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Pasohlávská rekreační s. r. o.
informuje
Upozorňujeme držitele čipových karet, že všechny karty byly platné pouze pro rok
2015, tudíž jsou zablokované. K aktivaci je zapotřebí navštívit kancelář ATC Merkur.
Kemp se každoročně otevírá 1. dubna a k tomuto datu by již měly být karty aktivní.
Ceník permanentních vstupů a vjezdů do ATC Merkur pro občany s trvalým
pobytem v obci Pasohlávky pro rok 2016:
- děti do 5 let
zdarma
- děti od 5 do 13 let
100 Kč
- osoby od 14 let
200 Kč
- povolení k vjezdu (auto/moto)
300 Kč
Povolení k vjezdu bude vydáno pouze po předložení technického průkazu
vozidla, ve kterém bude uveden majitel vozidla, který bydlí v obci.
Připravujeme:

Vážení čtenáři,
přejeme Vám příjemné
prožití svátků jara - Velikonoc,
hodně sluníčka
a dětem bohatou pomlázku.
Redakční rada

Informace
obecního úřadu
Pasohlávky
Po pla tek za psa je splat ný do
31. března 2016.
n Poplatek za komunální odpad je
splatný do 30. dubna 2016.
n Obec Pasohlávky pořádá 21. 3. 2016
zájezd do divadla Bolka Polívky
v Brně.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.
n

30. 4. - 1. 5. Pálava Open 2016
6. 5. - 7. 5. Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky

Zveme všechny na 16. ročník akce, která se v loňském roce přeměnila na úžasný
festival, který už nikdy nemůžete vynechat. Další ročník nabídne ještě více skvělých
kapel mnoha žánrů po oba dny, úžasný doprovodný program pro všechny, dobré jídlo,
pití a hoooodně zážitků. Vystoupí: Divokej Bill, Horkýže Slíže, Motorband, Walda
gang, Desmod, Škwor, 05 Radeček, Thom Artway, Veselá Trojka, kterou znáte z televizního šlágru, Fleret ….
Těšit se můžete i na dětské soubory - Mažoretky z Pohořelic, country tance předvedou Novoveská štístka a street dance Shake-up při SVČ Pohořelice.
Pro děti i dospělé je připraven jezdecký rytířský turnaj, šermířské vystoupení, jarmark s komedianty - divadlo, žonglérská dílna a spousta dalších aktivit. Večer bude
ukončen ohňostrojem. Občané Pasohlávek mají vstup volný po předložení platné čipové karty. Změna programu vyhrazena. Kompletní časový program bude zveřejněn
v dalším čísle. Těšíme se na Vás.
26. 5. - 29. 5.

Eurobikefest Mušov 2016
Marcela Čáslavová

Statistika obce k 1. 1. 2016
Průměrný věk obyvatel
Počet obyvatel
Celkem
Dospělí
Dospělí muži
Dospělí ženy
Děti (15 - 18 let)
Chlapci
Dívky

39,44
741
616
291
325
25
15
10

Děti (do 15 let)
Chlapci
Dívky
Narození:
Úmrtí:
Přihlášeni:
Odhlášeni:

100
61
39
7
6
16
17
Zpracovala
L. Šnepfenbergová

Pochovávání basy
Vážení smuteční hosté,
dovolte mi jménem pozůstalých, kteří jsou tak zmoženi alkoholem, pardon, velkým bolem, že nejsou schopni vlastního
slova, poděkovat vám za účast, květinové, tekuté, jakož i jiné
dary, které zmírní náš veliký žal. Pokud vám dnes byla z naší
strany učiněna nějaká škoda, ať už na vejcích, drůbeži apod.,
vemte, prosím, na vědomí, že to bylo způsobeno pod vlivem alkoholu, pardon, velkého bolu. Čekejte trpělivě, až se opět
trochu sežereme, pardon, sebereme, a potom vám bude vše nahrazeno. Znovu vás navštívíme a sníme a vypijeme vše, co vám
ještě po naší návštěvě zůstalo. Děkujeme za pochopení.
Vážení a milí pozůstalí,
je těžké, když se vám oči kalí od pláče nad naší basou zesnulou. Je těžké hledat na útěchu slova, však doroste nám basa
nová. Než tu starou pochováme, musí nás vyslyšet, jaká přání
máme. Však ona ví, co seběhlo se během roku, provázela nás na
každém kroku. Proto, ať vyslyšeno je naše přání a budem v dobrém vzpomínat na ni.
Oroduj za nás, ó baso, a věz, že nemáme to lehké, jsme jen
stvoření křehké. Nedopusť, aby naše obec malá, se nesnázemi
zahrabala.
Oroduj za nás, ó baso.
Baso, rok uběhl a my zase
máme jen jedno přání.
Proto se obracíme k naší base
o radu, popřípadě pokárání.
Oroduj …
Baso, nedopusť, aby naše obec malá,
se nesnázemi zahrabala.
Oroduj …
Baso, hlídej tetku Jančíkovou,
drž nad ní ochrannou ruku,
Lukáš Mikulášek jí čistil kamna
a zakouřil jí celou chalupu.
Oroduj …
Baso, dohlédni na naše občanky,
Zdena Sedláková by Ti mohla povídat,
byla na hřbitově a pořád slyšela, že někdo mluví,
pak zjistila, že má v kapse zapnutého mobila.
Oroduj …
Baso, až uvidíš Rozku Zelenákovou,
prašti jí třeba pantokem,
před Kablem v Mikulově si zamkla auto
a moc nescházelo a jela domů taxíkem.
Oroduj …
Baso, pochval tanečnice z Babských hodů,
jejich vystoupení musíš, baso, znát,
Fotbalisti je pozvali vystoupit na důchodcích
a štamprli zdarma jim nechtěli dát.
Oroduj …
Baso, občané Pasohlávek si velmi cení sběrného dvoru,
lidé vybírají elektronické zařízení
ekologům na podporu.
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Oroduj …
Baso, Káju Hanušku neminul pád,
nějaký fáček se mu kolem těla vine,
na cyklostezce porazil rybáře,
nemohla jsi tam baso stát,
alespoň si Kája odpočine.
Oroduj …
Baso, Evu Jedounkovou dej na školení,
zablokovala si mobila,
nikam nemohla celý týden volat,
než jí ho Jana spravila.
Oroduj …
Baso, Bohuše Pinkavu vyveď z iluze,
poskytni mu v mysli posilu,
žena mu volala do hospody,
že si vzal ovladač místo mobilu.
Oroduj …
Baso, dej pozor na Janu Jednounkovou,
rychle chodí a pak padá ve smyku.
Upadla na lávce
a zlomila si nohu v kotníku.
Oroduj …
Baso, určitě jsi viděla svatbu Kristýny a Lukáše,
sranda byla veliká,
Lukáš se shýbl pro eura a ruply mu gatě,
které mu pak Martina Vlachová zašila.
Oroduj …
Baso, obecnímu úřadu poděkuj za snahu,
že občané budou mít práci,
nevadí, že lázně budou stavět Číňani,
alespoň zažijeme nějakou legraci.
Oroduj …
Baso, zachraň nám naše tradice,
víš, jak to teď u nás chodí,
dej, ať jsme správná vesnice,
dej, ať jsou v létě hody.
Oroduj …
Baso, sleduj Honzu Slabého, když jde z práce domů,
pustil psy, zamknul bránu a zapomněl,
že tam jsou Lukáš Šnepfenberg a Lukáš Doležal.
Ti se ze strachu ze psů zamkli v traktoru,
a dvě hodiny čekali, až je Honza vysvobodí.
Oroduj …
Baso, nad Maruš Fajmonovou drž pravou ruku,
hlavně, když uklízí a v kapse má mobila,
spadl jí do kbelíku s vodou
a až zazvonil, tak to zjistila.
Oroduj …
Baso, Jarovi Bučkovi ml. kup nové gatě,
na plese to s ním vypadalo bledě,
Pasohlávský zpravodaj

honil v nových gatích parádu,
byly mu malé a nemohl v nich ani sedět.
Oroduj …
Baso, u Radka Mikuláška hlídej každý krok,
jsou k tomu řádné důvody,
řezal motorovou pilou,
v zápalu řeči se řízl do kolena a do nohy.
Oroduj …
Baso, škoda, že jsi nedošla k nám na Myslivecký ples,
byla bys tam jak hybná páka,
šťastný Honza Doležal vyhrál sele,
Očkovi a Bučkovi divočáka.
Oroduj …
Loučíme se s tebou, baso milá,
dost jsi se s námi natrápila.
Bylas vždy choulostivá a křehká,
budiž Ti země lehká.
Oroduj …
A nyní se obracím na vás, moji milí truhlíci, pardon, truchlící, tato ztráta byla zajisté velikou ranou, ale smiřte se se sudem,
vlastně osudem a ožerte, hm, oželte tu velkou ztrátu.
Budiž vám útěchou, že poslední rozloučení proběhlo v přátelském a srdečném ovzduší, a popřejte naší base:
Baso, přejeme Ti pokoj a slast
a nám, ať stále chutná chlast.
AMEN

Pasohlávský zpraovodaj

Vynášení Morany
Místní knihovna ve spolupráci s paní vychovatelkou a dětmi
z družiny zve všechny děti i dospělé na Vynášení Morany, které
se uskuteční v pondělí 14. března 2016 od 14.00 hod.
Jedná se o starobylý zvyk vynášení "paní Zimy" ze vsi. Průvod vyjde od budovy místní MŠ a ZŠ a bude ukončen na obecní
pláži, kde se Morana spálí. V průvodu budou děti zpívat písničky a říkat básničky, kterými zaženou zimu a přivítají jaro.
Přijďte i Vy a staňte se součástí staronové tradice.

Flora Olomouc
Obec Pasohlávky pořádá v pátek 22. dubna 2016 zájezd na
FLORU Olomouc. Ústřední expozice výstavy ponese název
Karel IV. - Otec vlasti a návštěvníkům připomene pomocí symboliky nesčíslného množství barev, tvarů a vůní sedmisté
výročí narození tohoto významného státníka a panovníka
z rodu Lucemburků, jenž české země přetvořil v kvetoucí zahradu Evropy vrcholného středověku.
Kromě toho na návštěvníky čeká expozice jarních květinových vý pěstků, expozice Svazu květinářů a floristů ČR,
Českého zahrádkářského svazu, Svazu školkařů ČR a dalších
domácích i zahraničních zahradníků a pěstitelů. Součástí akce
je veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a oblíbené
Jarní zahradnické trhy.
V případě zájmu se hlaste nejpozději do pátku 15. dubna
2016 na Obecním úřadu Pasohlávky: tel. 519 427 710, e-mail:
obec@pasohlavky.cz, nebo osobně.
Plné vstupné je 120 Kč.
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Pozvánka na Velikonoční zdobení

Pozvánka

Místní knihovna všechny srdečně zve na Velikonoční zdobení, které se uskuteční
v sobotu 26. března 2016 před Obecním úřadem Pasohlávky.
Zdobit se bude stromeček před budovou OÚ, a to od 14.00 do 15.00 hod. Každý,
kdo se chce zdobení zúčastnit, si přinese malované vejce, opatřené šňůrkou nebo
mašlí, aby se dalo zavěsit. Za ozdoby pak mohou sloužit i samotné mašle nebo pentle.
Každé dítě dostane za přinesené vajíčko sladkou odměnu. Stromeček lze nazdobit
kdykoliv i během dalších dnů.
Přijďte i Vy a přispějte tak ke zvelebení naší obce.

Na co si dát pozor při přepisu vozidla
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tomto díle bych chtěla poukázat na právní úpravu zápisu změny vlastníka silničního vozidla v případě prodeje ojetého vozidla. Zcela běžný prodej ojetého vozidla
může způsobit prodávajícímu nepříjemné komplikace. Již více než rok je účinná novela záko na č. 56/2001 Sb., o pod mín kách pro vo zu vo zidel na po zemních
komunikacích, která, žel, nereflektuje potřeby praxe a i přes sliby zákonodárců se
dodnes nepodařilo odstranit její neduhy.
Aby došlo k zápisu nového vlastníka vozidla do registru silničních vozidel, je potřebné podat žádost. Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích žádost podávají dosavadní vlastník (prodávající) a nový vlastník (kupující) společně. Oba se však můžou domluvit, že přepis
provede buď prodávající, nebo kupující. V takovém případě je potřebné, aby jeden
druhému udělil plnou moc k zastoupení při podání žádosti. Plná moc musí být písemná
a opatřena úředně ověřeným podpisem.
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích stanoví k podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla lhůtu 10 pracovních dnů ode
dne převodu vlastnického práva.
Nedojde-li však k podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla včas,
dopustí se fyzická osoba přestupku, za nějž hrozí pokuta ve výši až do 50.000 Kč
a v blokovém řízení pokuta ve výši do 5.000 Kč.
A právě v tomto okamžiku se dostáváme k jádru problému. Pokud se prodávající
s kupujícím dohodnou, že podají žádost společně, prodávající nemá jistotu, že se kupující na příslušný úřad dostaví. Stejně tak, udělí-li prodávající kupujícímu plnou moc
k podání žádosti. Prodávající přitom nedisponuje žádnými prostředky, jak se po
kupujícím domoci přepisu vozidla.
Nepomůže ani policie. Pokud by se totiž prodávající rozhodl zajít na policii a oznámit spáchání přestupku, kterého se měl dopustit kupující tím, že neoznámil změnu
vlastníka vozidla, udal by i sám sebe a hrozila by mu pokuta. A i přes uhrazení uložené
pokuty by byl prodávající nadále veden v registru vozidel.
Ze začarovaného kruhu pomůže prodávajícímu jedno - ostražitost. Prodávající
musí přebrat iniciativu a nechat kupujícího, aby mu udělil plnou moc s úředně ověřeným podpisem již při koupě vozidla a podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla
osobně.
Naději prodávajícímu může přinést i kvalitní text kupní smlouvy. V tomto případě
ale pozor - sjednání povinnosti kupujícího přepsat vozidlo na sebe samo o sobě nepomůže. Bude potřebné sjednat si pro případ porušení takové povinnosti smluvní
pokutu. I tu však prodávající musí počítat s tím, že smluvní pokuta sice bude působit
na kupujícího motivačně, nemusí ale znamenat, že kupující vozidlo na sebe skutečně
přepíše. A prodávajícímu nezbude, než se obrátit na příslušný soud se žalobou na zaplacení smluvní pokuty. Přesto ani tato cesta najisto neznamená, že v registru vozidel
bude svítit jméno kupujícího.
Tento díl bych ráda ukončila římskou právní zásadou vigilantibus iura skripta
sunt, tedy že právo náleží bdělým. Tato zásada stručně vystihuje řešení výše popsaného problému. Nelze pochybovat o tom,
že vezme-li prodávající zápis změny
vlastníka vozidla do vlastních rukou, kdy
mu kupující udělí plnou moc s úředně
ověřeným podpisem, vyhne se v případě
nesoučinnosti kupujícího komplikacím
i případně uděleným pokutám.

ZO ČSZ a místní vinaři
si Vás dovolují pozvat na

TRADIČNÍ KOŠT VÍNA,
který se koná v sobotu 19. 3. 2016
ve 12 hodin v KD.
K poslechu hraje
Neoveská cimbálová muzika.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka

TJ ZETOR PASOHLÁVKY
pořádá v neděli dne 27. 3. 2016

Velikonoční zábavu.
K tanci a poslechu hraje skupina
ARCONA.
Začátek zábavy je ve 21hod.
Srdečně zvou fotbalisté.

Společenská
kronika
Vzhledem k tomu, že jubilanti,
kteří se narodili v březnu, nedali souhlas se zveřejněním svých údajů,tak nemohli být zveřejněni.

Narození

Dne 25. 2. 2016 se manželům
Pavlíně a Martinovi Máškovým narodila dcera Kristýna.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malou Kristýnku vítáme mezi nás
Alena Slabá
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