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Vážení spo lu ob ča né, 
pro střed nic tvím obec ní ho zpra vo da je Vás le tos po pr vé

zdra vím, pře ji všem v dal ších mě sí cích roku 2012 hod ně
zdra ví, štěs tí, lás ky a porozumění.

Spo leč nost STKO Mi ku lov, kte rá je svo zo vou spo leč -
nos tí na vý voz od pa dů, roz běh la ve dvou ob cích, a to kon -
krét ně v Dr nhol ci a Bře zí zku šeb ní pro voz k tří dě ní
a vý vo zu pa pí ru a plas tů. Rada obce Pa so hláv ky byla s tím -
to sys té mem se zná me na a sou hla sí, aby se ten to sys tém za -
ve dl i u nás v obci. No vin ka spo čí vá v tom, že se do
do mác nos tí, kte ré pro je ví zá jem, bez plat ně za půj čí 2 plas -
to vé po pel ni ce. Jed na po pel ni ce je žlutá a je ur če na na
plast, dru há po pel ni ce je mod rá a je ur če na na pa pír. Vý voz 
těch to po pel nic pro bí há 1x mě síč ně pří mo od domu, u kte -
rých jsou po pel ni ce umís tě né. Je to ob dob ný sys tém jako
v naší obci sou čas ný pyt lo vý svoz pa pí ru a plas tu, ovšem
s tím roz dí lem, že vý voz po pel nic pro bí há jed nou mě síč ně,
za tím co od voz pyt lů je 1x za 14 dnů.  Vý ho dou po pel ni co -
vé ho sys té mu je, že každá po pel ni ce, re -
spek ti ve do mác nost, bude mít svůj kód
a bude možné sle do vat, jak kte rá do mác -
nost tří dí od pad. Do bu douc na to bude
mít tu vý ho du, že do mác nos ti, kte ré bu -
dou více tří dit od pad než ostat ní, bu dou
moci zís ká vat bo nu sy z pau šál ní ho po -
plat ku za od pad, kte rý je v sou čas nos ti
350 Kč za oso bu a rok. 

Bohužel i v naší obci bude mu set do jít
ke zvý še ní pau šál ní ho po plat ku za vý voz
od pa du, avšak do mác nos tem, kte ré bu -
dou při hlá še ny do po pel ni co vé ho sys té -
mu tří dě ní, se bude množství vy tří dě né ho 
od pa du a tím i zís ka ných bo nu sů ode čí tat
od pau šál ní ho po plat ku. Tím by u těch,
kte ří po cti vě tří dí, ne mu se lo v roč ním
souč tu do jít ke zdražení po plat ku za od pad. 

Každá do mác nost, kte rá bude do sys té mu při hlá še na,
bude mít evi do vá no množství vy tří dě né ho od pa du a tím
bu dou evi do vá ny bo nu sy, kte ré se v ná sle du jí cím roce ode -
čtou do mác nos ti od cel ko vé plat by pau šál ní ho po plat ku za
od pad. V le toš ním roce prav dě po dob ně do jde pou ze k za ve -
de ní po pel ni co vé ho sys té mu a prů běžného mo ni to ro vá ní tří -

dě ní při hlá še ných do mác nos tí. V příš tím roce by se tří dě ní
moh lo vy hod no tit a poté by se mohl za vést bo nu so vý sys -
tém. Ne vý ho da to ho to sys té mu je v tom, že každá do mác -
nost, kte rá se do sys té mu při hlá sí, bude mít dal ší
2 po pel ni ce, kte ré však ne bu dou smět být umís tě né u ko -
mu ni ka cí. Každá do mác nost bude po vin na po pel ni ce scho -
vá vat a po pel ni ce umísťovat k sil ni ci pou ze ve dnech
vý vo zu. Do po ru ču ji tedy všem, kte ří bu dou mít zá jem při -
hlá sit se do po pel ni co vé ho sys té mu pro tří dě ní od pa du, aby 
vy pl ni li ná vrat ku, kte rá je vložena ve zpra vo da ji. Pří pad ně
se lze do to ho to sys té mu při hlá sit pří mo na Obec ním úřa dě.

Ve dru hém týd nu mě sí ce led na byl po ká cen strom, kte rý
ros tl dlou há léta u chod ní ku při vjez du od za stáv ky smě rem
na síd liš tě. Tím to stro mem byl pa ja san žlázna tý. O po ká ce ní 
pa ja sa nu roz hod la Rada obce na zá kla dě do po ru če ní Sprá vy 
chrá ně né ob las ti Pá la va, a to z dů vo du, že pa ja san je ne pů -
vod ní dře vi na, kte rá se množí svý mi se me ny a způ so bu je
tím vel ké pro blé my pří mo v CHKO Pá la va, ale i v okol ních

ob cích. Hlav ním dů vo dem je ale fakt, že
ten to strom je ne bez peč ný pro své oko lí
v době zhor še ných po vě tr nost ních pod mí -
nek. Při sil něj ším vě t ru vždy z to ho to stro -
mu od pa dá va ly vět  ve, kte ré byly
ne bez peč né pro pro chá ze jí cí ob ča ny.
Možná si vzpo me ne te na re por táž z te le -
viz ních no vin, kdy ve měs tě Zlí ně pa da jí cí 
vě tev prá vě z pa ja sa nu žlázna té ho za bi la
dítě. Je li kož je dře vo to ho to stro mu vel mi
křeh ké, moh la by se ta ko vá to udá lost opa -
ko vat i u nás, pro to se ra dě ji strom po ká -
cel. Za po ká ce ní pa ja sa nu žlázna té ho bude 
vy sa zen ná hrad ní strom v jiné čás ti obce.

Bě hem mě sí ce úno ra se roz běh ne vý -
stav ba sběr né ho dvo ra v uli ci smě rem ke
hřbi to vu, v pro sto ru bý va lé obec ní oplo -
cen ky. Vý stav ba by měla tr vat do kon ce

srp na, je však prav dě po dob né, že do kon če ní bude mno hem 
dří ve. Poté by mohl sběr ný dvůr za čít sloužit vám všem,
k ode vzdá ní veš ke ré ho od pa du. Pro voz ní doba se bude ve
spo lu prá ci se spo leč nos tí STKO Mi ku lov te prve při pra vo -
vat. O ote vře ní sběr né ho dvo ra a možnos tech uložení od -
pa du bu de te včas in for mo vá ni.

Tomáš Ingr

Okén ko sta ros ty
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Zá jezdy

1. PA PÍR A LE PEN KA - mod rý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

no vi ny, ča so pi sy, se ši ty, kan ce lář ský pa pír, re klam ní le -
tá ky, brožury, kni hy - bez potažených hřbe tů, pa pí ro vé
kra bi ce - roz ložené, vl ni tá le pen ka, čis té papírové obaly
a sáč ky
ŠPAT NĚ:

kan ce lář ské spo ny a svor ky, vos ko vý pa pír, mast ný a ji -
nak zne čiš tě ný pa pír*, pa pí ro vé ple ny*, uh lo vý
(pro pi so va cí pa pír), ví ce vrst vé obaly (nápojové kartony)*

2. SKLO - BA REV NÉ - ze le ný kon tej ner
SPRÁV NĚ:

sklo ba rev né, ta bu lo vé sklo, ne vrat né skle ně né lah ve od
ná po jů, vel ké skle ně né stře py, skle ně né vázy, sklenice, dózy
ŠPAT NĚ:

zr ca dla, drá tě né skla, au to sk lo*, ke ra mi ka a por ce lán,
žárov ky, zá řiv ky a vý boj ky*, lah vič ky od lé čiv, te le viz ní
ob ra zov ky a počítačové monitory

3. SKLO - POU ZE ČIRÉ (BÍLÉ) - bílý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

čiré (bílé) sklo, čiré (bílé) ne vrat né skle ně né lah ve od ná -
po jů, čiré (bílé) skle ně né vázy, skle ni ce, dózy
ŠPAT NĚ:

zr ca dla, drá tě né skla, au to sk lo*, ke ra mi ka a por ce lán,
žárov ky, zá řiv ky a vý boj ky*, te le viz ní ob ra zov ky a po čí ta -
čo vé mo ni to ry, lahvičky od léčiv

PO ZOR! Ta bu lo vé sklo do či ré ho (bí lé ho) skla NE PA -
T ŘÍ, ta bu lo vé sklo vha zuj te do ba rev né ho skla!

4. PLAS TY – žlutý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

stla če né PET lah ve, čis té mi k ro te no vé sáč ky, čis té ige li -
to vé, po ly e thy le no vé sáč ky a taš ky, čis té ke lím ky od

po tra vin (př. jo gur ty), vy plách nu té plas to vé ná do by od my -
cích pro střed ků, po ly sty ren (v malém množství př. obal od
televize)
ŠPAT NĚ:

zne čiš tě né plas to vé ná do by*, guma, mo li tan, ka be ly,
PVC*, pne u ma ti ky, li no lea* tex til z umě lých vlá ken*,
nádobky od léčiv!

5. TETRA PAK – oranžový kon tej ner
SPRÁV NĚ:

se šlápnu té kra bi ce od džusů, vína, mlé ka a mléč ných vý -
rob ků
ŠPAT NĚ:

"měk ké" sáč ky, na pří klad od kávy a růz ných po tra vin
v práš ku. Ne od ha zuj te sem ani ná po jo vé kar to ny sil ně zne -
čiš tě né zbytky potravin.

6. BI O OD PAD – hně dý kon tej ner
SPRÁV NĚ:

zbyt ky ovo ce a ze le ni ny, ká vo vá sed li na a čaje (i por co -
va né), zbyt ky pe či va, sko řáp ky va jec a oře chů, zvad lé
kvě ti ny, ze mi na z kvě ti ná čů, zbyt ky va ře ných jí del (bram bo -
ry, rýže, těs to vi ny, knedlí ky, atd.), po se če ná trá va, ple ve le,
vět vič ky, lis tí, pi li ny, hob li ny, kůra, po pel ze dře va, po de -
stýl ka a trus býložra vých i hos po dář ských zvířat, peří,
chlupy, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky

ŠPAT NĚ:
ne bez peč ný od pad (che mi ká lie, léky, po stři ky, bar vy, ba -

ter ky), do má cí elek tro spo tře bi če, drob ná elek tro ni ka
(mo bi ly, na bí ječ ky, MP3, atd.), plas ty, kovy, sklo, zr ca dla,
tex til, směs né oba ly, tetra pak, sta veb ní suť, cih ly, be ton, po -
ly sty rén, živo čiš né zbyt ky (maso, kos ti)*, po de stýl ka
a trus masožra vých zví řat*

* nej čas tě ji vho ze né od pa dy, kte ré ZNE HOD NO CU -
JÍ vy tři ďo vá ní ur či té ho dru hu od pa du!!

Tří dí te správ ně od pad?

Zá jezd na kou pá ní do Ma ďar ska
Obec Pa so hláv ky po řá dá v pá tek 2. 3. 2012 zá jezd na

kou pá ní do ter mál ní ho kou pa liš tě v ma ďar ském Gy ö ru. Od -
jezd au to bu su z au to bu so vé za stáv ky je plá no ván v 7.30 hod.
a před po klá da ný pří jezd domů je cca ko lem 17.00 hod. Cena
za vstup né na kou pá ní za 3 ho di ny po by tu je 1750 Ma ďar -
ských fo rin tů, což je cca 150 Kč. Přes ná cena bude ur če na dle
ak tu ál ní ho kur zu. Bude také možné pla tit v EU Rech. Děti
mají cenu 1250 fo rin tů. Plav ky, osuš ky, popř. župan, pan -
tofle si musí ná vštěv ník vzít s se bou.  

Ob ča né, kte ří mají zá jem se zá jez du zú čast nit, se musí na -
hlá sit do pát ku 24. 2. 2012 na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách 
osob ně, te le fo nic ky na tel. č. 519 427 710, nebo mai lem na
obec@pasohlavky.cz. Po ob sa ze ní pl né ho po čtu míst v au to -
bu se se již ne bu de možné při hlá sit, pro to do po ru ču je me
včas nou re zer va ci. V pří pa dě ne ob sa ze ní pl né ho po čtu míst
v au to bu se bude dána možnost ob ča nům z okol ních obcí. Zá -
jem ci si uhra dí vstup né, kte ré se bude vy bí rat v au to bu se.
Au to bus bude hra zen z roz počtu obce. Další výdaje vzniklé
útratou na koupališti si hradí každý individuálně.

Zá jezd do di va dla
Obec Pa so hláv ky po řá dá v so bo tu 14. 4. 2012 zá jezd do

pražské ho di va dla GOJA MU SIC HALL na mu zi kál "Bíd ní -
ci". Mu zi kál za čí ná ve 14.00 hod., před po klad od jez du
au to bu su je cca v 10.00 hod. Ob ča né, kte ří mají zá jem mu zi kál
na vští vit, se mo hou hlá sit na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách
osob ně, te le fo nic ky na tel. č. 519 427 710, nebo mai lem na
obec@pasohlavky.cz. 

Zá jem ci po na hlá še ní uhra dí vstup né ve výši 659 Kč, kte -
ré bude vy bí rá no na Obec ním úřa dě. Vstup né je nut né
uhra dit co nejdří ve po při hlá še ní. K dis po zi ci je 48 kusů vstu -
pe nek, pro to ne o tá lej te s včas nou re zer va cí. Po vy pro dá ní
všech vstu pe nek již ne bu de možné se při hlá sit. Au to bus bude 
hra zen z roz počtu obce. 

Přes ný odjezd au to bu su bude ozná men pro střed nic tvím
míst ní ho roz hla su. 

V pří pa dě, že by se au to bus ne na pl nil zá jem ci z řad míst -
ních ob ča nů a je jich zná mých, bu dou vstu pen ky na bíd nu ty
ob ča nům okolních obcí.

mailto:obec@pasohlavky.cz
mailto:obec@pasohlavky.cz


Pasohlávský zpravodaj 3

Tříkrá lo vá sbírka 2012

V sou vis los ti s no ve lou zá ko na
č. 329/1999 Sb., zá ko na o ces tov ních do -
kla dech, kte rá byla pro ve de na zá ko nem
č. 197/2010 Sb., do šlo k tomu, že od
1. 7. 2011 se ne mo hou za pi so vat děti do
ces tov ních do kla dů ro di čů a musí mít svůj
ces tov ní do klad. V této no ve le je také usta -
no ve ní, kte ré zce la ruší § 7 zá ko na č.
329/1999,  kte ré zní : "Po kud byl zá pis ob -
ča na v ces tov ním do kla du jeho ro di če
pro ve den pře de dnem 1. čer ven ce 2011,
smí i po uve de ném datu ten to ob čan pře -
kro čit hra ni ce bez vlast ní ho ces tov ní ho
do kla du s ro di čem, v jehož ces tov ním do -
kla du je za psán, nej poz dě ji do 26. červ na
2012. Zá pis ob ča na v ces tov ním do kla du 
jeho ro di če, kte rý byl pro ve den pře de
dnem 1. čer ven ce 2011, po zbý vá plat nos ti
dnem 26. červ na 2012." 

Z usta no ve ní  této no ve ly vy plý vá to, že 
od 26. červ na 2012 musí mít všech ny
děti, i ty kte ré byly dří ve za psá ny v pa sech
ro di čů, svůj ces tov ní do klad (e-pas), kte -
rý jim umožní ces to vat po ce lém svě tě,
nebo mo hou mít od 1. 1. 2012 vy dán elek -
tro nic ký ob čan ský prů kaz (e-OP), kte rý
jim bude sloužit stejně jako dospělým
občanům k cestování po EU. Platnost e-OP 
je u občanů mladších 15 let stejná jako
e-pasu tzn. 5 let.

K vy dá ní e-pasu, nebo e-OP je nut no
vždy před ložit rod ný list dí tě te, ob čan ský
prů kaz a rod ný list ro di če, kte rý o vy dá ní
do kla du žádá. Po kud již dítě vlast ni lo ces -
tov ní do klad, před klá dá se i ten to do klad.
V pří pa dě nut nos ti vy dá ní osvěd če ní
o stát ním ob čan ství, což po sou dí pra cov ní -
ci na měst ském úřa dě při jí ma jí cí žádos ti
o OP a CD, bude nut no před ložit ješ tě dal ší
do kla dy a zažádat o vy dá ní "Osvěd če ní
o stát ním občanství ČR", pla tí se správní
poplatek 100 Kč.  

Oba výše uve de né do kla dy se vy dá va -
jí ve lhů tě do 30 dnů, správ ní po pla tek
u e -OP je 50 Kč , e-pasu 100 Kč, k žádos -
ti není nut né před klá dat fotografii. 

Ne če kej te s po ří ze ním ces tov ní ho do -
kla du na po sled ní chví li před ces tou do
za hra ni čí, abys te  ne mu se li  žádat o vy dá ní
pasu typu "BLESK", kte rý se ze zá ko na
vy dá vá ve lhů tě do 15 dnů od po dá ní
žádos ti, doba plat nos ti je jen 6 mě sí ců
a dítě pla tí správ ní po pla tek ve výši
1.000 Kč. K žádos ti o vy dá ní to ho to ces -
tov ní ho dokladu je nutno předložit dvě
fotografie.  

Ing. Zdeněk Blecha
vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ Pohořelice

Ces to vá ní dětí
do za hra ni čí po
26. červ nu 2012

 Tříkrá lo vá sbírka ob no vu je sta rou li do vou
tra di ci tříkrá lo vých ko led ní ků, pře dá va jí cích
ra dost nou zvěst o na ro ze ní Kris ta a přá ní štěs tí,
zdra ví a Božího požehná ní v no vém roce.

 Ko ná ním Tříkrá lo vé sbír ky v dneš ní době
do stá vá me také možnost za po jit se do po mo ci
tr pí cím a po třeb ným li dem. 

Výtěžek  sbír ky je ur čen pře de vším na po -
moc ne moc ným, han di ca po va ným, se ni o rům,

mat kám s dět mi v tís ni a dal ším ji nak so ci ál ně zne vý hod ně ným sku pi nám, a to
zejmé na v re gi o nech, kde se sbír ka koná. Při bližně de se ti na vý no su sbír ky je
ur če na na hu ma ni tár ní a roz vo jo vou po moc v za hra ni čí.

 V so bo tu 7. led na v  od po led ních ho di nách jste moh li v uli cích naší obce po -
tkat čty ři sku pin ky ko led ní ků pod ve de ním  pí. Re na ty Doleželo vé, Jany, Anežky 
a Ma ruš ky Fer by o vých. Je jich dob rý mi "spo lu pra cov ní ky - krá ly" byli Anežka
a Voj ta Doleželo vi, On drá šek Bu ček, Na tál ka a Syl vin ka Sý ko ro vy, Ra di mek
Šne p fen berg,Voj ta, Fi lip, On d ra a Ta de á šek Fer by o vi. Za to, že jim ne by lo líto
své ho vol né ho času a byli ochot ni udě lat něco pro dru hé, jim pa t ří vel ký dík.

Vzhle dem k tomu, že nás mé dia ne u stá le stra ší vel kým zdražová ním a re fo -
ma mi, oče ká va li jsme, že le toš ní sbír ka ne bu de zda le ka tak úspěš ná, jako
v mi nu lých le tech. Po se čte ní ob sa hu po klad ni ček na obec ním úřa dě jsme ale
byli ve li ce mile pře kva pe ni.

Vel ké po dě ko vá ní pa t ří vám všem, kte ří jste jim ote vře li své do mo vy a do
po klad ni ček při spě li ja kou ko li část kou. Cel kem naši ko led ní ci vy ko le do va li
13 789 Kč (v pře poč tu na 1 oby va te le je to 18,76 Kč). Pe ní ze byly v pon dě lí
ráno na obec ním úřa dě spo čí tá ny a složen kou ode slá ny na účet Tříkrá lo vé sbír -
ky do Pra hy. Dě ku ji tím to také pí. Lan go vé a pí. Ze mán ko vé za ocho tu
a spo lu prá ci při za pe čeťová ní a sčí tá ní ob sa hu po klad ni ček. 

Pro srov ná ní uvá dím pře hled vý sled ků v mi nu lých le tech: 
 2004   9 952,00 Kč

2005 15 931,50 Kč
2006 12 707,50 Kč
2007 12 802,00 Kč
2008 11 269,50 Kč
2009 14 803,00 Kč
2010 13 643,00 Kč
2011 13 536,00 Kč 

Vaše dary bu dou využity na roz voj a re a li za ci těch to pro jek tů:
l Cha rit ní ošet řo va tel ská služba - za bez pe ču je od bor nou zdra vot ní péči

jed not liv cům v je jich při ro ze ném so ci ál ním pro stře dí 
l Cha rit ní pe čo va tel ská služba a od leh čo va cí služby - služba so ci ál ní péče,

po sky to va ná se ni o rům a zdra vot ně po stiženým ob ča nům, kte ří z růz ných
dů vo dů po tře bu jí k za jiš tě ní běžného živo ta po moc dru hé oso by 

l Do mov sv. Agá ty pro mat ky s dět mi v tís ni - po má há mat kám s dět mi
v kri zo vých si tu a cích 

l Dob ro vol nic ké cen t rum při OCH Brno - ko or di nu je a me to dic ky vede
dob ro vol nic kou prá ci 

l Níz ko pra ho vé den ní cen t rum pro lidi bez do mo va a Azy lo vý dům pro
muže a ženy po sky tu je služby ob ča nům, je jichž so ci ál ní a život ní úro veň
si to vyžadu je 

l Far ní cha ri ty, dob ro vol ná po moc so ci ál ně sla bým a po třeb ným li dem v nou zi 
l Hu ma ni tár ní po moc

  Pro jek ty pod po ře né z Tříkrá lo vé sbír ky 2011
l Pod po ra Kri zo vé ho dob ro vol nic ké ho cen t ra při Ob last ní cha ri tě Břec lav,

kte ré po má há obě tem ne o če ká va ných živel ných ka tastrof, kri zo vých
si tu a cí a hro mad ných ne štěs tí 

l Sta veb ní úpra vy v pro sto rách Níz ko pra ho vé ho den ní ho cen t ra, kte ré
po sky tu je služby ob ča nům, je jichž so ci ál ní a život ní úro veň si to vyžadu je 

l Pod po ra roz vo je dob ro vol nic kých Far ních cha rit
Ješ tě jed nou vy slo vu ji jmé nem po řa da te lů Tříkrá lo vé sbír ky všem zú čast -

ně ným i dár cům vel ké díky.
                          L. Ferbyová - místní asistent sbírky
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Ju bi lan ti leden
Urbánková Anežka 76 let 
Kec ko vá  Šte fa nie   73 let
Kun co vá Vlas ta  65 let
Vrš ko vá Eva    64 let
Gas geb Fran ti šek    64 let
Ála čo vá Ji ři na   62 let
Ingr Vla di mír    61 let  
Jan čík Ra di slav      55 let
Jedounek Karel    50 let  

Ju bi lan ti únor
Zemanová Agáta    85 let
Sla bá Alžběta      80  let
Ur bá nek Mi loš   78 let
Ří má ko vá Te re zie   78 let
Bin der Vlas ti mil 78 let
Vrš ka  Pa vel    74 let
Šťas t ná  Dana  71 let
Br ve ní ko vá Amá lie   71 let
Šal plach to vá Fran tiš ka 70 let
Lu kosz Evžen          64 let
Sed lá ko vá Zden ka   64 let
Chlu dil Jiří        64 let
Ka lous ko vá Mi la da  64 let
Go lej Le o pold       62 let
Grim mo vá Ale na  62 let
Ur bán ko vá Zden ka  61 let
Hrubý An to nín       60 let
Ingro vá Eva         55 let
Dubšová Zdenka   55 let  

Na šim osla ven cům pře je me hlav -
ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nost.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Užiteč né kon tak ty a pro voz ní doby

Po čet oby va tel:

Dospělí                                             595
Dospělí - muži                                285
Dospělí - ženy                                      310             

Děti   (15 - 18)                                              24
Děti   (15 - 18) - chlap ci                           10
Děti   (15 - 18) -  dív ky                             14

Děti  (do 15 let)                                                                   104   
Děti (do 15 let) - chlap ci                                                       59
Děti (do 15 let) - dív ky                                       45

Děti  (6 - 7 let)                                                       9
Děti  (do 3 let)                                     27

Cel kem oby va tel                                            723

Prů měr ný věk oby va tel                                 37,97

Po hyb oby va tel:

Při hlá še no:                                                  10
Od hlá še no:                                                              7
Na ro ze no:                                                          6
Úmr tí:                                                                           10 
        

Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Sta tis ti ka obce k 1. 1. 2012

    Obec ní úřad  Pa so hláv ky                               Knihov na Pa so hláv ky 
        tel. 519 427 710                                                      ote vře no:
          úřed ní ho di ny:                                                   úte rý, čtvr tek         
         pon dě lí, stře da                                                    16.30 - 19.00
8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

        Poš ta Pa so hláv ky                                     Důležitá te le fon ní čísla
                 tel. 519 427 900                                                                    Po li cie:                                 158
                 ote ví ra cí ho di ny:                                                                 Hasi či:                                  150
pon dě lí, úte rý, čtvr tek, pá tek                                                    Zá chran ná služba:     155
8.00 - 11.00    14.00 - 15.00                                         IZS    112
                  stře da
8.00 - 11.00    15.15 - 16.45

In for ma ce OÚ

q Po pla tek za psa je splat ný do 31. 3. 2012 a činí za  každého psa 100 Kč.
q Po pla tek za ko mu nál ní od pad je splat ný:

 a) jed no rá zo vě do 30. 4. 2012 
 b)  ve dvou splát kách vždy nej poz dě ji do 30. 4. 2012 a do  31. 10. 2012
Saz ba po plat ku pro po plat ní ka činí 350 Kč za ka len dář ní rok.

q Upo zor ňu je me ob ča ny, že ná jem pro na ja té ho po zem ku od obce je
splat ný do 31. 1. 2012.

Alena  Slabá


