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Z jednání rady a zastupitelstva obce

Vý zva
 TIC Pa so hláv ky

Zá jezd do ZOO
Obec Pa so hláv ky po řá dá, vzhle dem

k vel ké mu zájmu v loň ském roce, opě tov -
ný zá jezd do Zo o lo gic ké za hra dy ve Víd ni
(Ra kousko), kte rý se usku teč ní v so bo tu
7. červ na. 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 v 17 - 18 hod.
Cena vstup né ho je 14,5 EUR za do spě lou
oso bu, 7 EUR za dítě ve věku 6 - 18 let.
Děti do 6 let mají vstup zdar ma.

Zá jem ci se mo hou hlá sit osob ně na
Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách, 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
možno při hlá sit, pro to do po ru ču je me
včas nou re zer va ci. 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. Dal ší vý da je vznik lé útra tou
v ZOO si hra dí každý in di vi du ál ně.

Upo zor ně ní ro di čům: každé dítě
musí mít svůj ces tov ní pas! Není možné 
mít za psa né dítě pou ze v ob čan ském prů -
ka zu. Do po ru ču je me vy ří dit ces tov ní pas 
co nejdří ve, abys te jej pro děti měli do
ko ná ní zá jez du vy ří ze ný.

Vol by
do Ev rop ské ho

par la men tu
Vol by do Ev rop ské ho par la mentu

se usku teč ní v pá tek 23. 5. 2014 od 14.00
do 22.00 hod. a v so bo tu 24. 5. 2014 od
8.00 do 14.00 hod. Vo leb ní míst nost je
v za se da cí míst nos ti Obec ního úřa du.

Oznámení OÚ

Tu ris tic ké in for mač ní cen t rum Pa so -
hláv ky vy zý vá všech ny, kte ří mají zá jem
do stá vat ak tu a li ty o kul tur ních ak cích
v obci pro střed nic tvím emai lu, ať se při -
hlá sí na tic@pa so hlav ky.cz

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 17. 3. 2014
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o za bez pe če ní sou vis lé od bor né pra xe stu den tů mezi smluv ní -
mi stra na mi Ve řej ně správ ní aka de mie - vyš ší od bor ná ško la, s. r. o., Fi li pín ské -
ho 1, 615 00 Brno a Obec Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti or ga ni za ce Srd ce v domě, pří spěv ko vá or ga ni za ce, Klent ni ce
81, 69201 Mi ku lov, po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši 5 000 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 or ga ni za ce Srd ce v domě, pří spěv ko vá or ga ni za ce, Klent ni ce 81, 69201 Mi ku lov,

- 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 Čes ký čer ve ný kříž Pa so hláv ky,

- 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 Čes ký svaz žen Pa so hláv ky,

- 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 Mys li vec ké sdružení Pa so hláv ky,

- 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 Čes ký za hrád kář ský svaz Pa so hláv ky,

- 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 Řím sko ka to lic ká far nost Pa so hláv ky,

- 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,

- 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 TJ ZE TOR Pa so hláv ky,

- vy hlá še ní Vý bě ro vé ho ří ze ní - 5. kolo, na po skyt nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du
By to vý fond Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti před sed ky ně ko mi se pro kul tu ru a sport po skyt nu tí fi nanč ní ho
pří spěv ku ve výši 3500 Kč na po řá dá ní dět ské ho kar ne va lu, bez plat ný pro ná jem
kul tur ní ho domu 5. 4. 2014 a za půj če ní mo bil ní ho re pro duk to ru,

- na zá kla dě žádos ti Di a ko nie Brou mov uspo řá dá ní sbír ky použité ho oša ce ní ve
dnech 4. 4. - 5. 4. 2014,

- na zá kla dě žádos ti TJ Ol bra mo vi ce bez plat né za půj če ní škol ní cvi čeb ny ve dnech
11. - 12. 4. 2014 pro pří prav ku TJ Ol bra mo vi ce, v pří pa dě ne pří z ni vé ho po ča sí,
kte rá bude v uve de ném ter mí nu uby to vá na v RZ La gu na Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy č. 345/2014 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a STKO, spol. s r. o., Br něn ská 65, 692 01 Mi ku lov (sběr ný dvůr),

- ukon če ní Smlou vy č. 343/2014 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a DSO Čist ší střed ní Po dy jí, Br něn ská 65, 692 01 Mi ku -
lov (sběr ný dvůr),

- zá vě reč nou Zprá vu z in ven ta ri za ce za rok 2013 obce Pa so hláv ky a schva lu je ná -
vrh likvi dač ní ko mi se na vy řa ze ní pro střed ků z ma jet ku obce dle ná vr hu.

RO bere na vě do mí na bíd ku spo leč nos ti Stu dio Me t ro po lis s. r. o., Ko ně vo va
212/1958, Pra ha 3, na uví ta cí ce du le v obci s bez peč nost ní té ma ti kou, ale v tuto chví li
ji považuje za bez před mět nou a ne využije ji.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit vý bě ro vé ří ze ní - 5. kolo, na po skyt nu tí půjč -
ky z úče lo vé ho fon du By to vý fond Pa so hláv ky.

RO se za bý va la ná vrhem práv ní ho zá stup ce ma ji te lů ne mo vi tos tí v k. ú. Mu šov na
udě le ní vý jim ky ze sta veb ní uzá vě ry v k. ú. Mu šov (ob last Do na va) pro stav by po da né 
u sta veb ní ho úřa du těs ně před je jím vy hlá še ním, a trvá na její platnosti, až do
rozhodnutí soudu.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Jižní Mo ra va a vol by
 do Ev rop ské ho par la men tu

Čte ní v kos te le

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 31. 3.
RO schva lu je:

- uza vře ní Po jist né smlou vy č. 24892875-16 o po jiš tě -
ní ma jet ku mezi smluv ní mi stra na mi Čes ká po -
jišťovna a. s., Spá le ná 75/16, 113 04 Pra ha 1 a Obec
Pa so hláv ky, do pl ně nou o po jiš tě ní no vých apart má -
nů a bu do vy re cep ce v ATC Mer kur,

- 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 vor ské ochot nic ké di va dlo, Ba vo ry, PSČ
69201 Mi ku lov,

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne č. HO
- 014130008043/001 mezi smluv ní mi stra na mi Obec 
Pa so hláv ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s., F. A.Ger stne ra
2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce (ka be lo vé ve de ní
VN pro ŽS REAL),

- uza vře ní Smlou vy o pro de ji poš tov ních ce nin
č. 90010957 - 001/2014 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky, TIC Pa so hláv ky a Čes ká poš ta,
s. p., Po li tic kých věz ňů 909/4, 225 99 Pra ha,

- uza vře ní Smlou vy ko mi si o nář ské mezi smluv ní mi
stra na mi Mo rav ské zem ské mu ze um, Zel ný trh 6,
659 37 Brno a Obec Pa so hláv ky, TIC Pa so hláv ky,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 31. 3. 2014 na za -
káz ku ma lé ho roz sa hu "Opra va zpev ně ných ploch"
(před re stau ra cí U Lasa) a do po ru če ní vý bě ro vé ko mi -
se na zho to vi te le za káz ky. RO schva lu je uza vře ní
Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a MUS TE LA, spol. s r. o., Brod nad Dyjí č. 47,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 31. 3. 2014 na za -
káz ku ma lé ho roz sa hu "Vý stav ba cyk los tezky" (mezi
pro me ná dou a pá teř ní ko mu ni ka cí) a do po ru če ní vý -
bě ro vé ko mi se na zho to vi te le za káz ky. RO schva lu je
uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a CO LAS CZ, a. s., Ke Klí čo vu 9,
190 00 Pra ha 9, di vi ze Mod ři ce,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 31. 3. 2014 na za -
káz ku ma lé ho roz sa hu "Pro vo zo vá ní ka na li za ce
a ČOV pro obec Pa so hláv ky" a do po ru če ní vý bě ro vé
ko mi se na zho to vi te le za káz ky. RO schva lu je uza -
vře ní Smlou vy o po sky to vá ní služeb na za bez pe če ní
pro vo zu ka na li za ce a ČOV Pa so hláv ky mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ing. Ja ro slav Jed -
lič ka, Háj ko va 3, 628 00 Brno.

RO bere na vě do mí:
- pl ně ní roz počtu obce za le den - únor 2014,
- zá pis z pra cov ní ho jed ná ní zá stup ců za kla da te lů Mu -

šov - Brá na do řím ské říše, o. p. s., ze dne 5. 3. 2014,
- sdě le ní pana Š., ale na dá le trvá na roz hod nu tí po ze -

mek ne pro dá vat. V sou čas né době je požádáno také
o pro ve de ní po zem ko vé úpra vy v lo ka li tě vin ných
skle pů v k. ú. Mu šov,

- zá pis ze se tká ní sta ros tů a zá stup ců che mic ké ho zá -
vo du v Per nho fe nu ze dne 17. 3. 2014.

RO sou hla sí se za dá ním roz bo ru se di men tů v hor ní
No vo mlýn ské nádrži, je li kož Po vo dí Mo ra vy s. p. tvr dí,
že se di men ty jsou zde v po řád ku a není za sou čas né si tu a -
ce nut né nádrž čis tit. RO uklá dá sta ros to vi za dat ce no vou
po ptáv ku na la bo ra to ře, kte ré se tím to za bý va jí.

RO ne sou hla sí s pro de jem čás ti po zem ku na zá kla dě
žádos ti o pro dej po zem ků manželů Z. RO v před mět né
věci již jed nou roz hod la, a žádost o pro dej po zem ků za -
mít la. V sou čas né době obec o pro de ji po zem ků
ne u važuje. Užívá ní po zem ků je manželům umožněno
na zá kla dě uza vře né ná jem ní smlou vy.

Za ně ko lik týd nů, přes ně ji 23. a 24. květ na, če ka jí i oby va te le jižní
Mo ra vy, do 31. 12. 1948 hrdé ob ča ny Mo rav sko slez ské země, vol by do
Ev rop ské ho par la men tu. V těch to vol bách, v nichž je celá Čes ká re pub li -
ka je di ným vo leb ním ob vo dem, bu de me vy bí rat 21 po slan ců, kte ří nás
bu dou dal ších pět let za stu po vat v Ev rop ské unii.

Je po ně kud pa ra do xem, že si na jed nu stra nu stěžuje me na ma lou
míru de mo kra tič nos ti roz ho do va cích pro ce sů v Ev ro pě, na dru hou stra -
nu možnos ti zvo lit si de mo kra tic ky v pří mé vol bě své po slan ce
v Ev rop ském par la men tu pra vi del ně ne využíva jí více než dvě tře ti ny vo -
li čů u nás. Při tom o sa mot né exis ten ci ce lo ev rop ské ho par la men tu sni ly
ge ne ra ce lidí před námi – při po meň me ale spoň mí ro vou ini ci a ti vu krá le
Ji ří ho z Kun štá tu a Po dě brad, vizi Spo je ných stá tů ev rop ských Vic to ra
Huga či tře ba plá ny Win sto na Chur chil la na po vá leč né ře še ní ev rop ské
si tu a ce. Dnes si již ne u vě do mu je me, že ne jed not ná Ev ro pa vždy byla
Ev ro pou vá leč nou, na ci o na lis tic ká Ev ro pa sebe samu při ved la ke dvě ma
svě to vým vál kám, dě jům apo ka lyp tic kým a ne lid ským.

Kdo za stu pu je Čes kou re pub li ku v Ev rop ském par la men tu, kte rý je
na dán sil ný mi zá ko no dár ný mi pra vo mo ce mi, roz hod ně není jed no. Sáh -
ně me si však do svě do mí, ko lik eu ro po slan ců sku teč ně zná me jmé nem
a co od nich chce me? Uvě do mu je me si, kdo z nich po bí rá mno ho let
štěd rý plat za to, že ne u stá le kri ti zu je sa mot nou exis ten ci své ho chle bo -
dár ce, tedy Ev rop ské unie? A kdo z nich za stá vá ná zo ry, kte ré vět ši na
ci vi li zo va né ho svě ta po klá dá za ex tre mis tic ké? Kdo z nich na o pak ak tiv -
ně pra cu je pro lep ší Ev ro pu, Čes kou re pub li ku či do kon ce pro Mo ra vu
a co pro ni udě lal?

V mé di ích se do čte me, že jižní Mo ra va má jen ma lou šan ci zís kat
své ho eu ro po slan ce. Můžeme to změ nit. Roz ho dl jsem se při jmout na -
bíd ku Zem ské ho sně mu stra ny Mo ra va né (čle na Ev rop ské svo bod né
ali an ce) a kan di do vat na prv ním mís tě kan di dát ky do Ev rop ské ho par la -
men tu. Mým snem, pro jehož na pl ně ní každo den ně usi lov ně pra cu ji, je
po 65 le tech vrá tit Mo ra vu na mapu sjed no ce né Ev ro py jako sa mo správ -
né země v rám ci stá tu Čes ká re pub li ka.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., zřizovatel brněnského gymnázia,
lídr kandidátky Moravanů do Evropského parlamentu

Z jednání rady . . .

V břez nu naše knihov na opět po kra čo va la v ne tra dič ním čte ní v rám -
ci kam pa ně "Celé Čes ko čte dě tem".  V so bo tu 15. břez na jsme pro
ve řej nost uspo řá da li "Ne tra dič ní čte ní v kos te le". Děti z čte nář sko - li -
te rár ní ho kroužku a děti ze zá klad ní ško ly v kos te le čet ly pří běhy z dět ské 
bib le. Mezi jed not li vý mi pří běhy za zně ly krás né bás nič ky z úst ma lých
prv ňáč ků. At mo sfé ra byla úžasná, hlas dětí se roz lé hal kos tel ním pro sto -
rem a bib lic ké pří běhy pří mo vy bí ze ly po slu cha če k roz jí má ní. Dou fám,
že si brzy něco po dob né ho s na šimi dět mi zo pa ku je me.

                                                            Kratochvílová Alena
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Pro Pá lav ské lu kostřel ce
5 me dai lí z Ra kous ka

For mou lo gic kých her a nej růz něj ších ré bu sů jsme si zpes t ři li vy u čo vá ní jed né
z ma te ma tic kých ho din. Cí lem bylo se zná mit se s ře še ním nej jed no duš ších úko lů, po -
stup ně, až k těm složitěj ším. Zjis ti li jsme také, že ur či té ré bu sy měly i více ře še ní, což
nás ve li ce pře kva po va lo a zá ro veň po ba vi lo. A to zna me ná - uči li jsme se zá bav nou
for mou! A pro tože jedna hodina nám nestačila, budeme se těšit na další.

1. D a 2. D Pasohlávky

Rej ma sek
ovlá dl míst ní sál

Dět ský kar ne val si za roky své ho ko -
ná ní zís kal vel kou ob li bu a stal se tak již
tra dič ní akcí, kte rá se u nás s pří cho dem
jara koná pra vi del ně. Le toš ní, už čtvr tý,
roč ník pro bě hl v so bo tu 4. dub na 2014
od 15.00 hod.

Sklad ba ná vštěv ní ků byla také vel mi
po dob ná před cho zím roč ní kům. Na zá -
ba vu opět do ra zi lo ně ko lik prin ce zen,
ča ro děj nic, či víl. Ne chy bě li ani ko mik -
so ví hr di no vé, jako batman, či želví
nin jo vé a ob je vi lo se tu i ně ko lik zví řá -
tek, jako na pří klad myš ka, ku řát ko nebo
vče lič ka. Všich ni si spo leč ně za tan co va li 
na ob lí be né dět ské pís nič ky, za sou těžili
si a ra do va li se z od měn. 

Zpes t ře ní pro gra mu bylo spon tán ní
vy stou pe ní star ších chlap ců, kte ří všem
pří tom ným před ved li na je viš ti své ta -
neč ní umě ní na pís nič ku "Gang nam
sty le" od in ter pre ta jmé nem PSY. U pu b -
li ka mělo je jich vy stou pe ní ob rov ský
úspěch, a pro to při da li i ta neč ní kre a ce na 
hit "Gentle man" od stej né ho in ter pre ta. 

Ani pří tom ní do spě lí ne při šli zkrát ka. 
Ne od mys li tel nou sou čás tí kar ne va lu je
i ku li nář ská akce, kdy se mo hou všich ni
ro di če, pra ro di če a i jiní ná vštěv ní ci
poch lu bit svým ku chař ským umě ním
a vy hrát tak ně ja kou tu cenu. Sou čás tí le -
toš ní ho roč  ní ku byli Ja bl kobra ní
a umís tě ní na po my sl ných "stup ních ví -
tě zů" bylo ná sle du jí cí: 

1. mís to: Ane ta Ne u man no vá
        - Jab leč né cup ca kes
2. mís to: Eva Mi na ří ko vá
        - Hra běn či ny řezy
3. mís to: paní Sed lá ko vá
        -  Jab leč né řezy
No vin kou le toš ní ho roč ní ku byly

ven kov ní atrak ce, a to v po do bě ská ka cí -
ho hra du a tram po lí ny, na kte rých se
moh ly děti do sta teč ně vy řá dit. 

Bc. Simona Jelénková

Ne tra dič ní ho di na ma te ma ti ky

22. břez na 2014 se v ra kous kém Ho he nau ko nal me zi ná rod ní tur naj ve 3D lu -
kostřel bě. Čeští zá vod ní ci při vez li v kon ku ren ci 198 zá vod ní ků cel kem šest me dai lí.
Z toho pět krát bo do va li Pá lavští lu kostřel ci. Me dai lo vá umís tě ní pro 3D lu kostřel ni ci
pod Pá la vou: Ja ro slav Wun sch (Břec lav): 2. mís to - tra dič ní re flex ní luk muži, Ma rek
Ma cek (Ivaň): 2. mís to - holý luk žáci, Oliwer On d ru šík (No si slav): 1. mís to a Wil li am
On d ru šík (No si slav): 2. mís to - oba tra dič ní re flex ní luk žáci. Alen ka Hol zman no vá
(Ivaň) ne mě la ve své ka te go rii kon ku ren ci a byla de ko ro vá na zla tou me dai lí v ka te go -
rii tra dič ní re flex ní luk děti do šes ti let. 

Dal ším čes kým zá vod ní kům utek ly me dai le jen o vlá sek. Adam Doležal (Pa so -
hláv ky) zís kal 4. mís to v ka te go rii tra dič ní re flex ní luk žáci. V ka te go rii tra dič ní
re flex ní luk muži, jež byla ob sa ze na osma dva -
ce ti zá vod ní ky, ob sa di li Ja ro slav Dob ší ček
a Mi ro slav On d ru šík 5. a 6. mís to.

Po řa da tel při chys tal te rén ně i stře lec ky pří -
vě ti vou trať. Ma xi mál ní vzdá le nost pro
tra dič ní luky byla 27 me t rů. Na dva a tři ce ti
stře lec kých po zi cích, čas to če ka lo stá do nebo
sku pi na ně ko li ka 3D ter čů. Zá ze mí eko no mic -
ky sil něj ší ho klu bu bylo znát a i or ga ni zač ně
mu sí me ra kous ké ho po řa da te le po chvá lit za
vý bor ný zá vod.   

No vým zá jem cům o 3D lu kostře lec ký
sport se vě nu je me každou ne dě li od 13 hod.
Více in for ma cí na lez ne te na:

 www.odreagujse.cz.
Za 3D lu kostřel ni ci pod Pá la vou

Marek Holzmann, předseda.
Fo to ga le rie:
http://jaradobsa.rajce.idnes.cz/lukostrelba_zavody
_Hohenau_14_03_22/   

http://www.odreagujse.cz
http://jaradobsa.rajce.idnes.cz/lukostrelba_zavody
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Bře zen mě síc kni hy, bře zen mě síc čte ná řů

Pří chod jara bývá na jihu Mo ra vy spo jen s koš ty a ji ný mi
vi nař ský mi ak ce mi. Ani naše obec ne by la vý jim kou. Le toš ní
roč ník Tra dič ní vý sta vy vín pro bě hl v míst ním sále 22. břez na.

Košt, stej ně jako v mi nu lých le tech, se i ten to krát vy zna -
čo val vel kou ná vštěv nos tí, a to nejen míst ních, ale
i přes pol ních hos tů. Cel kem do ra zi lo přes dvě stov ky ná -
vštěv ní ků. K ochut náv ce bylo při pra ve no více než dvě stě
pa de sát vzor ků bí lých vín a přes sto vzor ků čer ve né ho vína
spo leč ně s růžovým. 
Šam pi o ny le toš ní ho roč ní ku se sta li:
Bílá vína: 

Woz ni ca To máš, Dr nho lec: Pá la va (19,1)
Čer ve ná vína:

Val la Li bor, Vel ké Něm či ce: Zwei gel tre be (19,1)
Roč ní ko vá vína:

Bin der Ivan, Pa so hláv ky: Ru land ské šedé, VH 2012 (19,1)
Růžička Vác lav, V.Něm či ce: Ca ber net Mo ra via, 2011 (19,1)
Cenu sta ros ty obce Pa so hláv ky za ko lek ci nej lé pe hod -

no ce ných šes ti vzor ků vín vy hrál opět pan Ivan Bin der
z Pa so hlá vek.

K vi nař ství obec ně pa t ří i cim bá lov ka, pro to ani ta ne moh la

na této akci chy bět. K po sle chu, tan ci i zpě vu hrá la Vsetín ská
cim bá lo vá mu zi ka. 

Bc. Simona Jelénková

Tra dič ní vý sta va vín

V úte rý 25. břez na při šli na vští vit knihov nu žáci zá klad ní
ško ly s paní vy cho va tel kou Len kou Žalud ko vou. Byli při ví tá ni
skřít kem Kni hov níč kem a paní kni hov ni cí. Spo leč ně si všich ni
po ví da li o zná mém spi so va te li On dře ji Se ko ro vi, kte rý se na ro -
dil na Jižní Mo ra vě, přes ně ji v Brně v Krá lo vě Poli. Pro děti
ne byl ten to spi so va tel ni kým ne zná mým. Však také, kdo by ne -

znal kni hy o ši kov ném mra ve neč ko vi, kte rý se jme nu je Fer da.
Mra ve nec, kte rý si ví rady s každou pra cí, je s ním legra ce, ale
také dokáže po trestat hlou post a ne spra ve dl nost. Jeho ne lep ší -
mi ka ma rá dy jsou Be ruš ka a brouk Pyt lík.  Sa mo zřej mě i v naší
knihov ně je ně ko lik knížek od On dře je Se ko ry. Paní kni hov ni -
ce k před čí tá ní vy bra la kni hu "Mra ven ci se ne da jí". Bě hem

čte ní si děti vy bar vo va ly omalovánky
Ferdy a Berušky. Na závěr návštěvy si
z připravených písmen žáci složili název
knihy a jméno spisovatele. 

Ve stře du 26. břez na při šli na vští vit
knihov nu i ti nej men ší, děti z ma teř ské
škol ky spo lu s paní uči tel kou Ja nou Rus ňá -
ko vou. Všich ni byli po zvá ni na po hád ko vé
čte ní. Čet lo se z po hád ko vé kni hy od Edu -
ar da Pe tiš ky "Bylo jed nou lout ko vé
di va dlo". Ale než jsme si za ča li čist, na jed -
nou kde se vzal, tu se vzal, ob je vil se před
dět mi kašpá rek, kte rý děti pěk ně pozdra vil
a řekl jim, že bude paní kni hov ni ci po má hat 
se čte ním. Kašpá rek nejen četl, ale i zpí val
a do kon ce i ver šo val.  I děti mu po má ha ly,
za zpí va ly pís nič ku "Pod na ším okýn kem"
a ří ka ly ří kan ku "Paci, paci, pa cič ky". Na -
ko nec si děti s kašpár kem pro hlédly
spous tu po hád ko vých knih, kte ré pro ně
byly při pra ve ny.

                                     Kratochvílová Alena

Fo to gra fie z břez no vých akcí jsou na
webo vých strán kách knihov ny:

www.knihovnapasohlavky.webk.cz

Vý zva
Re gi on Slo vác ko vy zý vá všech ny ku chař ky a ku cha ře, aby

se v pří pa dě zájmu po dí le li svým re cep tem na vy dá ní dru hé ho
dílu ku chař ky s ná zvem Ku chař ka tra dič ních po kr mů na Slo -
vác ku. Prv ní díl vy šel v roce 2010 v ná kla du 2 000 kusů
a po ptáv ka po tom to ti tu lu stá le pře tr vá vá. 

Zá jem ci mo hou své re cep ty po sí lat buď e - mai lem na
recept@slovacko.cz nebo poš tou na ad re su: Měst ské in for mač -
ní cen t rum, Ma sa ry ko vo nám. 21, 68601 Uher ské Hra diš tě, a to
od 14. dub na do 30. červ na 2014. Křest pu b li ka ce je plá no ván
na 4. říj na 2014.

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz
mailto:recept@slovacko.cz
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Zahájení sezony v ATC Merkur
Vážení ob ča né Pa so hlá vek, rád bych vás jmé nem všech za měst nan ců spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o. po zval

na "Slav nost ní za há je ní"  se zo ny 2014 v ATC Mer kur. 

Pře ji vám pří jem nou zá ba vu a tě ším se na osob ní se tká ní s vámi.                      Ing. Vlas ti mil Su chá nek, BA(H)
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Jubilanti - květen 2014
Kačicová Ludmila      81 let
Pa ra di o vá Anežka    80 let
Br ve ník Jan          78 let
Bu ček Ja ro slav       66 let
Ada mo vá Dana        64 let
Aláč Jo sef              64 let
Ka d lí ček Petr          63 let
Lu kos zo vá Dáša        63 let
Sed lář Bo hu slav         63 let
Tuč ko vá Emí lie             61 let
Ingrová Emílie  60 let

Ju bi lan tům pře je me vše nej -
lep ší.
Narození

Dne 10. dub na se manželům Ve -
ro ni ce a Mar ku Ko neč ným na ro dil syn 
Da vid.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a ma lé ho Da víd ka ví tá me mezi
námi.

Úmrtí

Dne 2. dub na ze mřel náš spo lu -
ob čan pan Ros ti slav Dubš.

Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me
upřím nou sou strast. 

Alena Slabá

Společenská
kronika

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
dnes se spo leč ně za mě ří me na jed nu

z vý raz ných změn v ob čan ském zá ko ní ku,
kte rá se prak tic ky pro je vu je v ob las ti byd -
le ní, kou pě, dě dě ní a ji ných život ních
udá los tech.

Čes ké prá vo se opro ti za hra nič ním stá -
tům his to ric ky již od roku 1950 při klá ně lo
k zá sa dě, že stav ba a po ze mek jsou dvě sa -
mo stat né věci. Prak tic ky se tedy stá va lo, že
po ze mek pod do mem měl ji né ho vlast ní ka
než dům sa mot ný. Z ta ko vé ho roz dí lu ve
vlast nic tví mnoh dy ply nu ly těžkos ti a na -
schvá ly, kte ré ome zo va ly klid né užívá ní
domu a byd le ní. Ně kte ří pro dá va jí cí se rov -
něž snažili obelstít ku pu jí cí tím, že pro da li
pou ze dům, avšak ni ko liv po ze mek pod ním.

Nový zá kon při ná ší po měr ně re vo luč ní
změ nu, kdy stav ba se stá vá sou čás tí po zem -
ku. Sou čás tí po zem ku je také prostor nad
po vrchem i pod po vrchem a jiná za ří ze ní,
včet ně vše ho, co je za puš tě no v po zem ku
a upev ně no ve zdech. Zá ko no dár ce tak spo -
jil veš ke ré lo gic ky sou vi se jí cí čás ti do
jed no ho cel ku, kte rý dále ozna ču je jako "po -
ze mek".

Prak tic ké do pa dy ta ko vé změ ny jsou
nejen v Ka tas t ru ne mo vi tos tí, kde na lis tech
vlast nic tví jsou před ně uve de ny po zem ky
s do dat kem, že "na po zem ku sto jí stav ba",
a v in ter ne to vém na h lížení do evi den ce ka tas t -
ru ne mo vi tos tí, kde na lez ne me při hle dá ní
stav by nej prve po ze mek a k tomu je opět uve -
de no, že „sou čás tí je stav ba“. Změ ny se také
pro je vu jí v sa mot ných kup ních a ji ných
smlou vách, kte rý mi se ne mo vi tos ti mezi oso -
ba mi pře vá dí.

Nově tedy při kou pi ro din né ho domu
může na stat si tu a ce, kdy ve smlou vě bude
uve de no, že před mě tem kou pě je "po ze mek
parc. č. 1 se vše mi sou část mi." Na prv ní po -
hled by se moh lo zdát, že se jed ná prá vě
o zmi ňo va né ho pod vod ní ka, kte rý se snaží
obelstít ku pu jí cí ho a pro dat pou ze po ze mek
bez stav by. Ve svět le no vé ho zá ko na se však
může jed nat o zce la správ nou for mu la ci,
neboť po ze mek a stav ba zde nejsou sa mo stat -
ný mi věc mi v práv ním smys lu.

Před sta vit si věc v práv ním smys lu
můžeme tak, že ač je v re ál ném živo tě jed no -
du še se zna tel né, že po ze mek je půda a dům je
stav ba a že každá z těch to věcí vznik la sa mo -
stat ně, tak z po hle du prá va se ne jed ná o věci
dvě, ale věc jed nu ve for mě po zem ku. Pod po -
jem po ze mek se tedy scho vá dům, rost lin stvo
na něm vze šlé, sklep či jiná pod zem ní stav ba,
a to i když za sa hu je pod jiný po ze mek.

Je li kož má vět ši na z nás po zem ky nebo
stav by, kte ré vznik ly a byly po sta ve ny před
za čát kem roku 2014, tak zá ko no dár ce při -
pra vil také pra vi dla o tom, jak se bu dou
cho vat tyto ne mo vi tos ti. 

Při ře še ní, zda se Vaše stav ba sta la sou -
čás tí po zem ku nebo zda zů sta la od dě le ná,
jak tomu bylo dří ve, vy chá zí me z tzv. pře -
chod ných usta no ve ní.

Po kud byla ke dni pře lo mu roku 2013
a 2014 jed na oso ba vlast ní kem po zem ku i na
něm sto jí cí stav by, pak se stav ba sta la au to ma -
tic ky sou čás tí po zem ku. Ze dvou vlast ně ných 

věcí se tak od 1. 1. 2014 sta la práv ně pou ze
jed na věc, jejíž sou čás tí je stav ba. Po kud se
vlast ník v le toš ním roce roz hod ne pro dá vat,
pak již pro dá vá pou ze po ze mek a stav ba bude 
ne od dě li tel ně sou čás tí pro de je.

Na o pak v pří pa dě, že jste vlast ní kem
domu, kte rý stál na po zem ku jiné oso by,
pak se k 1. 1. 2014 Váš dům ne stal au to ma -
tic ky sou čás tí po zem ku a je i dále
sa mo stat nou ne mo vi tou věcí. Je li kož je
však zá jem na tom, aby se do bu douc na
všech ny stav by sta ly sou čás tí po zem ku
a sjed no til se tak je jich režim, pak mezi
vlast ní kem po zem ku a vlast ní kem stav by
nově exis tu je vzá jem né před kup ní prá vo.

Prak tic ky se před kup ní prá vo pro je ví
při zájmu pro dat dům či po ze mek, kdy pro -
dá va jí cí bude mít po vin nost na bíd nout věc
nej prve vlast ní ko vi dru hé mu. Bude-li tedy
chtít vlast ník po zem ku ten to po ze mek pro -
dat, musí nej prve při jít za vlast ní kem
stav by a na bíd nout po ze mek ke kou pi. Až
v pří pa dě, že to ho to ne bu de využito, pak
lze po ze mek dále pro dat jiné oso bě.

Tím to způ so bem bu dou tedy i na dá le
v ně kte rých pří pa dech po ze mek a stav ba sa -
mo stat nou věcí, avšak s před kup ní mi prá vy
jich bude ubý vat. A to zejmé na z toho dů vo -
du, že využitím před kup ní ho prá va se
ko neč ně sjed no tí po ze mek se stav bou a věcí
bude dále jen po ze mek.

V této sou vis los ti je vhod né upo zor nit na
otáz ku sou la du úda jů v Ka tas t ru ne mo vi tos tí
a sku teč né ho sta vu. Již jsme si uved li, že zá -
kon smě řu je ke sjed no ce ní po zem ků a sta veb
do jed né práv ní věci. Před stav me si pří pad,
kdy v ka tas t ru ne mo vi tos tí ne bu de za psá no,
že vlast ní kem po zem ku a vlast ní kem stav by
je jiná oso ba, i když ve sku teč nos ti tomu tak
bude. Pro dá-li vlast ník po zem ku ten to po ze -
mek tře tí oso bě a bude-li ku pu jí cí v dob ré
víře, že stav ba je sou čás tí po zem ku, pak se
i přes pů vod ní od liš nou re a li tu sta ne stav ba
u no vé ho vlast ní ka sou čás tí po zem ku. V dob -
ré víře bude ku pu jí cí prá vě teh dy, po kud
z úda jů z Ka tas t ru ne mo vi tos tí ne lze po znat,
že jsou vlast ní ci roz díl ní. Pů vod ní vlast ník
stav by při jde o stav bu a bude mít pou ze prá vo 
na fi nanč ní ná hra du, avšak sa mot né stav by se 
již ne do může.

Z to ho to dů vo du lze jen do po ru čit, aby
každý z vlast ní ků sta veb rych lým a bez plat ným
ná hle dem do Ka tas t ru ne mo vi tos tí pro vě řil, zda 
je za psán jako vlast ník a není v úda jích chy ba.
Těch to pár mi nut strá ve ných kon t ro lou na
www.cuzk.cz pak může za brá nit vel kým
ško dám a zby teč ným pro blé mům.

Zá vě rem lze jen při po me nout zá sa du,
že "bdě lým prá va náležejí." Buď me tedy
bdě lí a chraň me svá prá va pří pad ným uve -
de ním úda jů ve správ ný stav.

V kupní smlouvě jen pozemek?!
Nemusí se jednat o podvod

http://www.cuzk.cz

