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Obec ní úřad in for mu je

Vážení spo lu ob ča né, dne 16. úno ra se ko na lo za se dá ní 
za stu pi tel stva obce, na kte rém byl schvá len roz po čet obce 
pro rok 2011. Rád bych Vás se zná mil s in ves ti ce mi, kte ré
nás v le toš ním roce če ka jí. 

Nej vět ší in ves tič ní akcí v obci bude za tep le ní bu do vy
ma teř ské a zá klad ní ško ly. Před po klá da ná výše in ves ti ce je 
3 mil. Kč. Na za tep le ní před mět né bu do vy se nám po da ři lo
zís kat do ta ci ve výši 1,3 mil. Kč. Dal ší akcí bude re kon -
struk ce dět ské ho hřiš tě na síd liš ti. Re kon struk ce bude
spo čí vat v kom plet ní vý mě ně her ních prv ků dět ské ho hřiš -
tě, vý sad by ze le ně a te rén ních úprav. Před po klá da ná výše
in ves ti ce je 1,5 mil. Kč. Dal ší mi ak ce mi bu dou: vý mě na
oken v kul tur ním domě (v loň ském roce se tato akce ne u -
sku teč ni la) a v bu do vě obec ní ho úřa du, vy bu do vá ní
chod ní ku ko lem bu do vy bý va lé fary (dnes pen zi on u Sva té
Anny), roz ší ře ní vý jez du od Jed no ty, dal ší nut né opra vy
pře čer pá va cích sta nic obec ní ka na li za ce, vý mě na re tar dé rů 
v uli ci k Yachtclu bu, ná kup no vé ho za ří ze ní do fit ness, do -
kou pe ní pří slu šen ství k nově po ří ze né mu obec ní mu
trak to ru, opra va věžních ho din na kos te le, pře su nu tí pří sta -
viš tě z dů vo du hrozby ukon če ní pla veb par ní ku do obce,
po kra čo vá ní v po sky to vá ní půj ček na opra vy domů. V roz -
počtu obce jsou také vy čle ně ny pro střed ky na do kon če ní
no vé ho územ ní ho plá nu obce (územ ní plán ne byl z dů vo du 
prů ta hů jed ná ní o sil ni ci R52 do kon čen v roce 2010). Dal -
ší mi roz počto vý mi položkami jsou pro střed ky ve výši
1 mil. ko run na škol ství. Tato část ka za hr nu je plat by za
žáky v zá klad ní ško le v Dr nhol ci a Po ho ře li cích, pro střed ky
na pro voz míst ní ma teř ské a zá klad ní ško ly a pro střed ky na
ná kup vy ba ve ní ško ly, škol ky a cvi čeb ny. Pro voz bu do vy
ško ly a škol ky sto jí cca 600.000 Kč roč ně. Před po klá da né
ná kla dy na pro voz čis tír ny od pad ních vod jsou ve výši
1,765 mil. Kč, pro voz ve řej né ho osvět le ní spolk ne
500.000 Kč, vý da je na vý voz ko mu nál ních od pa dů před po -
klá dá me ve výši 1,3 mil. Kč (pří jem za od pad od ob ča nů se
před po klá dá ve výši 275.000 Kč). Z toho je pa tr né, že obec
do plá cí na vý voz od pa dů přes 1 mil. Kč. Za stu pi tel stvo obce
i tak roz hod lo o po ne chá ní výše pla teb za od pa dy ve výši
350 Kč za ob ča na, popř. ne mo vi tost.

V au to kem pu Mer kur je le tos na plá no ván dal ší od kup
po zem ků ve výši 2 mil. Kč, ná kup a umís tě ní 10 no vých
cha tek ve výši 3,7 mil. Kč. Dále by měla být zpra co vá na
pro jek to vá do ku men ta ce na re kon struk ci re kre ač ní ho za -
ří ze ní La gu na a pro jek to vá do ku men ta ce k de mo li ci
kra ví nů za síd liš těm.

Spo leč nost EKO - KOM, a. s. (jed ná se o spo leč nost,
kte rá má na sta ros ti evi den ci tří dě né ho od pa du) vy hlá si la
na pod po ru zkva lit ně ní tří dě né ho sbě ru od pa dů pro
všech ny obce v Ji ho mo rav ském kra ji, kte ré jsou za po je ny 
do sys té mu EKO-KOM, pro rok 2010 sou těž s ná zvem
"My tří dí me nej lé pe". Cí lem této sou těže je pod ní tit zá -
jem ve řej nos ti a obcí o správ né na klá dá ní s od pa dy
a zvý šit po čet oby va tel v na šem kra ji, kte ří své od pa dy
pra vi del ně tří dí. Soutěžící obce jsou pro úče ly sou těže
roz dě le ny podle po čtu oby va tel do čtyř ka te go rií (obce
nad 10.000 oby va tel, obce od 2.001 do 10.000 oby va tel,
obce od 501 do 2.000 oby va tel a obce do 500 oby va tel).
Pro vy hod no ce ní sou těže byla použita data za ob do bí
roku 2010. Obec Pa so hláv ky je v ka te go rii obcí od
501 oby va tel do 2.000 oby va tel a v této ka te go rii se umís -
ti la na pěk ném 14. mís tě z cel ko vé ho po čtu 273 obcí.
Z okol ních obcí se lépe umís ti ly No vosed ly, kte ré jsou na
4. mís tě a Per ná na 5. mís tě. Za námi je pak Klent ni ce na
20. mís tě, Pav lov na 33. mís tě a Ivaň na 48. mís tě. Dále
jsou vy hod no co vá ny vý sled ky sbě ru využitel ných složek
od pa du (sběr elek tro od pa du), kde se naše obec ve ve li -
kost ní ka te go rii od 501 do 2.000 oby va tel umís ti la na
29. mís tě. Z okol ních obcí se lépe umís ti ly No vosed ly,
kte ré jsou na 2. mís tě, Per ná na 19. mís tě, Klent ni ce na
20. mís tě a nej bližší umís tě nou obcí za námi je Ivaň na
56. mís tě. Mys lím si, že umís tě ní naší obce je na pěk né
po zi ci a za to Vám, ob ča nům, kte ří od pad tří dí, dě ku je me.
A pro ty, kte ří ješ tě netří dí, je to k za myš le ní, zda by i oni
moh li při spět k lep ší mu umís tě ní naší obce v této sou těži
a sa mo zřej mě hlav ně k ohle du pl nos ti vůči život ní mu pro -
stře dí a pří ro dě.

Tomáš Ingr

Okén ko sta ros ty

n Po pla tek za psa je splat ný do 31. 3. 2011
n Po pla tek za od voz  ko mu nál ní ho  od pa du je splat -

ný do 31. 3. 2011

n Kdo má zá jem o masáže, kte ré by pro bí ha ly 1x
týd ně v naší obci, ať se na hlá sí do 23. břez na na
obec ním úřa dě. V pří pa dě ma lé ho zájmu se
masáže ko nat ne bu dou.                    
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Vý pis z usne se ní Rady obce ze dne 24. 1. 2011
RO schva lu je:

- uza vře ní Nájem ní smlou vy č. 2/2011 mezi L. V.
a Obcí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky
a Lod ní do pra vou Břec lav, s. r. o., Haš ko va 3376,
690 02 Břec lav, za úče lem umís tě ní ná stup ní ho mola
k pří sta viš ti v ATC Mer kur k pro vo zo vá ní lod ní do -
pra vy na hor ní No vo mlýn ské nádrži,

- uza vře ní ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky
a Lod ní do pra vou Břec lav, s. r. o., Haš ko va 3376,
690 02 Břec lav, za úče lem umís tě ní 2 ks dře vě ných
bu něk v blíz kos ti pří sta viš tě v ATC Mer kur,

- zá měr od pro de je čás ti po zem ku nově ozna če né ho
jako p. č. 4933/196 o vý mě ře 196 m2 v k. ú. Pa so hláv -
ky, ve de ný na LV 10001 pro obec Pa so hláv ky, kte rý
vzni kl po vy ho to ve ní ge o me t ric ké ho plá nu č. 582 -
268/2010 jako část pů vod ní par ce ly p. č. 4933/133.
Navržená cena za od pro dej je 100 Kč/m2,

- zá měr pro nájmu čás ti po zem ků p. č. 5050, 5051/1
a 5053/1 v k. ú. Pa so hláv ky, ve de né na LV 10001 pro
obec Pa so hláv ky, o cel ko vé vý mě ře 120 m2, na dobu
10 let ode dne pod pi su ná jem ní smlou vy za úče lem
vy bu do vá ní zá klad ny pro hasič ský sport, a to za cenu
1 Kč/m2/rok,

- uza vře ní smlou vy o dílo č. 2011011 uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a Ing. To má šem Rup ri chem, do tač -
ní a re a lit ní kan ce lář, Čes ko slo ven ské ar má dy 954/7,
500 03 Hra dec Krá lo vé,

- uza vře ní smlou vy o za řa ze ní TIC do sítě TIC re gi o nu
Slo vác ko mezi Re gi o nem Slo vác ko - zá jmo vé
sdružení práv nic kých osob, Ma sa ry ko vo ná měs tí 1,
695 01 Ho do nín a Obcí Pa so hláv ky,

- se znam osob dle pří lo hy č. 1, kte ré jsou opráv ně ny
k při je tí pro hlá še ní o uza vře ní manžel ství,

- žádost Ob čan ské ho sdružení LUN G TA, Dlou há 2,
110 00 Pra ha, o při po je ní obce Pa so hláv ky k me zi ná -
rod ní kam pa ni "Vlaj ka pro Ti bet" dne 10. 3. 2011,

- uza vře ní Hro mad né smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky
a In ter gra mem, Na Po ří čí 27, 110 00 Pra ha,

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní práv k užívá ní soft -
ware čís lo 6283 mezi ALIS, spol. s r. o., Ma ri án ská
538, 470 01 Čes ká Lípa a Obcí Pa so hláv ky (KEO-X
Vaz ba na Da to vé schrán ky, KEO-X Pře vod do ku -
men tů do PDF),

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní práv k užívá ní soft -
ware čís lo 6283 mezi ALIS, spol. s r. o., Ma ri án ská
538, 470 01 Čes ká Lípa a Obcí Pa so hláv ky (KEO-X
Evi den ce ne mo vi tos tí, KEO-X Oce ňo vá ní po zem ků),

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní práv k užívá ní soft -
ware čís lo 6283 mezi ALIS, spol. s r. o., Ma ri án ská
538, 470 01 Čes ká Lípa a Obcí Pa so hláv ky (Ho me -
ban king up gra de na ver zi 7.4x).

RO sou hla sí:
- se zá mě rem pro nájmu po zem ku p. č. 3163/325 o vý -

mě ře 950 m2 v k. ú. Mu šov, ve de né na LV 10001 pro
obec Pa so hláv ky na dobu 4 let, za cenu nájmu
100 000 Kč/ka len dář ní rok,

- s po skyt nu tím mi mose zon ní ho po by tu v bun ga lo vu
v ATC Mer kur jako vý hru do tom bo ly na mys li vec ký
ples ko na ný dne 29. 1. 2011,

- s po skyt nu tím spon zor ské ho daru na Re pre zen tač ní

ples Gym ná zia Mi ku lov na zá kla dě žádos ti L. F., a to
pět dár ko vých sad obec ní ho vína, ba le no po dvou ku -
sech lah ví v každé sadě.

RO uklá dá:
- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na od pro dej

po zem ku  p. č. 4933/196 o vý mě ře 196 m2 v k. ú. Pa -
so hláv ky, za cenu 100 Kč/m2, kte rá vznik la na zá kla -
dě vy ho to ve né ho ge o me t ric ké ho plá nu č. 582 -
268/2010, jako část pů vod ní par ce ly č. 4933/133,
v k. ú. Pa so hláv ky, ve de né na LV 10001 pro obec Pa -
so hláv ky,

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem
čás ti po zem ků p. č. 5050, 5051/1 a 5053/1 v k. ú. Pa -
so hláv ky, o cel ko vé vý mě ře 120 m2, ve de né na LV
10001 pro obec Pa so hláv ky, na dobu 10 let, za cenu
1 Kč/m2/rok,

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem
čás ti po zem ku p. č. 3163/325 o vý mě ře 950 m2 v k. ú.
Mu šov na dobu 4 let za cenu 100 000 Kč/rok,

- Obec ní mu úřa du po stu po vat v sou la du s uza vře nou
smlou vou ve věci ne do držení pod mí nek ná jem ní
smlou vy mezi obcí Pa so hláv ky a K. a M. K., spo jit se
práv ní kem a do mlu vit na dal ším po stu pu k do ře še ní
vznik lé si tu a ce.

RO bere na vě do mí pro jekt na vy bu do vá ní sběr né ho
dvo ra v Pa so hláv kách in ves to rem Čist ší střed ní Po dy jí.

RO ote vře la do ru če né obál ky ke zve řej ně né mu zá -
mě ru na vý bě ro vé ří ze ní na funk ci ve dou cí ho ATC
Mer kur a RZ La gu na, zkon t ro lo va la úpl nost všech na bí -
dek dle za dá ní zve řej ně né ho zá mě ru, poté vy lou či la
2 na bíd ky, kte ré ne spl ňo va ly požado va né pod mín ky co
do ob sa hu. RO se usnes la na vy tvo ře ní vý bě ro vé ko mi se
z řad za stu pi te lů, kte ří poté roz hod nou o vý bě ru nej -
vhod něj ší ho kan di dá ta.

RO na zá kla dě žádos ti pana P. B. ne sou hla sí s od pro -
de jem čás ti po zem ku p. č. 5777 v k. ú. Pa so hláv ky.

Vý pis z usne se ní Rady obce ze dne 7. 2. 2011
RO schva lu je:

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o dílo č.1/2009 ze
dne 12. 1. 2009 mezi obcí Pa so hláv ky a L. S.,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 4/2011 mezi Obcí Pa so -
hláv ky a PRO DAKT s. r. o., Čížov 54, 586 01 Jih la va,

- pro ná jem kul tur ní ho domu na zá kla dě žádos ti Čes ké -
ho za hrád kář ské ho sva zu Pa so hláv ky ve dnech 13. 3.
a 19. 3. 2011 za úče lem po řá dá ní de gusta ce vín dne
13. 3. a vý sta vy vín dne 19. 3. 2011. Sou čas ně schva -
lu je pro mi nu tí poplatku za pronájem sálu,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o nájmu ne by to -
vých prostor ze dne 30. 9. 2009 uza vře ný mezi Obcí
Pa so hláv ky a J. B.,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě č. MSN/2010/396
o zří ze ní mís ta zpět né ho od bě ru ze dne 21. 4. 2010
mezi Obcí Pa so hláv ky a EKO LAMP s. r. o., I. P. Pav -
lo va 1789/5, 120 00 Pra ha 2,

- uza vře ní Rám co vé smlou vy o sjed ná vá ní a ve de ní
vkla do vých pro duk tů, čís lo smlou vy 8003012500,
mezi Obcí Pa so hláv ky a J&T BAN KA, a. s., se síd lem 
Po b řežní 297/14, 186 00 Pra ha 8, IČ 47115378,

- uza vře ní Li cenč ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a GE -
O DIS BRNO, spol. s r. o. La za ret ní 11a, 615 00 Brno,

- uza vře ní ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky

Z činnosti rady a zastupitelstva obce



Pasohlávský zpravodaj 3

Informace

a fir mou Lan d mann s. r. o. se síd lem Ná d ražní 58, Bře zí, PSČ 691 81 na
pro ná jem po zem ků p. č. 5144 o vý mě ře 4007 m2, p. č. 3149/14 o vý mě ře
408 m2 a p. č. 3149/12 o vý mě ře 157 m2, vše v k. ú. Mu šov,

- uza vře ní Do dat ku Smlou vy o pře vo du práv k užití díla č. 03/S/170/034/JM/10
mezi Obcí Pa so hláv ky a Čes kou cen t rá lou ces tov ní ho ru chu - Czech Tou -
rism se síd lem Vi no hrad ská 46, 120 41 Pra ha 2,

- uza vře ní Smlou vy o vzá jem ném pro nájmu č. 3/2011 mezi Obcí Pa so hláv -
ky a R. K.,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi R. K. a Obcí Pa so hláv ky,
na "Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC Mer kur Pa so hláv ky 2011",

- uza vře ní Smlou vy o nájmu ne by to vých prostor č. 5/2011 mezi Obcí Pa so -
hláv ky a J. D., dle zve řej ně né ho zá mě ru obce č. 27/2010,

- ko ná ní za stu pi tel stva obce dne 16. 2. 2011 včet ně pro gra mu jed ná ní,
- uza vře ní Smlou vy o vzá jem ném pro nájmu č. 6/2011 mezi Obcí Pa so hláv -

ky a M. L.
RO sou hla sí:

- s ukon če ním smlou vy o nájmu po zem ku ze dne 14. 12. 2005 do ho dou, uza -
vře né mezi Obcí Pa so hláv ky a J. P., na pro ná jem po zem ku p. č. 3163/573
o vý mě ře 64 m2 v k. ú. Mu šov, z dů vo du pro de je vi ni ce na před mět ném po -
zem ku,

- s žádos tí manželů A. a M. N., o od kou pe ní po zem ků p. č. 5025/9 o vý mě ře
85 m2 a p. č. 5030/4 o vý mě ře 403 m2 vše v k. ú. Pa so hláv ky,

- s na po je ním po zem ku p. č. 5051/30 se stav bou vin né ho skle pa na míst ní
ko mu ni ka ci na po zem ku p. č. 5051/1 na zá kla dě žádos ti L. N., 

- na zá kla dě žádos ti fir my PRO DAKT s. r. o. Čížov 54, Jih la va, s po řá dá -
ním hu deb ních pro duk cí a vý jim kou z doby noč ní ho kli du v době 24. 6. -
27. 8. 2011 od 22.00 hod. do 03.00 hod., 

- s navrženým do pl ně ním ce ní ku pro ATC Mer kur – vstup né pro ob ča ny
a vjezdy aut.

RO uklá dá:
- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem čás ti po zem ku p. č. 3163/573

o vý mě ře 64 m2 v k. ú. Mu šov za cenu 1 Kč/m2/rok,
- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na od pro dej po zem ků  p. č. 5025/9

o vý mě ře 85 m2 a p. č. 5030/4 o vý mě ře 403 m2, oba v k. ú. Pa so hláv ky, za
cenu 300 Kč/m2,

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem ků v k. ú. Mu šov - p. č.
5059 o vý mě ře 4123 m2 a p. č. 5080 o vý mě ře 81 m2 za cenu 2.000 Kč/ha/rok, 

- Rada obce uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem ků
v k. ú. Pa so hláv ky parc. č. 4933/179 o vý mě ře 253 m2 a 4933/182 o vý mě -
ře 203 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok,

- Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem ků v k. ú. Mu šov parc.
č. 5016 o vý mě ře 19361 m2, p. č. 5036 o vý mě ře 7391 m2, p. č. 5049 o vý mě -
ře 2010 m2, p. č. 5054 o vý mě ře 3383 m2, p. č. 5056 o vý mě ře 70369 m2,
p. č. 5058 o vý mě ře 66872 m2 za mi ni mál ní cenu 1.340 Kč/ha/rok + úhra da
daně z ne mo vi tos ti.  

RO bere na vě do mí:
- zá pis z jed ná ní ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so hláv ky ze dne 2. 2., 
- pro gram roz vo je obce Pa so hláv ky na ob do bí 2011 - 2014,
- žádost pana J. F. na pro ná jem obec ních po zem ků.

Vý pis z usne se ní Za stu pi tel stva obce (ZO) ze dne 19. 1. 2011
ZO schva lu je:

- schva lu je roz počto vé opat ře ní č. 5/2010,
- mě síč ní od mě nu ne u vol ně ným čle nům Za stu pi tel stva obce s účin nos tí od

19. 1. 2011.
ZO bere na vě do mí vy já d ře ní in sol venč ní ho správ ce JUDr. Ing. He le ny

Ho ro vé k po hle dáv ce ve výši 113.442 Kč za re kre ač ní služby po sky to va né
v ATC Mer kur Pa so hláv ky a ve výši 5.250 Kč za uby to va cí po pla tek, vůči
spo leč nos ti Sklo Bo he mia, a. s. Svět lá nad Sá za vou, Zá mec ká 550, 582 91
Svět lá nad Sá za vou. Na zá kla dě vy já d ře ní in sol venč ní ho správ ce ne bu de
uspo ko je na z dů vo du, že ma je tek spo leč nos ti ne po sta ču je na úhra du po hle dá -
vek za ma jet ko vou pod sta tou.

Z činnosti rady a zastupitelstva obce

Vážení,
ob ra cím se na Vás jmé nem ob čan -

ské ho sdružení "Stop trestu hod ným
ob chod ním prak ti kám" - STOP.

 Naše sdružení bylo založeno ob ča -
ny pod ve de ný mi re a lit ní kan ce lá ří
Pro lux Con sul ting Int. s. r. o. na obra -
nu pro ti je jím ne ka lým prak ti kám.

Nej čas těj ší mi obět mi těch to pod -
vod ní ků, se bohužel stá va jí star ší
ob ča né, kte ří ne ma jí pří stup na in ter net, 
přes kte rý náš boj ve de me a tak se vět ši -
nou ani ne do vě dí, že exis tu je vů bec
ně ja ká možnost obra ny a při chá ze jí tak
o de se ti až sta ti sí co vé část ky.

Ač ko li bylo již o této re a lit ní kan ce -
lá ři na to če no ně ko lik va rov ných
te le viz ních re por táží a na psá no ne spo -
čet člán ků, přes to se mak lé řům Pro lu ku 
stá le daří vtí rat se do příz ně lidí, kte ří
mají v úmys lu pro dat svo ji ne mo vi tost.

Na RK Pro lux je v sou čas né době
po dá no bez má la 450 trest ních ozná -
me ní na OHK v Pra ze pro po de zře ní ze 
spá chá ní trest né ho činu pod vo du.

Je li kož ovšem toto vy šet řo vá ní po -
tr vá s nej vět ší prav dě po dob nos tí
možná i ně ko lik mě sí ců a já jsem si vel -
mi dob ře vě do ma toho, že kli en ti
pod chy ce ní po mo cí te le vi ze a in ter ne -
tu, jsou pou ze tou pří slo več nou
"špič kou le dov ce". Při po myš le ní, ko -
lik lidí se za tu dobu může stát obět mi
těch to pa ra zi tů lid ské spo leč nos ti, kte ří
řádí po ce lém úze mí Čes ké re pub li ky,
mě jímá hrůza!

Dě ku ji Vám pře dem vel mi za pod -
po ru a budu dou fat, že spo leč ný mi
si la mi a pre ven tiv ní osvě tou za chrá ní me 
co nej ví ce po ten ci ál ních obě tí Pro lu ku.

S úctou a přá ním krás né ho dne
Svět la na Gla se ro vá
Pěti hos ty 73, PSČ: 25167
tel. 606 958 665
stop pro lux@se znam.cz
http://stop-pro lux.web no de.cz/.

Čes ký za hrád kář ský svaz
Pa so hláv ky

po řá dá v so bo tu

19. 3. od 12.00 hod

TRA DIČ NÍ KOŠT VÍN
  v sále kul tur ní ho domu.

K po sle chu hra je
Vsetín ská cim bá lo vá mu zi ka.

Sr deč ně zvou po řa da te lé.
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Sčí tá ní lidu, domů a bytů se
v Čes ké re pub li ce usku teč ní na jaře
2011. Roz hod ným okamžikem, ke
kte ré mu sčí tá ní pro běh ne, bude půl -
noc z 25. na 26. břez na 2011. Po pr vé
v his to rii se bu dou sčí tat všech ny
země  EU z na ří ze ní Ev rop ské ko mi -
se v je den spo leč ný rok. Ná kla dy na
sčí tá ní lidu jsou v Čes ké re pub li ce
při bližně 250 Kč na oso bu (tedy cca
10 EUR na jed no ho oby va te le, což je
při tom to způ so bu sčí tá ní část ka
v Ev rop ské Unii ob vyk lá ). 

No vin ky sčí tá ní lidu 2011
Sčí tá ní lidu, domů a bytů v roce

2011 při ne se ce lou řadu no vi nek,
kte ré sou vi se jí s tím, jak se vy ví je jí
in for mač ní tech no lo gie, ale také se
zku še nost mi z před cho zích sčí tá ní:
q For mu lá ře pružně re a gu jí na vý -

voj ve spo leč nos ti a s tím sou vi -
se jí cí le gisla tiv ní opat ře ní, nově
tak při bu de např. do taz na re gis -
tro va né part ner ství.

q Čes ký sta tis tic ký úřad při sčí tá ní 
lidu 2011 žád ným způ so bem ne -
zjišťuje vy ba ve nost do mác nos tí
ani je jich pří jmy a vý da je. Ve
sčí ta cích for mu lá řích tak nejsou
žádné otáz ky na vlast nic tví led -
nič ky, au to mo bi lu, cha ty, te le vi -
zo ru ani dal ších věcí. Z hle dis ka
vy ba ve ní do mác nos ti je pro sta -
tis ti ku důležitá pou ze otáz ka,
zda má ro di na možnost využívat 
osob ní po čí tač a při po je ní k in -
ter ne tu. 

q Nově bude možné vy pl ňo vat
elek tro nic ké sčí ta cí for mu lá ře na
in ter ne tu a ode sí lat je on - line
nebo pro střed nic tvím da to vých
schrá nek. Ten to způ sob pře dá vá -
ní in for ma cí pa t ří v sou čas nos ti
mezi nej bez peč něj ší vů bec. 

q Sčí ta cí mi ko mi sa ři bu dou asi
v  95 % pří pa dů pra cov ní ci Čes -
ké poš ty.

q Práv nic kým oso bám bude ČSÚ
ve vět ši ně pří pa dů po sí lat do -
mov ní a by to vé lis ty pro střed -
nic tvím  da to vých schrá nek. 

q V době os t ré ho sčí tá ní v roce
2011 bude všem k dis po zi ci bez -
plat né te le fon ní cen t rum s ope -
rá to ry, kte ří bu dou při pra ve ni
po mo ci se vše mi do ta zy o sčí tá -
ní. 

His to rie sčí tá ní lidu
Sčí tá ní lidu pa t ří k nej star ším sta -

tis tic kým ak cím vů bec. Na na šem
úze mí se sou pi sy oby va tel tvo ři ly už
ve stře do vě ku, kdy sloužily pa nov ní -
kům k vo jen ským a da ňo vým úče lům. 
Zpo čát ku za hr no va ly pou ze část po -
pu la ce. Za vů bec nej star ší do cho va ný
sou pis na čes kém úze mí je považován 
sou pis ma jet ku li to mě řic ké ho kos te la
z roku 1058, kte rý je sou čás tí za klá da -
cí lis ti ny knížete Spytihně va II. 

Za vý znam ný mez ník pak lze ozna -
čit rok 1753, kdy byl vy dán pa tent
cí sa řov ny Ma rie Te re zie o kaž doroč -
ním sčí tá ní lidu. No vou ka pi to lu

v his to rii sčí  tá ní oby va tel stva
v habs bur ské mo nar chii za há ji lo sčí -
tá ní pro ve de né v roce 1754. Po pr vé se
ko na lo sou čas ně a jed not ně na ce lém
úze mí sou stá tí. 

Roz sah in for ma cí i  kva li ta dat se
za ča la vý znam ně zvy šo vat od roku
1869, kdy se usku teč ni lo prv ní mo -
der ní sčí tá ní lidu na na šem úze mí.
Je di né sčí tá ní, kte ré se v no vo do bé
his to rii Čes ko slo ven ska ne ko na lo,
bylo v roce 1940  kvů li  2. svě to vé
vál ce.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu

 Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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MA SO PUST 

Ve dnech 13. 1. - 16. 1. 2011 pro bí hal ve letrh ces tov ní -
ho ru chu Re gi on tour v Brně. Obec Pa so hláv ky se pre zen -
to va la v rám ci spo leč né ho stán ku Dob ro vol né ho svaz ku
obcí Mi ku lov sko spo lu s dal ší mi part ne ry:  Měs to Mi ku -
lov, Měs to Po ho ře li ce, Míst ní akč ní sku pi na Mi ku lov sko, 
Združenie ces tov né ho ru chu Ga lant sko. Pro le toš ní pre -
zen ta ci byly kro mě na bíd ky tiš tě ných ma te ri á lů při pra ve -
ny i dal ší pro pa gač ní ak ti vi ty. Na hlav ním pó diu byly ve
čtvr tek po křtě ny dvě pu b li ka ce. Pu b li ka ce "Ryby, zvě ři -
na a víno", kte rá je fi nál ní sou čás tí pro jek tu spo lu prá ce
Mi ku lov sko a Tře boň sko spo leč ně pro zvý še ní kva li ty
služeb v ces tov ním ru chu a "Po sto pách řím ský le gií
v kra ji pod Pá la vou". Tuto pu b li ka ci, kte rá vy šla v ná kla -
du 5000 ks po křti li au to ři spo lu s řím ský mi vo já ky a také
pan sta ros ta To máš Ingr. 

Na křest na va zo va la tis ko vá kon fe ren ce, kde byly pre -
zen to vá ny Tu ris tic ké pro duk ty Mi ku lov ska a part ner ských 
re gi o nů v roce 2011 a také kva lit ní vína z Mi ku lov ské ob -
las ti. Na tis ko vou kon fe ren ci do ra zi lo více jak 50 zá jem ců
z řad no vi ná řů a zá stup ců spo leč nos tí za bý va jí cích se ces -
tov ním ru chem. 

Ve čtvr tek od po led ne zpes t řil at mo sfé ru na stán ku Mi -
ku lov ska Mužský sbor z Bře zí. Dále se v rám ci do pro vod -
né ho pro gra mu na hlav ním pó diu v so bo tu 15. 1. 2011
v od po led ních ho di nách pre zen to val náš re gi on vy stou pe -
ním folklor ních sou bo rů - Dět ské ho sou bo ru "Ja ra bá ček"
z Dr nhol ce a "Mužské ho a žen ské ho sbo ru" z Dol ních Du -
na jo vic.

V led nu pro běh ly dal ší ve letrhy - Fe ri en Mes se Ví deň
a Slo va ki a tour v Bra ti sla vě, v úno ru Ho li day World v Pra -
ze. Na těch to ve letr zích se pre zen tu je me v rám ci Czech -
tou ris mu nebo stán ku Ji ho mo rav ské ho kra je. V břez nu
nás čeká pre zen ta ce v Os t ra vě a Hrad ci Krá lo vé. Pří pad ní
zá jem ci o roz sev pro pa gač ních ma te ri á lů na plá no va ných
ve letr zích mo hou své ma te ri á ly do dat do ATC Mer kur
Pa so hláv ky do 7. 3. 2011.

Marcela Čáslavová

Pozvánka
Vážení spo lu ob ča né, 

do vo lu je me si Vás po zvat na in for mač ní se tká ní k za -
ve de ní se pa ro va né ho sbě ru bi o od pa du, kte ré se bude
ko nat ve stře du 30. břez na v 18.00 ho din v kul tur ním
domě v Pa so hláv kách.

V prů bě hu mě sí ce dub na bu dou od Vaší svo zo vé fir -
my, STKO, spol. s r. o., roz mís tě ny ná do by na bi o od pad
ke stá va jí cím třídícím hnízdům. 

Vzhle dem k tomu, že se jed ná z naší stra ny o službu
zce la no vou, kte rá bude mít do pad na každého z nás,
považuje me za svo ji po vin nost Vás s tou to no vin kou obe -
zná mit. Rádi se s Vámi po dě lí me o in for ma ce o tom, proč
a jak bi o od pad tří dit. Tří dě ním bi o od pa du pomůžete
život ní mu pro stře dí, ale také své obci uspo řit ná kla dy na
od stra ňo vá ní od pa du. Tyto ušet ře né pro střed ky pak může 
Vaše obec využít na další potřebné investice ve Váš
prospěch.

Tě ší me na Vaši ak tiv ní účast
Tomáš Hlavenka, STKO spol. s r. o.

Pre zen ta ce na ve letr zích ČR

O ma so pust ních re jích z Čech i Mo ra vy jsou do cho vá -
ny pí sem né zprá vy již ze 13. sto le tí, i když svá tek je zřej -
mě ješ tě star ší ho data. Ko lem 18. sto le tí se za ča ly po řá dat
zvlášt ní ta neč ní zá ba vy, tzv. re du ty. Zpo čát ku byly pří -
stup né jen vyš ším vrst vám, poz dě ji ši ro ké ve řej nos ti. Prv -
ní re du ta v Pra ze se ko na la v roce 1752.

Ma so pust není pří mo svát kem cír kev ní ho roku, ale
vel mi těs ně s ním sou vi sí. Je to krát ké ob do bí před za čát -
kem post ní doby, v němž se lidé ra du jí, ve se lí, po řá da jí
zá ba vy, hos ti ny a maš kar ní prů vo dy. Kla sic ké ma so pust -
ní ob do bí tr va lo 3 dny před po pe leč ní stře dou, kte rou za -
čí ná 40 den ní půst před Ve li ko no ce mi. Pro tože da tum
Ve li ko noc je po hyb li vé, byl po hyb li vým svát kem i ma so -
pust.

Jiné ozna če ní pro ma so pust je kar ne val - jed ním z vy -
svět le ní to ho to slo va je la tin ský pů vod a zna me ná to něco
jako "dát sbo hem masu", než za čne půst. Sla ve ní ma so -
pus tu může mít růz né po do by, ji nak ho prožíva jí lidé na
ven ko vě a ji nak ve měs tě.

Jak ta ko vý ma so pust pro bí hal dří ve?
(A ně kde tře ba ješ tě pro bí há.) 

Ně kdy se udá vá, že ma so pust ní ob do bí tr va lo již od
slav nos ti Tří krá lů (Zje ve ní Páně) do po pe leč ní stře dy.
Kla sic ké ma so pust ní ob do bí ale tr va lo 3 dny před po pe -
leč ní stře dou. Za čí na lo ma so pust ní ne dě lí, kdy se ro di na
se šla k bo ha té mu obě du. Poté se všich ni chys ta li k mu zi -
ce, kde se hlav ně tan co va lo, ně kdy až do rána. Také pon -
dě lí bý va lo ve zna me ní tan ce, zá ba vy a ve se lí.

Vy vr cho le ním ma so pust ní ho ve se lí bylo úte rý. Na
ten to den si každý při pra vil ně ja kou masku do prů vo du
maš kar, ně kde se hrá la di va del ní před sta ve ní. Lidé v mas -
kách ob chá ze li jed not li vá sta ve ní a pro vá dě li růz né taš ka -
ři ce. V žád ném domě ne chy bě lo malé po hoš tě ní, do spě lí
čas to do sta li i "něco pro za hřá tí", takže prů vod byl stá le
ve se lej ší. Mezi nej čas těj ší masky pa t ři li: med věd (s med -
vě dá řem), kůň, ko zel, ko mi ník, bába s nůší a mno ho dal -
ších.

Toto ve se lí všu de kon či lo přes ně o půl no ci. Po noc ný
za trou bil na roh a lidé byli vy zvá ní, aby se ro ze šli do
svých do mo vů. Za ča la totiž po pe leč ní stře da a s ní přís ný
před ve li ko noč ní půst.

Dnes se již asi na vět ši ně míst ne sla ví ma so pust v ta ko -
vém roz sa hu, jako tomu bylo dří ve. Ale ně kte ří z nás se
ur či tě v této době zú čast ní ně ja ké ho kar ne va lu nebo prů -
vo du maš kar.
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Ju bi lan ti březen
Keck Fran ti šek   78 let
Fer by o vá Bri gi ta 72 let
Buč ko vá Anna             62 let
No vot ná Kvě to sla va    67 let
Ku řit ko vá Jin dřiš ka    60 let
Brab co vá Ana stá zie    60 let
Br ve ník Jo sef           50 let
Švábenský Jiří             55 let 

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře -
je me hod ně štěs tí,zdra ví a pohody.

Alena Slabá

Společenská
kronika

V ne dě li  6. úno ra člen ky sbo ru ve spo lu prá ci s obec ním úřa dem při ví ta ly do živo ta no vé ho ob čán ka Mar ti na Ur ba -
na. Bás nič ky před nes ly děti z míst ní ško ly Adam Grimm a Te rez ka Dub šo vá..

Alena Slabá

Z čin nos ti SPOZ

Pozvánka

ZO ČSŽ v Pasohlávkách Vás zve na

Tradiční masopust
s večerním pochováváním basy,

který se koná v sobotu 5. 3. 2011 
ve 20 hodin v kulturním domě.

Masky vítány !!!                                   
Srdečně zvou pořadatelé

Dne 3. dubna v 15.00 hod se v kulturním domě v Pasohlávkách uskuteční

 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES A BUCHTOBRANÍ
"Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety

a strýce, bude veseleji, když nás bude více ..."

Pro děti jsou připraveny hry, soutěže a tanec, maminky, babičky a tety se
mohou inspirovat recepty a ochutnávkou buchet a samy přinést na ochutnání

vlastní buchtu.

(Občerstvení s sebou, vstupné zdarma, přinesení buchty není povinné, ale vítané.)


