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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
blíží se doba dovolených, dětem začnou letní prázdniny a nás čeká každoroční příval turistů v naší obci a celé rekreační oblasti. Protože k nám turisté jezdí především za odpočinkem a relaxací, připomínám, že v naší obci platí obecně závazná vyhláška
o omezení hlučných činností. Ta stanovuje, že dále uvedené příklady rušivých činností jsou zakázány v době nočního klidu,
tj. denně od 22:00 do 6:00 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 nebo v týdnu. 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) rozbrušovačky, f) pneumatického kladiva a sbíječky, g) kompresoru, h) vrtačky, i) míchačky, j) drtičky větví (štěpkovač) apod. Kdo má zájem, vyhláška je zveřejněna na webových
stránkách obce nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Také bych chtěla upozornit na opakující se problém s pejsky. Jejich majitelé je často nechávají volně pobíhat a dělat potřebu
na chodníku, na předzahrádkách, na trávníku či hřišti atd. Těší mě, že většina z Vás je disciplinovaná a svůj čtyřnohý doprovod
má na vodítku a v případě potřeby po něm uklidí. Ale i tak se najdou ti, co si po svých pejscích neuklízí. A na ty především apeluji.
V naší obci je spousta malých dětí, které běhají po trávě, a nemyslím si, že kdokoliv z nás by byl nadšený, kdyby právě to naše
dítko přišlo špinavé od psích výkalů. Chovejme se ke svému okolí ohleduplně a nedělejme to, co nechceme, aby potkalo i nás.
Buďme k sobě slušní, tolerantní a zachovejme si vzájemnou mezilidskou úctu, které je v dnešní společnosti tak málo. 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 samozřejmostí.
To stejné platí i v případě rušení nočního klidu. V teplých měsících většinou spáváme při otevřeném okně a tak hluk z obce
může být dost nepříjemný. Ne každý má víkend odpočinkový. Jsou mezi námi i ti, co chodí o víkendu do práce a musí vstávat
brzy ráno. Jak takový občan přijde k tomu, že se někdo baví, huláká po nocích, pouští si hudbu, zatímco on je do práce nevyspalý, protože nemá možnost se vyspat a odpočinout si před svou pracovní směnou. Doba nočního klidu není něco, co si na obci vymýšlíme. Je daná zákonem a zákonodárce určitě ví, proč tuto dobu stanovil. Myslí totiž na lidské zdraví, které je v dnešní
uspěchané době neustále atakováno. To vše se na nás odráží. Nejen teď, ale především i do budoucna. Jsou zde samozřejmě
i výjimky z nočního klidu, které rada obce udělí pro různé aktivity. Ty se posuzují individuálně a s přihlédnutím na významnost
dané události. Pokud dochází k rušení nočního klidu, každý občan má právo zavolat na linku Policie ČR a toto rušení nahlásit.
Stačí zavolat na služebnu v Pohořelicích, která nás má na starosti. Telefonní číslo je 519 424 158. Pokud na služebně nikdo není,
linka se přepne na centrálu do Brna, která váš požadavek vyřídí také. Můžete ovšem volat i na tzv. výjezdovku, tel. 725 292 458,
která reaguje dle možností ihned. Sice mi nevadí, když mi v noci voláte nebo píšete zprávy kvůli rušení nočního klidu, ale neudělám nic jiného, než že také zavolám na Policii. A pokud spím, tak na SMS nemusím taky reagovat. Policie si v první řadě u mne vždy ověří, zda je akce
povolena radou, a případně do kolika hodin to povolení platí. Podle tohoto
TJ Zetor Pasohlávky
pak postupují.
ve spolupráci s místní chasou všechny
Přejme si a hlavně dělejme něco pro to, aby v naší obci (a nejen v ní) opět
srdečně zvou na
platilo, že slušnost, tolerance, poctivost, odpovědnost a vzájemná mezilidská úcta, jsou více než alibi, více než psané předpisy a vyhlášky.
Milí spoluobčané, máme před sebou léto. Ať už ho strávíte u moře či na
které se uskuteční v sobotu a v neděli
chalupě, nebo zůstáváte v Pasohlávkách a pouze zvolníte a "dobijete bater23. - 24. července 2016.
ky", přeji 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 přeK tanci a poslechu hrají HORNOBOJANI.
devším, hlavně všichni odpočatí!
Začátek ve 20.00 hod.
Přeji vám krásné léto!

Tradiční krojované hody,

Martina Dominová

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projednalo 9. 3. 2016

Schválilo:
- záměr pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Pasohlávky u plochy Z08 z plochy bydlení v rodinných domech
na plochu pro bydlení v nájemních domech, a to na základě
žádosti společnosti ADRIATICA - SERVIS spol. s r. o.
Náklady spojené se zpracováním změny a jejím pořízením
uhradí obci žadatel,
- odkup spoluvlastnických podílů ve výši 1/2 pozemků parc.
č. st. 310/7 - zastavěná plocha a nádvoří (budova občanské
vybavenosti), parc.č. 3163/96 - ostatní plocha (ostatní komunikace), parc. č. 3163/98 - ostatní plocha (zeleň), parc.
č. 3163/104 ostatní plocha (zeleň), všechny v k. ú. Mušov
v areálu autokempu Merkur,
- uzavření Dodatku č. 1 ke Směnné smlouvě č. PM062248/2015
- ZSM/Puk ze dne 26. 11. 2015 s Povodím Moravy s. p.,
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C16/59 s Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Praha, týkající se stavby minerálního vodovodu,
- uzavření Dohody o splátkách s obchodní společností Pasohlávská rekreační s. r. o. ke splacení dlužného nájmu ve
výši 4 mil. Kč,
- rozpočtové opatření č. 12/2015, které vyrovnává hospodaření obce ke konci kalendářního roku v plnění na 100%,
- roz po čet obce pro rok 2016, a to pří jmy ve výši
38.711.900 Kč, výdaje ve výši 57.032.600 Kč, financování
rozdílu mezi výdaji a příjmy 18.320.700 Kč,
- měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády č. 37/2003
Sb., po její novelizaci,
- poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. k jejímu rozvoji a stabilizaci,
- ceník stočného na rok 2016 ve výši 28 Kč/m3.
Nesouhlasilo:
- se zpracováním projektu na stavbu "Lázně Pasohlávky - relaxačně rehabilitační komplex" ani v jedné ze dvou předložených variant, prezentované projekční kanceláří Atelier
A/D spol. s r. o., Brno.
Bere na vědomí:
- informace o využití půjček z účelového fondu Bytový fond
Pasohlávky v roce 2015.
Různé:
- informace o opatření přijaté radou obce k vypouštění tzv.
lampionů štěstí na základě podnětu občana obce. Rada

svým usnesením nadále nebude schvalovat, aby se v intravilánu obce (území obce vymezené značkou s názvem
obce) vypouštěly tyto lampiony. Pokud by chtěl někdo tyto
lampiony vypouštět, musí tak činit pouze v nezastavěné
části obce tzv. extravilánu,
- informace o probíhající rekonstrukci obecního úřadu, půdní vestavbě, o špatném stavu stropů, kde po odkrytí podlahy půdy se ukázaly trámy ve stavu, kde dle posudku statika
hrozilo i reálné spadnutí,
- diskuze k odvolání pana Suchánka z vedení společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o., opakování důvodů, na základě kterých rada obce učinila toto rozhodnutí. Tato skutečnost byla
přednesena na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce projednalo dne 18. 5. 2016

Schválilo:
- záměr obce č. 1/2016, dle podmínek zadání, pro využití
části pozemku v k. ú. Mušov, parc. č. 5059 o rozloze 500
m2,
- změnu katastrální hranice mezi k. ú. Ivaň a k. ú. Mušov dle
předloženého návrhu,
- směrnici č. 3/2016 pro poskytování půjček z účelového
fondu s názvem Bytový fond Obce Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím
zřízení služebnosti se společností Vinofrukt, a. s., Dolní
Dunajovice, týkající se tavby minerálního vodovodu,
- prodej pozemku parc. č. 5086 - zahrada, v k. ú. Pasohlávky.
Neschválilo:
- odprodej pozemku parc. č. 4933/182 v k. ú. Pasohlávky,
- odprodej části pozemku parc. č. 5073/1 v k. ú. Pasohlávky,
- odprodej pozemků parc. č. 3163/324, parc. č. 3163/220
v k. ú. Mušov,
- odprodej části pozemku parc. č. 4961/11 v k. ú. Pasohlávky,
- odprodej části pozemku parc. č. 5063 v k. ú. Pasohlávky.
Nesouhlasilo:
- s dočasnou změnou využívání pozemku parc. č. 5073/2
v k. ú. Pasohlávky, která by vyžadovala změnu Územního
plánu obce Pasohlávky, na základě žádosti společnosti
Atelier A/D spol. s r. o., Brno.
Různé:
- informace o návštěvnosti na Zahájení turistické sezony
v autokempu Merkur ve dnech 6. - 7. 5. 2016,
- opětovně diskuze na téma změn ve vedení společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.

Zájezd na Flóru Olomouc
V pátek dvaadvacátého dubna uspořádala obec Pasohlávky
zájezd na Flóru Olomouc, oblíbenou akci všech zahrádkářů
a pěstitelů.
Letošní ročník byl věnován nejvýznamnějšímu panovníkovi
české historie, králi a císaři Karlu IV. Letos totiž uplyne 700 let od
narození tohoto panovníka. Jiří Uhlíř, ředitel olomouckého výstaviště vysvětluje výběr motta výstavy takto: "Ústřední expozice
výstavy ponese název Karel IV. - Otec vlasti a návštěvníkům připomene pomocí symboliky nesčíslného množství barev, tvarů
a vůní významné výročí narození tohoto významného státníka
a panovníka z rodu Lucemburků, jež české země přetvořil v kvetoucí zahradu Evropy vrcholného středověku."
Na návštěvníky tak čekal květinami vyzdobený hlavní pavi2

lon A, kde se pomocí postav a hudby z muzikálu Noc na
Karlštejně představila doba, ve které vladař žil. Nechyběla ani
stylizovaná nádvoří či reprezentační sál s červeným kobercem,
pódiem a trůnem. Mohli jsme si prohlédnout i korunovační klenoty, obrazárnu a výstavku soutěžních prací.
Z naší obce tuto akci navštívilo téměř čtyřicet zájemců. Do
Olomouce jsme dorazili krátce po 9. hodině ranní a měli jsme několik hodin na to, abychom si prošli a prohlédli nejrůznější druhy
a odrůdy nejen květin, ale i bylinek, stromků a keřů. Po několika
hodinách jsme se sešli u autobusu, většina obtěžkána taškami
a květináči, prostě svými úlovky z jedné z nejnavštěvovanějších
zahradnických akcí u nás.
Simona Jelénková
Pasohlávský zpravodaj

Kam letí ten čáp?
Také jste si všimli, kolik návštěvníků naší obce, turistů
a cyklistů obdivuje čapí hnízdo na komíně rodinného domu číslo popisné 29, kde žije od nepaměti rodina Urbánková a dnes již
i rodina Urbanová? Nám, stálým obyvatelům, existence tohoto
ptačího obydlí nepřipadá nijak výjimečná. Patří i s jeho opeřenými obyvateli ke každodennímu životu a obrazu naší vesnice
již mnoho desítek let.
Toto čapí hnízdo vzniklo zcela legálně - na rozdíl od jiných
v naší zemi - bez dotací z evropských fondů. Základ mu položili
chlapci Václav a Miloš, nejstarší synové Marie a Matěje Urbánkových. Jak se to stalo? To mi ve svém vyprávění prozradil
Vítězslav Urbánek - nejmladší bratr těch dvou "stavitelů".
Původně čápi v naší obci hnízdili na stromě nedaleko fary
(dnes Penzion sv. Anny). Při letní bouři v roce 1952 však silná
vichřice strom poškodila a hnízdo strhla k zemi. Chlapcům bylo
nebohých ptáků líto a tak s dovolením svých rodičů upevnili na
větrací komín ze stájí dno velkého poškozeného proutěného
koše, ve kterém dřív sedávaly na vejcích domácí husy. Čápům
se místo na komíně pravděpodobně zalíbilo a tak na připevněnou podložku začali usilovně ve svých zobácích snášet různé
větve, drny a suchou trávu, aby si vystavěli hnízdo nové. Dílo se
jim zdařilo a tak již další léto z něho vyvedli první mláďata.
Vraceli se pak rok co rok s obdivuhodnou přesností vždy v době
mezi 22. až 28. březnem. Svůj přílet každoročně ohlašují hlučným a radostným klapáním dlouhými červenými zobáky.
V letních měsících většinou vyvedou dvě až tři mláďata.
V okolních bažinách starých slepých ramen řeky Dyje pro ně
chytali žáby, malé rybky a jiné živočišné obyvatele vodních tůní.
Poté, co lužní lesy a okolní louky zaplavila voda horní novomlýnské nádrže, jídelníček zdejších čápů doznal mírné změny.
Začali stravu pro sebe i potomstvo vyhledávat na polích. Dnes se
nejčastěji živí hraboši a dalšími drobnými polními hlodavci. Jak
uvedl pan Urbánek, občas se jim podaří ulovit i nějakého hada.
Popírá však tvrzení některých lidí, že by jeho čápi lovili malé zajíčky. Ve vyvrhnutých zbytcích potravy nachází nejčastěji
kožíšky hrabošů. Ačkoliv čápi často sesednou z komína na dvůr
a zahradu svého domácího, na jeho kuřata, káčata a housata neútočí - jako by ctili zásadu: co je v domě, není pro mě.
Pokud jste na začátku pozorně četli, jistě jste zjistili, že
v příštím roce naše čapí hnízdo oslaví 65. výročí své existence.
Vzhledem k tomu, že každý rok čápi své obydlí trochu přistavují, dosáhlo za tu dobu obrovských rozměrů a začalo hrozit
nebezpečí, že komín pod ním by nemusel jeho zátěž vydržet.
Proto se majitelé domu s ochranáři přírody dohodli, že je možné
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hnízdo částečně rozebrat. K tomuto úkonu se dne 24. 2. 2016
dostavili hasiči z Pohořelic s vysokozdvižnou plošinou a pustili
se do díla. Po několika hodinách namáhavé práce se podařilo
propletenec větví, zetlených rostlinných zbytků a ptačího trusu
snížit víc jak o polovinu původní výšky. Odebraný materiál
vážil neuvěřitelnou 1,5 tuny. Provedená úprava hnízda jeho
ptačím obyvatelům vůbec nevadila. Při svém příletu na něho
spokojeně usedli jako mnoho let před tím. Ještě než do něj snesli letošní vejce, opět si ho malinko upravili novými větvemi.
Jsou to prostě neúnavní stavitelé.
Při návštěvě u Urbánků jsem se dozvěděla mnoho dalších
zajímavých informací o jejich čapích nájemnících. A tak se alespoň s vámi, milý čtenáři, v dalších řádcích o některé z nich
podělím.
Není divu, že za dlouhá léta soužití obyvatel domu s těmito
štíhlými dlouhonohými ptáky se vytvořilo mezi nimi vzájemné
těsné pouto. Čápi se beze strachu pohybují po dvoře a po zahradě a do má cí lidé se k nim cho va jí jako k ro din ným
příslušníkům. Přátelsky je oslovují, hovoří na ně a je-li potřeba,
tak i ošetřují případné úrazy. Když se jednou mladý čáp poranil
o dráty elektrického vedení a nemohl létat, musel zůstat na
zemi. Urbánkovi ho umístili do volného chlíva a potravu mu házeli do kbelíku s vodou. Samozřejmě, že ho začali oslovovat
jménem Pepík a čapí mládenec se záhy stal miláčkem rodiny,
hlavně dětí. Když se trochu zotavil, pokoušel se opět létat. Poškozená křídla ho však většinou daleko od domu nedonesla.
A tak paní Zdeňka Urbánková musela pro nešťastníka zajít
a odnést ho v náruči zpět do bezpečí jejich dvora. Při záchranné
akci si však na radu svého manžela vždy dávala pozor, aby jí
pták svým dlouhým ostrým zobákem neporanil
a proto mu ho pevně svírala v dlani. Přes veškerou péči, kterou mu věnovali, se však Pepík
neuzdravil natolik, aby se s ostatními čápy mohl
vydat na podzimní cestu do Afriky. Urbánkovi
měli obavu, že by se o něj přes zimu nedokázali
postarat, a tak ho nakonec odvezli do zoologické
zahrady v Brně, kde našel svůj nový trvalý
domov.
Vzhledem k tomu, že jsou čápi stěhovavými
ptáky, zajímalo ornitology, kudy vede trasa jejich přele tů ze zi mo višť k nám a na o pak.
V dřívější době se k tomu využívalo sledování
okroužkovaných jedinců. A tak bylo i díky čápům od Urbánků zjištěno, že nelétají do Afriky
přímo přes moře, ale že jejích migrační trasa vede
nad pevninou přes Balkánský poloostrov, Malou
Asii, Arabský poloostrov a Sinaj. A pokud jsem

3

Kam letí ten čáp?

Svátek maminek

uvedla, že každoročně přilétají vždy poslední týden v březnu,
i tento fakt má výjimku. Došlo k ní při mohutných požárech
naftových ložisek právě na Arabském poloostrově. V tom roce
se jejich návrat na hnízdo zpozdil o více jak čtrnáct dní.
Další zážitek s čapí populací mi sdělila paní Zdeňka Urbánková. Jednalo se o jejich pestrý jídelníček. Uvedla jsem, že
rodiče přinesou mláďatům k snědku i hada. Jenže metrový plaz
byl pro mladé opeřence asi velkým soustem, tak se mu podařilo
vyklouznout a ze střechy se přesunout na zem. Bezpečný úkryt
si našel ve chlívku. Jaké zděšení zažila paní Zdeňka, když ji při
večerním krmení domácích zvířat ve vratech uvítal metr dlouhý
had, si dovedete určitě představit sami.
Vyprávění s manželi Zdeňkou a Vítězslavem Urbánkovými
o jejich opeřených chráněncích bylo milé a zajímavé. Touto
cestou jim děkuji, že nám věnovali svůj čas a ochotu a podělili
se s námi o své zkušenosti s čapím národem. A jak je vidět, na
své domácí čápi nezanevřeli ani přesto, že do jejich domu nikdy
nepřinesli chlapce - ač jim to pověra přisuzuje. Musím se opravit, jednoho chlapce přece přinesli - právě pana Vítězslava.
Na závěr svého povídání popřeji Urbánkovým, všem obyvatelům i návštěvníkům Pasohlávek a i čápům z hnízda na
domě s číslem popisným 29, jen samou radost a pěkné léto.
A až poslední týden v srpnu čápi zaklapají zobáky hlasitý
pozdrav na rozloučenou, několikrát ještě zakrouží nad svým
přechodným letním sídlem – nad domem, dvorem a zahradou
svých hostitelů a zamíří spolu s ostatními opeřenci svého druhu
na jih do zimoviště v Africe, popřejme jim, ať dobře doletí a na
rok ať se k nám opět šťastně vrátí.
Na cestu jim můžeme společně zanotovat spolu s Pavlínou
Filipovskou již zapomenutou písničku:
Kam letí ten čáp, který u nás v rybníku stával?
Kam letí ten čáp a proč je dnes na návsi nával?
Kam? Všichni to víme, má za mořem dům.
Má spojení přímé a to my ne a to my ne . . .

Pravidelně každý rok se děti z družiny s paní vychovatelkou vydávají do knihovny, aby vyrobily dárek pro svou
maminku. Děti tentokrát z odličovacích tamponů vyráběly kytičky.
Také před obecním úřadem děti pro své maminky udělaly
výzdo bu - dvě červená srdce. Na prvním srdíčku byly napsány po vaho vé vlastnosti maminek - kamarád ská, starostlivá,
usměvavá . . . Na druhé srdíčko děti napsaly vzkazy pro mamin ky. Ma min ka je moje zla tíč ko, slu níč ko, pu sin ka,
láska . . . Srdíčka ale měla jepičí život. Vítr a déšť způso bily
během jedno ho večera zkázu, ráno obě srdíčka ležela zničená na zemi.
Nic ale není ztraceno, vše jsme s paní vychovatelkou nafotili. Na fotečky se můžete podívat na webových stránkách
knihovny: www.knihovnapasohlavky.webk.cz

Alena Mandáková

Kratochvílová Alena

Bytový fond obce Pasohlávky
Vzhledem k velmi malému počtu žádostí o půjčku z účelového fondu s názvem BYTOVÝ FOND obce Pasohlávky, se vedení
obce rozhodlo dát prostor občanům, aby navrhli, k jakým dalším účelům by měli zájem půjčky čerpat.
Bytový fond obce Pasohlávky byl zřízen v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a celkového vzhledu obce. Půjčky jsou určeny pro opravy a modernizaci stávajících rodinných domů a bytů. Fond se vztahuje na všechny nemovitosti určené
k bydlení na území naší obce, jejichž majiteli jsou fyzické osoby, které mají v Pasohlávkách trvalý pobyt.
V současné době platí tyto podmínky pro poskytování půjček:
Kód

4

Účel

Lhůta
splatnosti

Úrok

Maximální výše
půjčky

3 roky

4%

20 000 Kč

01

Izolace domu proti spodní vodě

02

Obnova fasády domu včetně oplechování

5 let

4%

50 000 Kč

03

Obnova střechy (krytina a konstrukce) nebo obnova rovných střech

5 let

4%

50 000 Kč

04

Zateplení obvodového pláště domu

5 let

4%

60 000 Kč

05

Výměna oken, dveří a vrat

5 let

4%

50 000 Kč

06

Zřízení solárního ohřevu vody

4 roky

4%

40 000 Kč

07

Zřízení ekologického vytápění (plyn, elektřina, dřevo, dřevoplyn,
biomasa, geotermální energie)

6 let

4%

80 000 Kč

08

Zřízení fotovoltaického systému

5 let

4%

50 000 Kč

09

Rozšíření stávající bytové jednotky

6 let

4%

80 000 Kč
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Čeká nás plošná výměna občanských průkazů
Začátkem roku 2007 bylo město Pohořelice stejně jako dalších 10 obcí správního obvodu převedeno pod okres Brno - venkov. Z tohoto důvodu bylo v měsících leden - duben 2007
vyměněno ve správním obvodu ORP Pohořelice asi 10.000 ks
občanských průkazů (dále jen OP). Většina vyměněných OP
byla vydána s platností na 10 let. V současné době se blížíme
k termínu, kdy pro většinu vydaných OP již skončí jejich platnost.
Zkontrolujte si tedy prosím platnost svého OP a v dostatečném předstihu si požádejte o nový. Vzhledem k tomu, že městský úřad Po ho ře li ce dis po nu je jen jed ním tech nic kým
zařízením pro agendu OP – příjem žádostí o vyhotovení a vý-

dej hotových OP (toto zařízení navíc slouží i pro agendu cestovních dokladů), nečekejte s výměnou OP na poslední chvíli.
Vyhnete se tak možným frontám, které se budou určitě po novém roce na úřadě tvořit.
Po domluvě s MV ČR je možné si na úřadě v Pohořelicích
požádat o nový OP již nyní a bez poplatku. O výměnu OP můžete
požádat také na kterékoliv obci s rozšířenou působností v rámci
ČR, ale tam může dojít k tomu, že po Vás budou vyžadovat poplatek - bezdůvodná výměna ještě platného OP.
Ing. Zdeněk Blecha
tajemník MěÚ Pohořelice

Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky
6. - 7. 5. 2016
Před několika lety vznikla myšlenka uspořádat slavnostní
zahájení sezony s kulturním a sportovním programem. Začátky
nebyly úplně snadné. Dnes máme za sebou 16. ročník akce,
která se po loňsku proměnila v úžasný multižánrový festival
pro celou rodinu. Stručně si připomeneme, jak tento ročník probíhal.
V pátek vše začalo skvěle, počasí bylo výborné, atmosféra
hned na začátku také, jen velké množství hostů, kteří čekali
v dlouhé frontě před recepcí, bylo velmi nespokojené. Pokud
jste k nim patřili i vy, tak se vám tímto omlouváme. V příštím
roce vše vyřešíme tak, aby byli všichni spokojeni a mohli si užít
pohodu a zábavu bez dlouhého čekání.
Program na hlavní stage začal v 17:00 hod. koncertem Motorbandu. Metal/rocková kapela z Teplic, která je na scéně už
třicet let. Představovat slovenskou kapelou Horkýže Slíže, která následovala? Asi zbytečné. Jen škoda, že ji mnozí bohužel
slyšeli místo pod podiem před vstupem do areálu kempu. Jejich
originální texty a převleky znají i malé děti. A ti, kdo je viděli,
živě si to užili. Walda Gang, kapela, která se musí zažít. Jejich
show byla skvělá a vůbec nevadí, že u nás byla i loni. "Malování", "Plakala" - to jsou notoricky známé písničky od Divokýho
Billa, který u nás poprvé, a věřím, že ne naposledy, opravdu
rozparádil široké publikum.
Pátečním odpolednem i celodenním sobotním programem
provázel oblíbený rozhlasový a televizní moderátor, Ondřej
Blažmen. I přes hlasovou indispozici vše zvládl bravurně, a jak
sám řekl, velmi rád, již pošesté, odstartoval v sobotu spolu s novým jednatelem společnosti Tomášem Ingrem další ročník
akce. Stálicemi v programu i letos byly Mažoretky z Pohořelic,
Shake-UP a Novoveská štístka. Po skvělých tanečních výkonech dětí zahrála kapela, známá z TV Šlágru, s názvem Veselá
trojka. Téměř dvě hodiny si mohli jejich příznivci, kteří se usadili přímo pod podiem, užívat známe písničky. Popfolkový
mladinký zpěvák z Valašska, který působí pod pseudonymem
Thom Artway, si se svou kytarou získal i u nás hlavně mladé posluchače.
Vizovická kapela Fleret patří ke stálicím na české hudební
scéně. Za více jak třicet let své existence odchovala tři generace
fanoušků a na svém kontě má přes deset studiových alb, z nichž
několik dosáhlo zlaté i platinové prodejnosti. Díky svému jasně
rozpoznatelnému zvuku, který není třeba nikam řadit a nikterak
škatulkovat. Fleret jasně odkazuje na pevné valašské kořeny.
Už při čekání jejich nástupu na podium bylo jasné, jak moc se
na ně fanoušci těší a že stálo za to do kempu dorazit. Střídání
různých žánrů k multižánrovému festivalu patří. Proto následně
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patřilo podium kapele z jesenického podhůří O5 a Radeček.
Loni slavili dvacet let existence ve stejné sestavě. Znáte píseň
"Vloupám se!"? Tu zpívají právě oni.
Z obsazeného prostoru pod podiem i z předem avizovaných
dotazů bylo zřejmé, že fanoušků má oblíbená, mladá, krásná
a talentovaná zpěvačka polského původu, Ewa Farna, opravdu
hodně. Nezklamala, její vystoupení bylo skvělé. Pop vystřídal
metalo/hard rock, který naprosto skvěle odehrála kapela
Škwor, která se původně jmenovala Skwar. Publikum si kapela
získala svým skvělým zvukem a show, která k jejich vystoupení
již tradičně patří.
Letošní ročník na hlavní stage ukončila populární slovenská
kapela Desmod a poslední tečkou za celým festivalem, který
i letos produkčně zajišťovala agentura Topfest s. r. o., byl ohňostroj. Ten definitivně uzavřel dvoudenní kulturní zážitek.
Akce ale nebyla jen o koncertech. Na pláži u velké Laguny
se odehrál doprovodný program. Rytíři statečně bojovali
o princeznu, duněla koňská kopyta, a někdy až dech beroucí
souboje sledovalo obrovské množství malých i velkých diváků. Skupina historického šermu Baštýři opravdu umí svými
výkony zaujmout. V těsné blízkosti šermířů bylo možné vstoupit do jiného histo rického ob do bí. Ko median ti na Káře
připravili jarmark s komedianty, odehráli pohádku O Nebojsovi a děti si v dílně mohli po celé odpoledne zkoušet žonglování.
Aby se nám ani dál nenudily, byly pro ně v další části pláže připraveny různé další atrakce, jako animátoři v kostýmech
známých postaviček Mimoňů, Simpsonů a Spongeboba.
Díky skvělému počasí byla pláž v obležení nejen hosty, kteří přišli za programem, ale i za opalováním a koupáním.
Všichni, kdo na jeden, či oba dny do kempu dorazili za programem nebo za čímkoliv jiným, opravdu nemohli být zklamáni.
Zážitků, zábavy i skvělého jídla bylo opravdu hodně. A počasí?
Letošní ročník byl první naprosto bez deště. Pokud vás zajímá,
jaká byla návštěvnost, tak opět o něco vyšší než v předchozích
letech. Celkem náš kemp za víkend navštívilo přes jedenáct tisíc hostů, což nás velmi těší.
Tímto chci moc poděkovat všem vystupujícím za skvělé výkony, sponzorům za finanční, či jinou podporu, zaměstnancům
za pracovní nasazení a občanům Pasohlávek za pochopení při
nadměrném hluku. Velký dík vám, návštěvníkům, za výbornou
náladu, kterou jste vytvářeli po oba dny. Kdo nepřišel, ať si přečte těchto pár řádků, třeba přijde příště.
Věřím, že se opět spolu setkáme při dalších akcích, které pro
vás v Autokempu Merkur připravujeme i na letošní léto.
Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s.r.o.
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Čarodějnice dorazily i letos
Noc ze třicátého dubna na prvního května, neboli Filipojakubská noc, je všeobecně považována za kouzelnou a magickou. V tuto noc prý zlé a nečisté síly vládly větší
mocí než kdy jindy. Podle pověr byla tato noc plná čarodějnic, které létaly na sabat. Na
ochranu proti nim se zapalovaly ohně a stavěly se z nich vysoké hranice. Proto ji
dodnes označujeme jako noc, kdy se pálí čarodějnice.
Tato tradice se udržuje v mnoha státech po celém světě, např. v Německu. Ani naše
malá vesnice není výjimkou a i zde se konala již tradiční sešlost, při které se dospělí
tísní u ohně s tyčkami plnými špekáčků, zatímco jejich ratolesti pobíhají kolem se svými kamarády a čekají, až bude mastná dobrota hotová.
Některé děti se však zapojují i do her a soutěží s čarodějnickou tématikou. I letošní
podvečer byl zakončen upálením hned tří čarodějnic. Naštěstí se opět jednalo jen o ty
umělé, vycpané slámou.
Téma čarodějnic však nezůstalo opomenuto ani v místní knihovně. Ve spolupráci
s místní družinou se děti pustily do kreslení a vyrábění čarodějnických masek, které
poté lepily na špejle. Doufejme, že se jich pak doma rodiče nelekli a masky najdou
využití i v příštím roce třeba zase u společného ohně.
Simona Jelénková
v

Největší radost udělala pěna
Také letos naše obec pamatovala na své nejmenší a nejmladší občany a v sobotu
4. června 2016 uspořádala tradiční oslavu Dne dětí v prostoru kabin a Yachtklubu v Pasohlávkách.
Podle osvědčeného modelu z loňského roku proběhlo zahájení celé akce již
v 10.00 hod. Na děti čekalo celkem dvanáct soutěžních disciplín: opět si vyzkoušely
své fotbalové dovednosti, oprášily si znalosti v poznávání zejména lesních zvířátek
a vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Ti nejmenší se projeli v papírových koních a zarybařili si v lavoru. Nechyběla ani lanová dráha, či flusačka a bubble sumo, které
bavilo nejen přímé účastníky, ale i diváky. Odměnou za vykonané úsilí byly pro
všechny soutěžící tradiční balíčky plné sladkostí a hraček a také vstup na skákací hrady a klouzačky.
Bohatý byl i doprovodný
program, který mohli vyzkoušet i dospělí. Zkrášlit si své
obličeje barvami mohli nejen
děti, ale i dospělí. Dlouhé fronty se i letos čekaly na projížďky
na plachetnici a také v motorovém člunu. Novinkou letošního
ročníku byl paddle - boarding, neboli pádlování na prkně, díky kterému se
nechtěně osvěžil nejeden zájemce o tuto aktivitu.
Pověstnou třešničkou celé akce bylo pěnové dělo, které nadchlo snad
úplně všechny přítomné. Do pěny postupně naskákaly nejen děti, ale nakonec i jejich rodiče, kteří také neodolali.
Hlavní organizátorka, Iveta Žaludková, se k celé akci vyjádřila takto:
"Sama za sebe, a myslím, že mluvím slovy i spousty dalších rodičů, považuji
Den dětí za jednu z velmi povedených a hojně navštěvovaných akcí v naší
obci. Spokojenost a radost je vidět nejen na dětech, ale i na dospělých. Neskutečně si vážím všech pořadatelů za to, co pro děti dělají a díky nim se tento
den stává oblíbeným, zajímavým, překvapujícím a naplňujícím pro všechny
zúčastněné."
A komu konkrétně patří velký dík? Jsou to všichni sponzoři a pořadatelé
akce, kteří zajistili finanční dary i atrakce, doprovodný program a soutěžní
disciplíny: Obecní úřad Pasohlávky, Hostinec U Lasa, TJ Zetor Pasohlávky,
Myslivecký spolek Pasohlávky, Yachtclub Pasohlávky, Sbor dobrovolných
hasičů Pasohlávky, Český červený kříž, Český svaz žen a Český zahrádkářský svaz.
Simona Jelénková
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Právní poradna
Nová bezplatná právní služba pro občany
- spotřebitele
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, je to skutečně tak, stát na sebe převzal roli ochránce
práv spotřebitelů a tuto službu bude pro své
občany vykonávat bezplatně a dokonce i on line. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že
výše uvedené se uplatní pouze tam, kde kdokoliv z Vás bude vystupovat v roli spotřebitele
a protistrana v roli prodejce či výrobce v rámci
podnikatelské činnosti. Nepůjde tedy o případy "sou kro mé" mezi dvě ma fy zic ký mi
osobami, bez spotřebitelského prvku.
Právní úprava ochrany spotřebitele byla
s účinností od 1. 2. 2016 novelizována, kdy tato
novelizace zavedla tzv. ADR řízení, které vede
Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce v tomto řízení vystupuje jako subjekt
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kterýkoliv spotřebitel může za pomoci internetových stránek www.coi.cz pod odkazy "pro
spotřebitele" a "mimosoudní řešení spotřebitel ských spo rů (ADR)" po dat návrh na
zahájení mimosoudního řešení jeho spotřebitelského sporu. Podnikatel pak bude povinen
poskytnout České obchodní inspekci vyjádření
ke skutečnostem uvedeným v návrhu a dále plnou součinnost a spolupráci při řešení věci.
Když jsem dva měsíce po účinnosti novely
zákona pomáhal jednomu klientovi s uplatněním jeho práv, tak mu bylo přiřazeno pořadové
číslo 617, tak doufám, že ČOI bude schopna
jednotlivé návrhy zpracovávat plynule a ve lhůtách přijatelných pro spotřebitele.

Ohlédnutí za Euro Bike Festem 2016
Již osmý ročník, nejen motorkářského festivalu Euro Bike Fest, proběhl o posledním květnovém víkendu v areálu ATC Merkur Pasohlávky. Na 6000
návštěvníků využilo příznivého počasí a sjelo se ke břehům Mušovských jezer, aby
strávili víkend v duchu hesla "MOTORCYCLES, EXTREME SPORT, ROCK &
ROLL", což je hlavní motto tohoto festivalu. Návštěvníci tvořili opravdu rozmanité
spektrum a odráželi rozsáhlé zaměření festivalu. Na motorce, autem i pěšky dorazili
ze všech koutů Evropy. Nechyběli Slováci, Němci, Poláci, Rakušané, Maďaři
a další. Na dvou podiích se předvedlo šestnáct kapel v čele s Harlej, Doga, Gate
Crasher či Dymytry. Živou produkci každý den doplňoval DJ Loud.
V pátek i sobotu probíhal
v průběhu dne také bohatý sportov ně adrenalino vý program.
Exhibice Wakeboardingu a Flyboardu doplňovaly kaskadérská vystoupení zakončená jízdami v "kouli smrti". Nechyběla výborně obsazená série zápasů v Thaiském
boxu či utkání v Historickém kontaktním boji. Tradičně se také běžel Zombie run,
který je vždy vyvrcholením soutěže bodypainterů. V průběhu celého festivalu probíhala mezinárodní soutěž motocyklových přestaveb Big Lake Custom. Pro ty,
kteří vyhledávali spíše komornější atmosféru, bylo k dispozici letní kino.
Takže zkrátka víkend plný zábavy, který každým rokem přivádí do areálu stále více spokojených návštěvníků.
Za EBF Jiří Šmehlík
Pasohlávský zpravodaj
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Informace TJ Zetor Pasohlávky
V neděli dne 1. 5. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na hřišti v Bavorech
Palavan Bavory - Zetor Pasohlávky
1
:
1
branka: Tomek Mira
Do utkání jsme nastupovali povzbuzeni domácím vítězstvím a prvním místem
v naší tabulce. Věděli jsme, že nás nečeká lehké utkání, a proto se naši hráči řádně
připravili. V první půli, kdy domácímu týmu foukal silný vítr do zad, byla naše hra
rozháraná. Domácí tým si vytvořil nějaké šance, ale branku nám nevstřelil. I náš
tým si vypracoval pár nadějných příležitostí, ale také my jsme branku nevstřelili.
Až v závěru první půle po hrubé chybě a špatné rozehrávce jsme si vstřelili naším
brankářem Němcem Jirkou vlastní gól a domácí šli do šaten s vedením 1 : 0.
Druhá půle začala naším náporem, kdy domácí tým byl pod velkým tlakem,
který vyústil ve vyrovnávací branku, kterou vstřelil Tomek Mira. I poté si náš tým
vytvářel další gólové šance, kdy domácí tým dvakrát zachránila branková konstrukce, ale bohužel druhou branku jsme nepřidali a utkání tak skončilo remízou
1:1. K naší smůle a průběhu druhé půle mohu říci, že jsme v Bavorech dva body
ztratili. Touto remízou jsme i nadále udrželi první místo v tabulce.
V neděli dne 8. 5. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na hřišti v Milovicích
Sokol Milovice - Zetor Pasohlávky
2
:
1
branka: Šnepfenberg Lukáš st.
Do utkání jsme nastupovali s odhodláním odčinit remízu a ztrátu dvou bodů
z Bavor. Od začátku utkání byla hra v naší režii a náš tým si vytvářel brankové příležitosti, ale bohužel branku jsme vstřelit nedokázali. K naší smůle, jak zní známé
pořekadlo nedáš - dostaneš, se domácí dostali k rychlému brejku, kdy nám vstřelili branku a vedli 1 : 0. I poté byla hra v naší režii, ale branku jsme nedokázali vstřelit a první půli jsme tedy prohráli 1:0.
Druhá půle pokračovala ve stejném stylu jak první. Zase jsme měli hru pod
kontrolou, ale gól ne a ne vstřelit. A opět udeřili domácí, kdy nám utekl útočník
a vstřelil druhou branku a my prohrávali již 2 : 0. Až v samém závěru utkání se
nám podařilo z trestného kopu upravit výsledek na konečných 2 : 1 pro domácí
tým. Utkání jsme tedy nezvládli, prohráli 2 : 1 a ze hřiště soupeře jsme tentokrát
neodvezli ani bod. I nadále jsme udrželi první místo v tabulce.
V neděli dne 15. 5. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na domácím hřišti
proti Velkému Dvoru
Zetor Pasohlávky - Dynamo Velký Dvůr
1
:
1
branka: Grimm Jara
Na domácí utkání jsme se řádně připravili a nastoupili s odhodláním odčinit
porážku z minulého kola. Jak utkání začalo, chtěl náš tým převzít iniciativu, aby
měl hru pod kontrolou, ale bohužel se nám to nedařilo. Hosté hráli účelně a byli to
oni, kteří mohli vstřelit vedoucí gól, ale díky výbornému zákroku Petra Osiky
k tomu nedošlo. Dá se říci, že první půle byla vyrovnaná, kdy ani jeden tým gól nevstřelil a první půle skončila 0 : 0.
Druhá půle začala naším náporem a v 55 min. vstřelil naši branku Grimm Jara
a my vedli 1 : 0. I poté jsme měli další šance, ale další gól jsme již nepřidali. K naší
smůle došlo v 70 min. k vyloučení hráče Sirbu Emila a náš tým dohrával utkání
s deseti hráči. Našemu týmu se dařilo přesile vcelku vzdorovat, ale bohužel v poslední minutě házeli hosté dlouhý aut a k překvapení všech míč skončil v naší síti
a utkání tak končilo smírně 1 : 1. Utkání jsme tedy nezvládli a opět jsme ztratili
dva body za remízu. I nadále jsme však udrželi první místo v tabulce.
Info poskytl předseda TJ Zetor Lukáš Šnepfenberg

Společenská
kronika

Jubilanti květen - srpen
Aláč Josef
Kadlíček Petr
Lukoszová Dáša
Ingrová Emílie

66 let
65 let
65 let
62 let

Šnepfenberg Milan
Langová Olga
Golej Milan
Uherková Jitka
Kvapil Josef

73 let
73 let
68 let
63 let
55 let

Jančíková Anna
Zelenáková Rozálie
Binderová Marie
Úradníková Anna
Adamík Jan

90 let
80 let
76 let
72 let
68 let

Plšková Růžena
Mašková Helena
Bezeková Jana
Ingr Miroslav
Mikulášková Ludmila
Fajmon Stanislav
Sittová Helena
Mikulášek Radek

91 let
76 let
68 let
67 let
66 let
66 let
61 let
50 let

Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Zveřejnili jsme pouze ty jubilanty,
kteří svým podpisem dali souhlas.

Narození
Dne 13. 4. 2016 se manželům Ivaně
a Radkovi Šťastným narodila dcera Liduška.
Dne 14. 5. 2016 se Aleně Hradilové
narodila dcera Amálka.
Dne 3. 6. 2016 se Lucii Krejčiříkové
a Lubomiru Krechtovi narodil syn Matyáš.
Dne 9. 6. 2016 se Věře Strouhalové
a Ondřeji Trojkovi narodila dcera Michaela.
Rodičům a prarodičům gratulujeme
a Lidušku, Amálku, Matyáška a Michalku vítáme mezi nás.

Sňatky
Dne 30. dubna 2016 uzavřeli manželství Ilona Králíková a Miroslav Osika.
Novomanželům Osikovým blahopřejeme.
Alena Slabá
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