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Vážení spoluobčané,
rada obce na svém za se dá ní dne 20. 8.2012

schvá li la Na ří ze ní obce Pa so hláv ky č. 1/2012,
kte rým se vy dá vá "Tržní řád". Toto na ří ze ní
bylo schvá le no na zá kla dě an ke ty ob ča nů na in -
ter ne tu k té ma tu zá ka zu po do mní ho pro de je.
V naší obci se po hy bu jí čím dál čas tě ji růz ní po -
kout ní po do m ní pro dej ci, kte ří v pře vážné vět ši -
ně na bí ze jí "vý hod něj ší" do dáv ky elek tři ny,
te le fo no vá ní, či ji ných růz ných vý rob ků. Spí še
však do chá zí ke kla má ní zá jem ců a pří pad né mu  
vlou dě ní se do domu za úče lem okrást oby va te -
le. Na po pud ob ča nů jsme usku teč ni li an ke tu na
fa ce boo ku, kde se dr ti vá vět ši na ob ča nů, kte ří
mají pří stup k fa ce boo ku, vy já d ři la, že by sou -
hla si la s pří pad ným schvá le ním zá ka zu po do m -
ní ho pro de je. Je li kož však ne lze vy dat pou hý
zá kaz po do mní ho pro de je, bylo nut né zpra co vat 
Na ří ze ní obce o tržním řádu, kte ré ob sa hu je
i zá kaz po do mní ho pro de je. Na ří ze ní bylo nut né
za slat Kraj ské mu úřa du Ji ho mo rav ské ho kra je
ke schvá le ní, po od sou hla se ní Kraj ským úřa -
dem jsme Na ří ze ní schvá li li v Radě obce a poté
bylo nut né vy vě še ní po dobu 15 dnů, aby Na ří ze -
ní vstou pi lo v plat nost. V sou čas nos ti je Na ří ze ní 
plat né. Vy zý vá me vás, po kud se bude po obci
po hy bo vat ja ký ko liv po do m ní pro dej ce, kte rý
bude ob chá zet do mác nos ti s ně ja kou na bíd kou,
abys te za vo la li na obec ní úřad, po pří pa dě pří -
mo Po li cii ČR.

Kon cem září byla ko neč ně za há je na vý stav -
ba sběr né ho dvo ra u hřbi to va. Vý stav ba sběr -
né ho dvo ra měla být za há je na v úno ru
a ukon če na v čer ven ci. Je li kož však bylo Čes ké
re pub li ce ze stra ny Ev rop ské unie po za sta ve no
pro plá ce ní do ta cí z dů vo du ur či tých ne jas nos -
tí, veš ke ré in sti tu ce po za sta vi li po de pi so vá ní
smluv k po skyt nu tí do ta cí. Toto se do tklo i sběr -
né ho dvo ra, kde se če ka lo na pod pis smlou vy
o po skyt nu tí do ta ce ze stra ny Mi nis ter stva
život ní ho pro stře dí, resp. Stát ní ho fon du život -
ní ho pro stře dí. Po uvol ně ní fi nan cí ze stra ny
Ev rop ské unie byla smlou va Stát ním fon dem
život ní ho pro stře dí za čát kem září po de psá na.
Tudíž moh la být ko neč ně vý stav ba sběr né ho
za há je na. 

Tomáš Ingr

Okénko starosty Re vo lu ce v na klá dá ní
s od pa dy - ISNO

In te li gent ní sys tém na klá dá ní s od pa dy (ISNO) umožňuje do mác -
nos tem po ho dl ně tří dit od pad a ovliv nit, jak vy so ká bude je jich plat ba
za od pa dy. Tří dě ní od pa dů je díky ISNO stej ně po ho dl né jako vy ha zo -
vá ní od pa dů do ná do by se směs ným od pa dem avšak eko no mič těj ší
a eko lo gič těj ší.
Milí čte ná ři,

od no vé ho roku mo hou obce zvý šit roč ní po pla tek za od pa dy až na
1000 Kč na oso bu. Cí lem to ho to opat ře ní je ule vit obec ním roz počtům
od mnoh dy sta ti sí co vých do plat ků za likvi da ci směs né ho od pa du. Při -
tom z prů zkumů vy plý vá, že až 80% od pa du pro du ko va né ho v na šich
do mác nos tech je možné zno vu využít a jen zby lých cca 20% od pa du
musí skon čit v po pel ni ci na směs ný od pad. Ne mys lí me si, že je moud ré
vy ví jet stá le vět ší tlak na peněženky ob ča nů a pro to jsme se roz hod li, že
je tře ba upra vit stá va jí cí sys tém na klá dá ní s od pa dy tak, aby se co nej ví ce 
snížilo množství netří dě né ho od pa du, za jehož likvi da ci je nut né pla tit
a úměr ně tomu se zvý šil po díl tří dě né ho od pa du, za kte rý na o pak obec
do sta ne za pla ce no. Dne 8. 8. 2012 rada obce Pa so hláv ky roz hod la, že od
1. 10. 2012 bude spuš těn pro jekt s ná zvem In te li gent ní sys tém na klá dá ní
s od pa dy zkrá ce ně ISNO, kte rý má za cíl, aby:

1) tří dě ní od pa dů bylo stej ně po ho dl né jako vy ha zo vá ní od pa du
do po pel ni ce se směs ným od pa dem - do mác nos ti, kte ré ješ tě ne -
ma jí ná do by na tří dě ní od pa dů, si o ně mo hou zažádat na obec ním
úřa dě. Kdo nemá prostor na ná do by, do sta ne pyt le na tří dě ní od pa -
dů se sa dou čá ro vých kódů,

2) tří dě ní od pa dů bylo vý hod né - do mác nos ti, kte ré bu dou po cti vě
tří dit od pad, mo hou do sáh nout snížení po plat ku až do výše 70%
sta no ve né ho po plat ku (v pří pa dě, že např. pě ti člen ná ro di na bude
zod po věd ně tří dit, může v ná sle du jí cím roce mís to 2500 Kč, za -
pla tit pou ze 750 Kč),

3) tří dě ní od pa dů bylo ne všed ní - každé čtvrt le tí bude zve řej ňo vá -
no hod no ce ní jed not li vých do mác nos tí,

4) plat ba za od pa dy byla spra ved li vá - do mác nost, kte rá tří dí od pa dy,
bude pla tit za od pa dy méně než do mác nost, kte rá od pa dy netří dí.

Zá kla dem sys té mu jsou ná do by opat ře né čipy s uni kát ním čí sel ným
kó dem (popř. pyt le s čá ro vý mi kódy), kte rý se při vý sy pu na čte a uloží
do da ta bá ze. Tím vznik ne in for ma ce, ko lik kte rá do mác nost ode vzda la
od pa dů. Po uza vře ní čtvrt le tí do jde k vy účto vá ní, kdy se do mác nos tem
při pí ší bo nu sy podle cel ko vé ho ob je mu a po mě ru tří dě né ho a směs né ho
od pa du. Od mě nou bude snížení po plat ku za od pa dy na ná sle du jí cí rok.
Na www.stko.cz bude vy tvo ře na spe ci ál ní sek ce ISNO Pa so hláv ky
s uživa tel ský mi účty, kde každý bude moci sle do vat, jaký ob jem od pa du
vy tří dil, jaký bo nus mu za to byl při psán a jak si vede v žeb říč ku nej lep -
ších tří di čů. Od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 bude pro jekt spuš těn v tzv.
zku šeb ním pro vo zu, kdy se do la dí pří pad né ne do stat ky (bo nu sy už bu -

http://www.stko.cz
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Revoluce . . .
Vážení spo lu ob ča né,

v pá tek 12. 10. a v so bo tu 13. 10. 2012 se usku teč ní vol by do Za stu pi tel -
stva Ji ho mo rav ské ho kra je a do jed né tře ti ny se ná tu. I když již nejsme 5 let
a 10 mě sí ců sou čás tí bý va lé ho okre su Břec lav, i přes to jsme za řa ze ni v rám ci
vo leb ní ho ob vo du se ná tu v okre se Břec lav. Pro to se vol by do se ná tu usku teč -
ní i v naší obci.

Co se týče vo leb do Za stu pi tel stva Ji ho mo rav ské ho kra je, chci vás vy zvat, 
abys te se vo leb zú čast ni li a s roz mys lem si zvo li li stra nu a kan di dá ty, kte ré
bu de te vo lit. Za stu pi tel stvo Ji ho mo rav ské ho kra je ovliv ňu je dění bez pro -
střed ně se tý ka jí cí i naší obce a vás, ob ča nů Pa so hlá vek. Za stu pi te lé JMK
roz ho du jí o růz ných záležitos tech, např. o slu čo vá ní či ru še ní škol, o ru še ní
lůžek v ne moc ni cích, o do pra vě v kra ji a také v rám ci roz vo je lá zeň ství o in -
ves to vá ní do lá zeň ství v naší obci. Je li kož nás vel ké stra ny, za stou pe né
v par la men tu a na úrov ni kra je pře svěd ču jí, že až tak ne hle dí na zá jmy ob ča -
nů, ale spí še na své vlast ní zá jmy, či zá jmy svých po li tic kých stran, ape lu ji na
vás, abys te svůj hlas dali ra dě ji ně ja ké men ší stra ně. Mys lím si, že po kud bude 
v Za stu pi tel stvu JMK např. 10 ma lých stran, kte ré pře sáh nou 5% hra ni ci pro
vstup do Za stu pi tel stva JMK, bu dou tyto stra ny mu set spo lu pra co vat a bu dou
mu set hle dět na zá jmy ob ča nů kra je, než když jsou v Za stu pi tel stvu JMK 4 vel -
ké stra ny, kte ré se vždy mezi se bou do hod nou a ne hle dí až tak na zá jmy
ob ča nů. Ne u stá le nás pře svěd ču jí o tom, že při vo leb ních kam pa ních sli bu jí
a po vol bách ne pl ní to, co před vol ba mi sli bo va li. Mys lím, že již na sta la doba
pro změ nu na úrov ni kra jů a za 2 roky při par la ment ních vol bách. Ne boj te se, že 
by váš hlas pro pa dl, když bu de te vo lit ma lou stra nu. Prá vě na o pak, ube re te sílu
vel kým stra nám a možná do po můžete ke změ ně po li tic ké ho pro stře dí v na šem
stá tě. Ur či tě je lep ší se vo leb zú čast nit, svůj hlas dát malé stra ně (pří pad ně
v hor ší va ri an tě vho dit ne plat ný hla so va cí lís tek), než se vo leb ne zú čast nit.
Svou ne ú čas tí ve vol bách při spě je te k tomu, že fi nanč ní pří spě vek od stá tu do -
sta nou po li tic ké stra ny, kte ré ve vol bách uspě jí. Každý jed not li vý ob čan, kte rý
se ne zú čast ní vo leb, pomůže tomu, že stát vy pla tí fi nanč ní pří spě vek za ne o de -
vzda ný hlas v ur či tém po mě ru stra nám, kte ré ve vol bách uspě jí. Tudíž se vo leb
zú čast ně te a uber te fi nan ce, kte ré do stá va jí od stá tu (potažmo od nás všech) po -
li tic ké stra ny.

Tomáš Ingr
An ke ta

- obec ní pe čo va tel ka

dou na čí tá ny). V říj nu bude ob ča nům
do ru čen po drob ný ná vod k ISNO a při hla -
šo va cí hes la k vlast ním od pa do vým
uživa tel ským účtům. 
Tři dů vo dy proč pro jekt pod po řit:

1. Kdo tří dí, še t ří pe ní ze - cca 80% od -
pa du pro du ko va né ho v do mác nos -
tech je možné vy tří dit na jed not li vé
složky jako je plast, pa pír, sklo, bi o -
od pad atd. a pro dat jako dru hot nou
su ro vi nu - za od pad, kte rý je v ná do bě 
na směs ný od pad se pla tí. Čím více se
ušet ří, tím méně se vy be re na po plat -
cích od těch, co se o to za sloužili.

2. Kdo tří dí, še t ří život ní pro stře dí -
vy tří dě ný od pad (dru hot ná su ro vi na) 
z čás ti na hra dí pr vot ní su ro vi nu, kte -
rou je tře ba těžit - čím více se tří dí,
tím méně se těží.

3. Kdo tří dí, dělá obci dob ré jmé no -
je fajn, když vám ně kdo po chvá lí
např. nový účes a stej ně fajn může
být, když byd lí te ve ves ni ci, kte rá se 
může poch lu bit tře ba nad ča so vým
od pa do vým hos po dář stvím.

Účast v pro jek tu je dob ro vol ná a každý
se může svo bod ně roz hod nout, zda se zú -
čast ní. Jak již bylo ře če no, můžete po mo ci
život ní mu pro stře dí, obci a ušet řit pe ní ze.
Roz hod nu tí je na Vás.

Tým popelářů STKO

Volby 2012

V pon dě lí 3. září byli slav nost ně při ví tá ni pa nem sta ros tou To má šem In -
grem, paní mís tosta rost kou paní Mar ti nou Do mi no vou a člen ka mi SPOZ
v Pa so hláv kách noví ško lá ci v míst ní ško le. Byly jim pře dá ny malé dár ky
a pa mět ní lis ty. No vý mi žáčky jsou: Ště pán Krá lík, To máš Lu kosz, Syl vie
Sý ko ro vá a Ka ro lí na Vrš ko vá.

Alena Slabá

Při ví tá ní ško lá ků 

Vážení spo lu ob ča né,
v tom to čís le zpra vo da je na lez ne te an -

ket ní lís tek, kte rý můžete vy pl nit a ode vzdat
na obec ním úřa dě, pří pad ně jej vho dit do
schrán ky obec ní ho úřa du. Jed ná se o zís ká -
ní in for ma cí, zda by v naší obci byl zá jem o
službu obec ní pe čo va tel ky. Rada obce se
pro ble ma ti kou zří ze ní služby obec ní pe čo -
va tel ky za bý va la a od sou hla si la, v pří pa dě
zájmu ob ča nů, možnost je jí ho zří ze ní.
Služba by měla být pla ce ná a v pří pa dě, že
bu de te mít o da nou službu zá jem, vy plň te
při ložený lís tek a ode vzdej te na OÚ. V pří -
pa dě zájmu ob ča nů by se roz hod lo, zda
bude služba obec ní pe čo va tel ky v obci zří -
ze na či ni ko liv. Pro zří ze ní služby je
po tře ba mi ni mál ně 6 vážných zá jem ců.
Obec ní pe čo va tel ka by zá jem ce, kte ří po -
de pí ší s obcí smlou vu, na vště vo va la vždy
v pra cov ní dny mezi 7.00 hod. - 15.30 hod.
V pří pa dě zájmu o ví ken do vé za jiš tě ní
služby by se o dané va ri an tě dalo jed nat.
Se znam čin nos tí obec ní pe čo va tel ky
a před běžná cena za úko ny jsou uve řej ně ny 
v an ket ním líst ku. 

Tomáš Ingr
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Z jednání rady obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 20. 8. 2012

RO schva lu je:
- změ nu pro voz ní doby v re stau ra ci La gu na v mě sí cích

září a ří jen dle před ložené ho ná vr hu,
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti GAR DEN Stu dio,

s. r. o., U Zo o lo gic ké za hra dy 2, Brno - Bys trc, bez plat -
né užívá ní po zem ků v k. ú. Mu šov, čás ti par cel
p. č. 2553/6 a 3227, pro ko ná ní akce "Mu šov 2012",
kte rá se bude ko nat ve dnech 11. - 12. 9. 2012. Jed ná se
o před vá dě cí akci za hrad ní a ko mu nál ní tech ni ky,

- Na ří ze ní obce Pa so hláv ky č. 1/2012, kte rým se vy dá vá 
"Tržní řád",

- zá měr pro nájmu po zem ků na vý sad bu bi o ko ri do rů, bi -
o cen ter, vě t ro la mů a ale jí, kte ré by re a li zo va lo ob čan -
ské sdružení ŠA RO VEC, o. s., Vy še hrad ské 907,
Hluk, v pří pa dě úspěš né žádos ti na do ta ce na MŽP ČR
z ope rač ní ho pro gra mu život ní ho pro stře dí. Ně kte ré
z uve de ných po zem ků jsou za hr nu ty do plá nu spo leč -
ných opat ře ní, kte ré bude re a li zo vat Po zem ko vý úřad,
pro to je po tře ba tyto ošet řit vý po věd ní lhů tou,

- na zá kla dě žádos ti D. a M. S. změ nu uložení inženýr -
ských sítí pro vý stav bu RD na par ce le p. č. 4933/105,
dle při ložené ho vý kre su. Nově bu dou sítě vo do vod ní
a ka na li zač ní pří poj ky uloženy a ve de ny v ko mu ni ka -
ci, ležící na par ce lách 4933/104 a 4933/102. Re a li za ce
sítí bude pro ve de na také v sou la du se změ nou za ne se -
nou i v PD. Po uložení po tru bí bude ko mu ni ka ce uve -
de na do pů vod ní ho sta vu,

- uza vře ní Do ho dy o úhra dě po plat ků z uby to va cích za -
ří ze ní mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a R. Z.,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho 
bře me ne a sou hla su se zří ze ním stav by mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ther mal Pa so hláv ky, a. s.,
Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. S2012.9 uza vřené podle
§ 536 a násl. zá ko na č. 513/91 Sb., ob chod ní zá ko ník,
ve zně ní poz děj ších před pi sů mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky a Jiří Kai ser, No vosed ly 381, na
re a li za ci za káz ky "Obec Pa so hláv ky - de mo li ce ze mě -
děl ské bu do vy a sýp ky".

RO sou hla sí:
- s vý stav bou zá klad ny pro Vod ní zá chran nou službu
ČČK Brno - střed v ATC Mer kur a pro ná jmem do tče -
né ho po zem ku p. č. 3163/112 v k. ú. Mu šov v sou la du
se zve řej ně ným zá mě rem obce č. 7/2012, na dobu
10 let. Rada obce sou hla sí s na po je ním zá klad ny na
inženýr ské sítě v are á lu ATC Mer kur, kte ré jsou ve
vlast nic tví obce, a do dáv kou vody z vo do vod ní ho řádu 
ATC,

- s vy jmu tím čás ti par ce ly ze ZPF na zá kla dě žádos ti
spo leč nos ti Pro jekt Point, s. r. o., Po di vín, ale pou ze
do čas ně na dobu do 31. 12. 2017, kdy sou čas né mu ná -
jem ci vy prší ná jem ní smlou va na před mět ný po ze mek. 
Obec v mi nu los ti sou hla si la s umís tě ním dvou cha tek
na tom to po zem ku, ale pou ze na dobu ur či tou,

- s před loženou pro jek to vou do ku men ta cí pro územ ní

ří ze ní na stav bu "Ro din ný dům s uby to vá ním, Pa so -
hláv ky". RO sou hla sí s na po je ním stav by na obec ní
splaško vou ka na li za ci a na vý še ním ka pa ci ty od vá dě -
ných splaš ko vých vod dle PD. In ves tor se zaváže uza -
vře ním smlou vy k úhra dě fi nanč ní spo lu účas ti na
roz ší ře ní ka pa ci ty ČOV vy poč te né po mě rem k před -
po klá da né mu ob je mu vy pouš tě ných od pad ních vod
a ná kla dům obce na jed not ku ka pa ci ty ČOV. RO sou -
hla sí s do prav ním na po je ním, kte ré vede přes po ze mek 
p. č. 4975 k. ú. Pa so hláv ky, kte rý je ve vlast nic tví Obce 
Pa so hláv ky, dle si tu a ce stav by v PD.

RO bere na vě do mí:
- in for ma ce ve dou cí ho kem pu o po čtu uby to va ných

žáků a stu den tů v ATC Mer kur včet ně vy čís le ní této
sta tis ti ky ve fi nanč ní hod no tě,

- "Zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek" ve VŘ
mimo režim zá ko na č. 137/2006 Sb. na za káz ku "Pa so -
hláv ky - re kon struk ce tech no lo gie ČSOV č. 4 a 5"
a schva lu je vý běr do da va te le na tuto za káz ku, a to spo -
leč nost VHZ - DIS spol. s r. o., Mí ro vá 25, Brno,
IČ 46961445,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - čer ve nec 2012,
- vý roč ní zprá vu ob čan ské ho sdružení Di a ko nie Brou -

mov a schva lu je po řá dá ní sbír ky použité ho oša ce ní
v obci.

Vý pis z usne se ní Rady obce ze dne 3. 9. 2012

RO schva lu je:
- na zá kla dě žádos ti ob čan ské ho sdružení Ba by box pro

odložené děti - STA TIM, Pra ha 10, pří spě vek na po ří -
ze ní no vé ho ba by bo xu v ne moc ni ci Mi lo srd ných brat -
ří v Brně ve výši 2 000 Kč,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ob čan ské sdružení
Ba by box pro odložené děti - STA TIM, Há jek 88, 104
00 Pra ha 10,

- na zá kla dě žádos ti Sbo ru dob ro vol ných hasi čů Pa so -
hláv ky po skyt nu tí pří spěv ku ve výši 6 000 Kč na za -
půj če ní euro - sta nu k za jiš tě ní zá ze mí při po řá dá ní
hasič ské sou těže dne 15. 9. 2012, 

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Sbor dob ro vol ných
hasi čů Pa so hláv ky.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti K. D., s pod ná jmem re -
stau ra ce U Tlusťocha v ATC Mer kur, na chá ze jí cí se na
par ce le st. č. 307/3, 307/4 a 307/5 v k. ú. Mu šov.

RO bere na vě do mí pře hled srov na tel ných ad mi nis tra -
tiv ních úko nů obec ní ho úřa du ve srov ná ní s ostat ní mi
úřa dy v oko lí (při ja tá a ode sla ná poš ta, czech point, ově řo -
vá ní).

RO pro jed na la žádost P. N. a J. B. a sdě lu je, že v sou -
čas né době nemá Obec Pa so hláv ky vhod ný po ze mek pro
umís tě ní dis ko té ky typu "dře vák". Zá mě rem Obce Pa so -
hláv ky je na bíd nout vhod né mís to pro vy bu do vá ní vi nár ny 
s pod zem ní dis ko té kou tak, aby pro voz to ho to za ří ze ní ne -
na ru šo val svým pro vo zem oko lí.
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Ju bi lan ti říjen
Dubš Rostislav             74 let
Mo rav co vá Eva     73 let
Pin ka vo vá Vlas ta      71 let
Úrad ník Cyril     71 let
Ko va řík Fran ti šek    69 let
Va šíč ko vá Ja ro sla va 67 let
Fa jmon Jan     67 let
Grimm Ja ro slav     65 let
Ka d líč ko vá Zden ka   65 let
Šne p fen ber go vá Lud mi la 55 let
Zápecová Alena      50 let

Na šim ju bi lan tům pře je me štěs tí,
zdra ví a spo ko je nost. 

Narození
Dne 2. 8. 2012 se manželům Ze le -

ná ko vým na ro di la dce ra Eliš ka.
Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -

me a ma lou Eliš ku ví tá me mezi nás.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Hasič ská sou těž Pa so hláv ky
V so bo tu 4. 8. se na míst ním fot ba lo vém hřiš ti usku teč ni la sou těž v požár ním úto -

ku za řa ze ná do se ri á lu Břec lav ské Hasič ské Ligy. Po ně ko li ka le tech se nám vy da ři lo 
po ča sí a tomu od po ví dal i po čet při hlá še ných mužstev. 17 mužských a 5 žen ských
týmů je na naši ligu vy so ký nad prů měr. 

Po slav nost ním ná stu pu, kte ré ho se tra dič ně účast nil i pan sta ros ta, se moh lo za čít 
zá vo dit. Už před naší sou těží jsme měli jis té cel ko vé prv ní mís to v lize, tak jsme
moh li zá vo dit bez vel kých ner vů. Za ma lou chví li se to i po tvr di lo, pro tože hned prv -
ním po ku sem jsme za běh li nový li go vý re kord ča sem 16.92s. Tím jsme jas ně
uká za li, že le tos na okre se ne má me kon ku ren ci a můžeme se rov nat s těmi nej lep ší mi
týmy v re pub li ce. Dru hý po kus se také po ve dl, ale bohužel už ne byl pod 17 vte řin.
Čas 17.08s je též vy ni ka jí cí. Dru hý tým z Poštor né le tos nemá dobrou se zó nu a podle
toho vy pa dal i je jich vý sled ný čas 18.07s. Tře tí příč ka pa t ři la mladé mu týmu z Ne -
sva čil ky za čas 18.15s. Klu ci mají roz hod ně na víc a jsou ur či tě kva lit ní tým, kte rý
má ješ tě úspě chy před se bou. 

1. Pa so hláv ky - 16.92s 2. Poštor ná - 18.04s 3. Ne sva čil ka - 18.15s
Žen ská ka te go rie je pro náš okres ta ko vá men ší ostu da a časy, kte ré do sa hu jí děv -

ča ta, nejsou zrov na vý stav ní. Těžko říci, čím je to způ so be né, ale mělo by se s tím
něco za čít dě lat. Na štěs tí k nám le tos za ví ta ly hol ky z Ho dě jic, kte ré uká za ly, jak by
se to mělo bě hat. Svůj dru hý po kus pro le tě ly drá hou za 17.74s a sta no vi ly nový žen -
ský re kord dráhy. Dru hé mís to ob sa di la děv ča ta z Ko by lí za čas 20.84s a tře tí
Tvr do ni ce s ča sem 21.63s.

1. Ho dě ji ce - 17.74s 2. Ko by lí - 20.84s 3. Tvr do ni ce - 21.63s
Po skon če ní po sled ní ho po ku su zbý va lo už pou ze vy hlá sit ví tě ze, roz dat ceny

a po há ry. Chtěl bych po dě ko vat jmé nem na še ho SDH všem li dem, kte ří po moh li
naši sou těž uspo řá dat. Už nyní máme ná pa dy, jak sou těž ješ tě do příští ho roku vy lep -
šit, aby byla zase o něco lep ší a při lá ka la ješ tě vět ší po čet družstev. 

Za SDH Pasohlávky Jakub Sirbu

Prosba 

Ani jsme se ne na dá li a prázd ni ny uply nu ly jako voda. Léto je pryč a pod zim při -
chá zí. A s ním sa mo zřej mě i škol ní po vin nos ti pro děti a mlá dež.

Aby ko nec léta ne byl tak hoř ký a smut ný, ko mi se pro kul tu ru a sport uspo řá da la
pro děti od po led ne plné her a sou těží. Po sled ní prázd ni no vou ne dě li se v pro sto ru u ka -
bin moh li před ško lá ci i ško lá ci na po sle dy vy do vá dět před tím, než je ma min ky
od ve dou do ma teř ské ško ly nebo než bu dou mu set za sed nout do škol ních la vic. Bylo
tu pro ně při pra ve no plno her a sa mo zřej mě i slad kých od měn. Na zá věr ne chy běl ani
tá bo rák, takže ma min ky moh ly všem hla dov cům po cti vě opé kat špe káč ky. Pán ské
osa zen stvo trá vi lo čas vět ši nou u hra cí plo chy a fan di lo míst ním fot ba lis tům, aby se
pak moh lo zú čast nit ná sled ných oslav ví těz ství.

Po pár ho di nách tá bo rák vy has nul, la vič ky se od kli di ly, deky po sklá da ly a ro din -
ky se ro ze šly do svých do mo vů, aby své ra to les ti při pra vi ly na po vin nos ti, kte ré je
če ka ly hned ná sle du jí cí den.                                                                                                      Si mo na Je lén ko vá

Roz lou če ní s prázd ni na mi
Dar pro Dům na půli ces ty

Máte doma star ší funkč ní jízd ní
kolo, led nič ku či au to ma tic kou prač ku
a ne používá te je?

Da ruj te pro sím tyto věci uživa te lům
služeb Domu na půli ces ty ve Vel kém
Dvo ře. Pomůžete jim v za čát cích po lo -
sa mo stat né ho byd le ní i v cestách do
prá ce.

Dě ku je vám Sdružení pěs toun ských
ro din a všich ni z Domu na půli ces ty ve
Vel kém Dvo ře.
Kon takt: 

Mgr. La di slav Ne vrk la,
ve dou cí Domu na půli ces ty, 
Vel ký Dvůr 134, 691 23 Po ho ře li ce
Mo bil: +420 731 507 403;
e-mail: nevrkla@pestouni.cz;
dum@pestouni.cz
www.dumnapulicesty.cz
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