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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a čas dovolených. Věřím, že jste je všichni strávili bez úhony
a že jste si odpočinuli. Školákům přeji šťastné vykročení v novém školním roce, uspokojení z nových znalostí i kamarádství ve škole.
Září je také doprovázeno většinou krásným babím létem, tak doufám, že si jej všichni ještě užijeme. Zatímco loni jsme ochlazení po horkém létě všichni uvítali, po tom
letošním, které bylo dost deštivé a i chladnější, si určitě přejeme září ještě pěkné a teplé.
A co se událo v uplynulých měsících? V důsledku nepředvídaných skutečností se
nám půdní vestavba obecního úřadu protáhla. Po odkrytí betonového povrchu na podlaze na půdě se ukázalo, že nosné trámy jsou již staticky nevyhovující. A tak se celá
podlaha, a tím i vlastně stropy úřadu, musely celé zpevnit a vylít speciálním betonem.
Také část obvodového zdiva, která vlastně drží celou střechu, se musela částečně podezdít, protože v některých místech bylo ve zdech místo cihel zazděno opravdu
ledaco, zřejmě to, co měl zedník zrovna po ruce. Požárně bezpečnostní řešení nám navíc ukládalo vyměnit všechny dveře v úřadu za protipožární, a tak jsme se snažili
alespoň trochu zachovat jejich původní tvar, který k této staré budově patří. Dalším
nutným zásahem do budovy bylo také zajistit přístup pro osoby tělesně postižené. Původní návrh na pořízení elektrické plošiny, která by byla umístěna před schody, jsme
nakonec změnili, a rozhodli jsme se pro vybudování nájezdové plošiny. A tak vchod
do budovy bude nakonec lépe přístupný nejen pro občany s horší pohybovou mobilitou, ale i například pro maminky s kočárky. Veškeré práce by tak měly skončit v září.
Dále jsme vybudovali nový chodník s odpočívkami pro lavičky, který propojuje vesnici a promenádu, na pozemku vedle rodinného domu Vykopalů. Na podzim okolí chodníku
ještě osejeme trávou, a postupně vysázíme další zeleň. Ozelenění obce plánujeme i nadále,
postupně obměňujeme starou zeleň za mladou. Letos máme ještě naplánovanou výměnu
na hřbitově kolem zadní zídky, a také přidáme něco málo na hřiště za kabinami.
Po necelém roce, kdy jsme v zastupitelstvu obce schválili odkup pozemků od Povodí Moravy, tento prodej schválilo také i Ministerstvo zemědělství, na jehož souhlas
se tak dlouho čekalo. Jak jsem již v minulosti informovala, tato koupě bude stát naši
obec bezmála 12 mil. korun, a další necelý půl milión nás bude stát daň za převod těchto pozemků. Ale budeme tak eliminovat cizí vlastníky pozemků v areálu autokempu,
tak abychom na nich mohli plánovat případné budoucí investice.
Na konci srpna jsme konečně vybrali projekční kancelář pro projektování inženýrských sítí včetně komunikací pro lokalitu pro rodinné bydlení, tzv. Pasohlávky –
východ. V prvním kole výběrového řízení, které proběhlo koncem června, se nám
z pěti oslovených projekčních kanceláří nepřihlásil žádný zájemce. Ve druhém kole,
kdy jsme navíc zmírnili některá referenční kritéria a dali více času na zpracování nabídky, se nám z devíti oslovených projekčních kanceláří přihlásili pouze dva
uchazeči. Netušili jsme, jak je v dnešní době těžké sehnat projektanta. Většina oslovených se omlouvala z účasti s tím, že jejich kanceláře jsou naprosto vytížené. A protože
naším jediným kritériem nebyla jen cena, ale také doba realizace projektování, zřejmě
by v kratším čase nebyli projektování schopni. Zakázka tak byla vysoutěžená za cca
670 tis. Kč bez DPH, a vybrána byla projekční kancelář Dopravoprojekt Brno a. s.
Co na závěr? Doufám, že jste v období dovolených a letních prázdnin načerpali
dostatek sil a optimismu do posledního čtvrtletí tohoto roku. Našim dětem přeji úspěšné zahájení nového školního roku, nám všem ještě alespoň několik pěkných dní a co
nejpozdější nástup podzimních mlh a chladného počasí.
Přeji Vám krásný konec léta i začátek podzimu.
Martina Dominová
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Už umím číst, už
umím psát
I letos již tradičně proběhla akce "Už
umím číst, už umím psát" věnovaná
prvňáčkům. Každý rok se prvňáčci schází v místní knihovně, ale tentokrát si
slavnostní atmosféru nemohli dostatečně
užít. Jak v knihovně, tak i ve škole ke
konci června probíhaly stavební práce.
Slavnostní událost tedy proběhla ve školní tělocvičně.
Prvňáčci se nejprve podepsali do pamětní knihy. Potom od paní knihovnice
obdrželi pamětní listy a průkazku čtenáře
do knihovny, kterou mají děti na jeden
rok zdarma.
Nej lep ší čtenář prvňáčků Michal
Vrška za všechny prvňáčky předvedl
čtenářskou dovednost. Poté proběhla vědomostní soutěž, která byla zaměřena na
naší krásnou obec. Děti v této soutěži obstá ly na jed nič ku. Jen ta ko vé malé
perličky z jejich odpovědí: V čele naší
obce máme paní starostku "Martinu".
V Turistickém informačním centru sedí
"Simča".
Tento rok se naše knihovna společně
s knihovnou v Pohořelicích zapojila do
projektu "Knížka pro prvňáčka", kterou podpořil SKIP - Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. V rámci toho to pro jek tu měli prvňáčci obdržet
krásné knihy, ale i tady měli letos smůlu.
V rámci personálních změn v knihovně
Pohořelice, pasohlávské děti žádné knihy neobdržely. Smůla ale byla nakonec
prolomena. Vedení naší obce se s tímto
nesmířilo a uvolnilo finanční prostředky
na nákup knih, jak pro prvňáčky, tak i pro
druháčky. Za to jim patří velký dík.
Přeji prvňáčkům i druháčkům pěkné
zážitky z četby knihy, kterou jako dárek
obdrželi od obce. Ať kniha zůstane jejich
přítelem po celý život. A pevně věřím, že
také budou častými návštěvníky naší
knihovny.
Kratochvílová Alena

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projednalo 22. 6. 2016

Schválilo:
- návrh Územní studie pro plochy Z19, Z30, Z41 a návrh
Územní studie pro plochy Z36, Z50d a část Z38b Územního plánu obce Pasohlávky,
- roz počto vé opat ře ní č. 3/2016, po úpra vě: pří jmy
38.949.400 Kč, vý da je 57.087.400 Kč, fi nan co vání
18.138.000 Kč,
- závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2015 a celoroční
hospodaření Obce Pasohlávky, s výhradou,
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2015, s výhradou,
- účetní závěrku Obce Pasohlávky za rok 2015,
- poskytnutí půjčky z bytového fondu obce paní Petře Očkové a panu Bohuslavu Sedlářovi,
- uzavření smlouvy č. 653-2016-523201 se Státním pozemkovým úřadem o udělení souhlasu k provedení stavby
"Zpevněné polní cesty C3 "K vinohradům" a C51 "K boží
muce" v k. ú. Pasohlávky“ ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a)
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
Souhlasilo:
- se záměrem odprodeje části pozemku parc. č. 6216 o výměře cca 60 m2, v k. ú. Pasohlávky. Cena pozemku byla stanovena ve výši 300 Kč/m2.
Nesouhlasilo:
- se záměrem odprodeje části pozemku parc.č. 4961/11 o výměře 600 m2, v k. ú. Pasohlávky.
Bere na vědomí:
- výroční zprávu společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.
Pasohlávky za rok 2015,
- výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky a. s. a Informativní zprávu o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s., za rok 2015,
- zprávu kontrolního a finančního výboru,
- návrh koncepce rozvoje společnosti Pasohlávská rekreační
s. r. o.
Různé:
- informace o průběhu výstavby chodníku k promenádě na

pozemku p. č 5073/9,
- rušení nočního klidu v obci.
Zastupitelstvo obce projednalo 10. 8. 2016

- odkládá rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s paní Janečkovou, Prušánky, a paní Köverovou, Pohořelice, na odkup
pozemku parc. č. st. 310/7 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 119 m2, v k. ú. Mušov, za cenu 3.000 Kč/m2, do
doby ujasnění, zda bude možné nabýt do vlastnictví Obce
Pasohlávky i zbývající pozemky parc. č. 3163/96, 3163/98
a 3163/104 a za jakých podmínek,
- zrušilo záměr Obce Pasohlávky 1/2016 z důvodu administrativní chyby, překlep u čísla pozemku.
Schválilo:
- veřejnoprávní smlouvu č. 10/2016 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Pasohlávky na rok 2016 s Tělovýchovnou
jednotou Zetor Pasohlávky,
- roz počto vé opat ře ní č. 4/2016, po úpra vě: pří jmy
38.949.400 Kč, vý da je 57.237.400 Kč, fi nan co vání
18.288.000 Kč,
- poskytnutí půjčky z bytového fondu obce paní Jarmile Zelenákové a panu Květoslavu Uherkovi.
Neschválilo:
- nové zveřejnění záměru obce na prodej nebo pronájem
části pozemku p. č. 5056 v k. ú. Mušov za účelem výstavby rozhledny s kavárnou, občerstvením a sociálním zázemím,
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2016/I5205/005 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvkové organizace, Praha 4 - Nusle.
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:
- představení Projektu Pošta - partner,
- zadání podmínek pro studii nového kulturního domu, co
vše by v této budově mělo být.

NEZAPOMEŇTE
na výměnu 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 Pohořelice disponuje jen jedním technickým zařízením pro agendu OP - příjem žádostí o vyhotovení a výdej
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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
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Lidové misie v Pasohlávkách
Ve farnostech Pasohlávky, Brod n. Dyjí a Dolní Dunajovice
proběhnou od 6. 11. 2016 Lidové misie. Jedná se o akci poměrně významnou, a proto je dobře jí věnovat už nyní pozornost
a řádnou přípravu. S misijním týmem FATYM Vranov nad
Dyjí se Lidovým misiím věnujeme už od roku 1997 a postupně
jsme navštívili více než 60 farností… Misie se mají stát povzbuzením úplně pro všechny, kteří zde žijí. V první řadě jsou
samozřejmě zaměřeny na lidi, kteří jsou věřící. U nich mají znovu přispět k prohloubení víry a radosti z toho, že mohou patřit
mezi křesťany. Misie však přinášejí pozvání i pro všechny
ostatní, kteří třeba sami sebe označují za nevěřící. I oni se mají
v misijních dnech víc rozhodnout pro život podle svého svědomí a jednoznačně se přihlásit k dobru. S dětmi zpíváme při
misiích písničku "K misiím se připojím, dobro v sobě probudím." A o to vlastně při misiích jde - probudit v sobě to nejlepší
a už to nenechat usnout.
V jistém smyslu je možné přirovnat misie ke generálnímu
úklidu, který známe třeba i z našich domácností. Jednou za čas
je dobré pohnout úplně se vším - znovu všechno srovnat a dát na
své místo. Podobně je tomu i při misiích. Každý je zván, aby pohlédl na svůj život tro jím pohledem. Ten první se týká
minulosti: Mám vše v pořádku? Udělal jsem, co jsem udělat
měl? Vrátil jsem všechno, co jsem měl vypůjčené? Nedlužím
někomu něco, např. lásku? Nenechávám ve svém životě nějaký
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hřích, za který jsem už dávno měl dělat pokání?... Další pohled
nás vede k přítomnosti. Je totiž třeba znovu si srovnat priority a
ujasnit si svoje stavovské povinnosti, které za mě nemůže udělat nikdo jiný. A třetí pohled se týká budoucnosti: Zbývá mi už
jen zbytek života, i když může být poměrně velký. Čemu věnuji
svůj čas, své síly, své prostředky? Jak využít to vše, abych se
přiblížil k pravému cíli?
Jak už bylo zmíněno – misie jsou jedním velkým pozváním
úplně pro všechny – po misiích to nikdy není stejné jako předtím. Mnozí budou naplněni radostí a vděčností, že se podařilo
to, co už dlouho očekávali a potřebovali. Nebo to ale i pro někoho, může být promarněná šance, která se už nemusí opakovat.
A právě proto, aby to byla šance využitá, už nyní jménem nás
misionářů prosím: připravte sebe i lidi ve svém okolí na to, aby
tento čas milosti nepromeškali. Zakončím slovy, kterými zhruba před 150 lety kon čívali kázání někteří misio náři při
Lidových misiích, když nechtěli strašit, ale připomenout
důležitou realitu, na kterou někteří pozapomínají: "Mysli si, co
chceš, dělej, co chceš, ale pamatuj, že jednou zemřeš a souzen
budeš."
P. Marek Dunda,
koordinátor Lidových misií, FATYM Vranov nad Dyjíi
v Pasohlávkách, Brodě n. Dyjí a Dolních Dunajovicích
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Hody 2016
V pátek, sobotu a neděli 22. 7. - 24. 7. 2016 naše organizace
TJ Zetor Pasohlávky opět po roce pořádala krojované hody
v naší obci Pasohlávky. Hodové veselí jsme pro letošní rok rozšířili o jeden den a to pátek: Hodové disco pod májí, kterou
navštívilo cca 60 lidí a mohu podotknout, že dle názorů návštěvníků mělo úspěch. Opět jsme se přesvědčili, že pořádat tak
velkou akci jako jsou krojované hody není vůbec jednoduché.
Když k tomu přibudou starosti se stárky, jestli jich vůbec bude
dost, protože z řad místní mládeže je o tuto tradici opravdu malý
zájem, je starostí až nad hlavu. Proto patří velké poděkování
Zdenku Suchánkovi a jeho partnerce Simoně a Emilu Sirbovi a jeho partnerce Adéle, že nenechali na holičkách těch pár
zapálených, kteří do krojů šli a podpořili tuto tradici v naší obci.
Velké poděkování jménem naši organizace TJ Zetor patří i dvěma dámám, a to paní Osikové a paní Sittové za pomoc při
vybírání vstupného za oba dva dny hodového veselí. Dále naše
poděkování patří našemu občanu panu Lukáši Šnepfenbergovi
ml. a Vinofruktu a. s. v zastoupení pana Rostislava Dubše za
zapůjčení potřebné techniky na dovoz máje z ivaňského lesa a jejího stavění na tanečním parketu. Poděkování patří i těm pár
zapáleným z řad místní mládeže, kteří po oba dva dny hodového
veselí byli v kroji a umocnili tak zážitek nejen pro turisty v naší
obci, ale i pro místní občany. Velké díky patří i místní restauraci
U Lasa, která se starala o občerstvení pro kapelu Hornobojané.
Poděkování patří i zaměstnancům obecního úřadu, kteří se podíleli na propagaci hodů, stavby oplocení kolem tanečního parketu
a chystání stolů a lavic pro návštěvníky večerní zábavy.
Sobotní program hodů pokračoval tak, jak v letech minulých.
Večerní zábava, na kterou nám vyšlo i počasí, byla navštívena ve
velkém počtu a proběhla v duchu hodového veselí. Nedělní program hodů byl pozměněn. Neprobíhalo již tradiční zvaní občanů
po vesnici, ale proběhlo odpolední vystoupení pod májí, které
bylo navštíveno v docela hojném počtu. A jak jsem zaslechl, tak
se to setkalo s velkým ohlasem. Večerní nedělní zábava, na kterou nám opět přálo počasí, již v tak velkém počtu jako sobotní
navštívena nebyla. Hlavně bylo na tanečním parketu vidět více
domácích občanů než turistů - asi dvě třetiny domácích a třetina
turistů. Závěrečné půlnoční představení našich stárků bylo opět
provedeno ve velkém stylu a za podpory všech návštěvníků ve-

černí zábavy bylo opět vynikající. Je jen velká škoda, že tak
výborně provedené představení nevidělo více hostů večerní zábavy. Opravdu velká škoda.
Za naši organizaci TJ Zetor Pasohlávky musím říci, že jsme
tak náročnou akci jakou jsou krojované hody, které jsme ještě
rozšířili o páteční hodové disco pod májí, velmi dobře zvládli.
Závěrem bych chtěl poukázat na události, které se staly a nebyly zrovna příjemné. Jak je možné, že organizace, která pořádá
hody, není vůbec informována o nějakém natáčení nějaké televize,
kdy na zábavu dojde natáčecí štáb a lozí tam po stolech a lavicích?
Jak je možné, aby byly sebrány boty hlavnímu stárkovi pro nějakého pána a hlavní stárek poté musí tančit v polobotkách? Nebylo by
na místě, když si tohle někdo zorganizuje, aby pořadatel byl informován a pro dotyčného pána se doobjednal kompletní kroj
i s botami? A ještě doba zábavy. Všichni víme, že na nedělní zábavu chodí hlavně místní občané a doba byla povolena do 2 hod. do
rána. Po rozhovoru jsme dostali svolení prodloužit zábavu do
3 hod. ranní. Poté si stárci s místními občany chtěli pouštět hudbu,
která jim byla zakázána. Já, když jsem odcházel ze sálu v 4.30 hod.,
tak bylo pod májí ještě cca 30 občanů naší obce. Nevím proč se najednou děje to, že se striktně musí dodržet tzv. noční klid, protože,
když pořádala hody x desítek let organizace Svazu žen, tak nikdy
nikdo netrval na dodržení tzv. nočního klidu. Mohu se jen domnívat, že je to asi tím, že hody pořádáme my fotbalisté organizace
TJ Zetor. Uvidíme, jak to bude příští rok, jestli se zas bude tak vehementně dbát na dodržení tzv. nočního klidu, protože naše
organizace TJ Zetor od pořádání krojovaných hodů odstupuje.
Myslím, že po dobu dvou let, kdy jsme hody pořádali, jsme
se úkolu zhostili velmi zdárně, kdy jsme v prvním roce zbudovali konečně jámu pro máju na tanečním parketu. A v druhém
roce jsme hody rozšířili o disco pod májí, která byla také hojně
navštívena. Také se provedla změna v nedělním programu, která se setkala s velkým ohlasem z řad našich občanů, kteří
odpolední program navštívili.
Chtěl bych ještě poděkovat všem našim chlapům v organizaci TJ Zetor, kteří přiložili ruku k dílu při organizování
anenských krojovaných hodů v naší obci v Pasohlávkách.
Díky
Info poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Okénko právníka
Kupujete nemovitost?
Pozor na změnu poplatníka daně
z nabytí nemovitých věcí
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před několika dny byla ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášena pod
č. 254/2016 Sb. novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí, která s sebou
přináší zásadní novinky. Jednu z nich si
nyní přiblížíme.
Výraznou novinkou je změna osoby
poplatníka. Nyní je poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí u koupě nemovitostí převodce vlastnického práva, tzn.
prodávající. Prodávající a kupující se
však můžou již v uzavírané kupní smlouvě dohodnout, že daň uhradí kupující.
Nově bude od 1. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
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nabyvatel vlastnického práva k nemov i t é v ě ci, t zn . ku p u j í cí . Os o b a
poplatníka bude takto dána vždycky. Novela již neuvažuje o možnosti upravit si
smluvně, kdo daň zaplatí.
Nyní, pokud je poplatníkem prodávající, kupující je ručitelem. Tzn., že
neuhradil-li daň z nabytí nemovitých
věcí prodávající, musí ji uhradit kupující.
Zaplacenou částku pak následně může
vymáhat po prodávajícím.
Od 1. 11. 2016 však nově zákonná
úprava s institutem ručení za zaplacení daně z na by tí ne mo vi tých věcí
nepočítá. Prodávající nebude ručit za zap l a ce n í d an ě k u p u j í cím . P o d á n í
daňového přiznání a platba daně zůstane
jen a jen v rukách kupujícího.
Sazba daně zůstává nezměněna. Kupující tak zaplatí daň ve výši 4%.
Důležité je upozornit na přechodné

ustanovení novelizujícího zákona, dle
něhož pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva
a povinnosti s nimi související, vzniklé
přede dnem 1. 11. 2016, se použije znění
zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinné
přede dnem 1. 11. 2016. Tzn., že rozhod ným okamžikem pro vy ře še ní
otázky, kdo podává daňo vé přiznání
a hradí daň z nabytí nemovitých věcí,
bude účinnost nabytí vlastnického práva k nemovitosti.
Lze předpokládat, že sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých
věci uvítají především finanční úřady
z důvodu zjednodušení. Kupující však
musí při kou pi nemo vi tos ti pře dem
uvážit, zda disponuje částkou odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, resp.
zda má možnost si tuto částku zajistit.
Pasohlávský zpravodaj

Okénko právníka - pokračování
Co nespadá do společného jmění?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minu lém díle jsme se zabý vali
možností modifikace manželského majetkového režimu.
Nyní se podíváme na zákonný režim
společného jmění, u kterého platí obecné
pravidlo, že veškeré příjmy i veškeré dluhy, které nabyl jeden z manželů nebo oba
manželé společně za trvání manželství,
jsou součástí společného jmění. Z tohoto
pravidla existují níže uvedené zákonné
výjimky.
První z výjimek před stavu jí věci
osobní potřeby. Platí, že všechno, co
slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
např. ošacení, má tento manžel ve svém
výlučném vlastnictví.
Součástí společného jmění není ani to,
co nabyl jen jeden z manželů darem, děděním nebo odkazem. Avšak dárce v případě darování a zůstavitel v pořízení pro
případ smrti může projevit úmysl jiný,
tzn. darovat či odkázat věc do společného
jmění.
To, co nabyl jeden z manželů jako ná-

hradu nemajetkové újmy na svých přiroze ných prá vech, také ne spa dá do
společného jmění. Pro názornost lze
uvést kompenzaci za způsobenou nemajetkovou újmu při zásahu osobnostních
práv či nárok na bolestné.
Do společného jmění nespadá také
to, co nabyl jeden z manželů právním
jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku. Půjde především o prodej
výlučně vlastněných věcí, nebo naopak
nabytí nové věci z výlučných prostředků
manžela.
Společné jmění dále netvoří to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškoze n í, zn i če n í n eb o z tr á t u sv é h o
výhradního majetku, což je logické, nakolik náhrada za výhradní majetek představuje pouze jinou formu předchozího
výlučného majetku.
Přes výše uvedené zákonné případy,
kdy věci nespadají do společného jmění,
je potřeba pamatovat, že zisk z toho, co
náleží výhradně jen jednomu z manželů,
již tvo ří sou část spo leč né ho jmě ní
manželů. Jako typický příklad lze uvést
uzavření nájemní smlouvy, kterou jeden

z manželů pronajímá svůj výlučně vlastněný byt. V takovém případě se nájemné
po odečtení nákladů stává součástí společného jmění.
U dluhů lze uvést dva případy, kdy se
dluh nestává součástí společného jmění.
Prvním případem jsou dluhy, jež se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů. Druhým případem jsou
dluhy, které převzal jen jeden z manželů
bez souhlasu druhého manžela, přičemž
se sou čas ně ne jed ná o ob sta rá vá ní
každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
Zákon ná úprava tak pamatu je na
životní situace, u kterých jak příjmy, tak
i dluhy nespadají do společného jmění,
a to přesto, že mezi manželi neexistuje
smlou va o manželském ma jetko vém
režimu.

Závěrečná letní show
V sobotu 27. 8. proběhla v kempu poslední z letošních akcí,
pořádaných společností Pasohlávská rekreační, a to ukončení
hlavní letní sezony, prázdnin a zároveň charitativní akce na
podporu mušovského kostela. Krásný letní den s tropickými
teplotami vůbec neznačil konec léta, ale spíše začátek. Pláže
byly plné, všichni si užívali letních vodních radovánek.
V 15 hodin program na náměstíčku slavnostně zahájil jednatel společnosti, pan Tomáš Ingr. Hned na úvod sdělil: "Chceme kostel sv. Linharta zachránit pro budoucí generace, aby se
nestalo to, že by mohl kostel za pár desítek let spadnout, to je
vlastně účelem této sbírky". Získat co nejvíce peněz pro záchranu kostela, bylo tedy hlavním tématem akce. Lidé mohli do připravených kasiček vhazovat finanční obnos, jako další podpora
získání peněz byly vyrobeny plátěné tašky a magnetky s motivem kostela a větou: Přispěl jsem na záchranu mušovského
kostela. Část zisku byla věnována právě do sbírky pro záchranu
kostela, kterou pořádá Obec Pasohlávky. A povedlo se.
7 827 Kč, to je zisk z této akce.
Program byl rozmanitý, nejdříve vystoupily tanečnice
z Valtic Just machine, které publikum opravdu nadchly. Revivalové odpoledne zahájil Robo Patejdl Band z Bratislavy, potomek slav né ho otce Vaša Pa tejd la, ná sle do va lo skvě lé
vystoupení Robbie Williams Revival z Brna a Red Hot Chilli
Pepers z Prostějova. Že na podium nastoupí hvězda večera,
bylo patrné z počtu mladých fanynek, které v obležení čekaly
na příchod kapely Atmo music, která byla opravdu skvělá. Tři
Sestry Banditos předvedly skvělou show, v kempu hrály již poPasohlávský zpravodaj

druhé a určitě ne naposledy. Akci ukončily svou větrnou zábavou Větry z Jihu. Kapela z Podivína dokáže roztančit naprosto
všechny, tak tomu bylo i tentokrát. Akce na náměstíčku skončila a hosté se přesunuli na pláž, kde se dočkali čtyřminutového
ohňostroje, který večer zakončil.
Po celé odpoledne probíhal doprovodný program na pláži.
Děti mohly soutěžit, fotit se s Oláfkem, Merkurym a dalšími pohádkovými postavičkami, dospělí si vyzkoušeli dračí lodě, kdo
chtěl, mohl si prohlédnout hasičskou techniku, připraveny byly
různé atrakce, stánky.
Na pláži probíhaly výtvarné dílničky, kde mohly děti po
celý den tvořit střešní tašku pro kostel. Toto společné dílo bylo
slavnostně předáno před publikem na náměstíčku večer o půl
sedmé. Moc děkujeme Iloně Salajkové za nápad tašku vytvořit
a dětem za pomoc při výrobě.
A velký dík patří také sponzorům akce - Bar U Tygra, Stánek Pálava, Restaurace U Raka, Pizzerie U Římana, Občerstvení U Kučery, Roman Dubš - jízdní kola, Ing. Michal Harásek,
Marie Lužná, Delikomat.
A největší díky patří těm, kdo přispěli na záchranu mušovského kostela a také všem, kteří k nám přišli. Sbírka nekončí,
přispět můžete kdykoliv. Tašky i magnetky si můžete zakoupit
v TIC Pasohlávky i na recepcích kempu. Část zisku je určena
opět pro sbírku.
Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s. r. o.
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Víkend rybářských slavností
v ATC Merkur Pasohlávky

Společenská
kronika

Jakub Vágner
a společnost Angling Spirit
vás zve na

Víkend rybářských slavností,
kde zazpívá i XINDL X a MICHAL DAVID!
V jedinečné atmosféře Pálavských vrchů se 9. - 17. září 2016 uskuteční
19. ročník závodu World Carp Classic.
A ve dnech 16. - 18. září čeká na návštěvníky všech věkových skupin v Autokempu Merkur Pasohlávky bohatý doprovodný program.
KAŽDÝ DEN: FOR FISHING | WCC 2016,
rybářský festival pod širým nebem. Představí se zde přední rybářské firmy,
mimo jiné MIVARDI, KAREL NIKL a POLARIZED. A nenechte si ujít ukázku
norné stěny společnosti REO AMOS.
JAKUB VÁGNER bude vyprávět o svém pobytu v Amazonském pralese,
Mongolsku či Kongu. A vždy bude připravena i autogramiáda pro děti i dospělé.
A MNOHO DALŠÍHO...
Každý den budou pro návštěvníky připraveny skákací hrady, jízda na koňském spřežení, akční ukázky Policie ČR se služebními psy, ukázky výcviku
vodících a asistenčních psů, ukázky canisterapie a pasení kačen a v neposlední
řadě také rybářská školička, kde se těm nejmladším budou věnovat přední české
ikony sportovní i závodní rybařiny.
Více na www.jakubvagner.cz.
VEČERY BUDOU PATŘIT KONCERTŮM!
Pátek 16. 9. 2016 od 19:00 hod. - XINDL X
Sobota 17. 9. 2016 od 19:00 hod. - MICHAL DAVID
Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete
zakoupit a vytisknout on - line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!
Děti, jež nedosáhly věku 13 let, ZDARMA bez vstupenky, pozor! jen v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou, přitom 1 dospělá osoba může
doprovázet max. 2 děti.
Sleva 50% NA PROGRAM - pro vozíčkáře, pro držitele průkazu ZTP/P
a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - na prodejních místech Ticketportal i na
ticketportal.cz (v nákupním košíku).
Vstupné:

16. - 18. 9. - 600 Kč,
16. 9. - 250 Kč,
17. 9. - 350 Kč,
18. 9. - 150 Kč

Občané obce Pasohlávky získají slevu ze vstupného 100 Kč za každý den po
předložení aktivní čipové karty spolu s občanským průkazem.
Vjezd do areálu kempu nebude umožněn, parkování pouze před areálem kempu, zdarma. Zadní branka bude uzamčena.
Vstup do areálu je tedy možný pouze hlavní recepcí. Před recepcí v bílé buňce
si můžete zakoupit vstupenky na jednotlivé dny s uvedenou slevou.

Jubilanti září - říjen
Bracková Ludmila
Kadlíček Jan
Pinkavová Marie
Kadlíček Michal
Dubšová Marie
Salayová Anna
Mandák Jaroslav
Uherek Květoslav
Šnepfenbergová Marie
Sirbu Benoni
Slabá Alena

93 let
82 let
78 let
78 let
77 let
73 let
65 let
64 let
64 let
62 let
60 let

Úradník Cyril
Fajmon Jan
Grimm Jaroslav
Kadlíčková Zdeňka
Sedlák Miroslav
Fajmonová Marie
Zemánková Zdenka

75 let
71 let
69 let
69 let
63 let
63 let
62 let

Jubilantům blaopřejeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Narození
Dne 14. 7. 2016 se Tereze Nekardové
a Stanislavu Osikovi narodil syn Martin.
Dne 17. 7. 2016 se narodila dcera
Amálka Miroslavě Očkové a Tomášovi
Rujzlovi.
Dne 17. 7. 2016 se Lucii Černé a Liboru Galiovi narodil syn Daniel.
Dne 31. 7. 2016 se manželům Nikole
a Pavlovi Hanáčkovým narodila dcera
Veronika.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme,
Martina, Amálku,Daniela a Veroniku
vítáme mezi námi.

Sňatky
Dne 25. 6. 2016 uzavřeli manželství
Alena Patková a Zdeněk Krejčiřík.
V sobotu 2. 7. 2016 uzavřeli manželství
Hana Kůrková a Stanislav Fajmon.
Dne 22. 7. 2016 uzavřeli sňatek
Pavlína Dvořáčková a Marek Reichl.
Novomanželům Krejčiříkovým, Fajmonovým a Reichlovým blahopřejeme.
Alena Slabá
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