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Vážení spo lu ob ča né,
čas do vo le ných a prázd nin rych le skon čil a tak mi do vol te

po přát do spě lým bez bo lest né za po je ní do pra cov ních dnů
a ško lá kům zvě da vost i uspo ko je ní z no vých zna los tí i ka ma -
rád ství ve ško le. Září je také do pro vá ze no vět ši nou krás ným
ba bím létem, kte ré je zvláš tě po le toš ním hor kém létu pro mne
osob ně mno hem pří jem něj ší!

A co se udá lo v uply nu lých mě sí cích? Zdár ně se nám po da -
ři lo uvést do pro vo zu ví ce ú če lo vé ho hřiš tě u Re kre ač ní ho
za ří ze ní La gu na. Po čí ta li jsme, že to zvlád ne me mno hem dří -
ve, než se tomu tak sku teč ně na ko nec sta lo, ale men ší
pro blé my s osvět le ním a za po je ním osvět le ní do stá va jí cí vět -
ve ve řej né ho osvět le ní v obci nám za bra lo mno hem více
prá ce, než se pů vod ně po čí ta lo. Jak jis tě mno zí víte, správ cem
hřiš tě se sta la paní Ma rie Bíl ko vá, a kdo to do sud ne vě děl, tak
teď už ví, na koho se v pří pa dě zájmu obra cet. V le toš ním roce
jsme se na obci do hod li, že v rám ci zku šeb ní ho pro vo zu, bude
pro ná jem hřiš tě bez plat ně, stej ně tak i re zer va ce, kte ré je
možné te le fo nic ky dě lat. Zde jsme na ra zi li na men ší pro blém.
Ne všich ni, co si za re zer vu jí hra cí plo chu, jsou ovšem tak zod -
po věd ní, aby re zer va ci zru ši li s před sti hem, když ví, že se na
hřiš tě ne do sta ví. Zby teč ně tak blo ku ji hřiš tě těm, kdo o toto
mají sku teč ný zá jem. Není na tom pře ce nic špat né ho, když
vím, že ne při jdu, tak to zkrát ka zru ším! A tady na vás ape lu ji,
abys te oprav du re zer va ce dě la li tak, jak mají být v sou la du
s pro voz ním řá dem hřiš tě. Když ne při jdu, za vo lám správ ci,
a zru ším to! Ne zby de nám prav dě po dob ně jiná možnost, než

sys tém re zer va cí zpo plat nit. 
Také se vy bu do va ly dal ší chod ní ky, a to prá vě v oko lí no vé -

ho hřiš tě a dále na míst ním hřbi to vě. Zde se mo men tál ně zno vu
ob klá dá do no vé ho ka bá tu i stud na.

Le toš ní čer ven co vé Anen ské hody do padly také dob ře.
Měly no vé ho po řa da te le, TJ Ze tor, a pro tože jsou hody pro naši
obec oprav du tou nej vět ší kul tur ní ak cií a tra di cí, or ga ni zá tor se 
snažil za jis tit vše tak, jak jste vy, ob ča né, na tuto akci zvyklí.
Takže dou fám, že jim to vy šlo a svůj úkol pro vás spl ni li na jed -
nič ku. Ško da jen, že v so bo tu ve čer za pr še lo. Nicmé ně, po oba
dny krás ně sví ti lo slu níč ko a so bot ní déšť byl jen ma lou skvrn -
kou na ji nak vy da ře ném ho do vém ví ken du!

A co dal ší ho chys tá me? Kon cem září by se měla za há jit vý -
mě na stá va jí cí ho ve řej né ho osvět le ní za LED osvět le ní s tím, že 
ně kte rá mís ta v obci bu dou do pl ně ná o nové lam py. Přá li by -
chom si, aby těch „tma vých a ne o svět le ných“ míst v naší obci
bylo co nejmé ně. Sa mo zřej mě také oče ká vá me, že tím to kro -
kem ušet ří me na ener gi ích.

Na pod zim také za há jí me úpra vu prostor v bu do vě obec ní -
ho úřa du, a to kon krét ně půd ní ve stav bu s no vý mi
kan ce lá ře mi. Stá va jí cí pro sto ry jsou již pro sou čas ný chod
úřa du ne vy ho vu jí cí. S na růs ta jí cí mi po vin nost mi, kte ré úřad
nyní musí pl nit, při bý vá agen dy, kte rou je nut né vy ři zo vat
a zpra co vá vat. Spo leč né pro sto ry pro jed ná ní jsou ne vy ho vu -
jí cí, zvláš tě když v jed né kan ce lá ři se dí me dva. A lep ší už to
bohužel ne bu de. S roz vo jem Pa so hlá vek bude vše ho už jen
a jen při bý vat.

Jed nou z vět ších plá no va ných akci mělo být roz ší ře ní vý -
jez du tj. míst ní ko mu ni ka ce od aqua par ku smě rem ke stát ní
sil ni ci Brno - Mi ku lov. Pro jekt pro toto byl pro jed nán a schvá -
len na za se dá ní za stu pi tel stva již v led nu. Ce lou tuto akci
za š tiťuje Ře di tel ství sil nic a dál nic ČR, ale ne ví me bohužel, kde 
se nám stát v tuto chví li za se kl. Takže s nej vět ší prav dě po dob -
nos tí tuto akci bu de me mu set pře su nout do dal ší ho roku
a dou fat, že se nám to po da ří příš tě.

Pro ty, co si rádi pro ta hu jí tělo, nebo si ho chtě li za čít pro ta -
ho vat, sdě lu ji, že v míst ní po si lov ně jsme ob mě ni li ně kte ré
cvi čeb ní stro je, a něco málo do pl ni li. Zvláš tě pro dámy mám
dobrou zprá vu, ale spoň dou fám. Máme zde nový běžící pás,
k tomu nový or bi t rek a vib rač ní plo ši nu pro zpev ně ní ce lé ho

Okén ko sta rost ky

Vý zva pro občany

Žádá me ob ča ny, kte ří chtě jí, aby byly in for ma ce tý ka -
jí cí se je jich oso by zve řej ně ny ve spo le čen ské rub ri ce
Pa so hláv ské ho zpra vo da je (život ní ju bi lea, sňat ky, na -
ro ze ní dětí, ví tá ní ob čán ků, úmr tí), aby do ru či li svůj
pí sem ný sou hlas na Obec ní úřad Pa so hláv ky. 

Toto opat ře ní si vyžadu jí změ ny práv ních před pi sů
tý ka jí cí se ochra ny osob ních dat. Re dak ce míst ní ho
zpra vo da je totiž nemůže na dá le zve řej ňo vat tyto in -
for ma ce bez před cho zí ho sou hla su do tyč ných osob.
Dě ku je me za po cho pe ní.
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V so bo tu dne  1. 8. 2015 se ko nal na míst ním hřiš ti tra dič ní
tur naj hos pod o pu tov ní po hár obce Pa so hlá vek. Na tur na ji tra -
dič ně star to va la vždy čty ři mužstva: re stau ra ce U Lasa,
re stau ra ce Ko me ta, re stau ra ce La gu na a tým Kar la Kři ván ka.
Bohužel se le toš ní tur naj ode hrál pou ze se tře mi týmy. Do šlo asi 
ke špat né ko mu ni ka ci a tým z re stau ra ce La gu na k tur na ji ne na -
stou pil. Tur naj se tedy ode hrál pou ze se tře mi týmy sty lem
každý s každým s tě mi to vý sled ky.

1. zá pas
Re stau ra ce  U Lasa     - tým Kar la Kři ván ka

              3    :     3
na pe nal ty:     3     :     1
ví těz utká ní re stau ra ce U Lasa

2. zá pas
re stau ra ce U Lasa       -  re stau ra ce Ko me ta

              3      :       3
na pe nal ty:     4      :     3
ví těz utká ní re stau ra ce U Lasa

3. zá pas
tým Kar la Kři ván ka - re stau ra ce Ko me ta

              2         :    7
ví těz utká ní re stau ra ce Ko me ta

I když re stau ra ce U Lasa po ra zi la v tur na ji oba sou pe ře, tak
k vel ké mu pře kva pe ní po roz hod nu tí roz hod čí ho se stal ví tě -
zem tur na je re stau ra ce Ko me ta. 

Po řa dí bylo tedy ná sle du jí cí:
    1. mís to - re stau ra ce Ko me ta
    2. mís to - re stau ra ce U Lasa
    3. mís to - tým Kar la Kři ván ka

Tra dič ní tur naj se na ko nec vcel ku
po da řil i po ča sí vy šlo (sví ti lo krás ně
slu níč ko), jen je ško da, že ne na stou pil
tým z re stau ra ce La gu na a ješ tě vět ší
ško da byla, že na tur naj do ra zi lo málo
ob ča nů naší obce. Dou fej me, že se
v tra dič ním  hos pod ském tur na ji bude
po kra čo vat i v dal ších roč ní cích a v pl -
ném po čtu účast ní ků a tur naj ne u pad ne
v za po mně ní. Byla by to vel ká ško da,
když si tur naj v Pa so hláv kách zís kal za
svou exis ten ci na tra di ci a po pu la ri tě.

Tra dič ní tur naj hos pod v Pa so hláv kách

Okén ko sta rost ky - pokračování
těla. Pro pány na víc po si lo va cí hrazdu a bo xo va cí py tel, ale sa -
mo zřej mě všich ni mo hou využívat vše ho, na co se kdo cítí. Tak
dou fám, že si tam ně kte ří z Vás na jde te ces tu a spor to vá ní a po -
si lo vá ní bude pro Vás zá ba vou.

Ur či tě také ne za po meň te na Pá lav ské vi no bra ní v Mi ku lo -
vě, kte ré se koná ve dnech 11. – 13. 9. 2015. Měs to Mi ku lov
le tos vy bra lo lá ka vou na bíd ku! Kro mě tra dič ních ak ti vit s vi no -
bra ním spo je ným, jako je ochut náv ka vína, k tomu cimbá lo vá
mu zi ka a růz né ná ro do pis né a šer míř ské sou bo ry, jsou zde i ta -
ko vé ta há ky, jako je Věra Špi na ro vá, Hana Za go ro vá, Mi chal
Hrůza, sku pi na Buty ane bo Mon key Bu si ness. Po drob ný pro -
gram si můžete vy zved nout v na šem Tu ris tic kém in for mač ním
cen t ru, kde se také můžete doptat na pří pad ný pro dej vstu pe -
nek, po kud bys te měli zá jem.

V kem pu ATC Mer kur se bude ve dnech 19. - 20. 9. 2015
ko nat MIS TROV STVÍ ČES KÉ RE PUB LI KY dětí a mlá deže
v agi li ty 2015, což je něco po dob né ho jako par kur, ale v tom to
pří pa dě se jed ná o pej sky. Po pr vé v his to rii to ho to spor tu (od
roku 2001) se toto mis trov ství bude ko nat v Ji ho mo rav ské kra -
ji, a to prá vě u nás, na úze mí naší obce. Využijte této
pří ležitos ti a přijď te se o ví ken du po dí vat. Pro střed nic tvím in -
for mač ní ho cen t ra bu de te ješ tě blíže in for mo vá ní. Tak si

zkus te na jít čas.
Naši vi no hrad ní ci již ne tr pě li vě pře šla pu jí, brou sí nůžky

a po ně ko li ká té se zno vu za je dou po dí vat do vi no hra du, jest li už
ná ho dou…. Ano, ob do bí vi no bra ní se ne za držitel ně blíží. Ak -
tu ál ní si tu a ce ve vi no hra dech vy pa dá snad vel mi slib ně. Ná sa da 
hroz nů je po měr ně dob rá. Stres su chem se pro je vil zejmé na
u mlad ší vý sad by, kde jsou malé bo bu le. Ale tře ba bude o to
lep ší kon cen t ra ce cuk rů. Za tím je však po měr ně před čas né ho -
vo řit o roč ní ku, jaký bude. Jsme stá le na za čát ku, a do kud
ne bu dou hroz ny ve skle pě, ne zbý vá než pev ně dou fat, že le toš -
ní skli zeň do pad ne dob ře. A jak se říká…, "hlav ně ať nám do
toho ne za čne pr šet"! Pev ně vě řím, že Vám to, všem pěs ti te lům
vína - vi na řům, le tos vy jde!

Co na zá věr? Dou fám, že jste v ob do bí do vo le ných a let -
ních prázd nin na čer pa li do sta tek sil a op ti mis mu do
po sled ní ho čtvrt le tí roku. Na šim dě tem pře ji úspěš né za há je ní
no vé ho škol ní ho roku, nám všem ješ tě ale spoň ně ko lik pěk -
ných dní a co nej poz děj ší ná stup pod zim ních mlh a chlad né ho
po ča sí.

Pře ji Vám krás né září.
Martina Dominová
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Kro jo va ní se obcí pro chá ze li již po še de sá té
Anen ské kro jo va né hody se le tos usku teč ni ly o ví ken du 25. - 26. čer ven ce

2015. Le toš ní roč ník byl opro ti těm mi nu lým vý ji meč ným hned v ně ko li ka ohle -
dech. Po řa da tel ství se nově ujal TJ Ze tor Pa so hláv ky ve spo lu prá ci s míst ní cha sou. 
Ke změ ně do šlo i u sta vě ní máje. Le tos se po sta vi la pou ze jed na, a to nově na place
u míst ní ho kul tur ní ho domu. Hlav ní vý ji meč nost le toš ní ho roč ní ku však tkvě la
v tom, že se jed na lo o již še de sá té vý ro čí této krás né a tra dič ní udá los ti. 

Do kro je se ob lék lo osm párů stár ků, ke kte rým se při dal i "čest ný" pár, paní
Anna Jan čí ko vá a pan Jo sef Ma rin ga, kte ří kroj ob lék li i před zmi ňo va ný mi še de -
sá ti lety. 

Pro gram hodů sa mot ných byl stej ný jako v le tech mi nu lých. V so bo tu stár ci
vy zved li své part ner ky a poté do ra zi li před bu do vu Obec ní ho úřa du, kde jim sta -
rost ka pře da la "prá vo" ko ná ní hodů v naší obci. Ná sle do va lo tan če ní pod májí
a ná vštěva kos te la sv. Anny, kde kro jo va ným požehnal i míst ní fa rář. V ne dě li
pak stár ci tra dič ně zva li míst ní ob ča ny i ná vštěv ní ky obce na ve čer ní zá ba vu, kte -
rá se ko na la v kul tur ním domě po oba dva dny. Zde k tan ci a po sle chu hrá la
de cho vá mu zi ka Hor no bo ja ni, kte rá kro jo va né stár ky pro vá ze la celý ví kend. 

Ne chy běl ani do pro vod ný pro gram v po do bě ko lo to čů, kte ří sem každo roč ně
při jíždějí a jsou vel kým lá ka dlem zejmé na pro ty nej men ší. Ob ča né i ná vštěv ní ci
obce si na víc moh li so bot ní od po led ne zpes t řit le tem v he li kop té ře, kte rá byla pro
všech ny zá jem ce "při sta ve na" na míst ním fot ba lo vém hřiš ti. 

Kro jo va né hody před sta vu jí vel ké lá ka dlo zejmé na pro tu ris ty, ale i pro míst ní 
jsou vel kou udá los tí, z ce lé ho roku snad tou nej vý znam něj ší, kte rá se v obci ode -
hrá vá. Je pří jem né vi dět, že i po še de sá ti le tech mají v naší obci své stá lé mís to
a věř me, že zde mi ni mál ně dalších šedesát let vydrží.

Hlav ní stár ka a stá rek: Ve ro ni ka Man din co vá Mar tin Králík
Cha sa: Ilo na Krá lí ko vá Mi ro slav Osika

Pavlí na Šte fa no vá Fran ti šek Šte fan
Mar ké ta Mi ku láš ko vá Ma rek Domin
Oli na Ma reč ko vá Fran ti šek Mi ku lá šek
Soňa Krej či ří ko vá Voj těch Hanz lík
Eliš ka Šne p fen ber go vá Mar tin Ka rá sek
Iva Se ve ro vá Ja ro mír Strou hal

Sklep ní ci: To máš Hra dil
Leoš Chlu dil

Simona Jelénková 
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Společenská
kronika

Jubilanti září
Bracková Ludmila          92 let
Ka d lí ček Jan                      81 let
Pin ka vo vá Ma rie              77 let
Ka d lí ček Mi chal             77 let
Dub šo vá Ma rie                76 let
Sa layo vá Anna              72 let
Va ře ko vá Mi ro sla va        72 let
Čer mák Vác lav               67 let
Man dák Ja ro slav            64 let
Uhe rek Kvě to slav          63 let
Šne p fen ber go vá Ma rie      63 let
Ur bá nek  Alois                  61 let
Krau so vá  Zuza na            61 let
Si r bu Jan                     60 let
Vlachová Jarmila        50 let

Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs tí,
zdra ví a po ho dy.

Narození
1. 5. se Zuza ně Ur bán ko vé a Sva -

to plu ku Svo bo do vi na ro dil syn Ma ty áš.
28. 7. se Belžíko vé De ni se a Mi la -

nu Po ku to vi na ro dil syn Kris ti án.    
22. 8. se manželům Si mo ně a Ra di -

mo vi Fi a lo vým na ro dil syn  Ma ty áš.
23. 8. se Mi ro sla vě Mi ku láš ko vé

a Ji ří mu Vla cho vi na ro di la dce ra
Klá ra.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a Ma ty áš ka, Kris ti án ka, Ma ty áš -
ka a Klár ku ví tá me mezi nás.

Svatby
Dne 27. 6. uza vře li manžel ství

Jana Kra to chví lo vá a Ivo Šterc.
Dne 24. 7. uza vře li sňa tek Jan

Br ve ník a Ve ro ni ka Ho li šo vá.

No vo manželům bla ho pře je me.

Slabá Alena

Nakupujeme v e-shopu s NOZ
Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,

ten to krát se za mě ří me na práv ní
úpra vu na ku po vá ní zboží přes in ter net
v tzv. e-sho pu. Na šim cí lem ne bu de po -
psat zce la kom plet ní pro ces ná ku pu, ale
po u ká zat na ně kte ré pod stat né aspek ty či
no vin ky, kte ré se s účin nos tí no vé ho ob -
čan ské ho zá ko ní ku ob je vi ly.

Pro za čá tek je vhod né při po me nout, že
ná sle du jí cí body se tý ka jí spo tře bi te lů a na -
ku po vá ní přes in ter net. Spo tře bi te lem je
pak zjed no du še ně ře če no ten, kdo není pod -
ni ka te lem a na ku pu je pro svou osob ní
po tře bu od pod ni ka te le, kte rý má tzv.
e-shop. Ná kup přes in ter net lze také po jme -
no vat jako ná kup tzv. na dál ku. Nejsme tedy 
v pro dej ně, kde je možné zboží vy zkou šet,
pro hléd nout, či si jej ne chat před vést. Vše
pro bí há tzv. distanč ním způ so bem.

Pri már ním pra vi dlem dle no vé ho ob -
čan ské ho zá ko ní ku je, že "Veš ke rá
sdě le ní vůči spo tře bi te li musí pod ni ka tel
uči nit jas ně a sro zu mi tel ně v ja zy ce, ve
kte rém se uza ví rá smlou va."

S tím to vě do mím pak můžeme při -
stou pit  k  ná ku pu a  ko mu ni  ka ci
s e-sho pem. Prv ním bo dem každého ná -
ku pu je vý běr zboží, dále "vložení do
ko ší ku" a ob jed náv ka. Vše smě řu je k uza -
vře ní kup ní smlou vy. Kdy je však re ál ně
uza vře na?

Zá kon sta no ví, že "ná vrh do dat zboží
za ur če nou cenu uči ně ný pod ni ka te lem
re kla mou, v ka ta lo gu či vy sta ve ním
zboží" je na bíd kou, kte rou lze jed no du -
chým při je tím využít a do jde k uza vře ní
smlou vy. Zá věr tedy zní, že kup ní smlou -
va vzni ká již okamžikem ode slá ní
ob jed náv ky. Důležité je, aby ona na bíd -
ka ob sa ho va la všech ny pod stat né
náležitos ti smlou vy včet ně ceny.

Uza vře ní kup ní smlou vy je e-shop ze
zá ko na po vi nen pí sem ně po tvr dit. Spo lu
s po tvr ze ním by měl zá kaz ník také v tex to -
vé po do bě obdržet vše o bec né ob chod ní
pod mín ky. Není tedy možné pou ze od ká -
zat, že jsou vy sta ve ny "ně kde na in ter ne tu."

Po kud při ob jed ná ní uve de me do
poznám ky požada vek na ně ja kou ne pod -
stat nou změ nu či od chyl ku zboží (uvá dí
se také např. barva), pak e-shop má
možnost ta ko vou ob jed náv ku od mít -
nout. Po kud tak ne u či ní bez zby teč né ho
od kla du, pak ob jed náv ka pla tí a je po vi -
nen zboží dle po znám ky do dat.

Celý pro ces ná ku pu je obehnán mno -
ha řád ky tex tu, pod mí nek, po u če ní
a pra vi del. A prá vě po u če ní jsou podle
ob čan ské ho zá ko ní ku důležitá. Je nut no
je jas ně a sro zu mi tel ně spo tře bi te li sdě lit

a vy svět lit.
Jed ním z nut ných po u če ní je in for ma ce 

o možnos ti od stou pit od smlou vy do
14 dnů. Chy bí-li ta ko vé po u če ní, pak na to
do plá cí prá vě e-shop. Zá kon sta no ví, že
zá kaz ník pak může od stou pit do 1 roku
a 14 dnů. Po kud e-shop své po u če ní pro ve -
de do da teč ně, pak za čne běžet lhů ta 14 dnů 
od sku teč né ho po u če ní.

Ně kte ré zboží vra cet ze zá ko na ne lze. 
Jed ná se na pří klad o zboží v uza vře ném
hy gi e nic kém oba lu, zboží upra ve né na
přá ní zá kaz ní ka nebo za kou pe né no vi ny.

Když už po od stou pe ní zboží vra cí -
me, tak zá kon v ta ko vé si tu a ci chrá ní
také e-sho py. E-shop vra cí zá kaz ní ko vi
veš ke ré peněžní pro střed ky. Na dru hou
stra nu zá kaz ník od po ví dá e-sho pu za
snížení hod no ty zboží, kte ré vznik lo
v dů sled ku používá ní ji nak, než je nut né
k vy zkou še ní nebo ob vyk lé.

Prak tic ky tedy ne lze za kou pit fo to a -
pa rát, od jet s ním na tý den ní do vo le nou
a po do vo le né od stou pit od smlou vy
a foťák od ře ný od pís ku u moře e-sho pu
vrá tit. Re spek ti ve od stou pit lze, avšak
e-shop bude chtít úpla tu za po ško ze ní
zpět. O tom to nás také po u čí.

Spo lu s po u čo va cí po vin nos tí je na
e-sho pu, aby nás zá kaz ní ky řád ně in for -
mo val při ob jed ná ní o kom plet ní ceně. A to 
také o všech da ních či po plat cích a ná kla -
dech spo je ných. Ne u či ní-li tak, pak není
možno dle zá ko na toto účto vat.

Dále pla tí, že dodá-li nám pod ni ka tel
ně ja kou zá sil ku, ač jsme si ji ne ob jed na li,
pak si ta ko vé "ne ob jed na né pl ně ní"
můžeme po ne chat a jsme po cti ví držite lé.

Obec ně lze zá vě rem říci, že zá kon nás 
jako spo tře bi te le chrá ní. Viz. ust. § 1812, 
kdy "Lze-li ob sah smlou vy vyložit růz -
ným způ so bem, použije se vý klad pro
spo tře bi te le nej pří zni věj ší. K ujed ná ním
od chy lu jí cím se od usta no ve ní zá ko na
sta no ve ných k ochra ně spo tře bi te le se
ne při hlíží. To pla tí i v pří pa dě, že se spo -
tře bi tel vzdá zvlášt ní ho prá va, kte ré mu
zá kon po sky tu je."

Ne spo lé hej me však na tuto ochra nu
bez dal ší ho a ra dě ji buď me obe zřet ní
a ak tiv ní mimo jiné také tím, že si řád ně
pře čte me smlou vu a ob chod ní pod mín -
ky.


