", dobrovolného svazku obcí
"Čistší střední Podyjí" a dobrovolného svazku obcí "Cyklistická stezka Brno - Vídeň, starostku obce. Pro případ, že
by se starostka obce nemohla jednání dobrovolného svazku
obcí "Čistá Jihlava", dobrovolného svazku obcí "Mikulovsko", dobrovolného svazku obcí "Čistší střední Podyjí"
a dobrovolného svazku obcí "Cyklistická stezka Brno - Vídeň" zú čast nit, deleguje zastupitelstvo obce jako
náhradníka místostarostku obce.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 17. 12. 2014

Schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zakazuje
na území obce Pasohlávky provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné podobné
hry povolené podle §50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- rozpočtové provizorium Obce Pasohlávky tak, že do doby
schválení řádného rozpočtu obce na rok 2015 se bude rozpočtové hospodaření obce řídit objemem příjmů a výdajů
rozpočtu schváleného pro rok 2014. Výdaje v době rozpočtového provizoria nesmí překročit 30% celkového ročního rozpočtu. Nad rámec rozpočtového provizoria bude
hrazeno plnění na základě uzavřených smluvních vztahů
z minulých let a dále investiční výdaje na akci "Mokřady
Pasohlávky" ve výši 1,7 mil. Kč. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Revokovalo:
- usne se ní Za stu pi tel stva obce Pa so hláv ky ze dne
10. 9. 2014, bod č. 2) - vklad do základního kapitálu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. z důvodu změn v návaznosti na nový občanský zákoník.
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Gramotnost není jenom čtení

Obec Pasohlávky se v loňském roce přihlásila do projektu
"Gramotnost není jenom čtení", který reaguje na vzdělávací
potřeby obyvatel malých obcí do 2000 obyvatel na území Zlínského, 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. Jedná se
o finanční, počítačovou, spotřebitelskou, právní gramotnost
a základy pod nikání. Podpořeno bude celkem 600 osob,
200 osob v každém kraji. V Jihomoravském kraji: Březí,
Hlohovec, Hostěradice, Nenkovice, Pasohlávky. Ve Zlínském
kraji se zapojily obce: Babice, Březolupy, Březová, Popovice
a Tupesy. V Pardubickém kraji to jsou obce: Bělá nad Svitavou,
Bystré, Městečko Trnávka, Sebranice, Telecí.
Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé obcí z výše uvedených krajů, které mají méně než 2 000 obyvatel. Vzdělávací
potřeby obyvatel malých obcí často nejsou v současnosti v rámci jiného vzdělávacího programu dostatečně reflektovány. Ak-

tivity projek tu překonávají bariéry v dostup nosti dalšího
vzdělávání pro ně. Účastníci vzejdou z řad těch, kteří budou
chtít či potřebovat tento handicap překonat a zvýšit svoji kvalifikaci, gramotnost, uplatnitelnost na trhu práce a rozšířit si znalosti o možnostech podnikání prostřednictvím vzdělávacích
modulů a individuálních konzultací s lektory.
Cílo vá sku pina bude hetero gen ní sku pinou lidí v pro duk tiv ním věku – mo hou ji tvo řit nezaměstnaní, lidé na MD/RD,
osoby, které zvažují sebezaměstnávání formou pod nikání.
Dále se bude jednat o účastníky, kteří řeší otázky a problémy
z ob lasti finan cí či práva nebo ty, kteří vlastní či chtějí vlastnit a plno hod notně využívat IT zařízení (chytré telefony,
tablety).
Termíny jednotlivých kurzů budou teprve vypsány, v Pasohlávkách by měly probíhat v měsících duben - květen. Kdo
z občanů má zájem zúčastnit se těchto kurzů, může se již nyní
přihlásit na obecním úřadu, v jehož prostorách kurzy budou
i probíhat. Kapacita míst je omezená z důvodu IT techniky. Občerstvení zajištěno pro rezervovaný počet zájemců.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.

Rodinný závod
Vážené čte nářky, vážení čte ná ři,
jižní Morava je inspirativní kraj, je opěvovaná v písních, literárních dílech, a jak
jistě víte, v nedávné době vznikl také televizní seriál Vinaři, který nalézá inspiraci v místním koloritu. Jižní Morava
však byla též inspirací pro tvůrce občanského zákoníku, a to konkrétně při tvorbě právní úpravy tzv. rodinného závodu,
který je upravený v § 700 až § 707 občanského zákoníku.
Zákonodárce měl těmito ustano veními v úmyslu upravit vztahy uvnitř rodiny, které vznikají při hos po daření
a společné práci na vinici, ale nejen
tam.
Ro din ný zá vod vznik ne, jest liže
v něm společně pracu jí manželé nebo
alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stup ně nebo osoby
s manžely sešvagřené až do dru hého
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stup ně, a je ve vlast nic tví ně kte ré
z těch to osob, aniž mezi nimi existuje
nějaká smlou va. Tako vé vztahy však
nemusí vznikat jen při pěstování révy,
ale i v jiných provo zech např. v po hos tin ství či v zemědělství. Jako příklad
bych mohl uvést vinici, která je ve
vlast nictví nej staršího člena ro di ny,
děda, který nej lépe ovládá vý robu vína.
Při této vý ro bě mu však pomáhají jeho
děti a vnoučata, kdy společně pak tvo ří
rodin ný závod.
Právní úprava rodinného závodu pak
stanoví, že členové rodiny zúčastnění na
provozu rodinného závodu se podílejí na
zisku z něho i na věcech z tohoto zisku
nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v
míře odpovídající množství a druhu své
práce. A dále se také uvádí, že rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu
nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí

týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad
závodního provozu nebo jeho zastavení
se přijímají většinou hlasů členů rodiny
zúčastněných na provozu rodinného závodu.
Můžeme tedy uzavřít, že zákon chrání ty, kteří se podílejí na provozu svou
prací tak, že jim náleží podíl na zisku
a právo rozhodovat. V našem případě
tedy děd, ač nejstarší a nejzkušenější,
nemůže sám rozhodnout např. o prodeji
vinice a musí se shodnout většina členů
rodinného závodu.

Pasohlávský zpravodaj

Tříkrálová sbírka 2015
Štěstí a zdraví vinšujeme vám
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka
pořádá každoročně Charita ČR. Skupinky
koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček pak organizují jednotlivé
míst ní Cha ri ty, čas to ve spo lu prá ci
s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. V naší obci již
popatnácté organizovala sbírku římskokatolická farnost v sobotu 10. ledna 2015
v odpoledních hodinách.
Tradičně jsme vytvořili čtyři skupinky koledníků. Za těch 15 let nám už
koledníci hodně povyrostli. Celkem se
v letošním roce na pomoc potřebným vybralo 15 609 Kč, což je o více než
1 000 Kč více než vloni. Děkujeme Vám
všem, kteří jste otevřeli své dveře i srdce
a přispěli jakoukoliv částkou.Výtěžek je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Vaše dary budou na Břeclavsku využity
na rozvoj a realizaci těchto projektů:
n Charitní ošetřovatelská služba - zabezpečuje odbornou zdravotní péči
lidem v jejich přirozeném domácím
prostředí

n

n

n

n

n

n
n

Charitní pečovatelská služba - služba
poskytovaná seniorům a zdravotně
postiženým občanům, kteří z různých
důvodů potřebují k zajištění běžného
života pomoc druhé osoby
Domov sv. Agáty pro matky s dětmi
- pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
Dobrovolnické centrum při OCH
Břeclav - koordinuje a metodicky
vede dobrovolnickou pomoc
Nízkoprahové denní centrum pro
lidi bez domova a Azylový dům pro
muže a ženy poskytuje služby lidem,
jejichž sociální a životní úroveň si to
vyžaduje
Farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem
v nouzi
Humanitární pomoc při nenadálých
událostech u nás i v zahraničí
Podpora vzniku a rozvoje sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky
2014:
n stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi, který
pomáhá matkám s dětmi v krizových
situacích
n podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit
n léčebné a zdravotní výdaje na závažné
operace chudých ukrajinských dětí

n

podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v oblasti domácí
pečovatelské služby.

Ještě jednou děkuji jménem svým
i Oblastní charity Břeclav všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich
pokladniček. Stejné díky patří i samotným
koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým.
Lenka Ferbyová

Kácím, kácíš, kácíme anebo stromy právě vegetují
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dnes se společně podíváme na problematiku sousedských vztahů a kácení
či ořezávání stromů. Nový občanský zákoník ("NOZ") se této oblasti věnuje.
Můžeme ji rozdělit na dva okruhy - přesah sousedova stromu či keře, anebo
kácení vlastního stromu.
Nejprve k přesahům od souseda. Pakliže soused má v blízkosti mého pozemku
vzrostlý strom, který svými větvemi přesahuje přes plot na mou zahradu, mohu se
tomu bránit. Zákon v ust. § 1016 však
vyžaduje následující podmínky:
1. Je nutno souseda nejprve písemně
vyzvat, aby větve odstranil sám.
2. Strom, větve či případně kořeny
působí škodu nebo jiné obtíže.
Škoda či obtíže jsou závažnější
než zájem na zachování stromu
v původní podobě.
Vznik ško dy či ji ných obtíží je
důležitou podmínkou a je nutno, aby tyto
obtíže byly určité intenzity. Pokud jsou
obě podmínky splněny, pak mohu podle
§ 1016 NOZ šetrně a ve vhodné roční
době odstranit kořeny nebo větve.
Vhodnou roční dobou se zpravidla
chápe období vegetačního klidu - tedy
při ro ze né ho útlu mu fy zi o lo gic kých
a ekologických funkcí dřeviny.
Pasohlávský zpraovodaj

Vegetační klid obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Ovšem dle
prohlášení Ministerstva životního prostředí pro rok 2014 byl typický "razantní
nástup letošních rekordně teplých dní
a tuto obligátní dobu zkrátil. Stromy se
prokazatelně chystají na nové olistění
a rozkvět, ptáci začínají hnízdit."
Závěrem tedy plyne, že prosincové až
únorové období je tedy vhodné k případnému vyzývání sousedů a odstraňování
přesahů. Současně odstraňujeme vždy
tak, aby nedošlo k nadbytečnému zásahu
do života daného stromu, života ptáků
a podobně.
Odlišná situace je u přesahů částí jiných rostlin (napří klad po pí na vých
rostlin). Zákon zde nevyžaduje vznik
škody či obtíží, ale již samotný fakt, že
rostlina přesahuje, opravňuje vlastníka
pozemku "bez dalších omezení" šetrně
přesahující část odstranit.
Nyní se podíváme na kácení vlastních stromů.
Prvně je nutno uvést, že se věnujeme
mimolesním pozemkům. Lesní pozemky
jsou upraveny zvlášť zákonem o lesích.
Tuto problematiku upravuje zákon
o ochraně přírody a krajiny, a dále vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 189/2013 Sb.

Pokácení stromu, byť je v soukromém
vlastnictví na soukromém pozemku, je
zakázáno u: významných krajinných
prvků, stromořadí, památných stromů.
Pokácení stromu je naopak obecně
povoleno u:
1. Dřevin s obvodem kmene do
80 cm ve výšce 130 cm.
2. Zapojených porostů dřevin do 40
m2 (tradičně keře).
3. Dřevin pěstovaných na plantážích dřevin.
4. Dřevin rostoucích v zahradách.
U ostatních případů je nutno žádat
povolení orgánu ochrany přírody.
Čtvrtý bod uvádí dřeviny na zahradě.
Zahradou zákon chápe "pozemek u bytového domu nebo u ro din ného domu
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti."
Nejedná se tedy zpravidla o zahrádkářské osady.
Řekli jsme si tedy, že na zahradě je
možno ve většině případů pokácet strom,
a to bez nutnosti žádat o povolení. Otázkou však je jak a kdy?
Vyhláška říká, že "Kácení dřevin se
provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu." Uvedené chápeme tak, že
kácet v době vegetace není zakázáno,
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Kácím, kácíš, kácíme . . .
pouze doporučeno. Nicméně kácením
stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy
chráněné tímto zákonem, např. ochrana
ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poško zo vat nebo ni čit hníz da ptá ků,
vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odcho vu mláďat) nebo
ochrana biotopů zvláště chráněných druhů.
Závěrem pro odlehčení uvedu doporu če ní: S blížící mi se Vá no ce mi
zajišťujeme vánoční stromečky. I přes aktu ál ní ob do bí ve ge tač ní ho kli du,
nekácejme stromečky sousedům ani volně v lese. Zákon k tomuto nesměřuje.

V dalších dílech seriálu si povíme,
jak se bránit případným přesahům staveb, kam řadíme také sousedův balkón
a jiné části staveb.
Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubeného a celý tým přeje všem čtenářům
mnoho radosti a úspěchů do nového roku
2015.

Český svaz žen Vás zve na

Tradiční masopust

který se bude konat
v sobotu 14. února ve 20,00 hodin
v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje Zbyňa band.
Masky vítány !!!
Zvou pořadatelé

Společenská
kronika
Jubilanti leden

GO a REGIONTOUR 2015
Ve dnech 15. až 18. ledna 2015 proběhly na brněnském výstavišti veletrhy GO Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu a REGIONTOUR - Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech.
Veletrhy se vyznačují velkou oblibou a velmi vysokou návštěvností. Ani letos tomu
nebylo jinak. Novinkou letošního ročníku byla nabídka církevní turistiky, kdy biskupství brněnské přišlo s nápadem vytvoření internetové databáze kostelů, kapliček
a poutních míst. Další zajímavosti a novinky na letošní sezonu byly představeny na tiskové konferenci, která probíhala první den veletrhů. Zde bylo, mimo jiné, zveřejněno,
že v červnu bude slavnostně otevřena renovovaná jízdárna valtického zámku, a to festivalovým koncertem Concentus Moraviae se sólistkou Magdalenou Koženou, a také, že
v září bude dokončen archeologický park v Pavlově, kde se návštěvníci dozvědí mnoho
zajímavých informací o životě našich předků v době lovců mamutů.
Rekreační oblast Pasohlávky se tu prezentovala na stánku Jižní Moravy pod hlavičkou turistické oblasti Pálava a Lednicko - Valtický areál. Pro návštěvníky zde byl
připraven zbrusu nový katalog obce Pasohlávky a nechyběly ani tištěné materiály autokempu Merkur a RZ Laguny. Společně s naší oblastí se tu prezentovalo i město
Mikulov, dále Lednicko - Valtický areál, prostor tu mělo i město Pohořelice a nechyběla ani oblast Hustopečska.
Nejčastější dotazy návštěvníků se tradičně týkaly cyklistických map a také ubytování. Zmíněn byl i aquapark Aqualand Moravia a autokemp ATC Merkur. Mnoho
návštěvníků už naši oblast v minulosti navštívilo a svěřilo se, že by rádi přijeli znovu.
"Byl jsem v Pasohlávkách před mnoha lety, a když pořád slyším, co tam máte zase nového, tak se prostě musím zajet podívat znovu," svěřil se jeden z návštěvníků veletrhů.
Bc. Simona Jelénková

Urbánková Anežka
Kecková Štefanie
Kuncová Vlasta
Vršková Eva
Gasgeb František
Álačová Jiřina
Ingr Vladimír
Hulejová Marie
Sedláková Dana
Mandáková Alena ing.
Zábranský Libor
Houbová Jarmila
Urbánková Irena
Pinkava František
Bílková Marie
Kupsa Zdeněk Mgr.
Štefan František

79 let
76 let
68 let
67 let
67 let
65 let
64 let
63 let
61 let
61 let
61 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let
50 let

Jubilanti únor

Slabá Alžběta
83 let
Binder Vlastimil
81 let
Šťastná Dana
74 let
Brveníková Amálie
74 let
Lukosz Evžen
67 let
Sedláková Zdeňka
67 let
Chludil Jiří
67 let
Kalousková Milada
67 let
Golej Leopold
65 let
Grimmová Alena
65 let
Urbánková Zdeňka
64 let
Hrubý Antonín
63 let
Langová Alena
62 let
Falešník Miroslav
61 let
Zeman Jan
50 let
Bracková Vlasta
50 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Narození

Dne 13. prosince 2014 se Tereze
Nekardové a Stanislavu Osikovi narodila dcera Laura.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Lauru vítáme mezi nás.

Úmrtí

V neděli 11. 1. 2015 zemřel náš
spoluobčan pan František Novák.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast.
Slabá Alena
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