
 Vážení čtenáři a spoluobčané, 
ve svých rukou právě držíte speciální číslo zpravodaje, které je věnováno Komunálním volbám, jež 

proběhnou ve dnech 5. – 6. října 2018. V tomto vydání najdete volební programy a představení kandidátek 
všech pě   volebních stran, které v naší obci kandidují do zastupitelstva obce. Volební strany jsou uvedeny 
v pořadí, v jakém jim byla vylosována čísla. Nikomu z vás jistě není dění v naší obci lhostejné, proto přijďte 
k volbám a vyjádřete tak svůj názor. 

Volební speciál



Vylosované číslo: 1

Vážení spoluobčané.
Rád bych Vám představil naše 

sdružení, které se bude uchá-
zet o Vaši přízni a hlasy v komu-
nálních volbách pro období 2018 
– 2022. Sdružení jsme založi-
li na popud občanů naší obce, 
kteří nejsou spokojeni s uplynu-
lým děním v naší obci a rádi by 
jej změnili. Název našeho sdruže-
ní je „SDRUŽENÍ PASOHLÁVSKÝCH 
SPORTOVCŮ“ a skládá se ze spor-
tovců naší obce převážně rodá-
ků a mužů, kteří zde žijí již od de-
vadesátých let. Všechny jis-
tě velmi dobře znáte. Členy na-
šeho sdružení jsou chlapi hrají-
cí fotbal, chlapi, kteří se věnu-
jí cyklis  ce a také chlapi věnu-
jící se posilování v obecní posi-
lovně. Jsou jimi: Šnepfenberg 
Lukáš st., Slavík Michal, Suchánek 
Zdeněk ml., Bílek Petr, Osika 
Stanislav ml., Osika Pavel, Sirbu 
Emil ml., Šťastný Radek ml., 
Kadlíček Marcel, Klement Radek, 
Šnepfenberg Lukáš ml., Osika Petr, 
Kadlíček Jiří st., Očko Lubomír 
ml., Brveník Miroslav ml.. Chtěly 
bychom Vás, naše občany oslo-
vit s naším volebním programem 
a získat od Vás našich občanů co 
nejvíce hlasů a podpory v komu-
nálních volbách, abychom moh-
ly splnit co nejvíce bodů z našeho 
volebního programu v nadcháze-
jícím volebním období. Chtěly by-
chom hlavně zamezit odlivu mla-
dých lidí z naší obce a vytvořit 
jim takové podmínky, aby v naší 
obci zůstaly a nadále se podílely 
na rozvoji naší obce (stavební po-
zemky). Dalším bodem je kultur-
ní dům. Co si pamatujeme, tak 
minulá tři volební období měly 
v programu strany nebo různá 
sdružení výstavbu nového kultur-

ního domu a nikdy se žádná vý-
stavba nekonala. Naše sdružení 
by chtělo nový kulturní dům vy-
budovat na takové úrovni, které 
by odpovídalo 21. stole   a slou-
žilo nadále v naší obci pro místní 
tradice. Další body našeho sdru-
žení si můžete přečíst v našem vo-
lebním programu.

Volební program našeho sdru-
žení:
 1.  Zabránit odlivu mladých lidí 

z naší obce-poskytnout sta-
vební pozemky.

 2.  Vybudovat nový kulturní dům.
 3.  Zachovat tradice v naší obci-

hody, masopust, výstava vín.
 4.  Vybudovat odpovídající míst-

nost pro lékaře.
 5.  Vybudovat víceúčelové hřiš-

tě u Mateřské a Základní ško-
ly s možnos   v zimním obdo-
bí k bruslení.

 6.  Vybudovat novou hasičskou 
zbrojnici pro zázemí našich 
hasičů.

 7.  Rekonstrukce obecních komu-
nikací-lokalita chatová osada.

 8.  Vybudovat potřebné chodní-
ky v naší obci.

 9.  Vybavit a modernizovat naši 
Mateřskou školku - hřiště, 
nové prvky.

10.  Podpora místním podnikate-
lům z řad vinařů nebo turis  -
ky.

11.  Podpora místním spolkům, 
sdružením, organizacím.

12.  Možnost ulevit našim obča-
nům s poplatky za odpad, 
stočné.

13.  Pořádat kulturní akce pro 
naše seniory-besedy, zájezdy.

14.  Využi   termálního pramene 
s možnos   vybudování rela-
xační zóny, výřivky, masážní 
bazén, plavecký bazén.

15.  Možnost plynofi kace Ma-
teřské a Základní školy, 
Obecního úřadu a Kulturního 
domu.

Doufáme, že jsme Vás naše 
spoluobčany naším programem 
oslovili a v komunálních volbách 
od Vás získáme co nejvíce hla-
sů a podpory pro jeho uskuteč-
nění a naplnění. Problémy v naší 
obci budeme řešit hned, protože 
máme na sebe telefonní čísla. 

Děkujeme moc 

 SDRUŽENÍ PASOHLÁVSKÝCH SPORTOVCŮ



VOLEBNÍ PROGRAM 
PRO OBDOBÍ 2018 2022

Za prvořadé považujeme dokončení již schvá-
lených nebo započatých  velkých akcí, jako je roz-
voj Římského vrchu, vybudování sí   na pozemcích  
za hřbitovem určených k výstavbě rodinných domů,  
vyřešení dopravní situace na křižovatce u AQM.

V následujícím období budeme podporovat:
• výstavbu nového kulturního domu s možnos   

širokého využi   pro kulturu, sport, knihovnu a vol-
nočasové ak  vity

• inves  ce do modernizace a rozvoje kempu ATC 
Merkur  a RZ Laguna s cílem zajištění trvalého pří-
jmu obce

• řešení využi   území za sídlištěm – parková, 
sportovně relaxační zóna 

• modernizace míst pro kontejnery na tříděný 
odpad, ozelenění

• zřízení a provoz veřejného WC na autobusové 
zastávce, zvláště v letní sezoně (min. květen – září)  
spojené s případným využi  m stánku

• prosazovat podporu našich občanů při prode-
ji obecních pozemků určených pro stavbu rodinných 
domů  

• ozelenění a údržbu zeleně v obci i mimo ni – 
vysazování stromů a keřů, nákup techniky na údrž-
bu, zvl. na zalévání nově vysazené zeleně, příp. vy-
budování závlahového systému

• zapojení spolků a organizací ve společenském, 
sportovním  a kulturním životě obce (pořádání tra-
dičních akcí, koncertů apod.)

• pořádání zájezdů do divadel, na výstavy, výletů 
pro dě  

• organizace a spolky v ak  vitách pro dě   a mlá-
dež – mladí fotbalis  , hasiči, rybáři apod.

• rozšíření podmínek možnos   využi   stávající-
ho bytového fondu obce o stavební úpravy a rekon-
strukce uvnitř domu -  koupelny, topení, zvl. podpo-
ra ekologického vytápění, vzhledem ke špatné situ-
aci v obci v topné sezoně

• prosazení zřízení radaru na příjezdové silnici 
do obce (směr Brno a Brod n. Dyjí) k zajištění větší 
bezpečnos   občanů

KDU-ČSL 
Vylosované číslo: 2
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TRANSPARENTNÍ 
A PŘÁTELSKÁ OBEC

Tímto bychom Vám všem rádi 
představili naše nově vzniklé ob-
čanské hnu   Nezávislí pro Paso-
hlávky. Většina našeho týmu jsou 
nováčci co se týče komunální poli-
 ky, ale o to větší chuť máme pra-

covat pro naši obec, aby správ-
ně fungovala a dále prosperova-
la. Občané jsou pro nás na prv-
ním místě, takže většina našeho 
programu se týká především dění 
v obci. Program je postaven tak, 
aby byly všechny body splnitelné 
a co nejvíce jste je pocí  li právě 
vy, protože o koho jiného jde než 
o naše občany.

Mezi prioritními body našeho 
programu bude řešení otázky kul-
turního domu, revitalizace plo-
chy po bývalých kravínech, uleh-
čení obci v rámci dopravní situa-
ce, zvýšení bezpečnostní situace 
zejména v letní sezóně i mimo ni, 
dořešení otázky stavebních par-
cel pro mladé rodiny a další pod-
pora rozvíjení lázeňské zóny.

DOPRAVA
Našim cílem bude zejména bez-

pečnost chodců a dalších účast-
níků silničního provozu. Chceme 

toho dosáhnout prosazením zpo-
malovací šikany na vjezdu a výjez-
du z obce. Pokračovat v realiza-
ci a údržbě místních komunikací 
a spolupracovat s Jihomoravským 
krajem na rekonstrukci komuni-
kace číslo 39614 směr Ivaň. Za-
měříme se na vybudování parko-
vacích zón tak, aby neobtěžovaly 
hlukem a dopravou občany obce.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
Budeme podporovat rozvoj tra-

dičních akcí konaných v naší obci. 
Důležitým bodem je rekonstruk-
ce kulturního domu, se záměrem 
efek  vního mul  funkčního využí-
vání. Vybudování přírodního par-
ku v prostoru bývalých kravínů. 
Budeme nadále fi nančně podpo-
rovat sportovní ak  vity, spolky 
a kluby v obci.

ROZVOJ
Občané od nás mohou očeká-

vat podporu v oblas   výstavby 
bytů a rodinných domů nebo roz-
voje území vhodného pro výstav-
bu rodinných domů.

 BEZPEČNOST
Budeme prohlubovat spoluprá-

ci s Policií České republiky v po  -
rání zločinnos   a výtržnos  . Bu-
deme podporovat projekty pre-
vence kriminality.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zasadíme se o plynofi kaci obce 

či podporu a pomoc ve vyřizová-
ní kotlíkových dotací, tak aby se 
nám v obci lépe dýchalo. Dále 
budeme prosazovat důslednější 
péči o zeleň a novou výsadbu dře-
vin v obci i mimo ni.

ATC MERKUR
Podpoříme plánované inves  -

ce do rozvoje kempu.

PODNIKATELÉ
Rozvoj lázeňské zóny a pod-

nikatelů budeme podporovat 
s ohledem na zájmy obce a jejich 
občanů.

 HOSPODAŘENÍ
Hlásíme se k fi lozofi i, že nebu-

deme neodůvodněně zvyšovat 
daně, poplatky a platby za různé 
služby, které můžeme ovlivnit. Vý-
jimkou jsou ty platby a poplatky, 
které vycházejí ze zákona, nebo 
jejich změna je již smluvně ošet-
řena v již podepsaných smlou-
vách. Budeme se snažit získávat 
maximum fi nančních prostředků 
pro naše projekty z dotací a dal-
ších externích zdrojů. Vždy bu-
deme realizovat výběrová říze-
ní na veřejné zakázky maximálně 
transparentně.

Zasadíme se o průhledné 
a efek  vní hospodaření všech or-
ganizací zřízených obcí. Zasadí-
me se o maximální transparent-
nost při nakládání s obecním ma-
jetkem. Pokud budeme prodávat 
obecní majetek, pak vždy za cenu 
v místě a čase obvyklou.

ŠKOLSTVÍ
Zasadíme se o co nejlepší fun-

gování školy a školky. Budeme 
podporovat rozvoj volnočasových 
ak  vit mládeže.

NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY
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VOLEBNÍ PROGRAM

•  Zajis  me dostatečnou kapaci-
tu školy a školky (fi nanční pod-
pora obce na zvýšení kapaci-
ty základní školy v Pohořelicích 
a rozšíření školky v obci o další 
třídu)

•  Vybudování inženýrských sí   
pro výstavbu rodinných domů 
a prodej pozemků k výstavbě 
rodinných domů – s podporou 
pro místní občany

•  Finančně podpoříme narozené 
občánky v obci a začínající ško-
láky

•  Poskytneme každoroční pří-
spěvek ve formě poukázek ob-
čanům od 70 let

•  Budeme nadále podporovat 
osvobození od platby poplatku 
za odpady pro dě   minimálně 
do věku 5 let a slevu pro obča-
ny nad 70 let

•  Budeme pokračovat v pořádá-
ní kulturních akcí a výletů

•  Budeme podporovat spolky 
a zájmové organizace

•  Podpoříme poskytování půjček 
občanům na rekonstrukci/zve-
lebení domu

•  Budeme nadále podporovat 
zajištění sociálních služeb pro 
občany setrváním obce v so-
lidárním systému v sí   sociál-
ních služeb v ORP Pohořelice

•  Podpoříme rozšíření hra-
cích prvků na hřiš  ch pro dě   
a mládež, a vybudování wor-
koutového hřiště

•  Podpoříme modernizaci kon-
tejnerových stání v obci

•  Obnovíme aleje, stromořadí 
a biocentra v návaznos   na zís-
kání dotací

•  Chceme vysázet nové stromy 
včetně výsadby ovocné stezky 
a sadu a zajis  t jejich násled-
nou péči

•  Budeme řádně pečovat o obec-
ní zeleň a veřejná prostranství

•  Podpoříme revitalizaci ve-
řejného prostranství – parku 
u kostela

•  Podpoříme revitalizaci/vyčištění 
potoka protékajícího obcí (v zá-
vislos   na získání potřebných 
pozemků do vlastnictví obce)

•  Společně s občany chceme 
najít řešení zóny za sídlištěm 
a připravit území k vybudování 
sportovně relaxačního areálu

•  Chceme zavést kamerový sys-
tém na exponovaná místa 
v obci

•  Zajis  me zvýšení kapacity čis-
 rny odpadních vod dle získá-

ní investorů v lázeňské a rekre-
ační zóně

•  Zajis  me rekonstrukci obecní 
splaškové kanalizace v úseku 
kempu až po čis  rnu odpad-
ních vod, a to pokud možno 
za pomoci národních fi nanč-
ních prostředků nebo zdrojů 
z EU. Tímto vyřešíme havarijní 
stav této kanalizace.

•  Budeme pokračovat v řešení 
rekonstrukce kulturního domu

•  Chceme najít řešení pro využi   
rekreačního zařízení Laguna

•  Nadále budeme podporovat 
rozvoj v ATC Merkur – rekon-
strukce bungalovů, výstavba 
penzionu, rekonstrukce kara-
vanových stání, rekonstrukce 
sociálních zařízení, vybudování 
parkoviště před kempem, vý-
sadba nových stromů a celko-
vé ozelenění kempu

•  Podpoříme rozvoj území 
na Římském vrchu

•  Podpoříme také rozvoje lázeň-
ské a rekreační zóny

•  Budeme usilovat o rekonstruk-
ci křižovatky na silnici I/52 
u Aqualandu

•  Chceme nadále pokračovat 
v projektu záchrany mušovské-
ho kostela

•  Budeme usilovat o rekonstruk-
ce některých polních cest v ka-
tastru obce

•  Podpoříme vybudování cyk-
lostezky přes hráz mezi horní 
a střední Novomlýnskou ná-
drží

MORAVANÉ



Vážení spoluobčané Pasohlávek.

Není nám lhostejný osud 
Pasohlávek a okolí. Proto jsme se 
rozhodli sestavit kandidátku pro 
komunální volby 2018. Jsme pře-
vážně živnostníci a zaměstnan-
ci v soukromém sektoru. Náš po-
hled na řešení některých problé-
mů a hospodaření obce je tedy 
odlišný. Vidíme rezervy v hos-
podaření, postrádáme objek-
 vní informování. Jsme si vědo-

mi nevyužitého tvůrčího poten-
ciálu a dobrých nápadů našich 
občanů. Přesvědčili jsme se, že 
místní samospráva málo naslou-
chá názorům obyvatel a mnoh-
dy rozhoduje bez jejich podpory. 
Chceme být přínosem naší obci. 
Prosím seznamte se s naší stra-
nou a dejte nám šanci změnit 
zdejší situaci. Na podzim si obča-
né zvolí nová zastupitelstva obcí. 
Komunální volby se budou konat 
5. a 6. října 2018 a mohou řád-
ně zamíchat rozložením poli  c-
kých sil v naší obci. Tedy pokud 
Vy budete ch  t společně s námi. 
Sledujte nás na webových strán-
kách i facebooku a řekněte, jak 
by to v Pasohlávkách mělo vypa-
dat. Tento rok jsme sestavili kan-
didátku z nezávislých kandidátů. 
Řada našich občanů má j iž zku-
šenos   s obecní poli  kou a to 
různých pozic a doby působení. 

V minulém volebním období jsme 
kandidovali pod záš  tou strany 
Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury. Chtěli jsme využít pod-
pory této strany a to jak fi nanč-
ní, tak i z programového hlediska. 
Bohužel ale podpora nebyla do-
držena a na základě těchto zkuše-
nos  , ale i velké změny této stra-
ny v průběhu času jsme naznali, 
že je lepší kandidovat bez poli  c-
ké příslušnos   a rozhodovat o vě-
cech sami. Přemýšleli jsme nad 
názvem nového seskupení a zvo-
lili jsme si PATRIOTI.

Budeme podporovat a snažit 
se prosadit:

•  dořešení stavebních míst 
na rodinné domky a zastavit 
odliv převážně mladých obyva-
tel obce

•  vybudování menších termál-
ních lázní v naší obci v místech 
bývalých kravínů (u vrtu P2G)

•  výstavba obecního vinného 
sklepa u cyklostezky se záze-
mím pro turisty (zařízení po-
třebného WC)

•  rozšíření sítě cyklostezek a cyk-
lotras, vodácké infrastruktury, 
stanice pomoci cyklistům

•  zlepšení a zprůhlednění eko-
nomiky obce

•  vznik nových pracovních pří-
ležitos   – zaměstnávat před-

nostně místní občany – zajis-
 t potřebné školení, zaučení 

– zlepšení pracovních podmí-
nek zaměstnanců

•  výsadbu ovocných stromových 
alejí, zeleň

•  vybudování záchytného par-
koviště na výjezdu na Brod 
N. Dyjí, u rybárny u Mušova 
i s nadjezdem pro cyklisty

Kompletní program nalezne-
te na našich letácích ve vašich 
schránkách, www.pasohlavky-pa-
trio  . cz či na facebooku PATRIOTI 
Pasohlávky.

Kandidá  :

Kupsa Zdeněk, Mgr.  58
Brveník Jan  33
Barnek Vladimír  41
Urbánek Alois  64
Šnepfenberg Tomáš, Bc.  29
Culek Jiří  60
Sirbu Mike  38
Sirbu Jakub, Bc.  35
Wächter Josef  50
Šťastný Radoslav  60
Krátký Stanislav  49
Konečný Jiří  42
Strouhal Jaromír  33
Kadlíček Petr  67
Hojsák Ladislav, Ing.  65

Podpořte nás, prosíme, v těch-
to volbách. Děkujeme!

PATRIOTI
Vylosované číslo: 5


