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Reprezentace obce na veletrzích cestovního ruchu
K práci pracovníka turistického informačního centra patří
i propagace a reprezentace obce na veletrzích cestovního ruchu.
Osobně jsem se letos zúčastnila dvou takových veletrhů: ve dnech
14. - 17. ledna 2016 Veletrh GO a Regiontour v Brně a ve dnech 4.
- 6. března 2016 Veletrh Dovolená a Region, Lázeňství v Ostravě.
Návštěvnost na obou veletrzích byla opravdu vysoká
a o materiály nejen naší rekreační oblasti, ale i celého Mikulovska, byl opravdu velký zájem. V naprosté většině případů
návštěvníci naši oblast znali a již několikrát ji navštívili.

V Brně se lidé zajímali hlavně o cyklostezky a další sportovní
vyžití v naší oblasti. V Ostravě zas byl větší zájem o kulturní akce
v našem regionu, hlavně o ty spojené s vínem a s vinařskou turistikou. Společný zájem pak projevovali o aquapark Aqualand
Moravia a také se hodně ptali na Číňany a jejich lázně u nás.
Dá se říci, že oba veletrhy potvrdily aktuální trend, že lidé
preferují a budou preferovat tuzemské dovolené před cestami
do zahraničí.
Simona Jelénková

Dobrovolnická akce UKLIĎME TO!!!
V sobotu 12. března 2016 proběhla dobrovolnická akce
UKLIĎME TO!!!, jejímž cílem bylo vyčistit od odpadků lokalitu u bývalé státní silnice do Mušova, v blízkosti současné
zpracovny ryb. Celkem se sešlo třiatřicet dobrovolníků nejen
z Pasohlávek, ale i z okolních vesnic, kteří během čtyř hodin posbírali téměř osm tun odpadu, včetně toho nebezpečného, jako
jsou např. pneumatiky, rozebrané televizory a ledničky.
Iniciátorem celé akce byl Tomáš Ingr, zastupitel obce Pasohlávky. Hlavním důvodem pro něj byla potřeba odstranit
hromady odpadků kolem silnice Brno - Mikulov, které každým
měsícem narůstaly. "Styděl jsem se za nás, jak se jako lidstvo
chováme k přírodě." Obrátil se proto se žádostí o pomoc na Obec
Pasohlávky, která mimo jiné zajistila a uhradila odvoz kontejnerů, poskytla potřebné nářadí, ochranné rukavice a igelitové pytle.

Občany vyzvala k účasti místním rozhlasem a rovněž prostřednic tvím strán ky na Faceboo ku. Mezi dob rovol níky byli
i občané z jiných vesnic, včetně starosty z Horních Věstonic.
"Jsem velmi rád, že se akce nakonec zúčastnilo celkem
33 lidí, kterým není lhostejné, jak se k naší přírodě chováme
a přidali ruku k dílu. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli se sběrem odpadu," řekl pan Ingr a dodává: "Dovolím si
podotknout, že většina odpadu byla uložena na pozemcích státu
s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. O pozemky má dlouhé roky požádána Obec Pasohlávky a přesto stát jaksi nekoná, aby pozemky, o které se neumí
postarat, převedl na samosprávu, která by tyto pozemky byla
schopna zajistit proti nepovolenému ukládání odpadu."
Turistické informační centrum Pasohlávky

Akce s názvem "Ukliďme to!" očima dobrovolníka
Je dvanáctého března krátce po deváté hodině ráno a třiatřicet dobrovolníků se schází na parkovišti v lokalitě u zpracovny
ryb, aby si vyslechlo instrukce od "pořadatele" této dobrovolnické akce, Tomáše Ingra. Pytle na odpad, lopaty, hrábě,
rukavice a tři velké kontejnery jsou na místě a už zbývá jen se
s "chutí" pustit do práce. Z lesíků lemujících starou státní silnici
se ozývá "fůůůj!", "no to snad né!", "toto není možné!", "to jsou
čuňata!" a nepořádek hromadící se v kontejnerech začíná vypadat, jako bychom se chystali otvírat pneuservis, elektro,
secondhand, lékárnu, papírnictví, stavebniny, hračkárnu, bar
s alkoholickými nápoji a veřejné WC. "Poklady", které nacházíme, nelichotí našim očím, ani našim žaludkům. Občas se ozve
zavýsknutí, když nějaká z přítomných dam narazí na hlodavce,
kterému právě "narušila" jeho výborně "vybavený" příbytek,
ale i tak se nevzdáváme a pokračujeme ve své činnosti dál.
Po čtyřech hodinách se blížíme do cíle. Zanecháváme za sebou spoustu svých sil, ale hlavně krásnou a čistou přírodu.
Každému z nás v hlavě probíhají dvě myšlenky: "Na jak dlouho??" a druhá, všemi nahlas několikrát vyslovená otázka: "Jak

to vypadá v cíli a kolik nás tam toho ještě čeká?"
Cíl představuje menší odpočívadlo, které vypadá a voní tak
vábně, že bych každému doporučila zavřít oči, zacpat nos
a rychlostí blesku tímto místem projet, nejlépe se mu vyhnout.
Vzhledem k času, hromadě oddělané práce a dalším povinnostem zúčastněných, nás někteří opouští a my se v sobě snažíme
vstřebat pocity, které v nás pohled na "znetvořené okolí" dospělými jedinci vyvolal. Sebrali jsme poslední energii a myslím si,
že i poslední "chuť" se pustit do úklidu a zdárně jsme naplnili
poslední pytle nepořádkem. Cesta zpět k našim automobilům už
byla příjemnější. Příroda vypadala čistě a svěže, což se o nás říct
tedy nedalo, ale i tak jsme měli krásný pocit a úsměv na tváři.
A já doufám, že to tak co nejdéle i zůstane.
V závěru si dovoluji vyjmout z poděkování Tomáše Ingra na
facebookové stránce jmenný seznam všech zúčastněných:
Dušan Cerovský, Renata Doleželová, Michal Farník, Ondra
Ferby, Václav Ferby, Tomáš Ingr, Růžena Jelénková, Simona Jelénková, Radek Kostka, Lída Kostková, Lukáš Kulkus, Michal
Kulkus, Ondra Kunc, Miroslav Krejčiřík, Jarda Mandák, Lukáš

Mikulášek, Radek Mikulášek, Roman Mikulášek, Ing. Vladislav
Moravčík, Lada Musilová, Luboš Očko, Tomáš Osika, Tomáš
Rujzl, Radka Řimáková, Bob Samek, Tomáš Schaffer, Kuba Sirbu, Kateřina Vaňatková, Josef Zedníček, Honza Zemánek,

Roman Zemčík, Iveta Žaludková a ještě jeden pán od myslivců
z Horních Věstonic (jméno bohužel neznám).
Iveta Žaludková

Informace úřadu práce
Zaostřeno na osoby se sníženou schopností sebeobsluhy
Možná máte doma starší babičku či nemocného tatínka;
možná jste rodičem dítěte se zdravotním postižením nebo jste si
všimli, že vašemu sousedovi již zdraví neslouží.
Jestliže je Váš blízký omezen na soběstačnosti a běžné úkony spo jené s péčí o domácnost, po hybem, stravováním,
výkonem hygieny, apod. již není schopen zvládat bez pomoci,
je pravděpodobné, že by mohl uplatňovat nárok na některou ze
sociálních dávek. Může se jednat jak o dítě, tak o dospělého.
Rozhodujícím faktorem je, že zdravotní stav brání Vašemu
blízkému v plnohodnotném a samostatném životě.
Prostřednictvím Úřadu práce ČR mohou tyto osoby čerpat nepojistné sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením. Patří
sem příspěvek na péči, průkaz pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku.
Obecně lze říci, že osoba, která splňuje zákonem dané podmín ky (stěžejní zá kon č. 108/2006 Sb.; 329/2011 Sb.,
v platném znění) může využívat výhody v podobě pravidelného
měsíčního příspěvku na péči, vyhrazeného parkování, bezbariérovou úpravu prostředí, nebo pomůcky umožňující bariéry
překonávat, např. motorové vozidlo, vodícího psa, schodolez,

digitální čtecí lupu (laptop), atd.
Věřte, že řada vašich sousedů nebo známých již některou
z výhod čerpá a možná i právě Vám by ten či onen příspěvek
mohl pomoci vyřešit nebo alespoň zmírnit nelehkou situaci
spojenou s nepříznivým zdravotním stavem.
Pokud jste nabyli pocit, že se výše popsané týká přímo Vás
či Vašich blízkých nebo osob ve Vašem okolí, nezdráhejte se
a přijďte se za námi poradit. Rádi Vám poskytneme bližší informace a podmínky k získání uvedených výhod vysvětlíme.
Věnovat se Vám budou sociální pracovnice Kontaktního
pracoviště úřadu práce v Pohořelicích Mgr. Lucie Chválová
nebo Bc. Petra Kalová. Najdete nás v přízemí budovy Městského úřadu Pohořelice, na ulici Vídeňská 699.
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
Mgr. Lucie Chválová, Úřad práce ČR
kontaktní pracoviště Pohořelice

Výzva Hlavního hygienika ČR "Solme s rozumem"
Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik
a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních
komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU
ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat. Vzhledem k tomu, že
současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje
doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují
také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí
v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé
subjekty udělat?
Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):
n posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin vaření;
n zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g
denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce;
n jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých strávníků);
n omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí,
vařte z čerstvých surovin;
n čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen "drahou sůl" (např. směsi sušené zeleniny);
n nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
n kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve
školním bufetu nebo automatu;
n informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili
k výzvě MZ a o rizicích nadměrného solení.
Restaurace, fast - foody, provozovny hromadného stravování, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče:
n omezte obsah soli v nabízených pokrmech;
n vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu;
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n omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí,

vařte z čerstvých surovin;

n nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
n prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této ob-

lasti vaše dlouhodobé plány;

n nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů.

Výrobci potravin:
n zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur;
n formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem změn.
Rodiny s dětmi:
n věnujte čas přípravě domácích pokrmů;
n vařte se svými dětmi;
n vařte z čerstvých surovin;
n omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami,
bylinkami.
Každý z nás:
n naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin;
n mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu
jídla;
n nekupujme pečivo posypané solí;
n v restauraci žádejme méně slaná jídla.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, se připojuje k výzvě hlavního hygienika. Koordinátorem aktivit v rámci jihomoravského
regionu je pracoviště zdravotní politiky a podpory zdraví
v Brně, Mgr. Ivana Dvořáková, tel. 778 706 502, e-mail:
ivana.dvorakova@khsbrno.cz a oddělení hygieny výživy - Ing.
Mgr. Hana Dubšová, tel. 545 113 037, hana.dubsova@khsbrno.cz. Máte-li odhodlání realizovat činnosti v uvedených
oblastech, můžete kontaktovat uvedené pracoviště, nebo se přímo zapojit na www.mene-solit.cz.
Pasohlávský zpravodaj

Dětský karneval
V neděli šestého března 2016 se v místním kulturním domě
konal "Dětský karneval a buchtobraní". Parket, zaplněný různými maskami pohádkových postav a filmových hrdinů a plné stoly
dobrot v podobě buchet a sušenek, potěšily nejen oči, ale
i chuťové buňky všech zúčastněných.
I přes malý problém s technikou se ze sálu začala v 15.00 hod.
ozývat hudba a děti udělaly zahajovací pochod masek. Letošním
překvapením pro všechny děti byl klaun, který za námi přišel na
návštěvu. Bohužel byl trochu popletený a bloudil, a tak jsme ho
společně museli hlasitě přivolat. Trochu mu trvalo, než se rozkoukal, ale společnými silami jsme ho roztancovali a vydržel
s námi dovádět až do samého konce.
Dalším překvapením, které zaujalo převážně starší děti, byl
kouzelník. Do svého kouzelnického vystoupení zapojil i děti
a předvedl spousty známých a hlavně přesvědčivých triků, včetně
vyčarování králíka a holoubka. Byly připraveny i soutěže, do kterých se odhodlaně zapojovali i rodiče, za což jim patří velká
poklona a dík. Společně s dětmi zvládali překážkovou dráhu, pojídali pendreky, obmotávali se obvazem a na parketu se objevilo
i pár zdatných tanečnic v podobě maminek a babiček.
Vrcholem karnevalu bylo vyhlášení vítězů buchtobraní.
"Ochutnavači" a porotci byli všichni návštěvníci karnevalu a výsledek jejich hodnocení dopadl takto: třetí místo si upekla Nikola
Hanáčková se svými sušenkami cookies, druhé místo si ukuchtila

Zdeňka Výšková s ženskými rozmary a první místo, stejně jako
minulý rok, vyhrála Aneta Neumannová, která připravila kávový
řez. Jsem zvědavá, jestli příští rok Anetku někdo překoná J.
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za peněžitý dar na
nákup odměn pro děti a na zaplacení kouzelníka, dále panovi Tomášovi Ingrovi, který opět daroval nemalý finanční příspěvek
pro děti. Poděkování patří Staňce Šnepfenbergové a Mirce Mikuláškové za pomoc při pořádání karnevalu a paní vychovatelce
Lence Žaludkové, za kulturní obohacení
v podobě klauna. A velký dík si zaslouží
i pan Roman Jurdák za to, že celou akci zdoku men to val pro střed nic tvím krás ných
fotek.
A v neposlední řadě se patří poděkovat
i samotným dětem za to, že měly chuť si
zaskotačit a zasoutěžit. Dále jejich rodičům,
že obětovali svůj čas a věnovali ho, doufám,
že příjemně strávenému odpoledni, a v neposlední řadě všem, co se buď pečením, nebo
ochutnáváním zapojili do buchtobraní. Bez
Vás by to totiž nešlo.
Já osobně už se těším opět na příští rok
a už se mi sbíhají sliny na další dobroty, které si připravíte. Třeba se pan Hájek konečně
dočká toho řízkobraní…
Iveta Žaludková
předsedkyně komise pro kulturu a sport

K ochraně manžela povinného při provádění exekuce
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dnes se zaměříme na změnu právní úpravy, která s sebou přinesla důraz na ochranu
manžela povinného při exekuci (a výkonu
rozhodnutí) prováděné na společném jmění
manželů, a na zodpovězení otázky, co dělat,
aby nebyla nadále postihována mzda ani jiný
příjem manžela povinného.
Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti novela
exekučního řádu a občanského soudního
řádu č. 139/2015 Sb., která s sebou přinesla
změnu ustanovení týkajících se postihování
majetku manžela dlužníka. Dle § 42 odst. 4
zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, od
1. 7. 2015 platí, že "Jde-li o vydobytí dluhu,
který patří do společného jmění manželů,
nebo dluhu povinného, pro který lze vydat
exekuční příkaz na majetek ve společném
jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním
pohledávky z účtu manžela povinného
u peněžního ústavu."
Pasohlávský zpraovodaj

Stejného znění se dočkalo i ustanovení
§ 262a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. To znamená, že od
1. 7. 2015 lze exekucí či výkonem rozhodnutí postihnout pouze pohledávku z účtu
manžela povinného u peněžního ústavu,
nikoliv mzdu nebo jiný důchod manžela
povinného. Exekutorům není od účinnosti
novely umožněno vydávat exekuční příkazy srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu
manžela povinného. Co však s exekučními
příkazy vydanými před tímto datem?
Na to pamatuje ustanovení § 55 odst. 1
exekučního řádu, dle něhož může manžel
povinného podat návrh na zastavení
exekuce v části týkající se provádění exekuce srážkami z jeho mzdy nebo jiného
jeho příjmu. Jako důvod zastavení exekuce je vhodné uvést, že je exekucí postižen
ta ko vý ma je tek ve spo leč ném jmě ní
manželů, který exekucí nelze postihnout.

Aby v mezičase nedošlo k další srážce
ze mzdy nebo jiného příjmu, doporučuji
současně s návrhem na zastavení exekuce
podat i návrh na odklad exekuce.
Závěrem bych chtěla poukázat na to, že
i z praxe naší advokátní kanceláře je nám
známo, že k provádění srážek ze mzdy
nebo z jiných příjmů manžela povinného
dle exekučních příkazů vydaných před
červencem 2015 dochází i nyní, a že obrana manžela povinného v podobě návrhu na
zastavení a odklad exekuce s odkazem na
nemožnost ta ko vého po stih nutí bývá
úspěšná.
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Tradiční
výstava vín
Období koštů a nejrůznějších výstav je
opět tady. Tradiční výstava vín v Pasohlávkách pro běh la v so bo tu de va te nác té ho
března. Již od samého začátku se místní kulturní dům zaplňo val znalci a milov níky
vinného moku, kteří zde měli možnost ochutnat více než čtyři sta vzorků bílých, růžových
a červených vín. Celkem dorazilo téměř tři
sta platících návštěvníků.
Jak už to tak bývá, někteří vinaři byli za
svou úrodu a píli také oceněni. Cenu starostky
obce Pasohlávky za pět nejlépe hodnocených
vzorků získal Vinný sklep u Šťastných.
Součástí letošního koštu byla i výstava
obrazů Michala Vaňka s názvem Abstrakce,
kdy každý člověk vidí v daném obrazu něco
jiného.
K vínu neodmyslitelně patří i hudba. O tu
se letos postarala Neoveská cimbálová muzika z Mikulčic, která hosty nejen roztančila,
ale i rozezpívala. Veselá nálada pak celý sál
ovládala až do pozdních hodin.
Simona Jelénková

Společenská
kronika
Jubilanti duben
Minaříková Anna
Suchánková Božena
Hájek Zbyněk
Chludilová Jiřina
Slabý Jiří

88 let
78 let
69 let
64 let
62 let

Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Vážení občané,
zveřejnili jsme pouze ty jubilanty, kteří dali souhlas. Záleží jen na Vás ostatních, zda také podepíšete souhlas a budete
moci být zveřejněni.

Narození
14. března 2016 se Haně Sirbové
a Olinu Kovaříkovi narodila dcera Ema.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme
a malou Emu vítáme mezi nás.
Dne 30. 3. 2016 se Evě Šnepfenbergové a Karlu Křivánkovi narodil syn Nikolas.
Rodičům a prarodičúm blahopřejeme
a malého Nikolase vítáme mezi nás.
Alena Slabá
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