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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 18. 3. 2013
RO schva lu je:

- navržený pro jekt na re vi ta li za ci po to ka dle před ložené ho pod -
kla du pro pro jekt s ná zvem akce "Pa so hláv ky - po lo ho pis né
a výško pis né za mě ře ní te ré nu a po to ka",

- na zá kla dě žádos ti před sed ky ně Ko mi se pro kul tu ru a sport v Pa -
so hláv kách bez plat ný pro ná jem kul tur ní ho domu a pro mi nu tí po -
plat ku za spo tře bu el. ener gie a po plat ku za vod né - stoč né při
po řá dá ní dět ské ho kar ne va lu dne 6. 4. 2013. RO dále schva lu je
po skyt nu tí pří spěv ku ve výši 3.500 Kč na ná kup od měn pro děti,

- na zá kla dě žádos ti SDH Pa so hláv ky bez plat ný pro ná jem kul tur -
ní ho domu dne 2. 11. 2013 při po řá dá ní "Břec lav ské hasič ské
ligy" a s tím spo je né ve čer ní zá ba vy. SDH Pa so hláv ky si pou ze
uhra dí spo tře bu ener gií,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 140/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a B. P.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 123/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. B.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 118/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. B.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 103/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. P.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 99/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. B.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 98/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. V.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 95/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a D. A.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 94/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. B.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 82/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a B. V.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 63/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. K.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 57/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. F.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 52/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a H. S.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. 20/2005 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. G.,

- Smlou vu č. 215/2013 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a L. M.,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho za hrád kář ské ho sva zu Pa so hláv ky pro -
mi nu tí po plat ku za pro ná jem sálu při po řá dá ní tra dič ní vý sta vy vín
ve dnech 10. 3. 2013 - de gusta ce, a 16. 3. 2013 - vý sta va vín,

- na zá kla dě žádos ti TJ ZE TOR Pa so hláv ky pro ná jem kul tur ní ho
domu dne 30. 3. 2013 při po řá dá ní ve li ko noč ní zá ba vy. Rada
obce schva lu je pro mi nu tí po plat ku za pro ná jem KD a vý jim ku
z noč ní ho kli du do 03:00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na 27. 3. 2013,

Oznámení OÚ Z jednání rady a zastupitelstva
Zá jezd do ZOO

Obec Pa so hláv ky ve spo lu prá ci s ko mi sí pro kul -
tu ru a sport po řá dá v so bo tu 15. 6. 2013 zá jezd do
Zo o lo gic ké za hra dy ve Víd ni (Ra kousko). 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 17.00 - 18.00 hod. Cena vstup né ho je 13 EUR za do -
spě lou oso bu, 6 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.

Zá jezd na mu zi kál
Obec Pa so hláv ky po řá dá v so bo tu 12. 10. 2013 zá -

jezd do pražské ho Di va dla BRODWAY na nový
mu zi kál "Mata Hari". 

Mu zi kál Mi cha la Da vi da je na mo ti vy živo ta ni zo -
zem ské ori en tál ní ta neč ni ce, kte rá se v prů bě hu prv ní
svě to vé vál ky sta la agent kou Ně mec ka a Fran cie. Za -
čá tek před sta ve ní je ve 14:00 hod., před po klá da ný
od jezd au to bu su je cca v 10:00 hod. Ob ča né, kte ří
mají zá jem mu zi kál na vští vit, se mo hou hlá sit na
Obec ním úřa dě v Paso hláv kách osob ně, te le fo nic ky
na č. 519 427 710, nebo mai lem na

obec@pasohlavky.cz. 
Zá jem ci po na hlá še ní uhra dí vstup né ve výši

700 Kč, kte ré bude vy bí rá no na Obec ním úřa dě.
Vstup né je nut no za pla tit co nejdří ve po při hlá še ní.
K dis po zi ci je 50 kusů vstu pe nek, pro to ne vá hej te
s včas nou re zer va cí. Po vy pro dá ní všech vstu pe nek
již ne bu de možné se při hlá sit. Do pra va au to bu sem
bude hra ze na z roz počtu obce. Přes ný od jezd au to bu -
su bude ozná men pro střed nic tvím míst ní ho roz hla su.
V pří pa dě, že by se au to bus ne na pl nil zá jem ci z řad
míst ních ob ča nů a je jich zná mých, bu dou vstu pen ky
na bíd nu ty ob ča nům okol ních obcí.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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- uzavření Dodatku číslo 2 Smlouvy o dílo č. 05476/2013
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a Sdružení
ČOV Pasohlávky, vedoucí účastník sdružení VHS
Břeclav se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav.

RO bere na vě do mí:
- zprá vu o bez peč nost ní si tu a ci za rok 2012 v obci Pa so -

hláv ky od Po li cie ČR, Územ ní od bor Brno - ven kov, Ob -
vod ní od dě le ní Po ho ře li ce,

- sdě le ní k žádos ti o úplat ný pře vod ze mě děl ských po zem ků 
od Stát ní ho po zem ko vé ho úřa du, Kraj ský po zem ko vý
úřad pro JMK, Hroz no vá 17, 603 00 Brno. RO do po ru ču je
ke schvá le ní za stu pi tel stvu obce po zem ky ve vlast nic tví
této in sti tu ce při schva lo vá ní no vé ho územ ní ho plá nu pře -
vést na plo chy ze le ně a pře de jít tak spe ku la cím při pře vo du 
po zem ků od po zem ko vé ho úřa du,

- po dě ko vá ní za po moc při pří pra vě a re a li za ci Tříkrá lo vé
sbír ky 2013 od Diecéz ní cha ri ty Brno, Ob last ní cha ri ta
Břec lav,

- in for ma ci sta ros ty, že ná vrh na od kup po zem ku p. č. 9895
v k. ú. Dol ní Du na jo vi ce ve vlast nic tví obce bude nyní
pro jed nán na za stu pi tel stvu obce Dol ní Du na jo vi ce,
o jehož vý sled ku bu de me ná sled ně in for mo vá ni, stej ně
tak bere na vě do mí in for ma ci, že o od kup to ho to po zem ku 
pro je vil zá jem míst ní ob čan Pa so hlá vek, kte rý v před mět -
né záležitos ti kon tak to val Obec Dol ní Du na jo vi ce.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 2. 4. 2013

RO schva lu je:
- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ků mezi smluv ní mi

stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ob čan ské sdružení Man ner,
Ma ne rov 55, 683 41 Boh da li ce,

- 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 a Ar che o lo gic ký ústav AV ČR, Brno, v. v. i, při stav bě
"Roz ší ře ní ČOV Pa so hláv ky - I. eta pa",

- uza vře ní Do ho dy o na rov ná ní mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a spo leč nost H. R. S. a. s., se síd lem
Truh lář ská 1108/3, 110 00 Pra ha - Nové Měs to,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Vi nofrukt a. s., Kos tel ní
416, 691 85 Dol ní Du na jo vi ce, na akci "Re vi ta li za ce po -
to ka v obci Pa so hláv ky",

- po ří ze ní kom posté rů pro ob ča ny Pa so hlá vek do do mác -
nos tí for mou zá půjč ky. Z do ru če ných na bí dek byly vy -
brá ny dva typy kom posté rů, z nichž si ob ča né bu dou moci 

vy brat, kte rý typ si do své do mác nos ti zvo lí. RO uklá dá
sta ros to vi obce za jis tit po ptáv ku mezi ob ča ny, a podle
zájmu ob ča nů se o vý bě ru roz hod ne na dal ším jed ná ní
rady,

- po řá dá ní zá jezdů, čer ven - ZOO Ví deň, ří jen - mu zi kál
Pra ha, pro ob ča ny a úhra du ná kla dů za do pra vu z roz -
počtu obce.

RO bere na vě do mí do pis pana P. V. a do po ru ču je jeho
pro jed ná ní na za stu pi tel stvu obce.

RO ne schva lu je na zá kla dě žádos ti pana T. B. od pro dej
čás ti po zem ku 5051/79 o vý mě ře 14 m2 ve vlast nic tví Obce
Pa so hláv ky.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 27. 3.
ZO schva lu je:

- od pro dat po ze mek p. č. 4933/205 o vý mě ře 92 m2 v k. ú.
Pa so  hláv ky ,  od dě  le  ný ge o  me t  r ic kým plá  nem
č. 653-3121/2012 ze dne 16. 1. 2013, kte rý vzni kl z po -
zem ku p. č. 4933/107, o vý mě ře 92 m2, v k. ú. Pa so hláv ky
za cenu 300 Kč/m2, manželům D. a M. S. Ná kla dy spo je -
né s pře vo dem ne mo vi tos tí uhra dí na by va tel,

- zá měr od pro de je po zem ků p. č. 5025/11 o vý mě ře 50 m2,
p. č. 5031/3 o vý mě ře 505 m2, p. č. st. 5033 o vý mě ře
89 m2, ro ze sta vě nou bu do vu (be to no vý zá klad) na po -
zem ku p. č. st. 5033, vše v k. ú. Pa so hláv ky za cenu 360
Kč/m2 po zem ků a cenu ve výši 25.760 Kč za ro ze sta vě -
nou bu do vu. ZO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr
na od pro dej po zem ků ve zně ní dle pří lo hy č. 1,

- uza vře ní kup ní smlou vy na od pro dej mo vi té ho ma jet ku
a zboží, mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos ti Pa so hláv ská
re kre ač ní s. r. o.,

- po dá ní při po mí nek k ná vr hu územ ního plá nu obce Pa so -
hláv ky, a to jako změ nu využití plo chy ná sle dov ně: Plo -
chy Z 06, Z 07, Z 14, Z 16 a Z 52 za hr nout do ploch UZ -
plo chy ve řej né ze le ně. Po ze mek p. č. 6215 v k. ú. Pa so -
hláv ky (v plo še Z 71) za hr nout do ploch UZ - plo chy ve -
řej né ze le ně.  

ZO re vo ku je usne se ní zas t u pi tel stva obce ze dne
27. 2. 2013, bod č. 5.

ZO na zá kla dě před ložených na bí dek ne schva lu je od pro -
dej po zem ků p. č. 4961/17 o vý mě ře 1.008 m2, po ze mek p. č.
4961/11 o vý mě ře 2.277 m2, st. 796 o vý mě ře 277 m2 a bu do -
vu bez č. p. na po zem ku p. č. st. 796, vše v k. ú. Pa so hláv ky.
ZO ruší zá měr od pro de je výše uve de ných ne mo vi tos tí.

Vir tu ál ní na uč né stezky už i na Mi ku lov sku
 V ná vaz nos ti na roz voj mo bil ních ko mu ni kač ních tech -

no lo gií se roz ví jí i mno hé dal ší ob las ti. Jed nou z nich jsou
i služby tu ris tům i oby va te lům jed not li vých re gi o nů. Jed nu
ta ko vou no vou službu bych vám ráda před sta vi la. 

V uply nu lých dnech se v ob cích a chrá ně ných úze mích
mi ku lov ské ho mi k ro re gi o nu ob je vi ly malé ze le né in for mač ní 
ta bul ky - tzv. tag g lis ty, ale v sou vis los ti s tou to službou se
můžete se tkat i s vý ra zy jako bee tagg, QR kód, vir tu ál ní na -
uč ná stez ka, stez ka pro mo bil ní te le fon. Vždy ale jde o jed nu
věc. 

Před stav te si, že jste tu ris ta a chce te se na vý let při pra vit.
Víte, že v ob las ti, do kte ré smě řu je te, jsou in sta lo va né tag g -
lis ty. Máte te le fon s fo to a pa rá tem a pří stu pem na in ter net.
Chce te se o ob las ti rych le a krát ce něco do vě dět. Máte
všech ny před po kla dy využít před nos ti na uč né stezky v te le -
fo nu. V kli du do mo va si přes www.tagg ma nager.cz
na hra je te jed no du chou apli ka ci (ně kte ré te le fo ny ji již
v sobě ob sa hu jí). V te ré nu pak na jde te tag g list, ote vře te apli -

ka ci a vy fo tí te kód. Ten vás pře smě ru je na webo vou strán ku
s in for ma ce mi o obci, chrá ně ném úze mí, jeho za jí ma vos -
tech, atd. Text je vždy do pl něn fo to gra fie mi či ob ráz ky.
In for ma ci si můžete po pře čte ní v mo bi lu po ne chat, nebo vy -
ma zat. Nebo si vše pro stu do vat pře dem u po čí ta če a do
te ré nu vy ra zit vy ba ven veš ke rý mi in for ma ce mi. 

Cel kem na úze mí mi k ro re gi o nu je mo men tál ně na in sta -
lo va ných 80 za sta ve ní v 8 stezkách - síd la mi k ro re gi o nu
(2 stezky), NS Dě vín, NS Věs to nic ká nádrž, NPR Ta bu lo vá
hora, Růžový vrch a Kočičí ká men, chrá ně ná úze mí, Na tu ra
2000 a pa mát né stro my. 

Tyto prv ní tag g lis ty v re gi o nu vznik ly díky ini ci a ti vě
Vzdě lá va cí ho a in for mač ní ho stře dis ka Bílé Kar pa ty, kte ré
zís ka lo fi nanč ní pro střed ky pro pro jekt Na pl ňo vá ní Kar pat -
ské úmlu vy na Ostrožsku - Hor ňác ku a Mi ku lov sku
z Re vol vin go vé ho fon du Mi nis ter stva život ní ho prostředí.

 

Eva Řezáčová, CEV Pálava 
www.cev.palava.cz 

http://www.cev.palava.cz
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Vážení spo lu ob ča né,
pokud jste pro chá ze li v so bo tu 13. 4. nebo v ne dě li do po -

led ne 14. 4. 2013 ko lem kul tur ní ho domu, možná jste se
po za sta vi li nad tím, co že se to v kul tur ním domě děje.

Ko nal se zde pátý zem ský sjezd po li tic ké stra ny Mo ra va -
né, kte rý si zvo lil před sed nic tvo stra ny. Ve funk cích
před se dy a prv ní ho mís to před se dy stra ny byli po tvr ze ni Mi -
lan Trn ka a Zde něk Zbožínek, no vý mi mís to před se dy byli
zvo le ni On dřej Hý sek, To máš Ingr a Jiří No vot ný.

De le gá ty sjez du byl schvá len nový vo leb ní pro gram stra -
ny, kte rý se za mě řu je na úspěch stra ny v blížících se
ev rop ských a ko mu nál ních vol bách, ale i ve vol bách do Par -
la men tu Čes ké re pub li ky. Stra na Mo ra va né usi lu je
o ob no ve ní  sa mo sprá vy his to ric kých zemí. Stra na je pro de -
cen t ra li za ci, tedy pře ne se ní ně kte rých kom pe ten cí ze stát ní
na zem skou úro veň. Rov něž je pro zru še ní či ome ze ní ná -
klad né ho a ne pří liš funkč ní ho sys té mu kra jů. Je stra nou
pro ev rop skou, stra nou zem ské ho pa tri o tis mu, vy me zu jí cí se
vůči na ci o na lis mu a ne to le ran ci ve spo leč nos ti.

Stra na i na dá le pod po ru je ak ti vi ty Mo rav ské ho ku la té ho
sto lu a ak tiv ně spo lu pra cu je s dal ší mi pro mo rav ský mi or ga -
ni za ce mi, na pří klad s Mo rav skou ná rod ní obcí při
vy vě šo vá ní mo rav ské vlaj ky. Re a gu je na po ptáv ku z po sled -
ní ho sčí tá ní lidu, v němž se k mo rav ské ná rod nos ti při hlá si lo
630.000 ob ča nů Čes ké re pub li ky.

Zá ro veň zde uvá dím část mého pro je vu kan di dá ta na mís -
to před se du:
Vážené dámy, vážení pá no vé,

do vol te mi, abych se vám před sta vil. Jme nu ji se To máš
Ingr, za ne ce lý mě síc mi bude 34 let, od svých 21 let pra cu ji
v za stu pi tel stvu obce a sta ros tou obce Pa so hláv ky jsem od
roku 2006. 

Ač jsem ča so vě vel mi za ne prázd ně ný, mys lím si, že bych
mohl být naší stra ně pří no sem, a to v tom, že mám zku še nos ti
se sa mo sprá vou a stát ní sprá vou. Mé zku še nos ti mohu uplat -
nit při jed ná ní s ostat ní mi sta ros ty a pří pad ně dal ší mi
stát ní mi or ga ni za ce mi.

Mys lím si, že je vhod né ob do bí, aby chom za pů so bi li na
oby va te le Mo ra vy a Slez ska a po ku si li se zís kat na svou stra -
nu ať už ne roz hod nu té vo li če, tak i ob ča ny, kte ří ne chtě jí jít
k vol bám. 

Jsem pře svěd če ný, že stra na Mo ra va né by se měla před
nad chá ze jí cí mi vol ba mi v příš tím roce vel mi jas ně vy me zit,
čeho chce me do sáh nout v pří pa dě, když nás lidé pod po ří.
Mys lím si, že by se naše nově zvo le né ve de ní mělo za bý vat ná -
sle du jí cí mi otáz ka mi:

- měli by chom vo li čům slí bit, že bu de me tvr dě pro sa zo vat
účel né vy na klá dá ní ve řej ných pro střed ků z ve řej ných
roz počtů,

- v pří pa dě úspě chu v par la ment ních vol bách by chom měli
vo li čům slí bit, že na vrh ne me zá kon na zru še ní či snížení
5% hra ni ce pro vstup do Po sla nec ké sně mov ny - já osob -
ně za stá vám ná zor, ať naši zemi řídí více men ších stran
než pár vel kých ovlá da ných lob bis ty. Tím by se vlád nou cí
stra ny mu se ly spo lu vzá jem ně ba vit a dě lat zá ko ny ve pro -
spěch ob ča nů naší země a ne pro pár vy vo le ných, kte ří
nás tu dran cu jí a pak všech ny ty zá kon né paskvi ly pla tí me 
my. I do par la men tu by se mělo vo lit podle osob nos tí
a pro gra mů a ne stra nic ky. Líbí se mi myš len ka pana Ja -
neč ka o snížení po čtu po slan ců podle po čtů okre sů, a to
tak, aby každý okres měl 2 po slan ce. Vol by by pro bí ha ly
tak, že by každý vo lič měl 2 plu so vé a 1 mí nu so vý hlas. Je
to vel mi za jí ma vě ma te ma tic ky vy myš le né a moh lo by to

po mo ci vy mě nit sou čas ný sys tém. Zdá se mi to ješ tě lep ší,
než jen snížit hra ni ci pro vstup do Po sla nec ké sně mov ny,

- měli by chom na vrh nout zá kon na zru še ní imu ni ty po li ti ků -
nechť jsou všich ni za své činy plně zod po věd ní. Já ne vi dím
dů vod, proč já jako sta ros ta obce mám být plně trest ně od -
po věd ný za ja kou ko liv chy bu a naši páni po slan ci a se ná -
to ři mo hou bez trest ně schva lo vat zá ko ny, kte ré jas ně
po ško zu jí naši zemi a naše ob ča ny. Trest ně práv ní od po -
věd nos tí zá ko no dár ců by se eli mi no va li ti kum pá ni, kte ří si
jdou do par la men tu na hra bat a na krást,

- sa mo zřej mě na ším hlav ním kré dem by měla být sa mo -
sprá va Mo ra vy a Slez ska, a to by chom měli uvá dět na pří -
kla du, jako je tomu v Ně mec ku a Ra kous ku. Měli by chom
jas ně de kla ro vat, že nám nejde o roz dě le ní re pub li ky na
Če chy a Mo ra vu, tak jak to v mi nu los ti bylo se Slo ven -
skem. Nám nejde o odtržení Mo ra vy, ale o sa mo sprá vu
Mo ra vy a Slez ska. Stá le hod ně lidí si mys lí, že nám jde
o roz dě le ní re pub li ky. Měli by chom umět vy svět lit, že
chce me více kom pe ten cí pře nést z cen t rál ní vlá dy a par -
la men tu na jed not li vé zem ské sa mo sprá vy. Všich ni ob ča -
né snad už dnes vidí, že cen t rál ní ří ze ní z Pra hy
ne pro spí vá ni ko mu tady na Mo ra vě a ve Slez sku. Toto by -
chom měli umět na šim ob ča nům vy svět lit.
Podle mého by chom se také měli za mys let, zda by stá lo za

úva hu vy tvo ře ní pe ti ce, kte rá, po kud ji po de pí še do sta teč né
množství lidí, by pro sa di la v rám ci par la ment ních vo leb re fe -
ren dum. Cí lem re fe ren da by mělo být to, že po slan ci bu dou
mu set ve svém čtyř le tém funkč ním ob do bí při chys tat kro ky
k fun go vá ní spol ko vých zemí v Čes ké re pub li ce. Sa mo zřej mě
by to mu se li i pří pad ně schvá lit. 

Mys lím si totiž, že po kud vy tvo ří me pe ti ci a v této pe ti ci
ob ča nům Mo ra vy a Slez ska vel mi dob ře po pí še me fun go vá ní
spol ko vých zemí (jak jsem již uvá děl pří klad Ně mec ka a Ra -
kous ka), tak by se nám moh lo po da řit pro sa dit i pří pad né
re fe ren dum. Re fe ren dum by se moh lo ko nat spo lu s par la -
ment ní mi vol ba mi, a to pou ze na Mo ra vě a ve Slez sku.
V re fe ren du by bylo uve de né, že my, ob ča né Mo ra vy a Slez -
ska, požadu je me zří ze ní spol ko vých zemí, aby chom si ur či té
věci moh li roz ho do vat u nás na Mo ra vě a ne roz ho do va lo by
se o nich v Pra ze.
Od to ho to po stu pu si sli bu ji to, že by chom:
1) na sebe upo zor ni li a ve šli do po vě do mí vět ši ny lidí,
2)  po kud by chom ne u spě li jako stra na v par la ment ních vol -

bách, moh lo by se tře ba po da řit ale spoň re fe ren dum a po -
kud by byl do sta teč ný po čet ob ča nů v re fe ren du pro, bylo
by pro par la ment ní stra ny zá vaz né a mu se li by tyto kro ky
ke zří ze ní spol ko vých zemí usku teč nit.

Zkus te o tom to mém ná vr hu troš ku pou važovat. 
Také by si nově zvo le né ve de ní mělo roz mys let a na vrh -

nout ostat ním čle nům stra ny Mo ra va né, zda pů jde me do
vo leb sa mo stat ně nebo zda pů jde me s ně ja kou dal ší po li tic -
kou stra nou či hnu tím.
Já osob ně bych na vr ho val:

co nejdří ve oslo vit To mio Oka mu ru a na bíd nout mu spo -
lu prá ci. Možná už oslo ve ný z naší stra ny byl, ale o tom
nejsem in for mo ván. Je to mo ra vák a také se ná tor. Sám de kla -
ru je, že bude kan di do vat i do Po sla nec ké sně mov ny a chtěl by 
založit hnu tí. Má je di ný bod pro gra mu: Změ nu ústa vy smě -
rem k pří mé de mo kra cii, to zna me ná pří mou vol bu sta ros tů,
po slan ců, hejtma nů, zá ro veň od vo la tel nost všech těch to po -
li ti ků v re fe ren du, po kud ne spl ní svůj pro gram. Takže prv ně

Sjezd stra ny Mo ra va né 
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Ná vštěva knihov ny
Naše spo lu prá ce  s míst ní kni hov nou a pře de vším s paní kni -

hov ni cí  Ale nou Kra to chví lo vou po kra čo va lo dal ší ná vště vou.
Ten to krát na téma "Bře zen mě síc kni hy". Če ka lo nás čte ní
úryvků z dět ských knih, há dan ky a úko ly za mě ře né na po zná -
vá ní li te rár ních hr di nů z po há dek, ve čer níč ků. Je den pří běh
nám pře čet la do kon ce i naše ka ma rád ka Na tál ka z 2. tří dy.

4. břez na jsme na vští vi li  br něn ské  Pla ne tári um. Vi dě li
jsme po hád ku "Co pak dělá slu níč ko", noč ní ob lo hu pl nou
hvězd a za jí ma vá sou hvězdí. Byl to vel mi pou ta vý vý let,

díky němuž už umí me po jme no vat ně kte ré pla ne ty a vesmír
už pro nás není vel kou ne zná mou.

Ve čtvr tek 4. dub na jsme u nás při ví ta li zá stup ce Zá chran -
né sta ni ce pro dra vé ptá ky Raj hrad. Ne při šel sám - měl s se -
bou dva zá stup ce pta čí říše, so ko la stě ho va vé ho a sovu
pá le nou. Děti se do zvě dě ly mno ho za jí ma vé ho ze živo ta dra -
vých ptá ků, o čin nos ti zá chran né sta ni ce, za hrá ly si na so kol -
ní ky. Na zá věr si do kon ce moh ly po hla dit Míšu - sovu
pá le nou.

                                                              Dagmar Bártová

Zprá vy z míst ní ško ly

Charitní pečovatelská služba

chce pro sa dit zá kon o re fe ren du a pak už si lidé vlast ně roz -
hod nou sami to, co chtě jí. 

Dále pan Oka mu ra říká: Pak liže se mi po dob né hnu tí po da -
ří dát do hro ma dy, tak pod po ří vlá du pou ze pod jed nou
pod mín kou - a tou je zmí ně ná změ na ústa vy. Aby se to po da ři lo,
mu sí me zís kat ale spoň de set pro cent hla sů, aby chom měli tře ba
dva cet po slan ců, což by na zá kla dě mé vlast ní zku še nos ti sta či -
lo, aby na ta ko vém po čtu zá vi se lo bytí a ne by tí vlá dy.

Podle mě by chom měli zku sit s pa nem Oka mu rou jed nat a 
pří pad ně se do hod nout na spo lu prá ci. Mys lím si, že jak my
jemu, tak on nám může vel mi po mo ci. 

Pří pad ně zku sit jed nat s ji ný mi stra na mi a hnu tí mi.
V tom to ale mu sí me být opa tr ní, aby chom se ne spo ji li s ně -
kým, kdo nám spí še ublíží, než aby chom si vzá jem ně po moh li.

Chtěl bych se také do tknout otáz ky na bí rá ní no vých čle -
nů. Sa mo zřej mě jsme rádi za každého no vé ho čle na, ale
mu sí me být opa tr ní. Může se v blíz ké bu douc nos ti stát, že se
k nám bu dou hr nout noví čle no vé, kte ří bu dou ka ri é ris ti nebo 
pří mo zlo dě ji. Byl bych vel mi ne rad, po kud by chom uspě li,

aby naši stra nu za stu po val ně kdo, kdo bude tu ne lo vat ve řej -
né fi nan ce (to se týče všech vo leb - ať par la ment ních, do
ev rop ské ho par la men tu, a nebo jen v ko mu nál ních vol bách).
Víme, že dnes jsou lidé hákli ví a už ne ma jí dů vě ru ani v ty
malé stra ny, pří klad vi dí me u Věcí ve řej ných. A jak jsem již
řekl, byl bych vel mi ne rad, kdy by ně kdo z na šich čle nů
a potažmo tím i celá stra na zkla ma la naše vo li če.

A také by chom měli za pra co vat na pří pad ných spon zo -
rech stra ny. Mám sig ná ly, že by nás pod po ři li ma ji te lé
ně kte rých mo rav ských fi rem. Otáz kou je, zda jim bu de me
umět na bíd nout náš pro gram, kte rý by jim mohl po mo ci
v pod ni ká ní.

Mrzí mě, že na mís to před se du ne kan di du je žádná žena,
pro tože by měla můj hlas, a to z dů vo du, že je po tře ba mít
i žen ský pr vek v po li ti ce. Jako pří klad uve du složení na še ho
za stu pi tel stva obce. Máme 15 za stu pi te lů a z toho je 8 mužů
a 7 žen. Podle mě je to ide ál ní roz ložení.

Tomáš Ingr

Sjezd stra ny Mo ra va né - pokračování 

Vážení ob ča né,
cha rit ní pe čo va tel ská a ošet řo va tel ská služba Břec lav se

síd lem v Po ho ře li cích na pen zi o nu Tyr šo va 234 Vám na bí zí
po moc v si tu a ci, kdy již sami ne zvlá dá te vše jako dřív nebo
když Vaši ro din ní pří sluš ní ci ne ma jí to lik času jak bys te si to
přá li. Po moc se týká při vy ři zo vá ní na poš tě, úřa du, u lé ka ře,
při vy zve dá vá ní léků v lé kár ně, při ná ku pech  každo den ních 
i v pří pa dě po tře by vět ších , dále při úkli du Vaší do mác nos ti,

při péči o Vaši oso bu - kou pá ní, mytí vla sů, apod.
Zá ru kou dob ře od vá dě né prá ce a naší pro fe si o na li ty jsou

de sít ky spo ko je ných spo lu ob ča nů. 
 Obraťte se s dů vě rou na nás, jsme tu pro Vás každý den

od pon dě lí do pát ku od 7:00 do 15:30 hod.
Za Cha rit ní pe čo va tel skou službu v Po ho ře li cích 

p. Jitka Petříková
tel.734 510 661.
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Ju bi lan ti květen
Kačicová Ludmila          80 let
Par ra di o vá Anežka    79 let
Br ve ník Jan                 77 let
Štol fa Ros ti slav   68 let
Bu ček Ja ro slav 65 let
Ada mo vá Dana  63 let
Aláč Jo sef                      63 let
Ka d lí ček Petr                62 let
Lu kos zo vá Dáša 62 let
Sed lář Bo hu slav 62 let
Tuč ko vá Emí lie   60 let
Šťas t ný Ra do slav 55 let
Žalud ko vá Len ka    50 let
Osi ka Sta ni slav 50 let

Ju bi lan tům pře je me vše nej lep ší,
hlav ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nost.

Úmrtí

Ve čtvr tek 4. dub na ná h le ze mřel
náš spo lu ob čan pan Ra di slav Jan čík.

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

V mi nu lém čís le zpra vo da je bylo
chyb ně uve de no jmé no mat ky.

Syn se na ro dil Len ce Švár né a ne
jak bylo chyb ně uve de no, za co se
omlou vám. 

                                       Alena Slabá

Společenská
kronika

Od po led ne plné
her, kos týmů a pís ni ček

Rok se s rokem se šel
a v kul tur ním domě se od
15.00 hod opět ko nal dět ský 
kar ne val. Le toš ní, v po řa dí
už tře tí roč ník, při pa dl kon -
krét ně na da tum šes té ho
dub na. 

V sále se to tedy opět
hemžilo nej růz něj ší mi po -
hád ko vý mi by tost mi od
tra dič ních prin ce zen, přes
pi rá ty a kos mo nau ty, až po
dráč ky a di no sau ry. Pro
všech ny byl při pra ven zá bav ný pro gram plný dět ských pís ni ček k tan ci i zpě vu
a také sou těží v po do bě růz né ho před bí há ní či před jíždění. Ne moh lo chy bět ani zá vě -
reč né pře ta ho vá ní lana. Ať už zví tě zil kdo ko li, ne smut nil ni kdo, pro tože od mě ny,
jako oma lo ván ky, pas tel ky, mag ne ty či po tá pěč ské brý le, do stal oprav du každý, kdo
se zú čast nil. Z pís ní měl nej vět ší úspěch "Gan gam sty le", kte rý "do nu til" i star ší děti
před vést své ta neč ní umě ní pří mo na pó diu a pro vel ký úspěch mu se lo být vy stou pe -
ní ně ko li krát opa ko vá no. 

Zá ba va tu ale byla i pro ro di če i pra ro di če. Ti, kdo zrov na ne po má ha li dě tem sou -
těžit, nebo je ne sle do va li při tan ci, moh li ochut nat re cep ty z lis to vé ho těs ta, pro tože
sou čás tí le toš ní ho kar ne va lu bylo tzv. lis to těs tobra ní, ať už ve slad ké nebo sla né po -
do bě. Re cep tů se se šlo sice pou ze de vět, ale i tak bylo z čeho vy bí rat a co hod no tit.
O po řa dí ví tě zů roz hod li ná vštěv ní ci tak to: 1. mís to Si mo na Je lén ko vá (Pu din ko vé
bo chán ky), 2. mís to Ive ta Žalud ko vá (Piz za kous ky) a 3. mís to Hana Si r bo vá (Lis to -
vé pře kva pe ní v po do bě za pe če ných pá reč ků). I tady byli ví tě zo vé ohod no ce ni
krás ný mi ce na mi. 

Na zá věr pa t ří po dě ko vá ní po řa da te lů, kte ří by rádi po dě ko va li Obec ní mu úřa du
Pa so hláv ky za fi nanč ní dar na od mě ny pro děti a za pro mi nu tí nájmu kul tur ní ho
domu. Dále dě ku jí Sva zu žen a fot ba lis tům za za půj če ní "vý ba vy" do bu fe tu. Také
dě ku jí čle nům Ko mi se pro kul tu ru a sport za po moc s or ga ni za cí a pří pra vou kar ne -
va lu a hlav ně dě ku jí všem, kte ří se zú čast ni li, ochut ná va li a ba vi li se. 

Bc. Simona Jelénková

Po zván ka
ZO KSČM v Pa so hláv kách
spo lu s obec ním úřa dem zve
všech ny ob ča ny a mlá dež na
pi et ní akt u po mní ku pad -
lých, v před ve čer osvo bo ze ní
obce 
6. 5. 2013 v 19 ho din.
Sraz účast ní ků před obec ním
úřa dem.
Zve vý bor ZOKSČM

AXA patří mezi celosvětové lídry a působí ve více než 60 zemích světa.
AXA v ČR nabízí svým klientům již 17 let vysoký stan dard služeb. 
AXA nabízí tyto produkty, které jsou oceňovány odbornou veřejností.
m Život ní po jiš tě ní
m Úra zo vé po jiš tě ní
m Pen zij ní spo ře ní
m Sta veb ní spo ře ní
m Ces tov ní po jiš tě ní
m AXA kar ta

m Po jiš tě ní vo zi del
m Po jiš tě ní byd le ní
m Spo ři cí účet AXA bank
m Hy po té ky
m In ves ti ce
m Po dí lo vé fon dy

Víte, že AXA po jis tí Vaši do mác nost již od 500 Kč/rok, včet ně od po věd -
nos ti čle nů do mác nos ti a roz sáh lých asi s tenč ních služeb ZDAR MA?

 

Neváhejte a kontaktujte finančního a pojišťovacího poradce:
Ing. Hana Pavlatová
Finanční a pojišťovací poradce, regionální ředitelství Brno
AXA ČR, Venušina 31, Mikulov 692 01
E-mail: hana.pavlatova@axacz.cz, mobil:  +420 728 860 612
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