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Okénko starosty

Všem našim čtenářům přejeme krásné prožití svátků
jara - Velikonoc.
Redakční rada

Statistika obce
Statistika obce k 1. 1. 2013
Počet obyvatel:
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy

606
291
315

Děti (15 - 18 let)
Děti (15 - 18 let) - chlapci
Děti (15 - 18 let) - dívky

25
10
15

Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) - chlapci
Děti (do 15 let) - dívky

101
62
39

Celkem obyvatel

732

Průměrný věk obyvatel
Pohyb obyvatel:
Přihlášeno:
Odhlášeno:
Narozeno:
Úmrtí:
Rozvedeno:
Sňatky:

38,55
13
7
8
3
3
4

Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Vážení spoluobčané, dne 27. února se konalo zasedání zastupitelstva obce, na
kterém byl schválen rozpočet obce pro rok 2013.
Příjmy obce byly pro letošní rok schváleny ve výši 30.083.000 Kč, výdaje jsou
ve výši 50.288.000 Kč. Deficit přesahující 20 mil. Kč bude kryt z finanční rezervy
roku 2012.
V letošním roce nás čekají velké investiční akce. Jednou z těch velkých akcí
bude rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV) ve výši 10 mil. Kč. V loňském roce
se rozšíření neuskutečnilo, a to z důvodu, že kvůli obstrukcím ze strany jednoho
občanského sdružení z Brna nebyla vydána povolení k rozšíření. Rozšíření ČOV
je nutné z důvodu rozvoje obce a aktivit týkajících se otevření aquaparku. Další
velkou akcí bude výstavba nové příjezdové komunikace do kempu Merkur a výstavba nové recepce. I tato akce spolkne 10 mil. Kč. Nová příjezdová komunikace
a recepce se bude stavět v cca 1/3 kempu - naproti restaurace Rybářská bašta. Důvodem výstavby je zajištění plynulého příjezdu do kempu kolem nově otevřené
aquaparku (aquapark by se měl otevírat o prázdninách) tak, aby nedocházelo
k ucpávání příjezdu jak do kempu, tak i k aquaparku. Mezi velké akce dále řadíme
výstavbu nových bungalovů v kempu Merkur v hodnotě 6 mil. Kč. Budou vystavěny 4 dvojdomky a v každém dvojdomku budou 2 apartmány. Celkem tedy bude
vystavěno 8 apartmánů o celkové kapacitě 24 lůžek. Každý apartmán bude vybaven kuchyňkou a sociálním zázemím. Apartmány půjde využívat celoročně. Tyto
3 akce by měly být zrealizované do prázdnin.
V rámci rozpočtu se dále počítá s výstavbou víceúčelového hřiště v hodnotě
cca 2,9 mil. Kč. Víceúčelové hřiště bude vystavěno místo současné asfaltové plochy u rekreačního zařízení Laguna. Dále bude vybudován chodník u kulturního
domu (mezi kulturním domem a obecním úřadem), opraven chodník u pomníku
a vybudován chodník propojující promenádu s ulicí k Yachtclubu. Také bude
opravena komunikace kolem kostela a autobusové zastávky. Na tuto akci je vyčleněna částka 1 mil. Kč. Demolice kravínů za sídlištěm nás vyjde na 1,1 mil. Kč.
Demolice je v současné době již provedena.
V rozpočtu se také počítá s částkou 300.000 Kč jako půjčky občanům na podporu
bytového fondu. Dále jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky na dokončení nového
územního plánu obce (územní plán nebyl z důvodu průtahů jednání o silnici R52
a zrušených zásad územního rozvoje kraje dokončen ani v roce 2012). Dalšími rozpočtovými položkami jsou prostředky ve výši 1,05 mil. korun na školství. Tato částka
zahrnuje prostředky na provoz místní mateřské a základní školy a prostředky na nákup vybavení školy, školky. Provoz budovy školy a školky stojí cca 800.000 Kč ročně a dalších 180.000 Kč je jako úhrada za výměnu nových kotlů v plynové kotelně.
Předpokládané náklady na provoz čistírny odpadních vod jsou ve výši 2,1 mil. Kč,
provoz veřejného osvětlení spolkne 420.000 Kč, výdaje na odpadové hospodářství
předpokládáme ve výši 1,5 mil. Kč (příjem za odpad od občanů se předpokládá ve
výši 321.000 Kč). V rámci výdajů odpadového hospodářství počítáme s výdaji na vývoz odpadů, úhradu za provozování sběrného dvora (sběrný dvůr se bude otvírat
v červnu letošního roku) a nákup kompostérů do každé domácnosti.
V rozpočtu se také počítá s finančními prostředky na vypracování zastavovací
studie Pasohlávky - východ, která by měla určit zastavitelnost pozemků za hřbitovem u chatové osady. Studie bude stát cca 100.000 Kč. V současnosti spolupracujeme se zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity, která nám zpracovává
studii ozelenění obce. V letošním roce se bude také projektovat zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za hřbitovem, bude se pracovat na

Okénko starosty
projektu výstavby nového technického zázemí údržby
obce spolu s hasičskou zbrojnicí, zpracovává se projekt
cyklostezky směrem k Ivani vedle současné silnice a spolu s Brodem nad Dyjí a Dolními Dunajovicemi zpracováváme projekt cyklostezky na protilehlém břehu horní
Novomlýnské nádrže. Dále se zpracovává projekt pro
vyčištění potoka protékajícího obcí od prameniště až po
ústí do jezera. U většiny projektů se budeme pokoušet
získat dotace - pokud budou vyhlášené.
V rámci rozpočtu obce bylo schváleno poskytnutí příspěvku zájmovým organizacím, a to následovně: Svazu
žen 55.000 Kč (na masopust, hody a posezení s důchodci), hasičům 350.000 Kč (na nákup nového vozu a na činnost), fotbalistům 270.000 Kč (závlahy na hřišti a na
činnost), myslivcům 36.000 Kč na činnost (soutěže),
Červenému kříži 5.000 Kč na úklidové prostředky do ordinace lékaře a zahrádkářům 7.000 Kč na košt vín.
Od letošního roku také došlo ke změně provozování
autokempu ATC Merkur a rekreačního zařízení Laguna.
Od 1. 1. 2013 tato dvě střediska provozuje společnost Pasohlávská rekreační s. r. o., kterou vlastní Obec Pasohlávky. Společnost má 2 jednatele - paní místostarostku
Dominovou a druhým jednatelem a zároveň ředitelem
společnosti je pan Vlastimil Suchánek. Společnost Pasohlávská rekreační s. r. o. počítá s příjmy ve výši
38.830.000 Kč a výdaji ve výši 38.462.000 Kč. Nejvyšší
výdajovou položkou rozpočtu je nájem za nemovitosti,
které obec Pasohlávky společnosti pronajímá. Celkem nájemné činní 12,1 mil. Kč. Další velkou položkou jsou
mzdy a odvody za zaměstnance ve výši 8 mil. Kč. V rámci
investic v kempu bude již zmiňovaná výstavba bungalovů
a recepce s příjezdovou komunikací - tyto 2 akce bude investovat obec ze svého rozpočtu. Mimo to si společnost
nechá opravit el. rozvody v části kempu v hodnotě
0,5 mil. Kč a bude rekonstruovat jedno ze sociálních zařízení v hodnotě 750.000 Kč. Také bude potřeba vybavit
nové bungalovy a recepci. Zde se počítá s částkou
600.000 Kč. Další velkou částkou je úhrada za nákup
služeb. Celkem se počítá s výdaji ve výši 3,5 mil. Kč.
V těchto službách je úhrada za provoz letního kina, ostraha, odpady, revize, praní prádla, malování, inzerce a další.
Od půli měsíce března začala realizace projektu společnosti Thermal Pasohlávky a. s., a to výstavba páteřní
technické a dopravní infrastruktury. Výstavba je rozdělena na etapy a bude trvat 16 měsíců. V první etapě se bude
realizovat uložení sítí a výstavba nové komunikace kolem aquaparku, výstavba kruhového objezdu u aquaparku, výstavba sítí v kempu ATC Merkur (zde se bude
připojovat splašková kanalizace do obecní kanalizace
a bude vyústěná dešťová kanalizace do jezera). První etapa bude hotova do konce června. V rámci první etapy se
bude taky budovat přivaděč plynovodu z Nové Vsi do
aquaparku. Trasa povede od Nové Vsi v polích a poté podél silnice od křižovatky do Pasohlávek. V obci bude plynovod veden v ulici na Ivaň po levé straně při příjezdu do
obce a poté v ulici ke hřbitovu v trase páteřní infrastruktury. Realizace bude probíhat v dubnu a květnu. V dalších etapách bude prováděna výstavba dalších částí
páteřní infrastruktury. Bohužel v rámci této výstavby
bude několikrát rozkopána ulice ke hřbitovu (bude se zde
také provádět archeologický průzkum) a tudíž bude docházet k omezení obyvatel této ulice. Tímto se obyvatelům omlouváme a žádáme o trpělivost a shovívavost při
výstavbě.
Tomáš Ingr
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Z jednání rady
a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 18. 2. 2013

RO schvaluje:
- zprávu z inventarizace za rok 2012 obce Pasohlávky,
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2013 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Městská knihovna Břeclav,
Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav, o zajištění nákupu
a distribuce knihovních fondů,
- uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a PROSTAVBY a. s., Zengerova 2, Brno na
stavbu "ATC Merkur - bungalovy",
- uzavření Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a PROSTAVBY a. s., Zengerova 2, Brno na
stavbu "ATC Merkur - recepce a příjezdová komunikace",
- uzavření Smlouvy o dílo č. 05476/2013 a Dodatku číslo 1
Smlouvy o dílo mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a Sdružení ČOV Pasohlávky, vedoucí účastník sdružení
VHS Břeclav se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na
27. 2. 2013,
- směrnici č. 2/2013 - Interní pokyn k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v průběhu roku 2013 a k datu
účetní závěrky.
RO souhlasí:
- na základě žádosti ing. arch. Tomáše Jenčeka, Architektonická kancelář, Durďákova 49, 61300 Brno, se stavbou
mola a dráhy se zázemím pro volní lyžování, v ATC Merkur na parcelách p. č. 3162/5, 3162/6, 3162/7 a 3163/10,
vše v k. ú. Pasohlávky. Investor stavby je společnost Cable
Park s. r. o., IČ 29227372, Brno, Přízřenice, Vídeňská
149/125a, PSČ 619 00,
- s výstavbou oplocení pozemků p. č. 3163/364, 3163/365,
3163/580, 3163/708 a 3163/368 v k. ú. Mušov, stavebníkem je společnost ŽS REAL a. s. Obec Pasohlávky je vlastníkem sousedních pozemků p.č. 3163/725, 3163/343,
3163/168, 3164/180 a 3164/94 v k. ú. Mušov.
RO bere na vědomí prezentaci firmy Best Price Energy,
o. p. s., Hodonín, zabývající se dodávkou el. energie a zemního
plynu pro samosprávu.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 4. 3. 2013

RO schvaluje:
- povolení hudby a výjimku z nočního klidu v Pizza Restaurant U Laguny v ATC Merkur takto: v době rekreační sezony vždy ve dnech středa a sobota do 01,00 hod., v pátek do
24,00 hod. a pondělí, úterý, čtvrtek do 23,00 hod,
- uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno a Obec
Pasohlávky, v rámci akce "Cyklostezka Pasohlávky - Ivaň",
- uzavření Kupní smlouvy mezi smluvními stranami Obec
Pasohlávky a J. U., na prodej nerezové nádoby na víno,
- ukončení Smlouvy o nájmu pozemku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. a M. D., z důvodu výstavby parkoviště, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- Směrnici OÚ Pasohlávky č. 3/2013 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními
Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
stranami Obec Pasohlávky a TJ Zetor Pasohlávky,

- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluv-

ními stranami Obec Pasohlávky a Myslivecké sdružení
Pasohlávky,
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Český svaz žen Pasohlávky,
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Český zahrádkářský
svaz Pasohlávky,
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Český červený kříž
Pasohlávky,
uzavření Nájemní smlouvy mezi smluvními stranami
Obec Pasohlávky a Pasohlávská rekreační s. r. o.,
Výroční zprávu Obce Pasohlávky o poskytování informací podle § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012,
vyhlášení Výběrového řízení - 4. kolo, na poskytnutí
půjčky z účelového fondu Bytový fond Pasohlávky,
uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., na stavbě
"ATC Merkur, Recepce a příjezdová komunikace".

RO neschvaluje na základě žádosti provozovatele Pizza
Restaurant U Laguny v ATC Merkur, povolení k hudební
produkci a výjimku z nočního klidu do 02,00 hod. vždy ve
dnech středa, pátek a sobota v rekreační sezoně v autokempu
Merkur Pasohlávky.
RO souhlasí na základě žádosti Jednoty, spotřební
družstvo v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, s realizací stavby dle projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení "Stavební úpravy prodejny, Pasohlávky č. p. 190, poz. p. č. 652" na modernizaci prodejny potravin PJ 204 Pasohlávky, zpracované společností
Projekty Sedláková s. r. o., projekční atelier, Trboušanská
814, Dolní Kounice. RO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy.
RO ukládá Obecnímu úřadu zveřejnit Výběrové řízení 4. kolo, na poskytnutí půjčky z účelového fondu Bytový
fond Pasohlávky.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 27. 2.

ZO schvaluje:
- rozpočet Obce Pasohlávky na rok 2013 po úpravě,

- ceník stočného na rok 2013,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zrušení obecně

závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí obce,
- záměr odprodeje pozemků p. č. 5025/11 o výměře
50 m2, p. č. 5031/3 o výměře 505 m2, p. č. st. 5033 o výměře 89 m2 včetně betonového základu na pozemku p. č.
st. 5033, vše v k. ú. Pasohlávky za cenu 400 Kč/m2. ZO
ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr na odprodej pozemků ve znění dle přílohy č. 1 po úpravě,
- poskytnutí příspěvku místním organizacím: Český svaz
žen Pasohlávky ve výši 55.000 Kč, TJ Zetor Pasohlávky
ve výši 270.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky ve výši 350.000 Kč,
- uzavření Smlouvy o zástavě akcií společnosti Thermal
Pasohlávky a. s., mezi Obcí Pasohlávky, IČ: 00283461,
jako zá stav cem a Ji ho mo rav ským kra jem, IČ:
70888337, jako zástavním věřitelem, a to jako zajištění
smlouvy o úvěru, která bude uzavřena mezi Jihomoravským krajem a společností Thermal Pasohlávky a. s.
jako dlužníkem,
- podání blanketního odvolání proti rozsudku Okresního
soudu v Břeclavi ohledně určení vlastnictví u pozemku
p. č. 5073/2 v k. ú. Pasohlávky mezi Obcí Pasohlávky
jako žalobce proti V. H. jako žalovanému.
ZO bere na vědomí:
- znění smlouvy o úvěru mezi Jihomoravským krajem,
IČ: 70888337 a společností Thermal Pasohlávky a. s.,
IČ: 27714608,
- posouzení způsobilosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. dostát svým závazkům vyplývajícím ze zamýšlených úvěrů, které je zpracováno Vysokým učením
technickým v Brně,
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky "Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní
infrastruktura".
ZO neschválilo záměr budoucí směny pozemků p. č. st.
353 o výměře 117 m2, p. č. st. 350 o výměře 213 m2, části pozemku p. č. 3163/220 a části pozemku p. č. 3163/277 o výměře cca 564 m2, vše v k. ú. Mušov, ve vlastnictví Obce
Pasohlávky, za pozemky p. č. st. 310/7 o výměře 119 m2, p. č.
3163/96 o výměře 154 m2, p. č. 3163/98 o výměře 121 m2 a p.
č. 3163/104 o výměře 2.767 m2, vše v k. ú. Mušov.

Informace pro provozování tzv. "velké dopravy"
Městský úřad Pohořelice
odbor obecní živnostenský úřad
Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský
úřad, upozorňuje podnikatele provozující silniční motorovou dopravu, že dnem 1. 6. 2012 vstoupil v platnost zákon
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č.111/1994 Sb., o silnič ní do pra vě, ve zně ní poz děj ších před pi sů a dal ší
související předpisy. Novela je reakcí na již platné Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1071/2009 ze dne
21. 10. 2009.
Citovaný zákon nově upravuje podmínky pro provozování
silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím
velkých vozidel (tj. vozidel nebo souprav o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny nebo vozidel určených pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče), tj. podmínku usazePasohlávský zpravodaj

ní, dobrou pověst, finanční a odbornou způsobilost. Nově
musí každý podnikatel provozující silniční dopravu velkými
vozidly provozovat živnost prostřednictvím odpovědného
zástupce, který uvedené podmínky splňuje.
Přechodná ustanovení citovaného zákona upravují povinnosti podnikatelů, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona
byli oprávněni provozovat živnost "Silniční motorová doprava". Především se stanovuje povinnost podnikatele
v silniční dopravě provozované velkými vozidly ve lhůtě do
1 roku od nabytí účinnosti citovaného zákona požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a k této žádosti doložit
všechny potřebné doklady.
Podrobnější informace poskytne Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský úřad, popřípadě odbor
dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Oznámení obecního úřadu

VZP varuje

Oznámení o přistavení putovního kontejneru

VZP varuje před nekalými praktikami konkurence
Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši
dosavadní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění
zdravotní péče? Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený podpis vám může velice zkomplikovat život.
V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP vyčerpala všechny rezervy a nemá
prostředky na úhradu zdravotní péče. Toho využívají obchodní zástupci konkurenčních zdravotních pojišťoven
a prostřednictvím najatých prodejců se snaží klienty VZP
přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně. Jedná se o neetický způsob chování a zneužívání nekorektního mediálního
tlaku. Navíc i "nezávazný" podpis je podle nového zákona
závazný, nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte svou dosavadní zdravotní pojišťovnu.
VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve
všech zdravotnických zařízeních a tím zajistila dostupnou
a komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.
Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace médií či neseriózní aktivity konkurence.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na
infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz, popř.
www.trijednicky.cz.

Putující místo zpětného odběru elektrozařízení bude přístupno před Obecním úřadem v sobotu 6. 4. 2013 od 13.15
do 14.15 hod.. Do přistaveného kontejneru na zpětný odběr
elektrozařízení je možné umisťovat:

velké spotřebiče: ledničky, pračky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, atd.
n malé spotřebiče: vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holící strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice, atd.
n zahrada, nářadí, hobby, dílna: pily, vrtačky, křovinořezy,
elektrické nůžky na živý plot, brusky, řezačky, akušroubováky, atd.
Veškeré spotřebiče je nutné odevzdat kompletní.
n

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat před Obecním úřadem v sobotu 6. 4. 2013 od 13.15 do 14.15 hod.
Kontejnery na jarní úklid budou rozmístěny po obci
v termínu 5. 4. - 8. 4. 2013.

Obec Pasohlávky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z účelového fondu Bytový fond Pasohlávky.
Žádosti na poskytnutí půjčky se přijímají do 30. 4. 2013.
Možnost čerpání půjčky se předpokládá od 3. 6. 2013. Více
informací se dozvíte přímo na obecním úřadě nebo na stránkách obce www.pasohlavky.cz, v sekci obecní úřad a úřední
deska.
Sběrný dvůr Pasohlávky

Společnost STKO Mikulov s. r. o. přijme zaměstnance na
provozování sběrných dvorů. Jedná se o práci na sběrných
dvorech několika obcí, popř. zkrácený úvazek (cca 10 hodin
týdně) na sběrném dvoře v obci Pasohlávky. Případní zájemci
nechť se hlásí na Obecním úřadě v Pasohlávkách.

Cena spotřebitele
Vážení občané, Sdružení českých spotřebitelů každoročně uděluje Cenu spotřebitele v našem kraji. Obracíme se na
Vás, abyste nám poslali svoje návrhy na udělení této ceny.
Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že
podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který jej získal,
trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu
s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje
nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními
předpisy, ale dále při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovanou
jakost a spolehlivost. Ve své podnikatelské činnosti nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní
prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, poskytuje odborný servis apod.
Pokud víte o podnikateli, který si podle vašeho názoru zaslouží toto ocenění, sdělte nám váš návrh v podobě jméno a
příjmení podnikatele/název obchodní firmy, adresu místa
podnikání/ sídla, IČO tohoto podnikatele a důvod. (IČO a důvod nemusíte uvádět), Vyplněný návrh odevzdejte v písemné
formě na podatelnu na adrese Městského úřadu Pohořelice
nebo elektronicky vyplňte z webu Města Pohořelic prostřednictvím dotazníku soutěž@pohorelice.cz do 31. 5. 2013.
Pokud uvedete své jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo nebo e-mail, budete zařazeni do slosování
o věcné ceny, které budou předány na zasedání zastupitelstva
města Pohořelice 19. 6. 2013.
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Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za
telefon? Nebo si jen nejste jistí, jaká práva jako spotřebitelé
máte? Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatel časopisu dTest, spotřebitelům nabízí bezplatné poradenské
služby:
q Poradenství v oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší
kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky
pojistných, úvěrových či leasingových smluv a jiné) na
telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovorného.
q Telefonická poradna: 299 149 009, provozní doba:
Po - Pá: 9 - 17 hod.
q Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna
q Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na
web. stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností
zvolit si pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků na e-mail.
q Vzorové dopisy - vybrané vzory právních listin a podání vypracovaná pro konkrétní účel (ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz).
q Elektronické příručky zaměřené na nejrůznější témata
(předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny).
q Samolepku "Nevhazujte reklamu" či Kapesní tahák pro
nákup potravin pomáhající kontrolovat množství tuku,
cukru a soli v potravinách, které kupujete.
Web: www.dtest.cz

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vracení zboží,
co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcí akci či přes internet, jaká práva
máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna časopisu dTest je tu pro vás.
Pasohlávský˙zpravodaj

Řemesla a povolání

O jarních prázdninách navštívily děti
z mateřské školky knihovnu, kde děti přivítal skřítek Knihovníček, paní knihovnice
a také žáci z čtenářsko - literárního kroužku
(Tereza Dubšová, Adam Doležal, Filip
Doležal a Jiří Očko).
Tentokrát si děti v knihovně nečetly ani
neprohlížely knihy, ale společně s paní knihovnicí si povídaly o řemeslech a povoláních. Dále si žáci z čtenářsko - literárního
kroužku pro děti připravili několik ukázek
řemesel a ke každému z nich měli připravenou pěknou básničku. Úkolem dětí bylo pozorně sledovat vystoupení žáků, a potom
správně určit název řemesla. Dalším úkolem, který měly děti splnit, bylo rozpoznání
nářadí a náčiní potřebných k danému povolání. Dětem to šlo skvěle. Například věděli,
že pekař potřebuje ke své práci vařečku
a velkou mísu, švadlena látku, jehlu a nit
a paní doktorka teploměr a injekční stříkačku. Potom si dokonce na řemeslníky i zahrály. Jako zedníci stavěli vysokou zeď,
zahradníci tvořili kytičky a kadeřníci vytvářeli účesy.
Po jarních prázdninách knihovnu navštívili i žáci základní školy. Také oni si
s paní knihovnicí povídali o řemeslech
a o povoláních. Seznámili se s rozdílem
mezi řemeslem a povoláním. Snažili se
rozpoznat, zda jejich rodiče vykonávají
povolání či řemeslo. A také si své nabité
znalosti ověřili v připravených hádankách
a křížovkách. Nakonec došlo i na tvoření
a bylo vidět, že práce s papírem, nůžkami,
lepidlem a pastelkami šla školákům skvěle
od ruky.
Děti program velice zaujal a všechny
byly moc šikovné. No a kdo ví, možná, že
mezi těmito dětmi seděli budoucí lékaři,
pekaři či inženýři. To nám však ukáže až
čas.
Kratochvílová Alena

Fotografie si můžete prohlédnout na
webových stránkách knihovny:
www.knihovnapasohlavky.webk.cz
Pasohlávský˙zpravodaj
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Pasohlávská s. r. o. informuje

Nebuďme "zvířata"

Turistické informační centrum Pasohlávky bude letos v provozu od 4. května.
Provozní doba
květen (víkendy, svátky)
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
červen:
po - ne
9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
červenec, srpen:
po - ne
9.00 - 12.00 12.30 - 19.00
září:
po - ne
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Občané s trvalým pobytem v obci si zde mimo jiného mohou zakoupit permanentní vstup do ATC Merkur na období květen - říjen
dospělý
200 Kč
děti od 5 do 13 let
100 Kč
povolení k vjezdu (auto, moto)
300 Kč
Volné vjezdy pro místní občany budou vydávány jen po předložení technického
průkazu vozidla, ve kterém bude uveden majitel vozidla, který bydlí v Pasohlávkách.

Pořídit si domácího mazlíčka bývá
nejen výchovné pro děti, ale i příjemné
pro dospělé, kteří se těší z jeho přítomnosti. Mazlíček však vyžaduje i určitou péči,
zejména pak, jedná-li se o pejska.
Čím dál víc lidí se poslední dobou
zmiňovalo o problému psích exkrementů nejen na místní promenádě, ale i jinde
po obci, kde všude lidé chodí venčit své
miláčky. Na tento problém bylo ve zpravodaji upozorňováno už několikrát. Po
obci byly rozmístěny odpadkové koše se
sáčky zdarma určené právě na sběr psích
výkalů. Navíc, majitel pejska, který záměrně po svém mazlíčkovi neuklízí,
může být dokonce pokutován.
Nebuďme proto jako ta zvířata, uklízejme po nich a udržujme tak naši obec
v čistotě. Vždyť při procházce po promenádě je přece lepší se kochat výhledem na
Pálavu, než se neustále dívat pod nohy,
abychom si domů na botě nepřinesli nevítaný dáreček.

ATC Merkur připravuje na květen
11. 5. - Zahájení turistické sezony
Předběžný program: Mažoretky z Pohořelic, Funny Angels, Novoveská Štístka, Elán Revival, Marek Ztracený, Škwor, Desmod, Děda Mládek Illegal Band,
Kristovy léta. Moderuje: Ondřej Blažmen Blaho. Doprovodný program: Bambiliónský MILKY BAR Fešáka Pína, Klub historického šermu Baštýři, ohňová show MYSTICKÁ ČAS, ohňostroj. Dílničky pro všechny dětičky - o. s. KICHOT, dílna
se středověkou kuchyní, atrakce pro děti, slosování vstupenek o ceny. Vstupné
50 Kč děti, dospělí 100 Kč. Od 9.00 - 16.00 bude probíhat čištění dna velké Laguny
v rámci projektu EKOPOTÁPĚČ 2013. Kompletní program najdete v příštím čísle
zpravodaje nebo na www.kemp-merkur.cz.
23. 5. - 26. 5. - Euro Bike Fest Mušov 2013. Více na www.eurobikefest.cz
Marcela Čáslavová

Víno opět teklo proudem
Víno není typické pouze pro státy, jako je Francie, Itálie, či Portugalsko, ale
i pro naši malou republiku, zejména pak pro Jižní Moravu a její Pálavské vrchy.
Nyní nastala pravá doba pro to, aby se vinaři pochlubili se svou úrodou, a proto se
konají po celém kraji ochutnávky vín, například Výstava vína v Mikulově, v Pavlově, v Březí, v Novosedlech, v Klentnici atd.
Tradiční výstava vína v Pasohlávkách proběhla šestnáctého března v místním
kulturním domě. Letos bylo k ochutnávce připraveno celkem 384 vzorků, které
přišlo okoštovat téměř tři sta platících návštěvníků. Pořadatelé tak mohou být opět
s návštěvností naprosto spokojeni. Cenu starosty obce Pasohlávky za pět nejlépe
hodnocených vzorků získal Vinný sklep U Šťastných v Pasohlávkách. K vínu patří
i hudba, a tak už tradičně hostům zahrála cimbálová kapela ze Vsetína, která hosty
nejen roztančila, ale i rozezpívala. Veselá nálada pak celý sál ovládala až do pozdních hodin.
Bc. Simona Jelénková

Bc. Simona Jelénková

Společenská
kronika
Jubilanti duben

Kučerová Jiřina
86 let
Minaříková Anna
85 let
Pinkavová Jindřiška
80 let
Pinkavová Vojtěška
79 let
Suchánková Božena
75 let
Ferby Alfréd
74 let
Hájek Zbyněk
66 let
Chludilová Jiřina
61 let
Sirbu Zdeňka
55 let
Kratochvílová Alena
50 let
Jubilantům blahopřejeme a přejeme zdraví, štěstí a pohodu.

Narození

Zetor Pasohlávky
Vážení spoluobčané, chtěl bych touto formou poděkovat starostovi p. T. Ingrovi, místostarostce p. M. Dominové a i zastupitelům naší obce, kromě jedné paní
zastupitelky, která se staví negativně k modernizaci a zlepšení našeho fotbalového
hřiště, za to, že se rozhodli dát nemalou dotaci na vybudování závlahového systému v hřišti. Patří jim velké díky, poněvadž našim fotbalistům ušetří spousty
vynaložených sil a času, když museli v parných a suchých dnech hřiště zavlažovat
ručně. Máme štěstí, že v zastupitelstvu jsou lidé, kteří kopané v naší obci fandí
a mají zájem na modernizaci fotbalového hřiště.
Chtěl bych se ještě touto formou našich občanů, hlavně tatínků, zeptat, jestli by
neměli zájem v naší obci vést žákovskou kopanou. Pokud by zájem byl, prosím
vás, dejte mi vědět, abychom mohli zahájit spolupráci, díky!!!
Takže na závěr ještě jednou velké děkuji a doufám, že vás fotbalisté nezklamou
a dobrými výkony a výsledky vám předvedou, že podporovat kopanou v naší obci
stojí za to. Díky!!!
Informace poskytl předseda TJ Zetor: Šnepfenberg Lukáš

Dne 28. února se manželům Anně
a Radkovi Klementovým narodila dcera Dominika.
Dne 9. března se Petře Švárné a
Jozefu Májkovi narodil syn William.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a Dominičku s Williamem vítáme
mezi nás.
Alena Slabá
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