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Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2015.
Poplatek za komunální odpad je splatný do
30. 4. 2015.

Alena Slabá

Pasohlávská
rekreační informuje
Ceník permanentních vstupů a vjezdů do ATC Merkur pro občany s trvalým pobytem v obci Pasohlávky
pro rok 2015:
n dospělí
200 Kč
n děti od 5 do 13 let
100 Kč
n povolení k vjezdu (auto/moto)
300 Kč
Pokuta za ztrátu a vystavení nové permanentky
500 Kč.
Povolení k vjezdu bude vydáno pouze po předložení technického průkazu vozidla, ve kterém bude
uveden majitel vozidla, který bydlí v obci.
Prodej permanentních vstupů a vjezdů pro letošní sezonu začíná již 2. 3. 2015 v budově recepce kempu (1. patro), a to od pondělí do pátku v době od 8:00 do 15:00 hod.
Při úhradě permanentek dojde zároveň k aktualizaci již
vystavených karet, tyto je nutné vzít s sebou.
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Pozvánka
na dětský karneval
Komise pro kulturu a sport při
OÚ Pasohlávky všechny srdečně
zve na Dětský karneval, který se
koná v neděli 29. března 2015 od
15:00 hod. v sále kulturního domu
v Pasohlávkách.
Pro děti jsou připraveny nejrůznější soutěže a odměny v podobě dárkových balíčků. K tanci
a poslechu budou hrát dětské písničky z reproduktorů.
Součástí akce bude také Vajíčkobraní, kdy se mohou rodiče
a prarodiče navzájem pochlubit svými recepty z vajec (pomazánky, saláty, sladká jídla, jako
žloutkové řezy, bílkové pusinky atd.). Tři nejlepší recepty budou oceněny.
Další občerstvení v podobě křupek, croissantů, limonád a kávy bude zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka

Akce v květnu
1. 5. - Pálava Open 2015
8. - 9. 5. - Zahájení turistické sezony
Walda gang, Rybičky 48, Arakain, Polemic, Support Lesbiens, Tublatanka, Pavel Callta, Ruda z Ostravy, Zoči Voči, Jaroslav Uhlíř s kapelou, Katapult, to vše
a mnoho dalšího je připraveno na další ročník již tradiční akce v ATC Merkur Pasohlávky. Doprovodný program - jezdecký rytířský turnaj, sportovní vyžití,
ohňová show, ohňostroj, wakeboarding, stánky, Velký
zábavný program pro děti, čištění dna velké Laguny
v rámci projektu Ekopotápěč 2015 za účasti českých
a slovenských potápěčů a mnoho dalšího. Moderovat
bude Ondřej Blažmen Blaho.
28. - 31. 5. - Eurobikefest Mušov 2015
Marcela Čáslavová

ZO ČZS
v Pasohlávkách
si Vás dovoluje
pozvat na

Tradiční košt vín,
který se bude konat
v sobotu 21. března 2015 ve 12,00 hodin
v sále kulturního domu.
K poslechu hraje cimbálová muzika z Mistříka.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pochovávání basy - Masopust 2015

2

Pasohlávský zpravodaj

Pochovávání basy . . .

Zájezd do divadla
Obec Pasohlávky pořádá zájezd do Divadla Bolka Polívky v pondělí 13. dubna 2015 na představení CHLAP
NA ZABITÍ.
Francouzská komedie je o tom, jak se profesionální
zabiják stane obětí sebevraha. Tady by se tak krásně

vraždilo, kdyby se vedle nesebevraždilo... Když se setká
nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na
první pohled vypadat jako snadná práce. Opak je však
pravdou... Precizně připravenou akci mu začne narušovat dotěrný soused z vedlejšího hotelového pokoje Francois Pignon. Po neúspěšném pokusu se oběsit, chce
hotelový poslíček zavolat policii, což se Ralfu Milanovi
vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vy řeší sám.
Netuší však, že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad
jeho síly. V hlavních rolích Filip Blažek a Miroslav Vladyka.
Začátek představení je v 19:00 hod, předpokládaný odjezd autobusu bude cca v 17:30 hod od autobusové zastávky.
Přesný odjezd bude oznámen prostřednictvím místního rozhlasu.
Občané, kteří mají zájem o toto představení, se mohou hlásit na obecním úřadu osobně, telefonicky na č. 519 427 710
nebo mailem na obec@pasohlavky.cz. Zájemci po nahlášení

se na zájezd uhradí na obecním úřadu vstupné ve výši
420 Kč.

Říkání pro vás připravila Alena Slabá
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K dispozici je 45 ks vstupenek, proto neváhejte s včasnou
rezervací. Po vyprodání všech vstupenek se nebude již
možno přihlásit. Dopravu občanům hradí obec Pasohlávky
ze svého rozpočtu.
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Masopustní zábava jako
první posel jara
Zima už pomalu končí a jaro přichází. Jeho symbolem jsou hlavně Velikonoce a s těmi souvisí i Masopust. Začíná jím totiž čtyřicetidenní půst právě před
Velikonocemi.
U příležitosti Masopustu, nebo-li fašanku, se v naší obci každoročně pořádá
zábava. Tentokrát připadla na sobotu 14. února 2015. Letošní ročník se však
musel obejít bez tradičního dopoledního průvodu masek obcí, a to z důvodu nedostatečného zájmu. Na zábavě však bylo masek dostatek, a tak se na tanečním
parketě sešli např. Šmoulinka s Beruškou, dále nevěsta, kouzelník, školačky
i Římané. K tanci a poslechu všem hrál Zbyňa band.
Součástí večera byla i bohatá tombola a nechybělo ani "pochování basy".
Zde si všichni přítomní připomněli úsměvné příhody našich spoluobčanů, kterým se od srdce zasmáli. Zábava poté pokračovala až do ranních hodin.
Doufejme, že napřesrok se z místního Masopustu stane opět celodenní zábava a tato tradice v naší vesnici zůstane i nadále.
Bc. Simona Jelénková

Výměnek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v nastávajících dílech bych vás rád seznámil s právy, která souvisí s nemovitostmi.
Rozhodl jsem se seriál věnovaný nemovitostem zahájit podle mého názoru
užitečným institutem občanského zákoníku, a to tzv. "výměnkem".
Často se v praxi setkávám s požadavkem vyřešit majetkové poměry nemovitostí, které jsou ve vlastnictví nejstarší generace v rodině. Obvykle jsou pokládány otázky, jak to máme nejlépe udělat? Závěť? Darování? Úvodem je potřeba
si uvědomit, že na prvním místě při podobných úvahách by měl být zájem na pokojném stáří nejstaršího člena rodiny a jeho jistotách. A právě k takovému řešení
slouží tzv. výměnek.
Práva odpovídající výměnku mohou mít různou povahu od práva bydlení,
přes poskytování stravy, poskytování úklidu a osobní hygieny, až po právo na
slušný pohřeb apod.
Zákon váže vznik výměnku na okamžik změny vlastníka nemovitosti, nejčastěji darováním či kupní smlouvou.
Oprávněný z výměnku si tedy právě při převodu nemovitosti vyhradí pro
sebe výhody, které bude požadovat, a které mohou spočívat například také
v opakovaném poskytování pravidelných plateb v určité výši.
Právo výměnku lze uzavřít také
tak, že bude zatěžovat nemovitost
a bude zapsáno do katastru nemovitostí. Informace o výměnku tak bude
veřejně dostupná.

Inzerce
Prodám vinohrad v k. ú. Mušov - Římský vrch, dále vybavení sklepa lis, nerezový mlýnek, sudy, kádě, bedny.
Tel. 602 545 723
Máte ve sklepě nebo na zahradě staré keramické nebo kameninové květináče i trochu poškozené, které vám překáží? Nabídněte.
Tel. 777 651 896

Společenská
kronika

Jubilanti březen

Keck František
Ferbyová Brigita
Vlachová Marie
Novotná Květoslava
Bučková Anna
Kuřitková Jindřiška
Brabcová Anastázie
Slavík Bořivoj
Říhová Bohumila
Dvořáček Jindřich
Zápeca Alois
Hrabicová Věra
Binderová Vladimíra
Eliášová Jitka

82 let
76 let
75 let
71 let
66 let
64 let
64 let
63 let
62 let
60 let
60 let
50 let
50 let
50 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Omluva

Omlouvám se paní Vlastě Brackové
a panu Janu Zemanovi za chybné zveřejnění jubilea. Oba oslavili v únoru 60 let
a ne jak bylo zveřejněno.

Narození

Dne 6. února se manželům Petře
a Tomášovi Hanuškovým narodil syn
Teo.
Dne 16. února se manželům Ivě
a Zdenkovi Keckovým narodila dcera
Elenka.
Dne 14. února se Kamile Mikové
a Janu Pavlíkovi narodila dcera Klára.
26. února se Kláře Divácké a Janu
Slabému narodila dcera Karolínka.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme
a Tea, Elenku a Klárku vítáme mezi nás.

Úmrtí
V sobotu 14. února nás náhle opustila
naše spoluobčanka slečna Dana Bédiová.
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou
soustrast.
Slabá Alena
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