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Okén ko sta ros ty
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
2014 hod ně zdra ví, štěs tí, lásky a porozumění.

V le toš ním prv ním čís le zpra vo da je si do vo lím shr nout
akce, kte ré se v rám ci obce re a li zo va ly v roce 2013. Vy bu do val
se sběr ný dvůr u hřbi to va, kte rý byl od srp na ote vře ný, v pod -
zim ních mě sí cích byl kvů li vý stav bě pá teř ní ko mu ni ka ce
uza vře ný a v sou čas né době je opět v pro vo zu. Opra vi la se plo -
vár na u pří sta viš tě, kdy se od stra ni ly sta ré shni lé kůly, a byly
vy bu do vá ny be to no vé scho dy. Hlav ní mi in ves ti ce mi bylo roz -
ší ře ní čis tír ny od pad ních vod, vý stav ba nové re cep ce
a pří jez do vé ko mu ni ka ce do kem pu Mer kur. Na jaře byly
v kem pu vy bu do vá ny nové zdě né dvou a čtyř lůžkové apart má -
ny. Cel ko vá ka pa ci ta apart má nů je 24 lůžek. V jar ních mě sí cích 
byly také od stra ně ny bu do vy bý va lých kra ví nů za síd liš těm.
V lis to pa du byla do kon če na opra va ko mu ni ka ce ko lem kos te la, 
vy bu do val se spo jo va cí chod ník mezi kul tur ním do mem
a obec ním úřa dem a byl vy bu do ván chod ník mezi pro me ná dou
pod hřiš těm a uli cí k Yachtclu bu. V loň ském roce také pro bě hl
ná kup kom posté rů do do mác nos tí, kte ré o kom postér pro je vi ly
zá jem. V lis to pa du jsme od do da va tel ské fir my zís ka li ví ce ú če -
lo vý čis tí cí stroj, kte rý bude využíván v rám ci zim ní údržby
a poté k čiš tě ní obce. Obec také více než v před cho zích le tech
pod po ři la zá jmo vé or ga ni za ce. Nej ví ce obec při spě la hasi čům
na ná kup no vé ho do dáv ko vé ho vo zi dla a fot ba lis tům na vy bu -
do vá ní zá vlah na hřiš ti.

V srpnu byl ote vřen dlou ho oče ká va ný aqua park, kte rý je
v ru kou sou kro mé ho in ves to ra. Obec z aqua par ku nemá žádné
pří jmy - pou ze bude mít pří jmy z daně z ne mo vi tos tí. Oče ká va li
jsme, že spo lu prá ce s aqua par kem bude na lep ší úrov ni, než na
kte ré je nyní. Vy jed ná va li jsme, aby ob ča né naší obce měli do
aqua par ku sle vu, bohužel ma ji te lé aquaparku nepřistoupili na
naši žádost. 

V součas nos ti pro bí há vý stav ba pá teř ní tech nic ké a do prav -
ní in frastruk tu ry, kte rou in ves tu je spo leč nost Ther mal
Pa so hláv ky. Obec je v této spo leč nos ti men ši no vým vlast ní -
kem. In frastruk tu ra bude ho to va v jar ních mě sí cích le toš ní ho
roku. Zá ro veň pro bí há hle dá ní in ves to rů, kte ří by sta vě li lá zeň -
ské ob jek ty na po lo ostro vě, kte rý je umís tě ný mezi obcí
a kem pem Mer kur. 

Z plá no va ných akcí se nám ne po da ři lo v loň ském roce vy -
bu do vat ví ce ú če lo vé hřiš tě, kte ré se mělo bu do vat mís to
as fal to vé plo chy vedle re kre ač ní ho za ří ze ní La gu na. Pů vod ně
se mělo bu do vat na pod zim, ale na skyt la se možnost zís ká ní do -
ta cí, kte ré jsou pro le toš ní rok. Je li kož vzhle dem k pod mín kám
do ta cí je nut né akci re a li zo vat až v době, kdy bude do tač ní ti tul
vy hlá šen, rozhodli jsme na za stu pi tel stvu obce, že se ví ce ú če lo -
vé hřiš tě bude realizovat až v letošním roce a zároveň se
pokusíme na budování získat dotaci.

V pro sin ci jsme byli od Čes ké poš ty in for mo vá ni, že do jde
k úpra vě pro voz ních ho din poš ty v Pa so hláv kách. Z pů vod ních
4 ho din den ně bude poš ta od úno ra ote vře na pou ze 3 ho di ny den -
ně, a to 2 ho di ny do po led ne a 1 ho di nu od po led ne. S úpra vou
pro voz ních ho din jsme ne sou hla si li, ale bohužel zá stup ci Čes ké
poš ty ne be rou v po taz žádné ar gu men ty. Osob ně si vů bec ne do -
ve du před sta vit, jak bude poš ta s tou to ome ze nou pro voz ní
do bou v let ních mě sí cích fun go vat. Před sta vi te lé poš ty nám sdě -
li li, že máme být rádi, že u nás poš tu ne za vřou. Pří stup stát ní ho
pod ni ku, kte rý by měl vy ko ná vat ve řej nou službu ob ča nům, je
trist ní. Podle mého ná zo ru se při pra vu je stát ní pod nik k pri va ti -
za ci, aby se dal co nej lé pe pro dat sou kro mé mu sub jek tu – opět
dal ší vel ký tu nel v naší re pub li ce. Mís to toho, aby poš ta vy ko ná -
va la ve řej nou službu ob ča nům, tak se z ní stá vá ob chod ní
sub jekt, kte rý prah ne pou ze po zis ku. I na dá le bu de me s před sta -
vi te li poš ty jed nat, aby chom do cí li li změ ny ot ví ra cích ho din –
když ne ce lo roč ně, tak ale spoň v ob do bí let ních mě sí ců, kdy je
poš ta ne u stá le využívá na.

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) každo roč ně vy hla šu -
je 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, 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. Sou těžící 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 10/2012 – 9/2013. 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 7. mís tě z cel ko vé ho
po čtu 282 obcí. Z okol ních obcí se lépe umís ti la Per ná, kte rá je
na 1. mís tě a No vosed ly na 4. mís tě. Za námi je pak Bře zí na
8. mís tě, Dr nho lec na 9. mís tě a Ivaň na 22. mís tě. Mys lím si, že
umís tě ní naší obce je na vel mi pěk né po zi ci a za to vám,
občanům, kteří odpad třídí, děkujeme. Věříme, že díky letošní
motivační složce poplatku za odpad, bude třídění ještě
úspěšnější.

V led nu le toš ní ho roku byla v uli ci k Yachtclu bu vy mě ně na
svět la ve řej né ho osvět le ní. Pů vod ní sta ré již ne vy ho vu jí cí dvoj -
lam py, kte ré měly vel kou spo tře bu elek tric ké ener gie, byly
vy mě ně né za úspor ná LED sví ti dla. V uli ci je opro ti pů vod ní -
mu sta vu méně svět la, ovšem na sví ce ní je do sta ču jí cí a dle
norem. Při starém osvětlení byla ulice přesvícená.

V sou čas nos ti pro bí há pří pra va roz počtu obce na le toš ní
rok. Po schvá le ní roz počtu v za stu pi tel stvu obce vás budu
o schvá le ných in ves ti cích a fi nan cích informovat.

Tomáš Ingr
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Po pla tek za od pad

Ve řej ná vý zva
Vážení ob ča né, obec ní úřad za há jil sběr fo to gra fií obce Pa -

so hláv ky a obce Mu šov. Vy zý vá me všech ny, kte ří mají
ja ké ko liv fo to gra fie obce Pa so hláv ky a obce Mu šov, nechť si je
ne ne cha jí pou ze ve svých do má cích sbír kách, ale ať je při ne sou
na obec ní úřad, kde je na ske nu je me a založíme do ar chi vu obce. 
Ori gi ná ly fo tek vám bu dou vrá ce ny. Uví tá me fo to gra fie his to -
ric ké, ze sou čas nos ti, fo to gra fie z růz ných spo le čen ských,
kul tur ních, spor tov ních akcí. Tak též uví tá me fo to gra fie z míst -
ních spol ků a jiné. Fo to gra fie bu dou sloužit k založení do
ar chi vu obce pro bu dou cí ge ne ra ce a je možné, že ně kte ré fo to -
gra fie mo hou být použity i v pří pad né bu dou cí pu b li ka ci o obci.

Za vstříc nost a spo lu prá ci dě ku je me.
Tomáš Ingr

Informace OÚ

V pro sin ci 2013 schvá li lo za stu pi tel stvo obce Obec ně zá vaz -
nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky č. 6/2013, o míst ním po plat ku za
pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní,
využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů. Tou to vy hláš -
kou do šlo k na vý še ní zá klad ní sazby po plat ku za oso bu na
500 Kč/rok. Ob ča né, kte ří se za po jí do In te li gent ní ho sys té mu
na klá dá ní s od pa dy (dále jen ISNO) zís ka jí au to ma tic ky sle vu na
každou oso bu v dané do mác nos ti ve výši 100 Kč. Při hlá še ní do
sys té mu je však nut né pro vést nej poz dě ji do 31. 3. 2014. Po tom -
to datu se již sle va ne bu de dát v le toš ním roce uplat nit. Ob ča né,
kte ří se do sys té mu za po ji li nej poz dě ji v září loň ské ho roku, na -
víc zís ka jí dal ší sle vu za již vy tří dě ný od pad. Ob ča né, kte ří se
při hlá si li do sys té mu v po sled ním čtvrt le tí loň ské ho roku nebo
v le toš ním roce, tak jim se bude sle va za množství vy tří dě né ho
od pa du ode čí tat až z po plat ku v roce 2015. Při hlá sit do sys té mu
se lze přes strán ku www.isnopasohlavky.cz a zde je možné se
za re gis tro vat. Pro na čí tá ní bo nu sů je nut né vy pl nit všech ny po -
třeb né úda je (úda je o po plat ní ko vi, in ven tu ru sta no viš tě, čís la
po pel nic, do taz ník tý ka jí cí se tří dě ní, atd.). V loň ském roce
každá do mác nost obdržela obál ku s hes lem na při hlá še ní se do
sys té mu. Po kud ně kdo již hes lo nemá k dis po zi ci, obraťte se na
obec ní úřad, kde vám po ra dí me dal ší po stup. Ma xi mál ní bo nus
za při hlá še ní se do sys té mu a vel mi dob ré ho tří dě ní je možné
zís kat až do výše 280 Kč na oso bu.

Od po plat ku jsou zce la osvo bo ze ny děti v roce na ro ze ní
a v roce, v němž do sáh nou 1 roku. Za stu pi te lé také od sou hla si li
sle vu pro oso by star ší 70 let věku, a to ve výši 20% ze zá klad ní
ceny po plat ku - v le toš ním roce je to tedy 100 Kč. 

Po kud bych měl uvést pří klad ob ča na, kte ré mu je 71 let, je
při hlá šen do ISNO a vel mi dob ře tří dí: zá klad ní cena 500 Kč -
sle va za věk 100 Kč - sle va za při hlá še ní do ISNO 100 Kč - per -
fekt ní tří dě ní 180 Kč. Ten to ob čan tedy v roce 2014 za pla tí
po pla tek za od pad ve výši 120 Kč.

Oso bám, kte ré dle vy hláš ky ne za pla tí po pla tek do sta no ve -
né ho ob do bí (celý po pla tek do 30. 4. 2014 nebo ve dvou
stej ných splát kách do 30. 4. a do 31. 10. 2014), může být po pla -
tek zvý šen až na troj ná so bek.

Vě ří me, že po pla tek je pro le toš ní rok a ná sled né roky na sta ven 
mo ti vač ně tak, aby se co nej ví ce ob ča nů za po ji lo do kva lit ní ho tří -
dě ní od pa du a tím si sami snižova li po pla tek za od pad.

Tomáš Ingr

Vý zva ob ča nům

l Plat ba za pro na ja tý po ze mek od obce je splat ná do
30. 1 2014

l Po pla tek za psa je splat ný do 31. 3. 2014 a činí 100 Kč
l Od 1. 2. 2014 bude mít poš ta ote vře no:  Po - Pá   8 - 10 hod.

Od po led ní ote ví ra cí ho di ny zů stá va jí stej né.
                                                     Alena Slabá                                     

Ve řej ná vý zva
vy hlá še ná podle § 6 zá ko na č. 312/2002 Sb., o úřed ní cích

sa mo správ ných cel ků a o změ ně ně kte rých zá ko nů
Obec Pa so hláv ky vy hla šu je

ve řej nou výzvu na ob sa ze ní mís ta
účet ní obce – ad mi nis tra ti va

Pra cov ní za řa ze ní: 
Účet ní obce a ad mi nis tra tiv ní pra cov ni ce/pra cov ník
Mís to vý ko nu prá ce:
Obec ní úřad Pa so hláv ky
Nut né před po kla dy:
podle § 4 odst. 1) zá ko na č. 312/2002 Sb.

Požadav ky:
l Min. stře do škol ské vzdě lá ní s ma tu ri tou (vzdě lá ní eko no -

mic ké ho smě ru vý ho dou)
l Zna lost prá ce v kan ce lář ských apli ka cích, schop nost ori -

en to vat se v no vých uživa tel ských apli ka cích, schop nost
učit se no vým vě cem

l Sa mo stat nost, spo leh li vost a od po věd ný pří stup
l Pra xe ve ve de ní účet nic tví (pro územ ní sa mo správ né cel ky 

vý ho dou)
l Zna lost le gisla ti vy a per so na lis ti ky
l Pra xe při na klá dá ní s fi nanč ní ho to vos tí
l Dob ré or ga ni zač ní a ko mu ni kač ní schop nos ti, vstříc nost

při jed ná ní s lid mi, pří jem né vy stu po vá ní, ob čan ská a mo -
rál ní bez ú hon nost

Pí sem ná při hláš ka musí ob sa ho vat:
l jmé no, pří jme ní a ti tul ucha ze če, da tum a mís to na ro ze -

ní ucha ze če, stát ní pří sluš nost ucha ze če, mís to tr va lé -
ho po by tu ucha ze če, te le fon ní kon takt ní úda je, e - mail,
da tum a pod pis ucha ze če

Po vin né pří lo hy při hláš ky:
l po de psa ný struk tu ro va ný živo to pis (za chy cu jí cí do sa -

vad ní za měst ná ní, od bor né zna los ti a do ved nos ti se
vzta hem k čin nos ti pra cov ní ka)

l ově ře ná ko pie do kla du o nej vyš ším dosaženém vzdě lá ní
l vý pis z evi den ce Rejstří ku tres tů ne star ší 3 mě sí ců

Pla to vé za řa ze ní:
l řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zá ko ník prá ce a na ří ze ním

vlá dy č. 564/2006 Sb., v plat ném zně ní
Před po klá da ný ter mín ná stu pu 1. 4. 2014 (nebo do ho dou).
Po dá ní při hlá šek do vý bě ro vé ho ří ze ní:
l Lhů ta pro po dá ní při hlá šek kon čí 28. 2. 2014 do 12,00 ho -

din
l Při hláš ky mo hou být po dá ny osob ně nebo poš tou, a to pí -

sem ně v uza vře ných obál kách s ozna če ním "Účet ní obce" 
na ad re su Obec Pa so hláv ky, 691 22 Pa so hláv ky 1

l Mís tem pro osob ní po dá ní při hláš ky je po da tel na Obec ní -
ho úřa du Pa so hláv ky. Při hláš ku je možno po dat v pra cov -
ních dnech - pon dě lí, stře da 7:30 - 17:00 hod., v ostat ních
prac. dnech 7:30 - 15:00 hod., v pá tek pou ze do
12:00 hod.

Obec Pa so hláv ky si vy hra zu je prá vo zru šit vý bě ro vé ří -
ze ní a ne při jmout na bíd ku žád né ho ucha ze če, a to i bez
udání důvodu.

Po drob něj ší in for ma ce je možné zís kat na tel. čís le
519 427 710 nebo na e - mai lu: obec@pa so hlav ky.cz.

http://www.isnopasohlavky.cz
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 25. 11. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ho tel In ter nati o nal Brno,
a. s., se síd lem Hu so va 200/16, 602 00 Brno,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy ze dne
19. 10. 2004 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a T. F. (re stau ra ce U La gu ny),

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 39/2011 ze 
dne 7. 9. 2011 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a T. F. (stá nek na pláži),

- uza vře ní Smlou vy č. 12109342 o po skyt nu tí pod po ry ze
Stát ní ho fon du život ní ho pro stře dí v rám ci Ope rač ní ho pro -
gra mu Život ní pro stře dí mezi smluv ní mi stra na mi Stát ní
fond život ní ho pro stře dí Čes ké re pub li ky Pra ha a Obec Pa -
so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1, 691 22 Pa so hláv ky v před -
loženém zně ní (po ří ze ní čis tí cí ho vozu),

- do ho du o ukon če ní smlou vy o dílo č. 4/2012 mezi Obcí Pa so -
hláv ky a R. S. (op ti ma li za ce sys té mu na klá dá ní s od pa dy),

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc ných bře men mezi smluv ní mi
stra na mi Te le fó ni ca Czech Re pub lic, a. s., Pra ha a Obec Pa so -
hláv ky (pod zem ní ko mu ni kač ní ka bel z ATC do aqua par ku),

- uza vře ní Smlou vy o pod mín kách od bě ru po vr cho vé vody
a pla teb za ten to od běr pro rok 2014 mezi smluv ní mi stra na -
mi Po vo dí Mo ra vy, s. p., Brno a Obec Pa so hláv ky.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti R. K., s od pro de jem čás ti po zem ku

p. č. 5051/79, na kte ré se na chá zí část po sta ve né ho ro din né -
ho domu, nově na p. č. 5048. K to mu to je nut no doložit ge o -
me t ric ký plán. RO ne sou hla sí s od pro de jem dále
požado va ných čás tí po zem ků p. č. 5051/1, 5051/79 a
5198/3, viz ná kres, jako před za hrád ka u vin né ho skle pa. Již
v mi nu los ti po dob ným žádos tem o od kup od ma ji te lů okol -
ních sta veb ne by lo rov něž vy ho vě no,

- s re a li za cí stav by "Wel co me bill bo ard" pro kom plex Aqua -
land Mo ra via dle před ložených pod kla dů, na po zem ku parc.
č. 3164/192 v k. ú. Mu šov, kte rý je ve vlast nic tví ŽS REAL,
a. s., Her špic ká 813/5, Štý ři ce, 63900 Brno,

- na zá kla dě žádos ti J. K. s re a li za cí pře stav by re stau ra ce
"U Raka" v au to kem pu ATC Mer kur dle před ložené stu die.

RO bere na vě do mí:
- ozná me ní za há je ní ří ze ní o na ří ze ní od stra ně ní stav by Měst -

ské ho úřa du Po ho ře li ce, Od bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb -
ní úřad, pro K. a J. M., A. M., M. a M. K., K. K., D. K., P. D.,
a uklá dá sta ros to vi obce, aby se ve sta no ve né lhů tě 10 dnů
k před mět né mu ozná me ní vy já d řil s ne sou hlas ným sta no vis -
kem o do da teč né po vo le ní stav by a upo zor nil opa ko va ně na
plat nou sta veb ní uzá vě ru v dané lo ka li tě,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - ří jen 2013.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 9. 12. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 5/2013 mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a J. H.,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu "Pa so hláv ky, pře -
chod pro chod ce na I/52 v k. ú. Mu šov" mezi smluv ní mi stra -
na mi Ře di tel ství sil nic a dál nic ČR a Obec Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu "Cyk los tez ka Pa -
so hláv ky, směr Ivaň" mezi smluv ní mi stra na mi Ji ho mo rav -
ský kraj a Obec Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní mi
stra na mi Vi nofrukt a. s., Dol ní Du na jo vi ce a Obec Pa so hláv -
ky (v rám ci stav by "Cyk los tez ka Pa so hláv ky, směr Ivaň").

- uza vře ní Smlou vy o smlou vě bu dou cí uza vře ná podle § 50 obč. 
zák., kte rou bude zří ze no věc né bře me no podle § 151 n a násl.,
v plat ném zně ní, mezi smluv ní mi stra na mi Vi nofrukt a. s., Kos -
tel ní ná měs tí 416, 691 85 Dol ní Du na jo vi ce a Obec Pa so hláv -
ky, v rám ci stav by "Cyk los tez ka Pa so hláv ky, směr Ivaň",

- uza vře ní Smlou vy č. 225/2013 o od vá dě ní od pad ních vod

mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. S.,
- uza vře ní Smlou vy o sdružených službách do dáv ky elek tři ny 

ze sítě níz ké ho na pě tí pro zá kaz ní ky ka te go rie C mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a E. ON Ener gie, a. s., 
F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa -
so hláv ky a E. ON Ser vis ní, s. r. o. Čes ké Bu dě jo vi ce na de -
mon táž stá va jí cích sví ti del a mon táž no vých LED sví ti del,

- uza vře ní Smlou vy o od vá dě ní od pad ních vod uza vře ná mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a ob chod ní spo leč nost
ŽS REAL, a. s., se síd lem Brno, Her špic ká 813/5, PSČ 639 00,

- na zá kla dě žádos ti B. M. bez plat né využívá ní cvi čeb ny v bu -
do vě MŠ a ZŠ, a to každé úte rý v době od 16,00 do
17,30 hod. pro tré nink žáků ve fot ba lu,

- za jiš tě ní práv ní ochra ny na zá kla dě na bíd ky spo leč nos ti
D. A. S. po jišťovna práv ní ochra ny, a. s., Pra ha, dle před -
ložené ho ná vr hu po jist né smlou vy o po jiš tě ní práv ní ochra ny
územ ní sa mo sprá vy,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 930/2013 mezi smluv ní mi stra -
na mi STKO, spol. s r. o., Br něn ská 65, 692 01 Mi ku lov
a Obec Pa so hláv ky, na svoz a od stra ně ní kalů z ČOV,

- jme no vá ní likvi dač ní ko mi se,
- program a termín jednání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2013.

RO bere na vě do mí:
- žádost Mys li vec ké ho sdružení Pa so hláv ky o. s. o po skyt nu tí

pří spěv ku na spo le čen ské akce a čin nos ti po řá da né v roce
2014, a před klá dá před mět nou žádost k pro jed ná ní a schvá -
le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz počtu obce na rok 2014,

- žádost Míst ní knihov ny Pa so hláv ky o po skyt nu tí pří spěv ku
na čin nost knihov ny v roce 2014, a před klá dá před mět nou
žádost k pro jed ná ní a schvá le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz -
počtu obce na rok 2014,

- žádost sbo ru dob ro vol ných hasi čů Pa so hláv ky o po skyt nu tí
pří spěv ku na čin nost v roce 2014, a před klá dá před mět nou
žádost k pro jed ná ní a schvá le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz -
počtu obce na rok 2014,

- zá pis z jed ná ní ze dne 28. 11. 2013 na obec ním úřa du s pa -
nem J. ve věci sjed ná ní pod mí nek při uza vře ní smlou vy na
zří ze ní věc né ho bře me ne inženýr ských sítí v ATC Mer kur.

RO sou hla sí s od pro de jem po zem ku parc. č. 5048 v k. ú. Pa so -
hláv ky o vý mě ře 1 m2 za cenu 500 Kč/m2 dle ge o me t ric ké ho
plá nu. RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na od pro -
dej po zem ku parc. č. 5048 v k. ú. Pa so hláv ky za cenu 500 Kč/m2.

RO do po ru ču je za řa dit do roz počtu obce na rok 2014 po ří ze -
ní no vé ho vo zi dla pro údržbu obce mís to do sud na vr ho va né ho
nákupu oje té ho vo zi dla.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 6. 1. 2014
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho za hrád kář ské ho sva zu pro mi -
nu tí po plat ku za pro ná jem kul tur ní ho domu při po řá dá ní
akcí ve dnech 16. 3. 2014 - de gusta ce vína a 22. 3. 2014 -
vý sta va vín,

- na zá kla dě žádos ti D. D., bez plat né využívá ní cvi čeb ny
v bu do vě MŠ a ZŠ Pa so hláv ky, a to každé úte rý v době od
19.00 do 20.30 hod. pro cvi če ní pro ženy,

- pro gram a ter mín jed ná ní za stu pi tel stva obce dne 16. 1. 2014.
RO bere na vě do mí:

- žádost Čes ké ho za hrád kář ské ho sva zu Pa so hláv ky o po -
skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku na rok 2014, a před kládá
před mět nou žádost k pro jed ná ní a schvá le ní na ZO v rám ci
schvá le ní roz počtu obce na rok 2014,

- žádost Zá klad ní ško ly a Ma teř ské ško ly Po ho ře li ce, pří spěv -
ko vá or ga ni za ce, Dlou há 35, 691 23 Po ho ře li ce, o pří spě vek
na pro voz pro rok 2014, a před klá dá před mět nou žádost
k pro jed ná ní a schvá le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz počtu
obce na rok 2014,

- žádost Čes ké ho za hrád kář ské ho sva zu Pa so hláv ky o po -
skyt nu tí pří spěv ku na rok 2014, a před klá dá před mět nou
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Z jednání rady a zastupitelstva obce
žádost k pro jed ná ní a schvá le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz -
počtu obce na rok 2014,

- žádost Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv ky o pří spě vek na kul tur -
ní akce na rok 2014, a před klá dá před mět nou žádost k pro -
jed ná ní a schvá le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz počtu obce
na rok 2014,

- žádost TJ ZE TOR Pa so hláv ky o fi nanč ní pří spě vek na rok
2014, a před klá dá před mět nou žádost k pro jed ná ní a schvá -
le ní na ZO v rám ci schvá le ní roz počtu obce na rok 2014,

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 20. 11. 2013
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 5/2013,
- od kou pe ní  3/6 po zem ků  p. č. 3163/132, orná půda o vý mě ře 

3.790 m2 a p. č. 3163/133, orná půda o vý mě ře 2.318 m2, oba
v k. ú. Mu šov, za cenu 2.443.200 Kč od J. Z., J. Z. a J. Z.,
každý vlast ní id. 1/6 po zem ku, do vlast nic tví Obce Pa so -
hláv ky. Ná kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi tos tí bu dou
uhra ze ny v sou la du s čl. IV kup ní smlou vy. ZO schva lu je
uza vře ní kup ní smlou vy,

- po úpra vě Obec ně zá vaz nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky
č. 4/2013, kte rou se za ka zu je na úze mí obce Pa so hláv ky pro -
vo zo vat vý her ní hra cí pří stro je, in ter ak tiv ní vi deo lo ter ní ter -
mi ná ly a jiné po dob né hry po vo lo va né podle § 50, odst. 3,
zá ko na č., 202/1990 Sb., o lo te ri ích a ji ných po dob ných
hrách, ve zně ní poz děj ších před pi sů,

- zá měr vkla du ne mo vi tos tí (sta veb) do spo leč nos ti Pa so hláv -
ská re kre ač ní s. r. o. do zá klad ní ho ka pi tá lu spo leč nos ti a po -
vě řu je sta ros tu obce pří pra vou ma te ri á lů ke vkla du
ne mo vi tos tí do zá klad ní ho ka pi tá lu spo leč nos ti Pa so hláv ská 
re kre ač ní s. r. o.

ZO sou hla sí:
- s re a li za cí pro jek tu Re la xač ně re ha bi li tač ní ho kom ple xu pro 

in ves to ra MUDr. Vla di mír Ho lou bek s. r. o., IČ 63476568,
Dře vař ská 992/18a, Brno, za ná sle du jí cích pod mí nek:
a) sou hla sí se sve de ním všech po vr cho vých, dešťových
a od pad ních ter mál ních vod do míst ní ho po to ka na chá ze jí -
cí ho se v blíz kos ti za mýš le né vý stav by.
b) sou hla sí s na po je ním na splaško vou ka na li za ci za spl ně ní
pod mí nek:

- in ves tor - žada tel se zaváže k úhra dě fi nanč ní spo lu -
účas ti na zří ze ní a roz ší ře ní ka pa ci ty ČOV vy poč te né
po mě rem ve vzta hu 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. Před vy dá ním vy já d ře ní ke
sta veb ní mu ří ze ní bude uza vře na smlou va o fi nanč ní
spo lu účas ti na roz ší ře ní ČOV,

- veš ke ré od pad ní vody od chá ze jí cí do ka na li za ce bu dou 
mě ře ny, mě ří cí za ří ze ní bu dou ob sa ho vat zá zna mo vou
jed not ku, za ří ze ní bude ka lib ro vá no dle plat ných před -
pi sů, mě ře né množství bude kon ti nu ál ně pře ná še no na
ve lín ČOV.

c) sou hla sí s ve de ním pří poj ky VN při okra ji sou čas né ko mu -
ni ka ce (při pra vé stra ně vo zov ky ze smě ru od Iva ně), dále po
okra ji po zem ků p. č. 4713/1, p. č. 4713/2 a p. č. 4996/1 v k. ú.
Pa so hláv ky, za pod mín ky, že se in ves tor zaváže, že v pří pa dě
ve de ní ko lem ko mu ni ka ce a bu do vá ní kru ho vé ho ob jez du na
po čát ku obce v mís tě ve de ní před mět né ho ka be lu VN, pro ve -
de po třeb nou pře ložku na vlast ní ná kla dy,
d) sou hla sí s va ri an tou umís tě ní par ko viš tě dle vý kre su A02
za pod mín ky, že vzdá le nost od hra ni ce bu do vy smě rem
k se ve ru ne pře kro čí 20 m včet ně vo zov ky. Dále ne sou hla sí
s od pro de jem po zem ků na zří ze ní par ko višť či po de psá ní
smlou vy o bu dou cí smlou vě kup ní. Obec není ma ji te lem
těch to po zem ků a pro za tím ne zná ob sah a pod mín ky pří pad -
né ho pře vo du do vlast nic tví obce od Stát ní ho po zem ko vé ho 
úřa du ČR. Z výše uve de ných dů vo dů na vr hu je. V pří pa dě,
po kud se sta ne obec vlast ní kem před mět ných po zem ků,
sou hla sí s vý stav bou před mět ných par ko višť a ko mu ni ka ce
s chod ní ky na po zem cích p. č. 4996/1 a 4988/1 - při po je -

ných na ob jekt umís tě ný na po zem ku p. č. st. 516/1 za pod -
mín ky, že žada tel je po sta ví na své ná kla dy a tyto po
ko lau da ci pře ve de do ma jet ku obce bez úplat ně. Tato je
žada te li pro na jme - pod mín ky pro nájmu bu dou ře še ny sa -
mo stat nou smlou vou,
e) sou hla sí s ve de ním po tru bí s ter mál ní vo dou dle upra ve né
do ku men ta ce (vý kres A.04),
f) sou hla sí s výš ko vým uspo řá dá ním stav by dle pro jek to vé
do ku men ta ce včet ně za pra co va né ho sklo nu stře chy, 
g) požadu je, aby in ves tor na své ná kla dy vy bu do val pro me ná -
du po dél toku při lehlé ho po to ka, a to od tzv. most ku u domu
č. p. 22 až po hra ni ci mezi stá va jí cí stav bou a no vostav bou,
h) sou hla sí s při po je ním bu do va né pří poj ky vo do vo du pro
pří vod ter mál ní vody do Re la xač ně re ha bi li tač ní ho kom ple -
xu na vo do vod ter mál ní vody, kte rý bude re a li zo vat Obec
Pa so hláv ky. Při po je ní bude možné po vy bu do vá ní obec ní -
ho ter mál ní ho vo do vo du,
i) výše uve de né pod mín ky se vzta hu jí i na pří pad né dal ší
práv ní ná stup ce,

- aby Obec Pa so hláv ky byla jed ním ze za kla da te lů Obec ně pro -
spěš né spo leč nos ti s ná zvem "Mu šov - Brá na do řím ské říše"
a po vě řu je sta ros tu obce k účas ti na pří pra vě založení o. p. s.

ZO bere na vě do mí Pe ti ci "za re spek to vá ní ko lau dač ní ho
roz hod nu tí vod ní ho díla Nové Mlýny I JM KNV ze dne
25. 7. 1984, č.j. Vod. 1794/84-235 a Ma ni pu lač ní ho řádu Okres -
ní ho úřa du v Břec la vi ze dne 11. 4. 2001, č. j. Vod. 1166/01 - 231
o užívá ní to ho to vod ní ho díla po dél jižního bře hu v ka tast rál ním
úze mí Mu šov - Do na va mimo ji né ho k ry bář ské mu spor tov ní mu
využití včet ně re kre a ce a vod ních spor tů" a dále sdě lu je, že se
před loženou Pe ti cí ne bu de na dá le za bý vat.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 18. 12. 2013
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 6/2013,
- dle ust. § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o roz počto vých pra vi dlech

roz počto vé pro vi zo ri um Obce Pa so hláv ky tak, že do doby
schvá le ní řád né ho roz počtu obce na rok 2014 se bude roz -
počto vé hos po da ře ní obce ří dit ob je mem pří jmů a vý da jů roz -
počtu schvá le né ho pro rok 2013. Vý da je v době roz počto vé ho
pro vi zo ria ne smí pře kro čit 30% cel ko vé ho roč ní ho roz počtu.
Nad rá mec roz počto vé ho pro vi zo ria bude hra ze no pl ně ní na
zá kla dě smluv ních vzta hů z mi nu lých let. Roz počto vé pří jmy
a vý da je usku teč ně né v době roz počto vé ho pro vi zo ria se stá va -
jí pří jmy a vý da ji roz počtu po jeho schvá le ní,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky č. 5/2013,
o sta no ve ní sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě -
ní, využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky č. 6/2013, o míst -
ním po plat ku za pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře -
pra vy, tří dě ní, využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů,

- založení obec ně pro spěš né spo leč nos ti s ná zvem "MU ŠOV -
Brá na do řím ské říše, o. p. s."; účast Obce Pa so hláv ky jako jed -
no ho ze za klá da jí cích čle nů o. p. s.; síd lo spo leč nos ti na ad re se:
Pa so hláv ky 1: Za klá da cí lis ti nu obec ně pro spěš né spo leč nos ti
"MU ŠOV - Brá na do řím ské říše, o. p. s."; vklad za kla da te le ve
výši 10.000 Kč; čle na správ ní rady o. p. s.: sta ros tu obce,

- do funk ce pří se dí cí u Okres ní ho sou du v Břec la vi na dal ší
funkč ní ob do bí Z. Z.,

- zá vě reč né vy účto vá ní pro jek tu s ná zvem "Mi ku lov sko - pro -
fe si o nál ní part ner v ces tov ním ru chu“ před ložené Měs tem
Mi ku lo vem dne 26. 11. 2013. ZO schva lu je úhra du vlast ní -
ho ne vrat né ho po dí lu na projektu v částce 78.976,70 Kč,

- bez úplat ný pře vod ma jet ku a uza vře ní Smlou vy o bez úplat -
ném pře vo du ma jet ku uza vře nou mezi Mi ku lov sko, dob ro -
vol ný sva zek obcí, Hlav ní 113, Bře zí a Obcí Pa so hláv ky, 

- čle ny do zor čí rady spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., 
IČ: 29380324, se síd lem 691 22  Pa so hláv ky 1.

ZO bere na vě do mí zprá vu o čin nos ti spo leč nos ti Pa so hláv -
ská re kre ač ní s. r. o.

ZO sou hla sí s před loženým ná vrhem ÚP.
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Některá úskalí
nového občanského zákoníku - část I
Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, jis tě mi dáte za prav du, že není v lid ských si lách

in for mo vat Vás o všech úska lích a ná stra hách no vé ho ob čan ské ho zá ko ní ku, a to
nejen z dů vo du roz sáh los ti a kom plex nos ti této nové práv ní úpra vy, ale zejmé na pro -
to, že lid ská tvo ři vost a vy na lé za vost je bez bře há. I přes po sled ně vy slo ve nou
myš len ku však mám za to, že je na mís tě zde nad nést ale spoň ně kte ré úva hy tý ka jí cí
možných prak tic kých do pa dů.

Nový ob čan ský zá ko ník vy chá zí z prin ci pu ne for mál nos ti práv ní ho jed ná ní - smlou -
vy. Ten to pří stup vy chá zí z myš len ky svo bo dy člo vě ka. Zde je kla den dů raz na to, aby
je di nec byl ve svém roz ho do vá ní a jed ná ní co nejmé ně sva zo ván práv ní nor mou. Při prav -
me se tedy na sku teč nost, že nově je možné uzavřít ce lou šká lu smluv jed no du še po
te le fo nu. Od ha du ji, že řada pro dej ců če ho ko liv, např. do má cích po třeb, zá jezdů, po jiš tě -
ní, bude této možnos ti hoj ně využívat. Lze si před sta vit do ko na le pro ško le né te le fo nis ty či 
te le fo nist ky, kte ří vám bu dou mi lým hla sem na bí zet své vý rob ky a služby. Ja ký ko liv váš
pro jev sou hla su či zájmu pak může být po su zo ván jako váš svo bod ný pro jev ak cepta ce
na bíd ky, a tedy plat né uza vře ní smlou vy. Na hráv ka toho te le fo ná tu po slouží jako dů -
kaz. Ne chci zde vy zý vat k tomu, abys te ne při jí ma li te le fon ní ho vo ry z ne zná mých čí sel,
a po kud ano, abys te se ome zi li na stro hé kon sta to vá ní „nic ne chci“. Si tu a ce má mno hem
ele gant něj ší a takří ka jíc práv ní ře še ní. Usta no ve ní § 1758 no vé ho ob čan ské ho zá ko ní ku 
(NOZ) sta no ví, že do hod nou-li se stra ny na použití ur či té for my k uza vře ní smlou vy, pak
se má za to, že ne chtě jí být vá zá ny, ne bu de-li tato for ma dodržena. To pla tí i teh dy, pro je -
ví-li jed na ze stran vůli, aby smlou va byla uza vře na v pí sem né for mě. Osob ně bych
tedy ko mu ko liv, kdo mi bude něco na bí zet po te le fo nu, sdě lil, že chci za slat na bíd ku pí -
sem ně a po kud ji budu chtít při jmout, uči ním tak rov něž pí sem ně.

Nový ob čan ský zá ko ník za vá dí dále tzv. po stou pe ní smlou vy, kte ré je jako in sti tut
upra ve no v § 1895 a násl. NOZ. Ten to in sti tut umožnuje jed né ze smluv ních stran vy vá -
zat se, či ji nak ře če no osvo bo dit, z uza vře né smlou vy a po stou pit svá prá va a po vin nos ti
na tře tí oso bu. Prak tic ky se s tím to můžete se tkat na pří klad teh dy, jest liže au to sa lo nu za -
pla tí te zá lo hu na nové vo zi dlo a au to sa lon tuto smlou vu po stou pí na dal ší oso bu.V ten to
mo ment po vin nost do dat Vám auto či vrá tit zá lo hu již nemá au to sa lon, ale na pří klad ně -
ja ká ba ham ská spo leč nost, na kte rou byla smlou va po stou pe na. Sa mo zřej mě, že v této
si tu a ci zá kon pa ma tu je i na nás ob ča ny, a to tak, že můžeme osvo bo ze ní au to sa lo nu
z uza vře né smlou vy od mít nout.Pro tuto
obra nu od mít nu tím je však vel mi krát ká
lhů ta 15 dnů. Bude tedy vhod né u každé
uza ví ra né smlou vy sle do vat,  zda
umožňuje ci to va né po stou pe ní smlou vy,
a po kud ano, pak se ta ko vé mu smluv ní mu 
ujed ná ní vy hnout. 

Ceník aquaparku

Živý betlém

V ne dě li 1. pro sin ce 2013 za ča lo
jed no z nej hez čích ob do bí roku – ad -
vent. V naší obci se roz svě co val vá noč ní
stro me ček, ko nal se tra dič ní vá noč ní jar -
mark a cel ko vě se vše nes lo v du chu
blížících se Vá noc.

Ale děti z čte nář sko-li te rár ní ho
kroužku prožíva ly svá teč ní chví le plné
ko led již v prů bě hu mě sí ce lis to pa du.
Každý tý den po cti vě na cvi čo va ly na
důležité vy stou pe ní, kte ré pro běh lo prá -
vě onu prv ní ad ven tví ne dě li. Vždy ve
čtvr tek a v pá tek se děti spo leč ně s paní
kni hov ni cí se šly v knihov ně. Při pra vo -
va ly di va del ní vy stou pe ní - bib lic ký pří -
běh "Na ro ze ní Ježíše Kris ta". Děv ča ta
a chlap ci se uči li své tex ty, zpí va li vá -
noč ní ko le dy, paní kni hov ni ce na vše
do h lížela a vy rá bě la ku li sy k před sta ve -
ní.

Spo leč né úsi lí brzy při nes lo vy -
toužené ovo ce. V pod ve čer 1. pro sin ce
vše vy vr cho li lo slav nost ním vy stou pe -
ním. Dou fá me, že se "Živý bet lém"
všem lí bíl  a tě ší me se na dal ší po dob né
akce. 

Také by chom tou to ces tou chtě li po -
dě ko vat za po moc paní Čásla vo vé a panu 
Ju r dá ko vi, ro di čům a pra ro di čům za vý -
ro bu kos týmů a za ba líč ky plné slad kos tí
obec ní mu úřa du.

Mi mo řád né díky pa t ří také panu
Ing. Še bes tí ko vi za fi nanč ní dar na roz -
voj čte nář sko - li te rár ní ho kroužku.
Za čte nář ský kroužek

Kratochvílová Alena
(knihovnice)

Vážení spo lu ob ča né,
na zá kla dě při po mí nek ně kte rých ob ča nů (pře vážně se ni o rů) zve řej ňu je me ce ník

vstu pu do aqua par ku Aqua land Mo ra via. Jed ná se o ceny do aqua par ku. Ce ník do
well ness na lez ne te na od ka zu níže.
AQUA LAND
MO RA VIA

Dítě
do 90 cm

Dítě do 140 cm,
ZTP+ZTP/P
do 18 let

Dítě nad 140cm,
stu dent, se ni or nad
60 let, ZTP+ZTP/P

Do spě lí Ro di na

3 ho di ny do 14:00 hod
(pon dě lí - pá tek)

zdarma 100 Kč 200 Kč 290 Kč 590 Kč

3 ho di ny po 14:00 hod
(pon dě lí - pá tek) zdarma 250 Kč 350 Kč 450 Kč 890 Kč
Celý den zdarma 290 Kč 390 Kč 490 Kč 1090 Kč
3 ho di ny (so bo ta - ne -
dě le) zdarma 250 Kč 350 Kč 450 Kč 890 Kč

Chtě li by chom také upo zor nit, že lev něj ší 3 ho di no vé vstup né v pra cov ních dnech
pla tí při pří cho du do 14.00 hod. Po kud tedy při jde te ve 13.50 hod., za pla tí te za 3 ho di -
ny 290 Kč za do spě lé ho (200 Kč dítě nad 140 cm, stu dent a se ni or nad 60 let). Po kud
však při jde te o 15 mi nut poz dě ji, tedy ve 14.05 hod., za pla tí te již 450 Kč za do spě lé ho
(350 Kč za dítě nad 140 cm, stu dent a se ni or nad 60 let). Dal ší in for ma ce o ce nách na -
lez ne te na www.aqualand-moravia.cz v sek ci "Ce ník".

Tomáš Ingr

http://www.aqualand-moravia.cz
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Jubilanti - leden 2014
Urbánková Anežka      78 let
Kecková Štefanie        75 let
Kuncová Vlasta              67 let
Vršková Eva                  66 let
Gasgeb František        66 let
Aláčová Jiřina               64 let
Ingr Vladimír                63 let
Sedláková Dana          60 let
Ing. Mandáková Alena  60 let
Zá bran ský Li bor          60 let
Šťas t ná Ilo na        50 let
Kra to chví la Bro ni slav     50 let
Mul le ro vá Jit ka         50 let

Ju bi lan ti - únor 2014
Sla bá Alžběta             82 let
Ří má ko vá Te re zie       80 let
Bin der Vlas ti mil        80 let
Vrš ka Pa vel             76 let
Šťas t ná Dana              73 let
Br ve ní ko vá Amá lie       73 let
Lu kosz Evžen             66 let
Sed lá ko vá Zden ka         66 let
Chlu dil Jiří             66 let
Ka lous ko vá Mi la da  66 let
Go lej Le o pold           64 let
Grim mo vá Ale na        64 let
Ur bán ko vá Zden ka    63 let
Hrubý An to nín             62 let
Lan go vá Ale na            61 let
Fa leš ník Mi ro slav     60 let
Sa lay Jan                    50 let

Všem ju bi lan tům pře je me hod ně 
štěs tí, zdra ví, spo ko je nos ti a ro din -
né po ho dy.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Sta tis ti ka obce k 1. 1. 2014

Dob ro čin nou akci Tříkrá lo vá sbír ka po řá dá každo roč ně Cha ri ta Čes ká re pub li -
ka. Sku pin ky ko led ní ků, do pro vod né akce i dis tri buci po klad ni ček pak or ga ni zu jí
jed not li vé míst ní Cha ri ty, čas to ve spo lu prá ci s far nost mi, ško la mi či růz ný mi mlá -
dežnic ký mi or ga ni za ce mi. Úspěch celé sbír ky tedy zá vi sí na ak ti vi tě ti sí ců lidí ve
všech kou tech re pub li ky, čas to i v ob cích o ně ko li ka de sít kách oby va tel. Tříkrá lo vá
sbír ka je tak nej vět ší dob ro vol nic kou akcí u nás.

V naší obci jste moh li po tkat čty ři sku pin ky ko led ní ků v so bo tu 4. led na 2014 od -
po led ne. Po ča sí nám ten to rok přá lo, tak byla ko le da o to snad něj ší. V pon dě lí jsme na
obec ním úřa dě  za po mo ci p. Lan go vé a p. Ze mán ko vé po klad nič ky ote vře ly a spo čí ta -
ly. Cel kem bylo vy ko le do vá no14 457 Kč, což je o 668 Kč více než v roce 2013. Díky
Vám všem, kte ří jste při spě li ja kou ko liv část kou.

Výtěžek sbír ky je ur čen 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 po třeb ným sku pi nám lidí, a to zejmé na
v re gi o nech, kde sbír ka pro bí há. Nejmé ně de se ti na vý no su sbír ky je každo roč ně ur če -
na také na hu ma ni tár ní po moc do za hra ni čí.

V naší obci pů so bí Ob last ní cha ri ta Břec lav, kte rá využije dary sbír ky 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 li dem

v je jich do má cím pro stře dí
l Cha rit ní pe čo va tel ská služba - služba po sky to va ná se ni o rům a zdra vot ně po -

stiženým ob ča nům, kte ří 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 - po má há mat kám s dět mi v kri zo vých si tu a cích
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 li dem, je jichž so ci ál ní a život ní úro veň si to vyžadu je
l Hu ma ni tár ní po moc při ne na dá lých udá los tech u nás i v za hra ni čí
l Dob ro vol nic ké cen t rum - ko or di nu je a vede dob ro vol nic kou po moc
Dě ku ji všem dě tem - ko led ní kům i ve dou cím sku pi nek za ocho tu a nadše ní pro

dobrou věc.
Lenka Ferbyová

Po čet oby va tel:
Do spě lí                        608
Dospělí - muži                        290
Dospělí - ženy                         318
Děti (15 - 18 let)                         25
Děti (15 - 18 let) - chlapci           9
Děti (15 - 18 let) - dívky          16
Děti (do 15 let)                       104
Děti (do 15 let) - chlapci         63
Děti (do 15 let) - dívky             41

Cel kem oby va tel                           737
Prů měr ný věk oby va tel                      38,64
Po hyb oby va tel:
Přihlášeno                                  11
Odhlášeno                                      8
Narozeno                                        9
Úmr tí                                               8
Roz ve de no                                      2
Sňat ky                                              2

Zpracovala  L. Šnepfenbergová

Tříkrálová sbírka 2014


