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Z jednání rady a zastupitelstva

Vý zva ob ča nům
Vážení spo lu ob ča né, vy zý vá me vás, abys te

do zá cho dů ne spla cho va li vlh če né ubrous ky
a dal ší ne roz ložitel ný od pad. Vlh če né ubrous ky
nejsou vy rá bě né z pa pí ru a tudíž se ne roz klá da jí.
Tyto ubrous ky a dal ší od pad ucpá va jí ka na li za ci
a čer pa dla. Čiš tě ní ka na li za ce a opra vy čer pa del
se špl ha jí do vy so kých čás tek, kte ré jsou poté
kal ku lo vá ny do ceny stoč né ho, což bude mít za
ná sle dek zvy šo vá ní ceny za stoč né. V rám ci co
nej e fek tiv něj ší ho čiš tě ní od pad ních vod vás
žádá me, abys te tuto výzvu bra li vážně a výše
zmí ně ný od pad há ze li do ko mu nál ní ho od pa du.

Dě ku je me za spo lu prá ci.
Tomáš Ingr

Ote ví ra cí doba sběr né ho dvo ra
Sběr ný dvůr je ote vřen ve stře du a v pá tek

od 15.00 do 18.00 hod. a v so bo tu od 09.00 do
12.00 hod. 

Žádá me ob ča ny, aby od pad na sběr ný dvůr
vo zi li v ote ví ra cí dobu a od pad ne od klá da li
mimo tuto ur če nou dobu před sběr ný dvůr.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 14. 4. 2014
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 něné o po jiš tě ní no vých tech no lo gií a ma jet ku po in ten zi fi ka ci
ČOV,

- uza vře ní Ko mi si o nář ské smlou vy č. 110/2014/OŠKMS/TIC uza vře né mezi
smluv ní mi stra na mi Měs to Břec lav, se síd lem T. G. Ma sa ry ka 3, 690 81 Břec -
lav a Obec Pa so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1, TIC Pa so hláv ky (pro dej
zboží v ko mi si),

- uza vře ní Smlou vy o pro ve de ní zá chran né ho ar che o lo gic ké ho vý zku mu
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1 a Ar -
che o lo gic ký ústav AV ČR, Brno, v. v. i, se síd lem Krá lo vo pol ská 147,
612 00 Brno, k pro ve de ní ar che o lo gic ké ho vý zku mu v rám ci stav by "Cyk -
los tez ka Pa so hláv ky, směr Ivaň SO 101: 1. úsek",

- uza vře ní Smlou vy o za jiš tě ní zpět né ho od bě ru a využití od pa dů z oba lů
mezi smluv ní mi stra na mi EKO - KOM, a. s., se síd lem Na Pan krá ci
1685/17, 140 21 Pra ha 4 a Obec Pa so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1, z dů -
vo du změ ny no vé ho ob čan ské ho zá ko ní ku od 1. 1. 2014,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o za jiš tě ní zpět né ho od bě ru a využití od -
pa dů z oba lů mezi smluv ní mi stra na mi EKO - KOM, a. s., se síd lem Na Pan -
krá ci 1685/17, 140 21 Pra ha 4 a Obec Pa so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1,

- uza vře ní Smlou vy č. 1/2014 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý je po -
dob ný ko mu nál ní mu od pa du, mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
se síd lem Pasohlávky 1 a D. S.,

- uza vře ní Smlou vy č. 346/2014 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky se síd lem Pa so hláv ky 1 a R. K.,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 14. 4. 2014 na za káz ku ma lé ho roz sa hu
"Po ří ze ní ko mu nál ní ho vo zi dla ka te go rie N1" a do po ru če ní vý bě ro vé ko -
mi se na do da va te le za káz ky,

- uza vře ní Kup ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky se síd -
lem Pa so hláv ky 1 a spo leč ností I.Tec Czech, spol. s r. o., se síd lem Rud ná
30/3, 703 00 Os t ra va - Vít ko vi ce (ná kup komunálního vo zi dla),

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne 28. 4. 2014.
RO sou hla sí:

- s re a li za cí stav by dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce s ná zvem "Pa vi -
lon Mul ti funkč ní ho kul tur ně spo le čen ské ho ob jek tu" na po zem ku parc. č.
3163/359 v k. ú. Mu šov, zpra co va né spo leč nos tí LI VINGSTAV s. r. o.
Brno, pro úče ly vy dá ní spo leč né ho územ ní ho roz hod nu tí a sta veb ní ho po -
vo le ní. RO schva lu je stav bu na dobu 5 let od vy dá ní sta veb ní ho po vo le ní.
V pří pa dě pro vo zu ob jek tu v noč ních ho di nách musí pro vo zo va tel požádat
o vý jim ku z noč ní ho kli du s upřes ně ním ter mí nů a časů. RO se tím to ne vy ja -
dřu je sou hlas ně k typu stav by, jehož po sou ze ní sou la du s územ ním plá nem
pří slu ší sta veb ní mu úřa du,

- se stav bou pří poj ky pit né vody, splaš ko vé ka na li za ce a elek tra k na vr ho va -
né mu are á lu Mul ti funkč ní ho kul tur ně spo le čen ské ho cen t ra (MKSO) na
par ce le p. č. 3163/359 v k. ú. Mu šov na zá kla dě před ložené ho pro jek tu "Pří -
poj ky inženýr ských sítí k MKSO". Sou hlas se vy dá vá na dobu 5 let od vy dá -
ní sta veb ní ho po vo le ní pro stav bu MKSO.

- s re a li za cí stav by dle před ložené PD s ná zvem "Fre e dom ky Mu šov" na po -

Oznámení
obecního úřadu

Dra ci v Mer ku ru
Prv ní ho květ na využili dra ci k prv ní mu zá -

vo du na dra čích lo dích v se zo ně 2014 na tra tích
200 m a 1 km. Kemp Mer kur a Vel ká la gu na
jsou pro ten to zá vod pří mo ide ál ní, zá vod ní ci
jsou rádi za bez vad né zá ze mí, spous tu hos pů -
dek, kde se dá ob čer stvit a hlav ně za klid nou a
bez peč nou vodu. Po zimě se se šlo 14 po sádek,
kte ré sou pe ři ly ve dvou ka te go ri ích FUN a GP
(GP bo du jí v ce lo roč ní, ce lo re pub li ko vé sou těži 
Dra gon boat grand prix).

Zá vo dy to byly dra ma tic ké, o adre na lin ne -
by la nou ze. O nej vět ší vzruch se po sta ral
kor mi del ník týmu z Roud ni ce nad La bem, kte rý 
na dlou hé 1 km trati ne zvlá dl otáč ku a vjel lodí
do lana, kte ré kot ví stožár wa ke bo ar do vé dráhy. 
Od nes la to na pří di lodě la vič ka a bu be ni ce, kte -
rou lano strh lo do vody. La vič ka se opra vu je
a lepí, bu be ni ce bez újmy do pla va la ke bře hu.

Všich ni zá vod ní ci odjížděli z Pa so hlá vek
spo ko je ní, zá vo dy se po ved ly i díky skvě lé mu
pr vo má jo vé mu po ča sí!

RNDr. Zdeněk Janeček



2 Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
zem ku parc. č. 3164/144 v k. ú. Mu šov, zpra co va né spo leč -
nos tí LI VINGSTAV s. r. o. Brno, pro úče ly vy dá ní
spo leč né ho územ ní ho roz hod nu tí a sta veb ní ho po vo le ní,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Li vingstav s. r. o., So vi -
nec 26, 639 00 Brno, s do da teč ným po vo le ním stav by "Půj -
čov na a sklad spor tov ní ho vy ba ve ní". Sou hlas se vy dá vá na
dobu 5 let od vy dá ní do da teč né ho po vo le ní stav by,

- na zá kla dě žádos ti D. K. se stav bou "Pro dej ní stá nek 4cam -
ping, Kemp Mer kur Pa so hláv ky". In ves tor stav by je spo -
leč nost For Cam ping s. r. o., Kle ca ny, U Louže 633, PSČ
250 67, IČ 24295825.

RO bere na vě do mí:
- pl ně ní roz počtu obce za le den - bře zen 2014,
- ce no vou na bíd ku na pro voz a ser vis prů to ko mě rů od pad ních 

vod na nově vy bu do va ných sto kách T, S, R, A. RO uklá dá
sta ros to vi pro jed nat s fir mou, zda li je možné do čas né od sta -
ve ní ne používa ných prů to ko mě rů, čímž by se moh ly snížit
ná kla dy na je jich pro voz a ser vis. Ten to po stup pro jed nat
a zkon zul to vat s pro vo zo va te lem ka na li za ce a ČOV,

- zá znam z me to dic ké ná vštěvy dne 25. 3. 2014 pro ve de né
Měst skou kni hov nou se síd lem Ná rod ních hr di nů 9, 690 02 
Břec lav.

RO do po ru ču je ke schvá le ní za stu pi tel stvu obce, na zá kla dě 
Na bíd ky před kup ní ho prá va spo leč nos ti H. R. S., a. s., IČ
26268329, se síd lem Truh lář ská 1108/3, 110 00 Pra ha 1, vzdát
se před kup ní ho prá va k ne mo vi tým vě cem uve de ných v na bíd -
ce, na chá ze jí cích se v by to vém domě Pa so hláv ky na po zem ku
parc. č. st. 931 v k. ú. Pa so hláv ky, za psa ném na LV 10001 pro
obec Pa so hláv ky, ve de ném Ka tast rál ním úřa dem pro JMK, Ka -
tast rál ní pra co viš tě Brno - ven kov.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 28. 4.
RO schva lu je:

- změ nu stav by před do kon če ním dle před ložené ho ná vr hu
spo čí va jí cí ve změ ně umís tě ní vjez du na po ze mek žada te le
parc. č. st. 906 v k. ú. Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy č. 08 - 015/2014 mezi smluv ní mi stra na -
mi IMP net s. r. o., Šimáč ko va 137, 62800 Brno, IČ
28351801, a obec Pa so hláv ky (nové webo vé strán ky obce),

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti F4 s. r. o., Kos mo nau tů
1528/4, 74801 Hlu čín, hu deb ní pro duk ci v rám ci za há je ní
sur fař ské se zo ny ve dnech 2. 5. - 3. 5.2014 vždy v době od
20,00 hod. do 03,00 hod. ná sle du jí cí ho dne, pro stá nek
s ob čer stve ním u mi ni gol fu v ATC Mer kur. Žada tel dodrží
dobu po vo le né vý jim ky a hla si tost hu deb ní pro duk ce bude
na ta ko vé úrov ni, aby nad měr ně ne na ru šo va la noč ní klid
v pro sto rách kem pu. V pří pa dě stížnos tí na pří liš nou hluč -
nost či ne do držení doby bude vý jim ka ře še na jako po ru še ní 
pro voz ní ho řádu ATC Mer kur a žada tel se tak vy sta vu je
po sti hu ze stra ny pro vo zo va te le kem pu,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu hro bo vé ho mís ta - ko lum bári -
um - schrán ka č. 2, mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a L. V.,

- uza vře ní Smlou vy č. U/47 o nájmu hro bo vé ho mís ta mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. D.,

- po řá dá ní zá jez du do ZOO ve Víd ni a úhra du za do pra vu au -
to bu sem do Víd ně z roz počtu obce pro rok 2014.

RO bere na vě do mí Ozná me ní ZO KSČM Pa so hláv ky
o svo lá ní ma ni festa ce k vý ro čí osvo bo ze ní obce dne 6. 5. 2014.

RO bere na vě do mí Pro to kol o kon t ro le obce Pa so hláv ky ze
dne 17. 4. 2014 pro ve de ný Hasič ským zá chran ným sbo rem Ji -
ho mo rav ské ho kra je,  Zu ba té ho 1, 61400 Brno.

RO ne do po ru ču je vý jim ku ze zá ka zu pro vo zo vá ní lo te rií
dle žádos ti spo leč nos ti NET and GA MES a. s., se síd lem Brno,
Bed ná řo va 621/29, 619 00, IČ 28330633 a před klá dá tak to tuto
žádost k pro jed ná ní Za stu pi tel stvu obce.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 28. 4.
ZO schva lu je:

- změ nu Sta nov spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., Pa so -
hláv ky 1,

- roz počto vé opat ře ní č. 1/2014,
- od kou pe ní po zem ků p. č. 3163/358 o vý mě ře 6.732 m2

a p. č. 3163/748 o vý mě ře 3.000 m2, oba v k. ú. Mu šov, od dě -
le né ge o me t ric kým plá nem č. 501 - 2298/2013 ze dne
20. 1. 2014, kte ré vznik ly z po zem ku p. č. 3163/358 o vý mě ře
9.732 m2 v k. ú. Mu šov, od spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky
a. s., 691 22  Pa so hláv ky 1, IČ: 27714608, za cenu 560 Kč/m2.
ZO uklá dá sta ros to vi obce uza vře ní kup ní smlou vy na od kup
po zem ků p. č. 3163/358 o vý mě ře 6.732 m2 a p. č. 3163/748
o vý mě ře 3.000 m2, oba v k. ú. Mu šov,

- zně ní Do dat ku č. 1 k Za kla da tel ské smlou vě o založení
obec ně pro spěš né spo leč nos ti, mezi Obcí Pa so hláv ky, Ar -
che o lo gic kým ústa vem AV ČR, Brno, HO TE LEM TER -
MAL MU ŠOV, a.s. se síd lem Brno, ŽS REAL a. s. se síd lem 
Brno a Ther mal Pa so hláv ky a.s. se síd lem Pa so hláv ky 1. ZO
po vě řu je sta ros tu obce se zná mit ostat ní za kla da te le s usne -
se ním Za stu pi tel stva obce a pod pi su Do dat ku č. 1,

- zá měr vý stav by pro dej ny vy ba ve ní pro tu ris ti ku a kem po -
vá ní v ATC Mer kur Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní prá va stav by, o zří ze ní služeb -
nos ti inženýr ských sítí a služeb nos ti stezky a ces ty, mezi
spo leč nos tí For Cam ping s. r. o., Kle ca ny, U Louže 633,
jako sta veb ník, Obcí Pa so hláv ky, Pa so hláv ky č. 1, jako
vlast ník a spo leč nos tí Pa so hláv ská re kre ač ní, s. r. o., Pa so -
hláv ky č. 1, jako ved lej ší účast ník,

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne - služeb nos ti
inženýr ské sítě, mezi J.M., jako po vin ný, K. F., jako po vin -
ný a Obcí Pa so hláv ky, Pa so hláv ky č. 1, jako opráv ně ný,

- bez úplat ný pře vod po zem ků p. č. 4992/10, p. č. 4992/11,
p. č. 4992/12, p. č. 4992/8, p.č. 4993/3, p. č. 4988/3,
p. č. 4988/4, vše v k.ú. Pa so hláv ky, na vý sad bu ze le ně a re -
kon struk ci me li o rač ní ho ka ná lu, vše dle schvá le né změ ny
č.1 územ ní ho plá nu do vlast nic tví Obce Pa so hláv ky,

- bez úplat ný pře vod po zem ků p. č. 4992/29, p. č. 4992/31, p. č.
4992/24, p. č. 4992/23, p. č. 4992/17, p. č. 4992/22,
p. č. 4992/20, p. č. 4992/21, p. č. 4992/13, p. č. 4992/14,
p. č. 4992/15, p. č. 4992/2, vše v k. ú. Pa so hláv ky, na vý sad bu
ze le ně a re kon struk ci me li o rač ní ho ka ná lu, vše dle schvá le né
změ ny č. 1 územ ní ho plá nu do vlast nic tví Obce Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí směn né smlou vě mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky, IČ: 00283461, se síd lem
Pa so hláv ky č. 1, PSČ: 691 22, a H. R. S. a. s., IČ: 25255829,
se síd lem Pra ha 1, Truh lář ská 1108/3, PSČ: 110 00, spo čí va -
jí cí ve smě ně po zem ků ve vlast nic tví obce v k. ú. Pa so hláv ky 
za 2 ne by to vé jed not ky v 1. nad zem ním pod laží po ly funkč -
ní ho domu, a to in for mač ní cen t rum a or di na ce lé ka ře.

ZO bere na vě do mí:
- ná vrh vy po řá dá ní při po mí nek a ná mi tek k ří ze ní o vy dá ní

ÚP Pa so hláv ky,
- vý roč ní zprá vu spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. za rok 2013,
- zprá vu ře di te le spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,
- zprá vu o čer pá ní fi nanč ních pro střed ků z ev rop ských fon -

dů v pro gra mo vém ob do bí 2007 – 2013 v rám ci Míst ní akč -
ní sku pi ny Mi ku lov sko. ZO sou hla sí s re a li za cí Stra te gie
ko mu nit ně ve de né ho míst ní ho roz vo je úze mí Míst ní akč ní
sku pi ny Mi ku lov sko na ob do bí 2014 - 2020 na svém správ -
ním úze mí. 

ZO ne využije na bíd ku spo leč nos ti H. R. S. a. s.,
IČ: 26268329, Truh lář ská 1108/3, 110 00  Pra ha 1, k uplat ně ní
před kup ní ho prá va k ne mo vi tos tem (by tům 1 - 21) dle obdržené 
na bíd ky, ve stav bě by to vé ho domu na po zem ku p.č. st. 931
v k. ú. Pa so hláv ky.
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Obec v moci čar a kou zel

Tu ris tic ké in for mač ní cen t rum:
Čer ven - sr pen: Po - Ne: 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00

Poš ta:
Po, Út, Čt, Pá: 8.00 - 11.00, 14.00 - 15.00
St: 8.00 - 11.00, 15.15 - 16.45

COOP Jed no ta Mi ku lov:
Po - Pá: 6.00 - 18.00
So: 6.30 - 16.00
Ne: 7.00 - 16.00

Cuk rár na:
- Zá kus ky
- To če ná zmrz li na

Po: ZA VŘE NO
Út - Ne: 13.00 - 18.00

Stá nek na za stáv ce:
-  Pro dej ze le ni ny
- To če ná zmrz li na

Po - Pá: 14.00 - 17.00
So: 8.00 - 17.00

Kvě ti nář ství:
Po - Pá: 10.00 - 17.00
So: 8.00 - 11.00

Sběr ný dvůr:
St, Pá: 15.00 - 18.00
So: 9.00 - 12.00

Jan Ze man, č. p. 18 - Pro dej ply nu Fla ga:
Ce ník:  2 kg - 105 Kč
           10 kg - 370 Kč

Fit ness: 
-  Cena 20 Kč/1 ho di na - k dis po zi ci je i tre nér

Út, Čt: 17.30 - 21.00

Lod ní do pra va: 
- Od jezdy z Pa so hlá vek: 11.00, 15.00, 19.00

Pá la va s. r. o.:
- Pro dej ry bář ských po třeb
- Pro dej ry bář ských po vo le nek
 Po - Pá: 7.00 - 15.00

v pří pa dě ne pří tom nos ti možnost vo lat na 602 768 693

Re stau ra ce U Lasa:
po - pá: 10.30 - 23.00
So: 10.00 - 23.00
Ne: 10.00 - 22.00

Re stau ra ce Vel ký dvůr:
Po - Ne: 11.00 - 22.00

Re stau ra ce bar Ko me ta 
- K dis po zi ci je půj čov na kol

Po, Út: ZA VŘE NO
St - So: 12.00 - 24.00
Ne: 12.00 - 19.00

Re stau ra ce La gu na: 
- V re stau ra ci se ne va ří

Po, Út: ZA VŘE NO
St - Pá: 16.00 - 22.00
So: 15.00 - 22.00
Ne: 15.00 - 21.00

Vi nár na U Zá pe ců:  
- Na bí zí i to če nou zmrz li nu

Po - Ne: 10.00 - 24.00

Vin ný sklí pek U Šťas t ných:
Pá - So: možnost po se ze ní ve sklíp ku od 18.00

- Pro dej vína den ně od 9.00

- Možnost změ ny ote ví ra cí doby v let ních mě sí cích.

Služby v obci

Ve stře du 30. dub na 2014 na stal den zná -
mý jako ten, kdy se "pálí ča ro děj ni ce". Tato
udá lost se ne sla ví pou ze v naší re pub li ce, ale
i v mno ha dal ších ev rop ských zemích.

Již v do po led ních ho di nách se v naší obci
ob je vi ly prv ní ča ro děj né po sta vič ky. Před
obec ním úřa dem se za zvu ků dět ských po hád -
ko vých pís ni ček ko na lo se tká ní všech
ča ro děj nic a ča ro dě jů z míst ní ma teř ské a zá -
klad ní ško ly. Vůd čí ča ro děj ni cí "sa ba tu" byla
paní Kra to chví lo vá, míst ní kni hov ni ce, kte ré
po má ha la paní vy cho va tel ka Žalud ko vá. Obě
byly pře vle če ny do sty lo vých ča ro děj ných
kos týmů. Pro děti si při pra vi ly růz ná kou zel ná 
za ří ká va dla a také kouz la, kdy všem dě tem
při ča ro va ly slad ké od mě ny. S dět mi si také za -
tan či ly a za zpí va ly. Některé ratolesti se
čarodějek nejdříve bály, ale brzy pochopily,
že tyhle zlé opravdu nejsou. 

Ale ča ro děj ným se tká ním toho dne ko nec
ne byl. Dal ší "sa bat" se ko nal v pod ve čer ních ho -
di nách v pro sto ru u ka bin. Každo roč ně se tu po řá dá tá bo rák
s opé ká ním špe káč ků pro všech ny ro di če s dět mi a dal ší zá jem ce.
Ná vštěv ní ků se tu le tos se šlo požehna ně. Děti se vě no va ly pře de -
vším sou těžím, ma min ky, ta tín ci, ba bič ky a dal ší ná vštěv ní ci se
vě no va li opé ká ní špe káč ků, ke kte rým ne chy bě lo ani chla ze né

pivo či limo. Než se úpl ně setmě lo, byla upá le na i ta ča ro děj ni ce,
na štěs tí pou ze ta pa pí ro vá. Dět ský smích a křik pak vy stří dal zpěv
do spě lých, to když do ra zi li ně kte ří čle no vé míst ní ka pe ly DO PAS
s ky ta ra mi a zpří jem ni li svým hra ním zby tek ča ro děj né noci. 

Bc. Simona Jelénková
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Na stře du 30. dub na se děti ze zá klad ní a ma -
teř ské ško ly moc tě ši ly. Tak jako mi nu lý rok se
při pra vo va ly na ča ro děj nic ký rej. Z míst ní ho roz -
hla su zně ly dět ské pís nič ky, slu níč ko krás ně
sví ti lo a ze ško lič ky se vy dal prů vod ma lých ča -
ro dě jů a ča ro dě jek. U Obec ní ho úřa du na ně
če ka la ča ro děj ni ce ba bi ce, kte rá malé ča ro dě je
a ča ro děj ky při ví ta la a hned je i na u či la ča ro děj -
nic ké za ří ka dlo (Eme le, be ne le, cukr, kňou ra,
jan ta, tran ta, pam pa ďou ra…). Než ča ro dě jo vé
za ří ka dlo do řek li, při ří ti la se dal ší ča ro děj ni ce
ba bi ce. Chtě la od nést zlo bi vé děti, ale měla
smůlu, pro tože všech ny děti v Pa so hláv kách jsou 
hod né. 

Po tom do šlo na ča ro děj nic ké va ře ní. Ve
vel kém ča ro děj nic kém hrn ci se va ři lo muší oko, kus žabin ce,
tro chu medu, kus kře nu, hrst přes lič ky, sůl a tři mušlič ky. Pak
malí ča ro dě jo vé řek li za ří ka dlo "čáry máry kouz le ní, ať se ta
věc pro mě ní" a oprav du, vše se pro mě ni lo ve slad kos ti, kte ré
ba bi ce ča ro děj ni ce roz da ly dětem.

Než se malí ča ro dě jo vé vy da li na ča ro děj nic ký rej, tak si s ča -
ro děj ni ce mi ba bi ce mi za hrá li hru "Sta rá bába ča ro va la" a při
dal ší hře "Pra vá se točí" si pro táh li svá ča ro děj nic ká tě líč ka.

Na roz lou če nou všem za má va li a za vo la li "Ahoj" a po tom

jen za kroužili vzdu chem a byli pryč.
Ráda bych tou to ces tou chtě la po dě ko vat všem, kte ří se při -

šli po dí vat před Obec ní úřad na vy stou pe ní ma lých ča ro dě jů
a ča ro děj nic. Pře de vším ma min kám dětí, kte ré ješ tě ne na vště -
vu jí ma teř skou ško lu, že své ra to les ti do pro gra mu za po ji ly.

Kratochvílová Alena

Fo to gra fie na webo vých strán kách knihov ny:
                                         www.knihovnapasohlavky.webk.cz

Slet ča ro děj nic 2014

Vý let na Sva tý ko pe ček, aneb ne tra dič ní čte ní v pří ro dě
V pá tek 18. 4. 2014 se děti z čte nář sko - li te rár ní ho kroužku

spo leč ně s paní kni hov ni cí a její dce rou vy da ly na vý let do Mi ku -
lo va. Sraz byl v 9 ho din ráno na au to bu so vé za stáv ce
v Pa so hláv kách. Všich ni s se bou měli chut né sva či ny, pití, dobrou
ná la du a hlav ně svou ob lí be nou kni hu. Ces ta au to bu sem byla plná
oče ká vá ní, každý se moc tě šil na dob ro družství, kte rá nás če ka la. 

Hned jak jsme do ra zi li do Mi ku lo va, vy da li jsme se spo leč -
ně na jed nu z do mi nant měs ta, na Sva tý ko pe ček, kde nás če ka lo 
hned ně ko lik za stá vek. Jak zná mo, na křížové ces tě je sedm
kap li ček, kte ré před sta vu jí sedm pa ši jo vých za sta ve ní. U každé
z nich bylo mno ho za jí ma vých in for ma cí, kte ré jsme si pře čet li
a díky nimž jsme se do zvě dě li spous tu za jí ma vých věcí. Byla to
krás ná ces ta, ale do ce la nás zmoh la. Jakmi le jsme vy šli až na vr -
chol, mu se li jsme se po sil nit vý bor ný mi sva či na mi od na šich
ma mi nek. A když už jsme od po čí va li, roz hod li jsme se zpes t řit
si tyto chvil ky pří jem ným čte ním. Čet ly hol ky i klu ci a na jed -

nou jsme na Sva tém ko peč ku ne by li tak úpl ně sami, díky na šim
ob lí be ným kni hám tam s námi byla i Ema, Hei di a Musa. 

Po vy dat ném od po čin ku jsme na bra li spous tu no vých a sil.
To se ví, ihned jsme pře mýš le li, kam vy ra zí me dále. Naše vol ba
byla jed no znač ná, šlo se na zá mek. Sva tý ko pe ček jsme se běh li
raz dva a už jsme byli ve měs tě. Nejdří ve, jsme se po dí va li na
ná dvo ří Di e t ri chs tein ské hrob ky a po tom jsme si dali zmrz li nu.
Bez zmrz li ny by to pře ce ne byl ten správ ný vý let. A pak už nás
če kal mi ku lov ský zá mek. Pro šli jsme ho křížem krážem, ne vy -
ne cha li jsme je di ný kout. 

Ale každý vý let jed nou kon čí a na jed nou tu byl čas od jez du.
Roz lou či li jsme se s Mi ku lo vem a plni no vých in for ma cí a skvě -
lých zážitků jsme vy ra zi li zpět do Pa so hlá vek. Ale po zor!
Po ří di li jsme spous tu krás ných fo tek, na kte ré se můžete po dí vat
na webo vých strán kách naší knihov ny.

                                                              Kratochvílová Alena

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz
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V úno ru nás na vští vil kej klíř. Nej prve
jsme pře mýš le li, co to slo vo zna me ná.
Teď už víme - kej klíř nám před ve dl žong -
lo vá ní s kroužky, míč ky, stu ha mi, jízdu na 
ak ro ba tic kém kole. Před sta ve ní se nám
moc líbilo.

Za čát kem břez na jsme se vy da li do br -
něn ské ho Pla ne tária. Ten to krát nás če ka lo 
za jí ma vé vy prá vě ní o pla ne tách, o vesmí -
ru a kres le ný pří běh o Jacko vi a Prc ko vi
a je jich putování mořským světem.

Dále nás v břez nu po zva la paní kni -
hov ni ce do míst ní knihov ny. Tam
cho dí me rádi - paní kni hov ni ce má vždy
pro nás při pra ve nou po hád ku a spoustu
her.

Di vadél ko "Rol nič ka" k nám jez dí už
pra vi del ně. Lout ko vé před sta ve ní "Za jí -
ček ve ško le" bylo ve se lé, ale i poučné.

Ne če ka ný ná lez! Ob je vi li jsme na ar -
che o lo gic kém na le ziš ti kos ter ní po zůstat ky

Pa so hláv ko sau ra! - To jsme si 
v naší škol ce po ví da li o di no -
sau rech. Tak to hle téma nás
hodně za u ja lo.

Bo jí te se ča ro děj nic? My 
už ne. Dvě míst ní ča ro děj ky
nás totiž po zva ly po sled ní
dub no vý den na je jich rej.
Tan co va ly, ča ro va ly, za ří -
ká va ly. A ješ tě nás na u či ly
čarodějnický taneček.

V květ nu jsme při pra vi li
osla vu na šim ma min kám.
Ro di čům jsme před ved li
všech no, co jsme se v po -
sled ní době na u či li a pře da li
milý dá rek. Všich ni spo leč -
ně jsme pak le pi li, stří ha li,
ma lo va li. Ma min ky a ta tín -
ko vé s i  od nes  l i  domů
za jí ma vé sádrové zápichy
a srdíčkové polštářky.

Učitelky MŠ

Jaro v naší ma teřin ce

Den Země
Dne 23. dub na 2014 jsme pod nik li vlas ti věd nou ex kur zi,

kde jsme se uči li dodržovat a upev ňo vat pra vi dla cho vá ní v pří -
rod ní re zer va ci CHKO Pá la va.

Cí lem naší ces ty byly jes ky ně Na Tu rol du po blíž Mi ku lo va.
Nej víc jsme se tě ši li na ne to pý ry, kte ří visí na skal ních stě nách
uvnitř jes ky ní. 

Pře kva pi lo nás je zír ko plné prů zrač né vody a za jí ma vá vý -
sta va zka me ně lin a ba rev ných ne ros tů.

Ces ta do Mi ku lo va nás za ved la na Kozí hrá dek, kte rý dří ve
sloužil k obra ně měs ta. Je ob klo pen ze le ní a kve tou cím še ří -
kem. Tady na šla naše ne vel ká sku pi na mís teč ko k od po čin ku
a ob čer stve ní. 

Po sled ním ob je vem byla útul ná cuk rár na: Hurá na zmrz li -
nu!!!

1.D, 2.D, tř. uč. Dagmar Bártová
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Jubilanti - červen
Kratochvílová Apolena    80 let
Šťas t ný Jo sef           79 let 
Su chá nek Ru dolf        76 let
Krej či řík Mi ro slav     76 let
Ka d líč ko vá Mi la da   73 let
Je doun ko vá Jar mi la   73 let
Wäch te ro vá Anna     72 let
Šne p fen berg  Mi lan    71 let
Lan go vá Olga           71 let
Mi ho ko vá Ele na      67 let
Go lej Mi lan              66 let
Tu ček Lu bo mír         65 let
Do man ská Anna     64 let
Opluš til Bo hu slav  62 let
Uher ko vá Jit ka         61 let
Očko Lu bo mír            55 let
Doné o vá Dag mar        50 let
Ferbyová Lenka        50 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod -
ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti.

Narození

Dne 23. dub na 2014 se Kat ce
Pol čí ko vé na ro dil syn Ja kub Hle -
dík.

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

Alena Slabá

Společenská
kronikaVážené čte nář ky, vážení čte ná ři,

ob čan ský zá ko ník se ve své šíři zá bě ru
vě nu je také ro di ně a ochra ně byd le ní ro di -
ny. Pří sluš ná pra vi dla a ochran ná usta no -
ve ní na jde me v čás ti, kte rá na hra zu je
do sa vad ní zá kon o ro di ně.

Klí čo vým je v da ném pří pa dě usta no -
ve ní § 747 ob čan ské ho zá ko ní ku, kte ré si
pro správ né po cho pe ní ro ze be re me na
kon krét ním pří kla du.

Muž a žena spo leč ně uza vřou manžel -
ství, vy tvo ří ro di nu a spo leč nou do mác nost
založí ve spo leč ném bytě na okra ji měs ta.
Jak ko liv se byt zdá být spo leč ným pro ce lou 
ro di nu, sku teč ným vlast ní kem je jen muž,
kte rý byt zís kal da rem od svých ro di čů ješ tě
v době před uza vře ním manžel ství. V ka tas -
t ru ne mo vi tos tí tak bude také pou ze on za -
psán jako je di ný vlast ník.1)

V ur či tém ob do bí může na stat si tu a ce,
kdy se manžel s manžel kou roz kmo t ří
a manžel se roz hod ne, že byt, ve kte rém spo -
leč ně byd lí a tvo ří do mác nost "na truc" pro dá,
aby ženě při tížil a způ so bil ne pří jem nos ti.
Dů vo dy mo hou být růz né, ale byt je pře ce jen
a pou ze jeho vlast nic tvím, tak může pro dá vat
bez ohle du na to, že manželka v bytě také
byd lí a chce byd let i dále.

Úva ha manžela je z po hle du sa mot né ho
vlast nic ké ho prá va správ ná, avšak z po hle -
du ob čan ské ho zá ko ní ku a pra vi dla o ochra -
ně ro din né ho byd le ní je zce la chyb ná.

Zá kon sta no ví, že: "Má-li ale spoň je -
den z manželů prá vo na klá dat do mem
nebo by tem, ve kte rém se na chá zí ro din ná
do mác nost manželů nebo ro di ny, a to ho to
domu nebo bytu je k byd le ní manželů nebo 
ro di ny ne zbyt ně tře ba, musí se zdržet vše -
ho a pře de jít vše mu, co může byd le ní zne -
možnit nebo ohro zit. Manžel zejmé na
ne smí bez sou hla su dru hé ho manžela ta -
ko vý dům nebo byt zci zit nebo k domu,
jeho čás ti nebo k ce lé mu bytu zří dit prá vo,
jehož vý kon je ne slu či tel ný s byd le ním
manželů nebo ro di ny, ledaže za jis tí
manželo vi nebo ro di ně po všech strán kách
ob dob né byd le ní s byd le ním do sa vad ním."

Ten to po pis zce la přes ně do pa dá na
námi po psa nou si tu a ci. Kon krét ní dů sled -
ky jsou tedy ná sle du jí cí. Manžel, i když je
vý luč ným a je di ným vlast ní kem bytu, tak
ne smí sám bez sou hla su manželky byt pro -
dat. A to z toho dů vo du, že jde o ne mo vi -
tost, kte rá je k byd le ní manželů nebo
ro di ny ne zbyt ně tře ba. Po kud by ro di na
měla bytů více, si tu a ce by byla od liš ná.

V na šem kon krét ním pří pa dě však ro -
di na vlast ní pou ze je den byt, ve kte rém
spo leč ně muž i žena byd lí, a pro to pro pří -
pad ný pro dej je oprav du nut no za jis tit také
pí sem ný sou hlas manželky s pro de jem
bytu.

Jed ná-li  manžel bez sou hla su
manželky, může se manželka do vo lá vat ne -
plat nos ti ta ko vé ho práv ní ho jed ná ní. Do vo -
lá ní se ne plat nos ti je vhod né uči nit vůči
manželo vi, ku pu jí cí mu a pře de vším u sou -
du pří sluš nou žalo bou na ur če ní ne plat nos ti
práv ní ho jed ná ní (kup ní smlouvy).

Pro plat nost kup ní, da ro va cí či jiné
smlou vy k ta ko vé ne mo vi tos ti se tedy
vyžadu je pí sem ný sou hlas dru hé ho manžela, 
ane bo za jiš tě ní manželo vi nebo ro di ně po
všech strán kách ob dob né ho byd le ní s byd le -
ním do sa vad ním. V ta ko vém pří pa dě se
však zřej mě ne bu de jed nat o si tu a ci "na
truc", ale spí še o si tu a ci, kdy je nut no byt
re kon stru o vat nebo je zde pří ležitost vý -
hod né ho pro de je a ro di na nebo ale spoň
manželka se tak pře stě hu je do ne mo vi tos ti
shod ných pa ra me t rů na pří klad s men ší mi
vý da ji a ro di na pro fi tu je z pro de je.

Mimo otáz ku pro de je a da ro vá ní bytu
ne smí v na šem pří kla du muž také byt pro na -
jmout tak, že by se pro ná jem ne slu čo val
s byd le ním ženy a pů vod ní do mác nos tí ro di -
ny. Ne lze tedy zá kaz pro de je bez sou hla su
ob chá zet pro najmu tím bytu a "vy pu ze ním"
ro di ny.

Obec ně se však jed ná o dvoj seč nou
záležitost, kte rá s se bou nese také po vin nos ti. 
Ze stra ny pro dá va jí cí ho je vhod né vždy za -
jis tit sou hlas manželky či manžela s kon krét -
ním pro de jem ne mo vi tos tí, aby se ná sled ně
při vzni ku ja kých ko liv poz děj ších možných
spo rů mezi manžely ne da la z to ho to dů vo du
na mí tat ne plat nost smlou vy. Sou hlas je tře ba 
mít pí sem ný a pře de vším zce la kon kre ti zo -
va ný k ne mo vi tos ti i způ so bu zci ze ní, tedy
k pro de ji nebo k da ro vá ní.

Na o pak každý jed not li vý ku pu jí cí by
v da ném pří pa dě měl do stát své ho zá vaz ku
být bdě lý svých práv a pro vě řo vat, zda je
onen pro dá va jí cí žena tý či vda ná. V ta ko -
vém pří pa dě do po ru ču ji jako pří lo hu ke
kup ní smlou vě při ložit pí sem ný sou hlas
da né ho manžela pro dá va jí cí oso by a na
doložení tr vat. V pří pa dě tvr ze ní, že pro dá -
va jí cí manžela nemá, pak do po ru ču ji do
kup ní smlou vy ta ko vé pro hlá še ní za nést. 

Zá kon v této si tu a ci mys lí také na ná -
jem ní vzta hy, kde při spo leč ném ná jem -
ním prá vu k domu nebo bytu, ve kte rém se
na chá zí ro din ná do mác nost, ne lze bez pí -
sem né ho sou hla su dru hé ho manžela ná jem 
ukon čit. Po kud by tedy muž vy po vě děl ná -
jem ní smlou vu nebo se do ho dl na ukon če -
ní nájmu s pro na jí ma te lem, avšak bez
sou hla su ženy, pak i zde je možné a nut né
se do vo lat ne plat nos ti ta ko vé ho jed ná ní.

Dle mého ná zo ru je po zi tiv ní, že zá kon
ro di nu chrá ní. Je však nut no být ade kvát ně
obe zřet ný, ak tiv ní a lze jen do po ru čit vždy
při ta ko vém jed ná ní za jis tit od bor nou
práv ní kon zul ta ci a pří pra vu smlou vy.

1) Pro úpl nost lze do pl nit, že ač je byt
vlast nic tvím pou ze jed no ho z manželů, tak
na pří klad vý no sy z pří pad né ho nájmu už bu -
dou pa t řit do spo leč né ho jmě ní manželů.

Když manžel pro dá byt tzv. "na truc"


