
Vydává Obecní úřad Pasohlávky   l ročník XXI   l   číslo 11   l   listopad  2012

Ozná me ní o při sta ve ní pu tov ní ho
kon tej ne ru

Pu tu jí cí mís to zpět né ho od bě ru elek tro za -
ří ze ní bude pří stup no před obec ním úřa dem

 v so bo tu 3. 11. 2012
od 13.15 do 14.15 hod.

 Do při sta ve né ho kon tej ne ru na zpět ný od -
běr elek tro za ří ze ní je  možné umisťovat:

- vel ké spo tře bi če: led nič ky, prač ky, su šič ky, 
elek tric ké spo rá ky, mi k ro vln né trou by, atd.

- malé spo tře bi če: vy sa va če, di ges to ře,
par ní čis ti če, žeh lič ky, fri to va cí hrn ce, ká -
vo va ry, fény, ho lí cí stroj ky, ku chyň ské ro -
bo ty, rych lo var né kon vi ce, atd.

- za hra da, ná řa dí, hob by, díl na: pily, vr -
tač ky, křo vi no ře zy, elek tric ké nůžky na
živý plot, brus ky, ře zač ky, akušrou bo vá -
ky, atd.
Veš ke ré spo tře bi če je nut né ode vzdat

kom plet ní.

Svoz ne bez peč né ho od pa du
bude pro bí hat před obec ním úřa dem

v so bo tu 3. 11. 2012
od 13.15 do 14.15 hod.

Ozna mu je me ob ča nům, že je možné, po
před cho zí do mluvě na obec ním úřa dě, uložit
do kon tej ne rů v ohra dě u bý va lých kra ví nů
vel ko ob jem ný od pad, sta veb ní suť a dal ší od -
pad. Vy zý vá me ob ča ny, aby této možnos ti
využili a ne od klá da li od pad v růz ných zá kou -
tích a vě t ro la mech ko lem obce.

Vy zý vá me ob ča ny, aby si před svý mi
domy upra vi li stro my tak, aby bylo možné
pro vá dět zim ní údržbu chod ní ků. Je po tře ba
oře zat vět ve stro mů ve výš ce 230 cm nad chod -
ní ky. Žádá me o pro ve de ní oře zu vět ví do
25. 11. 2012. Kdo si oře zá ní vět ví ne pro ve de do
sta no ve né ho ter mí nu, bude oře zá ní pro ve de no
za měst nan ci obce.

Z jednání rady a zastupitelstvaOzná me ní
 obec ní ho úřa du Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 17. 9. 2012

RO schva lu je:
- 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 R. K.,
- na zá kla dě žádos ti ve dou cí ho ko mi se Re kre ač ních spor tů ČASPV

P. K., po skyt nu tí sle vy z uby to vá ní v ATC Mer kur ve dnech 21. -
23. 9. 2012 při po řá dá ní Me zi ná rod ní OPEN sou těže v hrách kubb,
mölk ky a wo od ball. Cena za uby to vá ní je sta no ve na - roz hod čí
60 Kč/lůžko/noc, ostat ní 160 Kč/lůžko/noc,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí ná jem ní smlou vě mezi smluv ní mi stra na -
mi obec Pa so hláv ky a Ob čan ské sdružením ŠA RO VEC, Vy še hrad ská
9007, Hluk, k re a li za ci bi o cen ter a bi o ko ri do rů za před po kla du zís ká ní
do ta ce z ope rač ní ho pro gra mu,

- na zá kla dě žádos ti D. D. bez plat né užívá ní cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ 
pro cvi če ní pro ženy v Pa so hláv kách. Doba za půj če ní cvi čeb ny dle
žádos ti, v sou la du s ostat ní mi uživa te li cvi čeb ny,

- uza vře ní Smlou vy č. 214/2012 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv -
ní mi stra na mi obec Pa so hláv ky a D. K.,

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 392/12/27 mezi smluv ní mi stra na mi obec
Pa so hláv ky a VHZ - DIS, spol. s r. o., Brno, na re a li za ci za káz ky "Pa -
so hláv ky - Re kon struk ce tech no lo gie ČSOV č. 4 a 5",

- uza vře ní Smlou vy o při po je ní k dis tri buč ní sou sta vě z napěťové hla di ny
NN č. 12040099 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, Čes ké Bu dě jo vi ce (změ na
struk tu ry od bě ru - mě síč ní zú čto va cí ob do bí),

- uza vře ní Smlou vy o při po je ní k dis tri buč ní sou sta vě z napěťové hla di -
ny NN č. 12040124 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, Čes ké Bu dě jo vi ce (změ -
na struk tu ry od bě ru - mě síč ní zú čto va cí ob do bí),

- uza vře ní Smlou vy o při po je ní k dis tri buč ní sou sta vě z napěťové hla di ny
NN č. 12040129 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, Čes ké Bu dě jo vi ce (změ na
struk tu ry od bě ru - mě síč ní zú čto va cí ob do bí),

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv ky bez plat né užívá ní
cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ pro ná cvik na "Bab ské hody". Doba za půj -
če ní cvi čeb ny dle možnos tí v sou la du s ostat ní mi uživa te li cvi čeb ny.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti M. Z. s vrá ce ním po plat ku za uby to vá ní při před čas -

ném ukon če ní po by tu v ATC Mer kur ve výši 420 Kč,
- s re a li za cí stav by ply no vo du dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce

spo leč nos tí GA sAG spol. s r. o., Bě lo rus ká 525/6, Brno, pro sta veb ní
po vo le ní stav by "Ther mal Pa so hláv ky - tech nic ká a do prav ní in -
frastruk tu ra - ply no vod".

RO bere na vě do mí:
- zprá vu ve dou cí ho kem pu "Zhod no ce ní se zo ny 2012",
- pl ně ní roz počtu obce za le den - sr pen 2012.

RO uklá dá:
- obec ní mu úřa du zve řej ně ní zá mě ru obce na pro ná jem po zem ku
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p. č. 6294 o vý mě ře 3 450 m2 v k. ú. Pa so hláv ky za cenu
2100 Kč/ha/rok,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po -
zem ků v k. ú. Pa so hláv ky p. č. 5041/2 o vý mě ře 1.018 m2,
p. č.  5041/3 o vý mě ře 2.166 m2 a st. č. 931 o vý mě ře
635 m2, pro stav bu po ly funkč ní ho domu. Cena za pro ná -
jem je sta no ve na ve výši 4 Kč/m2/rok.

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem po zem -
ků v k. ú. Pa so hláv ky p. č. 5040/1 o vý mě ře 675 m2

a p. č. 5181 o vý mě ře 79 m2 na vý stav bu garáží. Cena za
pro ná jem je sta no ve na ve výši 4 Kč/m2/rok.

RO pro jed na la žádost J. D. a sdě lu je, že v sou čas né době
nemá obec Pa so hláv ky vhod ný po ze mek pro umís tě ní hu deb ní -
ho klu bu - dis ko té ky typu "Dře vák". Zá mě rem obce Pa so hláv ky 
je na bíd nout vhod né mís to pro vy bu do vá ní vi nár ny s pod zem ní
dis ko té kou tak, aby pro voz to ho to za ří ze ní ne na ru šo val svým
pro vo zem oko lí.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 1. 10. 2012
RO schva lu je:

- ná jem ní smlou vu uza vře nou mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a spo leč nos tí CA BLE PARK s. r. o.,
IČ 9227372, se síd lem Ví deň ská 149/125a, 619 00 Brno,
na pro ná jem plo chy pro vod ní lyžová ní v ATC Mer kur,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho
bře me ne a sou hla su se zří ze ním stav by mezi smluv ní mi
stra na mi obec Pa so hláv ky a JMP Net, s. r. o., Ply ná ren ská
499/1, 657 02 Brno,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho bře -
me ne a sou hla su se zří ze ním stav by mezi smluv ní mi stra na -
mi obec Pa so hláv ky a Ther mal Pa so hláv ky, a. s.,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
10. 10. 2012.

RO sou hla sí:
- s re a li za cí stav by stře do tla ké ho ply no vo du STPE 225

z Nové Vsi do ob las ti re kre ač ní zóny u Hor ní nádrže Nové
mlýny u obce Pa so hláv ky, s možnos tí ply no fi ka ce obcí Pa -
so hláv ky a Ivaň, dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce
spo leč nos tí GA sAG spol. s r. o., Bě lo rus ká 525/6, Brno,
pro sta veb ní po vo le ní stav by "Stře do tla ký ply no vod STPE
225 Nová Ves u Po ho ře lic - Pa so hláv ky - 01/2012",

- na zá kla dě žádos ti M. S. se sta veb ní mi pra ce mi roz ší ře ní vo -
do vod ní šach ty na po zem ku p. č. 5004/5 v k. ú. Pa so hláv ky,
kte rý je ve vlast nic tví obce. Po ukon če ní sta veb ních pra cí
bude po ze mek uve den do pů vod ní ho sta vu,

- s položením te le ko mu ni kač ní ho ve de ní pro na po je ní
Aqua par ku dle žádos ti spo leč nos ti LR CE SA RO, spol.
s r. o., No vo měst ská 1a, 621 00 Brno, pro in ves to ra Te le -
fó ni ca Czech Re pub lic, a. s.. Za zří ze ní věc né ho bře me ne
na po zem cích, kte ré jsou ve vlast nic tví obce Pa so hláv ky,
se sta no vu je po pla tek ve výši 10.000 Kč za každý do tče ný
po ze mek jed not li vě,

- na zá kla dě žádos ti manželů A. a M. N. se stav bou ven kov -
ní te ra sy o ve li kos ti 6,25 m x 3,5 m při leh lé k ro din né mu
domu dle zá kre su v ka tast rál ní mapě.

RO bere na vě do mí:
- zprá vu ve dou cí ho ATC Mer kur a RZ La gu na o tržbách

z ve řej ných sprch v kem pu,
- zprá vu ve dou cí ho ATC Mer kur a RZ La gu na o vy hod no -

ce ní se zóony v RZ La gu na,
- zprá vu o sta vu dlužníků za služby v ATC Mer kur,
- "Prů zkum spo ko je nos ti v ATC Mer kur Pa so hláv ky 2012",
- ce no vou na bíd ku na akci "ul. U vin ných skle pů Pa so hláv ky 

- vo do vod" spo leč nos ti VaK Břec lav, a. s., Če cho va 23,
Břec lav. Rada obce uklá dá sta ros to vi vy vo lat jed ná ní se
spo leč nos tí VaK Břec lav, a. s., a zkon zul to vat s nimi dle

při po mí nek čle nů rady pří pad ně změ nu ve de ní vo do vo du,
- žádost A. M. o od pro dej po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky

p. č. 4971/2, pří pad ně ná hra dou (smě nou) za po ze mek
p. č. 5910. RO uklá dá sta ros to vi obce pro jed nat žádost
v Ko mi si pro vý stav bu a roz voj v obci Pa so hláv ky a v ZO.

RO ne sou hla sí dle ná vr hu žada tel ky paní E. S. se smě nou čás -
ti po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky, kte rý vlast ní, za část po zem ku
4961/1 (před za hrád ka, chod ník) ve vlast nic tví obce. RO ne po -
važuje za nut né zís kat do vlast nic tví obce Pa so hláv ky chod ník
a před za hrád ky u vin ných skle pů, kte ré se zde na chá ze jí.

RO nemá zá jem o po sky to vá ní fi nanč ních služeb se zří ze -
ním ob čas né kan ce lá ře OVB v bu do vě obec ní ho úřa du na
zá kla dě žádos ti M. B. Služby uve de né spo leč nos ti jsou v naší
obci po sky to va né míst ní mi ob ča ny za stu pu jí cí tuto spo leč nost.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 10. 10. 2012
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 8/2012 mezi
smluv ní mi stra na mi obec Pa so hláv ky a S. M. v sou la du se
zve řej ně ným zá mě rem obce č. 21/2012,

- po řá dá ní zá jez du do ter mál ních láz ní Vel ký Me der na Slo -
ven sku dne 23. 11. Do pra va au to bu sem bude hra ze na z roz -
počtu obce, vstup né si bu dou ob ča né hra dit sami,

- směr ni ci pro pro ve de ní in ven ta ri za ce v roce 2012 a po vě řu -
je sta ros tu jme no vá ním in ven ta ri zač ní ko mi se.

RO bere na vě do mí Roz su dek o ná vr hu na zru še ní opat ře ní
obec né po va hy - Územ ní opat ře ní o sta veb ní uzá vě ře Pa so -
hláv ky vy da ný Kraj ským sou dem v Brně a schva lu je po dá ní
ka sač ní stížnos ti s od klad ným účin kem u Nej vyš ší ho správ ní -
ho sou du v Brně.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 10. 10. 
RO schva lu je:

- zá měr bez úplat né ho pře vo du ne mo vi tos ti p. č. st. 53 o vý mě -
ře 236 m2 v k. ú. Mu šov a stav by na před mět ném po zem ku -
kos tel sv. Linhar ta, z ma jet ku obce Ivaň do ma jet ku obce Pa -
so hláv ky. ZO uklá dá sta ros to vi obce pro vě řit možnost pře -
vze tí před mět né ho kos te la stá tem,

- uza vře ní Me mo ran da o vzá jem né spo lu prá ci v ob las ti roz vo -
je lá zeň ské a re kre ač ní zóny mezi obcí Pa so hláv ky a Za hrad -
nic kou fa kul tou Men de lo vy uni ver zi ty v Brně,

- zá měr po skyt nu tí úvě ru ak ci o ná ře Ji ho mo rav ské ho kra je
spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., se síd lem Pa so hláv -
ky 1, PSČ: 691 22, IČ: 27714608, až do výše jis ti ny
90,5 mil. Kč před ka pi ta li za cí na spo lu fi nan co vá ní pro jek -
tu "Ther mal Pa so hláv ky - pá teř ní tech nic ká a do prav ní in -
frastruk tu ra Pa so hláv ky", za pod mí nek vy plý va jí cích ze
zá mě ru Smlou vy o úvě ru, kte rý tvo ří pří lo hu zá pi su,

- zá měr ak ci o ná ře obec Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1, PSČ: 691 
22, IČ: 00283461, po skyt nu tí Ji ho mo rav ské mu kra ji, Žero -
tí no vo nám. 3/5, Brno, PSČ: 601 82, IČ: 70888337, za jiš tě -
ní za zá vaz ky spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., kte ré
vznik nou z před mět né smlou vy, a to zá stav ní prá vo k ma -
jet ku obce v hod no tě 30 mil. Kč,

- aby zá stup ci obce Pa so hláv ky, jako ak ci o ná ře spo leč nos ti
Ther mal Pa so hláv ky a. s., se síd lem Pa so hláv ky 1, PSČ:
691 22, IČ: 27714608, v pří sluš ných or gá nech spo leč nos ti
hla so va li pro za jiš tě ní spo lu fi nan co vá ní pro jek tu "Ther mal
Pa so hláv ky - pá teř ní tech nic ká a do prav ní in frastruk tu ra Pa -
so hláv ky" a schvá li li Smlou vu o úvě ru včet ně za jiš tě ní do fi -
nan co vá ní až do výše 55 mil. Kč s pa ra me t ry, kte ré bu dou
zo hled ňo vat pod mín ky uve de né v do ku men tu "Po sou ze ní
způ so bi los ti spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. do stát zá -
vaz kům vy plý va jí cím ze za mýš le ných úvě rů", dle pří lo hy
zá pi su, z ko merč ní ho úvě ru či ji né ho způ so bu do fi nan co vá ní 
ze zdro jů po skyt nu tých ko merč ní mi fi nanč ní mi in sti tu ce mi,

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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- roz počto vé opat ře ní č. 3/2012,
- bez úplat ný pře vod po zem ků

p. č. 5258 o vý mě ře 9.734 m2

a p. č. 5294 o vý mě ře 5.631 m2,
oba v k. ú. Mu šov, do ma jet ku
obce Pa so hláv ky.

- od pro dat  po ze mek p. č. 5051/41
o vý mě ře 98 m2 v k. ú. Pa so hláv ky
za cenu 500 Kč/m2, panu L. Z. Ná -
kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi -
tos tí uhra dí na by va tel,

- od pro dat  po zem ky  p. č.  5016/42
o vý mě ře 244 m2 a p. č. st. 5041
o vý mě ře 39 m2 v k. ú. Pa so hláv ky,
od dě le né ge o me t ric kým plá nem
č. 643 - 45/2012 ze dne 25. 6. 2012,
kte ré vznik ly z po zem ků
p. č. 5016/1 o vý mě ře 204 m2

a p. č. 4573/2 o vý mě ře 79 m2 v k. ú.
Pa so hláv ky za cenu 300 Kč/m2,
paní L. B. Ná kla dy spo je né s pře vo -
dem ne mo vi tos tí uhra dí na by va tel,

- v sou la du s § 84, odst. 2) písm. e)
zá ko na č. 128/2000 Sb. o ob cích,
v plat ném zně ní, za kla da tel skou
lis ti nu spo leč nos ti Pa so hláv ská
re kre ač ní s. r. o.

ZO bere na vě do mí zprá vu Vy so ké -
ho uče ní tech nic ké ho v Brně "Po sou ze ní 
způ so bi los ti spo leč nos ti Ther mal
Pasohláv ky a. s. do stát zá vaz kům vy -
plý va jí cím ze za mýš le ných úvě rů".

ZO sou hla sí s pů sob nos tí okres ní -
ho sou du dle ak tu ál ní ho okre su, tj. pro
obec Pa so hláv ky by byla pů sob nost
okres ní ho sou du Brno - ven kov.

Slavnost světel

Z jednání . . .
Vážení spo lu ob ča né,

do vol te mi po dě ko vat Vám za účast ve vol bách do Za stu pi tel stva Ji ho mo rav ské -
ho kra je a pod po ru hla sů, kte rou jste dali po li tic ké stra ně Mo ra va né v čele s mou
oso bou. 

Tomáš Ingr, starosta obce
Data z vo leb:
počet voličů v seznamu: 600 vydané obálky: 275
volební účast: 45,83 % odevzdané obálky: 272
platné hlasy: 253 platných hlasů: 93,01 %
Vý sled ky vo leb:
Moravané 140 hlasů 55,33 %
Česká strana sociálně demokratická   39 hlasů 15,41 %
Komunistická strana Čech a Moravy   33 hlasů 13,04 %
Křesťanská demokratická unie - Čs. str. lidová   19 hlasů   7,50 %
Občanská demokratická strana   10 hlasů   3,95 %
Strana zelených     6 hlasů   2,37 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI     2 hlasy   0,79 %
TOP 09 a Starostové pro JMK     1 hlas   0,39 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti     1 hlas   0,39 %
Konzervativní strana     1 hlas   0,39 %
Česká pirátská strana     1 hlas   0,39 %
První volič: Mikulášková Ludmila Poslední volič: Ferbyová Anežka
100. volič: Fajmonová Ma rie 200. volič: Tuček Lubomír
Nejmladší volič: Šnepfenberg Lukáš Nejstarší volič: Plšková Růžena  

VOLBY DO SENÁTU ČR dne 19.  -  20. 10. 2012
Celkem volilo: 100  občanů
Vydané obálky: 100 ks
Platné obálky:   98 ks
Neplatné  obálky:     2 ks 
První volič v pátek: Sedlák Miroslav První volič v sobotu: Vašková Ludmila
Ing. Jan Hajda (ČSSD): 66 hlasů Zdeněk Tesařík (KSČM): 32 hla sů.

                                                                                  Slabá Alena

Vol by do za stu pi tel stva kraje a senátu

V úte rý 2. říj na 2012 se k nám na škol ní za hra du
se šla oprav du za jí ma vá spo leč nost - ve ver ka, ko čič ka, 
upír, med ví dek, les ní pří še ra, pár ma lých stra ši dý lek
a vel kých stra ši del. . . Ano, uhád li jste - to k nám na
naši tra dič ní pod zim ní "Slav nost svě tel" při nes li děti
se svý mi ro di či vlast no ruč ně vy ro be né  dý ňáč ky. Ob -
di vo va li jsme ori gi nál ní ná pa dy, dýně do pl ně né pří -
rod ni na mi, kvě ti na mi, kre po vým pa pí rem. Pro děti
při pra vi ly uči tel ky ze ško ly a škol ky také ně ko lik
spor tov ních her, kde pro všech ny účast ní ky če ka la
vždy slad ká od mě na. 

Na zá věr si všich ni po chut na li na špe káč cích ope če ných na ohni. 
Dě ku je me všem ro di čům, dě tem a dal ším hos tům za pří jem ně strá -
ve né od po led ne, kdy škol ní za hra da byla plná dět ské ho smí chu
a kři ku, bli ka jí cích dý ňáč ků a po ho dy všech pří tom ných.

Kolektiv MŠ a ZŠ Pasohlávky
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Úvod do ISNO Pasohlávky
Zá sa dy ISNO (in te li gent ní sys tém na klá dá ní s od pa dy):
1. Do mác nost před chá zí vzni ku od pa dů - např. používá

jed nu kva lit něj ší ná kup ní taš ku; ne ku pu je ne o chu ce né
ba le né vody; ne o de bí rá le tá ky, kte ré, aniž by se četly,
skon čí v ná do bě na pa pír. 
Před chá ze ní vzni ku od pa dů je neje ko no mič těj ší a zá ro -
veň neje ko lo gič těj ší způ sob na klá dá ní s od pa dy - od pad,
kte rý ne vznik ne, není tře ba recyklo vat popř. likvi do vat…

2. Do mác nost efek tiv ně využívá ob jem ná dob - při sta -
vu je k vý sy pu pou ze plné ná do by; zmen šu je ob jem od -
pa du, např. šla pe PET lah ve, roz le pu je kra bi ce od
mlé ka, od bot atd. 
Svoz od pa dů tvo ří pod stat nou část ceny, kte rou si svo zo -
vá fir ma za svo je služby účtu je. Např. 1 tunu PET lah ví je 
možné svést z cca 500 ná dob (se šlápnu té PET lah ve)
i z cca 150 ná dob (ne se šlápnu té PET lah ve). Každý vý -
syp se pla tí, tak proč pla tit za vý syp vzdu chu?

3. Do mác nost tří dí vše, co se dá tří dit - ne vy ha zu je do
po pel ni ce se směs ným od pa dem pa pír, plast, sklo, bi o lo -
gic ky roz ložitel ný od pad, drob né elek tro za ří ze ní, tex til,
rost lin ný olej, ne bez peč ný od pad a suť.
U směs né ho od pa du se kromě svo zu pla tí i jeho likvi da -
ce. Z to ho to dů vo du je dob ré, když se ho pro du ku je co
nejmé ně. Směs ný od pad běžně ob sa hu je až 80 % cen -
ných dru hot ných su ro vin, jako je plast, pa pír, bio atd.,
kte ré se dají po ho dl ně vy tří dit. Za vy tří dě ný od pad se
likvi da ce ne pla tí - vy tří dě ný od pad se pro dá vá jako dru -
hot ná su ro vi na, kte rá se po recyk la ci zno vu využije.

Jak zís kat sle vu na po plat ku
1. Do mác nost pro ve de in ven tu ru ná dob – na čipu popř. čá -

ro vém kódu, kte rým je ozna če na každá ná do ba, je uve -
den uni kát ní iden ti fi kač ní kód. Ten to kód, je tře ba opsat
z každé ná do by, kte rou do mác nost používá, a ode slat
pro střed nic tvím webu
www.isnopasohlavky.cz sek ce "In ven tu ra ná dob" nebo
při nést opsa né na pa pír ku na obec ní úřad v tom to roz sa -
hu: vel ká plas to vá po pel ni ce na ko leč kách - směs ný od -
pad - kód: STKO00049078.
In ven tu ra ná dob má za cíl pře de jít ne pří jem ným pře kva -
pe ním typu tří dím plast, pa pír a nic se mi ne při pi su je nebo 
na o pak při pi su je se mi více od pa du, než sku teč ně vy tří -
dím. Ob čas se sta ne, že se ob ča né pře stě hu jí a vez mou si
s se bou i po pel ni ce. Změ nu byd liš tě ne na hlá sí svo zo vé
spo leč nos ti, tudíž po pel ni ce jsou stá le evi do va né na pů -
vod ním sta no viš ti, kde už byd lí tře ba ně kdo jiný.

2. Do mác nost vy pl ní a ode šle re gis trač ní for mu lář - re gis -
tra ci je možné pro vést na webu
www.isnopasohlavky.cz sek ce "Re gis trač ní for mu lář"
nebo osob ně na obec ním úřa dě. Ne za po meň te uvést
způ so by, ja ký mi před chá zí te vzni ku od pa dů. Na webu
www.isnopasohlavky.cz v sek ci "Člán ky, do ku men -
ty…" na jde te se znam nej čas těj ších způ so bů před chá ze -
ní vzni ku od pa dů.
Re gis trač ní for mu lář má dvo jí vý znam. 
1. Po sky tu je in for ma ce po třeb né pro vý po čet sle vy na
po plat ku. 
2. Slouží jako ochra na pro ti ob ča nům, kte ří by se snažili
sys tém pře chyt ra čit.
Ode sla ný re gis trač ní for mu lář a in ven tu ra ná dob jsou
ne zbyt né pro zís ká ní sle vy na po plat ku! 

Sle va na po plat ku
1. Může či nit ma xi mál ně 70% ze sta no ve né ho po plat ku.
2. Sle va na po plat ku je udě lo vá na za tří dě ní od pa dů, za

efek tiv ní využívá ní sběr ných ná dob a za před chá ze ní 
vzni ku od pa dů.

3. Je souč tem čtyř díl čích bo nu sů (každé čtvrt le tí je den bo -
nus), kte ré jsou při pi so vá ny na účet do mác nos ti vždy po
uza vře ní čtvrt le tí. Čtvrt le tí je uza vře né při je tím všech
pod kla dů pro fak tu ra ci za služby v od pa do vém hos po -
dář ství, což bývá cca 1 - 2 mě sí ce po skon če ní čtvrt le tí.

4. Je vy plá ce na při plat bě po plat ku na dal ší rok –po pla tek na
daný rok je ponížen sle vou na po plat ku, kte rá byla při psá na 
na účet do mác nos ti v mi nu lém roce. (pří klad: V roce 2013
do mác nost zís ká sle vu na po plat ku např. 200 Kč na oso bu - 
v ná sle du jí cím roce bude po pla tek snížen o 200 Kč na oso -
bu. Bude-li po pla tek na rok 2014 sta no ven na 500 Kč za
oso bu, bude po pla tek či nit 300 Kč na oso bu.)

5. Vý po čet sle vy na po plat ku je pro vá děn na zá kla dě tří
hod no tí cích kri té rií ISNO.

Hod no tí cí kri té ria ISNO
1. Dru hy tří dě ných od pa dů a způ so by před chá ze ní

vzni ku od pa dů uve de né v re gis trač ním for mu lá ři
(čím více se před chá zí vzni ku od pa dů a čím více dru hů
od pa dů se tří dí, tím lépe) 
Re gis trač ní for mu lář nám po sky tu je důležité in for ma ce,
na je jichž zá kla dě jsme v sou čin nos ti s ob slouženým ob -
je mem ná dob a po mě rem ob je mů ob sloužených ná dob
růz ných ko mo dit schop ni po sou dit, zda je s od pa dem na -
klá dá no správ ně.  

2. Po měr ob je mů ob sloužených ná dob se směs ným
odpa dem, s plas tem a s pa pí rem. Ide ál ní po měr ob je -
mů ob sloužených ná dob je uve den v ta bul ce.

V směs ný : V plast V směs ný : V pa pír
1 : 2 až 3        1 : 1,5 až 2,5     

3. Cel ko vý ob jem (V) ob sloužených ná dob jak se směs -
ným tak s tří dě ným od pa dem za rok (sou čet ob je mů
všech ob sloužených ná dob pře počte ný na jed no ho čle na 
do mác nos ti za rok)
Ide ál ní cel ko vý ob jem je 770 až 870 li t rů na oso bu za rok 
(sou čet ob je mů ob sloužených ná dob na plast, na pa pír
a na směs ný od pad). 
Ne e ko lo gic ké na klá dá ní s od pa dem (např. pá le ní, vo ze -

ní do lesa atd.) se v rám ci ISNO ne vy plá cí. Zá kla dem ISNO
je efek tiv ní (eko no mic ké) tří dě ní od pa dů, kte rý je pro dán
jako dru hot ná su ro vi na. Od pad ležící v lese nemá v rám ci
ISNO  žádný vý znam. Stej ně tak se v rám ci ISNO ne vy plá cí
vo zit tří dě ný od pad z prá ce nebo ze sběr ných míst. ISNO je
na sta ve no na prů měr nou pro duk ci od pa du, tudíž pro zís ká ní 
ma xi mál ní možné sle vy sta čí jen dodržovat zá sa dy ISNO.
Není tře ba dě lat nic na víc.

Ná vod jak efek tiv ně tří dit od pa dy - Pa so hláv ky 
n  PLAST
1. Do mác nos ti, kte ré mají žluté ná do by, tří dí plast do těch -

to ná dob.
Do mác nos ti, kte ré ne ma jí doma na žluté ná do by mís to,
tří dí do žlu tých ige li to vých pyt lů - na py tel ně kam do -
prostřed na lep te čá ro vý kód. Čá ro vé kódy, kte ré jsou
na le pe né ješ tě před pl ně ním pyt le, lépe drží. O pyt le

http://www.isnopasohlavky.cz
http://www.isnopasohlavky.cz
http://www.isnopasohlavky.cz
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a o čá ro vé kódy je možné si zažádat na obec ním úřa dě.
2. Do žluté ná do by popř. do pyt le třiď te veš ke ré plas ty -

např. plas to vé oba ly od těs to vin, od bon bó nů, la hev od
jaru, od šam po nu, pře prav ní fo lie od PET lah ví, se -
šlápnu té PET lah ve, ke lím ky od jo gur tu - ne mu sí být vy -
my té, není to eko lo gic ké. Sta čí, když bu dou dů klad ně
vy škra ba né. A dal ší jiné plas ty.
Spo leč ně s plas ty můžete dá vat také kra bi ce od džusu
nebo od mlé ka - pro sí me nech te zby lé te ku ti ny z kra bic
vy ka pat a kra bi ce se šláp ně te. Kra bi ce od džusu nebo od
mlé ka jsou spe ci fic ký obal, kte rý je vhod né tří dit spí še
do plas tu než do pa pí ru - na tří dí cí lin ce si je do tří dí
podle svých před stav.
Do tří dě né ho plas tu ne pa t ří: plas to vé oba ly od che mi ká -
lií, od ne bez peč ných lá tek a se zbyt ky po tra vin; no vodu -
ro vé trub ky a pod la ho vé kry ti ny - pa t ří na sběr né mís to.
Vět ší plas ty jako např. bed na na hroz ny, kte ré se ne ve -
jdou do žluté ná do by popř. do pyt le, po stav te vedle žluté
ná do by popř. vedle pyt le. Po ly sty ren, je-li to možné,
svažte do ba lí ku a po stav te vedle žluté ná do by popř.
vedle pyt le. Roz lá ma ný po ly sty ren dej te do žluté ná do by
popř. do pyt le k ostat ním plas tům. Po ly sty ren nic neváží, 
ale za bí rá spous tu mís ta - v ná do bě na plast popř. v pyt li
zkres lu je vý po čet sle vy na po plat ku.

3. Žlu tou ná do bu s plas ty při sta vuj te k vý sy pu až už je
plná. Není tře ba do ná do by plast rvát si lou, sta čí jed not -
li vé plas ty se šláp nout - pře de vším PET lah ve a kra bi ce
od mlé ka a od džusu! Jen pro za jí ma vost v ná do bě by
mělo být cca 7 kg plas tu.
Žlutý py tel s plas ty při sta vuj te k vý sy pu až už je plný.
Opět není tře ba do pyt le plast rvát si lou, sta čí jed not li vé
plas ty se šláp nout - pře de vším PET lah ve a kra bi ce od
mlé ka a od džusu! Jen pro za jí ma vost v pyt li by mělo být
cca 3,5 kg plas tu. Py tel dob ře zavažte!

n  PAPÍR
1. Do mác nos ti, kte ré mají mod ré ná do by, tří dí pa pír do

těch to ná dob.
Do mác nos ti, kte ré ne ma jí doma na mod ré ná do by mís to, 
tří dí do mod rých ige li to vých pyt lů - na py tel ně kam do -
prostřed na lep te čá ro vý kód. Čá ro vé kódy, kte ré jsou
na le pe né ješ tě před pl ně ním pyt le, lépe drží. O pyt le
a o čá ro vé kódy je možné si zažádat na obec ním úřa dě.

2. Do mod ré ná do by popř. do pyt le třiď te veš ke rý pa pír –
např. oba ly od mou ky, cuk ru, kra bič ky od léků, su še nek, 
ce re á lií, sýru, obál ky, kra bi ce od bot, se ši ty, ča so pi sy,
no vi ny, le tá ky.
Do tří dě né ho pa pí ru ne pa t ří: mok rý pa pír (může při jít do 
kom postu), mast ný nebo ji nak zne čiš tě ný pa pír - pa t ří do 
po pel ni ce se směs ným od pa dem.
Vět ší pa pí ro vé kra bi ce, kte ré se ne ve jdou do mod ré ná -
do by popř. do pyt le, roz lep te a svažte do ba lí ku a postav -
te vedle mod ré ná do by popř. vedle pyt le. Ne roz le pe né
kra bi ce ne bu dou sváženy!

3. Mod rou ná do bu s papírem při sta vuj te k vý sy pu až už je
plná. Není tře ba do ná do by pa pír rvát si lou, sta čí roz le -
po vat kra bi ce a kra bič ky! Jen pro za jí ma vost v ná do bě
by mělo být cca 15 kg pa pí ru.
Mod rý py tel s pa pí rem při sta vuj te k vý sy pu až už je plný.
Opět není tře ba do pyt le pa pír rvát si lou, sta čí roz le po -
vat kra bi ce a kra bič ky! Jen pro za jí ma vost v pyt li by
mělo být cca 7,5 kg pa pí ru. Py tel dob ře zavažte!

n  BIOODPAD
1. Bi o od pad je možné tří dit do hně dých ná dob, zkr mo vat

zví řa tům, vy ha zo vat na hno jiš tě nebo kom posto vat.

V rám ci vý počtu snížení po plat ku za od pa dy je jed no,
kte rý způ sob zvo lí te. Důležité je, aby bi o od pad ne kon čil 
v ná do bě se směs ným opa dem.

2. Do hně dé ná do by popř. do kom postu můžete dá vat -
zbyt ky ovo ce a ze le ni ny, ká vo vou sed li nu a čaje, zbyt ky
pe či va, zvad lé kvě ti ny, ze mi na z kvě ti ná čů, zbyt ky va ře -
ných jí del (bram bo ry, rýže, těs to vi ny, knedlí ky,…), po -
se če ná trá va, vět vič ky, lis tí, ple ve le, pi li ny, hob li ny,
kůra, po pel ze dře va, po de stýl ka a trus býložra vých
maz líč ků, pa pí ro vé ka pes ní ky, ubrous ky, mok rý pa pír.
Do hně dé ná do by popř. do kom postu roz hod ně ne dá vej te
– jiný od pad jako je plast, sklo, kovy, tex til, atd., léky, bar -
vy, po stři ky, sta veb ní suť, živo čiš né zbyt ky (maso, kůže), 
po de stýl ka a trus masožra vých do má cích maz líč ků.

n  KOVOVÉ OBALY
1. Ple chov ky, kon zer vy a prázd né spre je můžete vy ho dit do

ná do by se směs ným od pa dem. Směs ný od pad kon čí jako
pa li vo v br něn ské spa lov ně, kde se kovy z po pe le vy tří dí
po mo cí mag ne tic ké ho se pa rá to ru. Po kud máte ple cho vek 
vět ší množství, ra dě ji je (z dů vo du vý počtu sle vy na po -
plat ku) od nes te do vý kup ny dru hot ných su ro vin.

2. Ple chov ky od ba rev a od ole je jsou ne bez peč ný od pad
a pa t ří sa mo stat ně v den mo bil ní ho sbě ru ne bez peč ných
od pa dů na mís to, kte ré obec sta no vi la.

n  SKLO
1. Od klá dej te do kon tej ne rů in sta lo va ných v obci. Bílý

kon tej ner - čiré skle ně né oba ly; ze le ný kon tej ner - ba -
rev né sklo a ta bu lo vé čiré sklo. Po kud si nejste jis ti, zda
sklo vy ho dit do bí lé ho či do ze le né ho kon tej ne ru, vol te
ze le ný kon tej ner.

2. Do tří dě né ho skla ne pa t ří drá tě né sklo, au to sk lo, zr ca dla
a por ce lán - pa t ří na sběr né mís to.

n  ELEKTROZAŘÍZENÍ
1. Veš ke ré elek tro za ří ze ní od mo bil ní ho te le fo nu až po

mra zák pa t ří v den mo bil ní ho sbě ru ne bez peč ných od pa -
dů na mís to, kte ré obec sta no vi la.

2. Drob né elek tro za ří ze ní jako např. myš, kal ku lač ka, bu -
dík, rá dio, fo to a pa rát, te le fon, ka me ra, vi deo hry, ruč ní
ovla da če vi deo her,  set - top - box, ho li cí stro jek, fén,
žeh lič ka, tous to vač, rych lo var ná kon vi ce, vr tač ka, páj -
ka, ba te rie, úspor né žárov ky atd. můžete donést na obec -
ní úřad do sběr né ná do by.

3. Elek tro za ří ze ní musí být kom plet ní! Kom plet ní zna me -
ná, že elek tro za ří ze ní ob sa hu je všech ny pů vod ní po hro -
ma dě držící kom po nen ty.

n  ROSTLINNÝ OLEJ
1. Rost lin ný olej sbí rej te do PET lah ví o mi ni mál ním ob je -

mu 2 li t ry (čím vět ší ob jem, tím lépe).
2. Dob ře uza vře ná PET la hev s rost lin ným ole jem pa t ří

v den mo bil ní ho sbě ru ne bez peč ných od pa dů na mís to,
kte ré obec sta no vi la.

n  TEXTIL
1. Tex til a pá ro vou obuv je možné tří dit do hro ma dy do prů -

hled ných ige li to vých pyt lů (k do stá ní zdar ma na obec -
ním úřa dě). Plné pyt le dob ře zavažte a po stav te v den
svo zu pa pí ru vedle mod ré ná do by.

2. Tex til může být po tr ha ný. 
3. Tex til musí být čis tý (ne mu sí být čer s tvě vy pra ný) - ne -

smí být zne hod no ce ný na pří klad od ole je, od bar vy atd.
4. Dále se také tex til sbí rá pro úče ly hu ma ni tár ní sbír ky vy -

hlá še né vždy v ur či tém ter mí nu obec ním úřa dem.
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Ju bi lan ti listopad
Očko Ondrej                80 let
Mi ku láš ko vá Ma rie    68 let
Vrš ka  Mi chal             68 let
Po kor ný An to nín      63 let
Krej či ří ko vá Alžběta  62 let
Grim mo vá Dana  62 let
Si r bu Emil           50 let
Pauli Zdeňka          50 let

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

Alena Slabá

Společenská
kronika

Zá jezd na kou pá ní
na Slo ven skoPrv ní tý den v mě sí ci říj nu pro bí ha la ve všech knihov nách Čes ké re pub li ky

akce s ná zvem "Tý den kniho ven". Byl to již 16. roč ník s ná zvem "Čti a žij
zdra vě". Knihov ny v tom to týd nu po řá da jí růz né kul tur ní akce, be se dy a dny
ote vře ných dve ří. Také naše knihov na se do této akce za po ji la. Byl při pra ven
pro gram pro děti míst ní ma teř ské ško ly a pro žáky zá klad ní ško ly. 

Ve stře du 3. 10. 2012 knihov nu na vští vi ly děti z ma teř ské škol ky, byly při ví -
tá ny skřít kem Kni hov níč kem a paní kni hov ni cí. Paní kni hov ni ce nej prve děti
se zná mi la s kni hov nou, uká za la dě tem kni hy jak pro malé čte ná ře, tak i pro vel ké
čte ná ře. 

V krát kém pro gra mu, kte rý byl pro děti při pra ven, jsme se nej prve všich ni
před sta vi li svý mi jmé ny, k tomu nám po má ha la pís nič ka s ná zvem "Jak se jme -
nu ješ, my se na to ptá me". Po tom se děti na u či ly ně ko lik ří ka nek např. "Elce,
pel ce", při níž děti po ska ko va ly, tles ka ly, cvi či ly, mo ta ly ru čič ka ma, cho di ly
v kroužku, pros tě byly úžasné. Když už byly vy do vá dě né, paní kni hov ni ce jim
pře čet la kou sek z po hád ko vé kni hy "O ko sích brat řích". Na ko nec si děti
samy moh ly pro hléd nout ce lou řadu po hád ko vých knížek, kte ré byly pro ně při -
chys tá ny. 

Děti na zá věr ná vštěvy do sta ly malý dá rek, byla to záložka do po hád ko vé
knížky. Avšak ne by la to jen tak oby čej ná záložka, nýbrž záložka, kte rou pro děti
s lás kou vy ro bil skří tek Kni hov ní ček. 

Ve čtvr tek 4. 10. 2012 při šli na ná vště vu do knihov ny žáci ze zá klad ní ško ly,
opět je při ví tal skří tek Kni hov ní ček a paní kni hov ni ce. Když se děti usa di ly, paní
kni hov ni ce jim řek la, že si bu dou po ví dat o zdra vé výživě a bu dou si číst a vy rá -
bět z pa pí ru. 

Prv ní otáz ka, kte rá smě řo va la k žáč kům zá klad ní ško ly zně la: "Co si před -
sta vu je te pod po jmem žít zdra vě?" Žáci po ho to vě od po ví da li, žít zdra vě
zna me ná jíst zdra vě a spor to vat. Do zdra vé stra vy žáci za hr nu li ovo ce, ze le ni nu,
luš tě ni ny, ce re á lie. Každý z žáčků měl za úkol vy jme no vat ně ja ké ovo ce, ze le ni -
nu, luš tě ni nu a ce re ál ní vý ro bek. Dal ší otáz ka zně la: "Co je to spor to vá ní?"
Od po věď zně la, spor to vá ní je po hyb, je to bě há ní, ská ká ní v pyt li, ská ká ní přes
švi ha dlo, brus le ní, fot bal, ho kej a po dob ně. 

Poté při šlo na řadu čte ní. Pro děti a paní uči tel ku čet la paní kni hov ni ce z po hád -
ko vé kni hy "Po ví dá ní o pejsko vi a ko čič ce" a děti i s paní uči tel kou zase čet ly pro
paní kni hov ni ci a skřít ka Kni hov níč ka z po hád ko vé kni hy "O ko sích brat řích". 

Na ko nec při šlo i na vý rob ky z pa pí ru. Děti si vy ro bi ly pa pí ro vé lout ky -
pejska a ko čič ku. Také žáčci do sta li od skřít ka Kni hov níč ka jako po dě ko vá ní za
ná vště vu knihov ny záložku do po hád ko vé knížky. 

Tý den kniho ven ve všech knihov nách skon čil v ne dě li 7. 10. 2012. 
  Kratochvílová Alena

Obec Pa so hláv ky po řá dá v pá tek
23. 11. 2012 zá jezd na kou pá ní do ter -
mál ní ho kou pa liš tě do slo ven ské
obce Vel ký Me der. 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 ko lem 17.00 hod. 

Cena za vstup né na kou pá ní je
5,50 EUR. Děti do 3 let mají vstup zdar -
ma. Plav ky, osuš ky, popř. župan,
pan tofle si musí ná vštěv ník vzít s se -
bou.  

Ob ča né, kte ří mají zá jem se zá jez -
du zú čast nit, se musí na hlá sit do
pát ku 16. 11. 2012 na Obec ním úřa dě
v Pa so hláv kách osob ně, 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 možné při -
hlá sit, pro to do po ru ču je me včas nou
re zer va ci. V pří pa dě ne ob sa ze ní pl né -
ho po čtu míst v au to bu se bude dána
možnost ob ča nům z okol ních obcí.
Zá jem ci si uhra dí vstup né, kte ré se
bude vy bí rat v au to bu se. V au to bu se
bude dále do hod nu ta dél ka po by tu na
kou pa liš ti. Au to bus bude hra zen
z roz počtu obce. Dal ší vý da je vznik lé
útra tou na kou pa liš ti si hra dí každý
in di vi du ál ně.

Tý den kniho ven 

mailto:obec@pasohlavky.cz

