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Před sta ve ní
nové sta rost ky

Vážení spo lu ob ča né,
do vol te mi, abych se Vám před sta vi la

a na psa la pár krát kých vět. Jme nu ji se
Mar ti na Do mi no vá, je mi 44 let, jsem vda -
ná a mám dvě do spě lé děti. V roce 1989
jsem od ma tu ro va la na Gym ná ziu v Mi ku -
lo vě a v roce 2006 jsem ukon či la i dál ko vé 
stu di um při za měst ná ní na Ve řej ně správ -
ní aka de mii v Brně. Do za měst ná ní jsem
na stou pi la po ma teř ské do vo le né v roce
1995 do au to kem pu Mer kur, kde jsem
pod obcí pra co va la jako ad mi nis tra tiv ní
pra cov ni ce až do roku 2010, kdy jsem
byla zvo le na mís tosta rost kou obce.
A v le toš ních pod zim ních komunálních
volbách jsem byla 5. listopadu zvolena do
funkce starostky.

Chtě la bych tím to po dě ko vat vám, ob -
ča nům, za dů vě ru, kte rou jste pro je vi li ve
vol bách do za stu pi tel stva obce, a ko le -
gům za stu pi te lům za pro jev vel ké dů vě ry, 
kte rou mi tou to vol bou pro je vi li. Je jich
dů vě ra je pro mě no vou vý zvou a no vým
zá vaz kem, kte rý bude z mé stra ny a za
všech okolností zodpovědně a svědomitě
plněn.

Také bych tím to ješ tě jed nou chtě la
po dě ko vat všem čle nům mi nu lé ho za stu -
pi tel stva a rady obce, pře de vším pak panu
Ingro vi, kon čí cí mu sta ros to vi, za dob ře
od ve de nou prá ci mi nu lé ho vo leb ní ho ob -
do bí, kte rá byla pre zen to vá na v říj no vém
vy dá ní zpravodaje, a že bylo čím se
chlubit.

Uvě dom me si, že nejde jen o chvil ko -
vé roz dě le ní pra vo mo cí, ale o dlou hé
4 roky živo ta nás všech. Ří ze ní obce je
tý mo vá prá ce a já pev ně vě řím, že jsme
při pra ve ni po tyto ná sle du jí cí čty ři roky
táh nout, každý podle svých možnos tí
a schop nos tí, za je den pro vaz a jed ním
smě rem. Oprostě me se, pro sím, od vá lek, 
kte ré ne při ná ší pro spěch ni ko mu z nás.
Tě ším se na kon struk tiv ní spo lu prá ci se
vše mi za stu pi te li a ce lé mu no vé mu za -
stu pi tel stvu obce pak pře ji, aby se nám za 
čty ři roky po da ři lo spl nit pro gra mo vé
cíle a moh li tak celé pa so hláv ské ve řej -
nos ti složit účty naší spo leč né čtyř le té
prá ce.

Martina Dominová

Ve dnech 10. až 11. říj na 2014 pro běh ly po celé naší re pub li ce vol by do obec ních za stu -
pi tel stev. A neji nak tomu bylo i v naší obci. Sou čás tí vo leb v Pa so hláv kách na víc bylo
i míst ní re fe ren dum, kte ré se tu ko na lo vů bec po pr vé v his to rii (vý sled ky re fe ren da byly
uve de ny v mi nu lém čís le zpra vo da je). Do za stu pi tel stva obce se vo li lo cel kem pat náct za -
stu pi te lů. V le toš ních vol bách moh li oby va te lé vy bí rat kan di dá ty z cel kem pěti kan di dát ních 
stran. Nut no po dotknout, že boj o vo li če byl oprav du ur put ný a sa mot ným vol bám před chá -
ze la i tvr dá vo leb ní kam paň plná osob ních úto ků. Všich ni vo li či mají prá vo vol by a podle
své ho nej lep ší ho vě do mí a svě do mí roz hod li o vý sled cích tak to:

Kan di -
dát ka Ná zev stra ny

Po čet
hla sů

Po čet
hla sů v %

Po čet
man dá tů

1 Sdružení mla dých pro Pa so hláv ky 627 10,72 1
2 Mo ra va né 3 286 56,19 9
3 Křesť. De mo kr. Unie - Čs. Str. lid. 719 14,18 2
4 Úsvit pří mé de mo kra cie 665 11,37 2
5 Ko mu nis tic ká str. Čech a Mo ra vy 550 9,40 1

Cel ko vý po čet opráv ně ných vo li čů byl 611, vy da ných obá lek bylo 421. Vo leb ní
účast či ni la 68,90 %. Po čet plat ných hla sů byl 5 847.

Do za stu pi tel stva obce byli zvo le ni ná sle du jí cí kan di dá ti:

Kan di dát Kan di dát ní stra na
Po čet
hla sů

Po řa dí
zvo le ní

Jan Duda Sdružení mla dých pro Pa so hláv ky 110 1
To máš Ingr Mo ra va né 355 1
Mar ti na Do mi no vá. DiS. Mo ra va né 283 2
MVDr. Mi ro slav Sed lák Mo ra va né 283 3
Ros ti slav Dubš Mo ra va né 250 4
Bc. Sta nisla va Šne p fen ber go vá Mo ra va né 247 5
Vla di mí ra Bin de ro vá Mo ra va né 237 6
Mi ro slav Osi ka ml. Mo ra va né 235 7
Ro man Mi ku lá šek Mo ra va né 188 8
Hana Maš ko vá Mo ra va né 191 9
Ing. Vác lav Eli áš Křesť. De mo kr. Unie - Čs. Str. lid. 149 1
Du šan Fer by Křesť. De mo kr. Unie - Čs. Str. lid. 101 2
Vla di mír Bar nek Úsvit pří mé de mo kra cie 58 1
Mgr. Zde něk Kupsa Úsvit pří mé de mo kra cie 56 2
Ing. Ale na Man dá ko vá Ko mu nis tic ká stra na Čech a Mo ra vy 155 1

Ve stře du 5. 11. 2014 se od 18.00 hod. ko na lo v míst ním kul tur ním domě usta vu jí cí
za stu pi tel stvo, na kte rém zvo le ní kan di dá ti složili slib a sta li se ofi ci ál ní mi čle ny za stu -
pi tel stva obce  v ná sle du jí cím čtyř le tém vo leb ním ob do bí. Poté za stu pi te lé vo li li
sta ros tu a mís tosta ros tu obce. Ješ tě před sa mot nou vol bou sta ros ty vy stou pil se svým
pro hlá še ním do sud plat ný sta ros ta obce pan To máš Ingr. Uve dl zde, že již ne chce kan di -
do vat na funk ci sta ros ty a také pří tom ným sdě lil dů vo dy, kte ré ho k to mu to roz hod nu tí
do ved ly (pro hlá še ní na jde te v tom to čís le zpra vo da je). Poté se pře šlo k sa mot né vol bě
sta ros ty a mís tosta ros ty obce. No vou sta rost kou Pa so hlá vek se sta la Mar ti na Do mi no vá, 
DiS. a no vou mís tosta rost kou obce byla zvo le na Ing. Ale na Man dá ko vá. 

Zá vě rem ne zbý vá nic ji né ho, než po dě ko vat za stu pi te lům, kte ří há ji li zá jmy ob ča nů
v pře de šlém vo leb ním ob do bí, stej ně tak i od stu pu jí cí mu panu sta ros to vi Ingro vi a no -
vé mu ve de ní obce po přát mno ho šťas t ných roz hod nu tí, pev ných ner vů a hlav ně
spo ko je ných ob ča nů.         

                                                              Bc. Simona Jelénková

Vol by do obec ní ho za stu pi tel stva
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Okén ko od chá ze jí cí ho sta ros ty
Vážení spo lu ob ča né,

do vol te mi sdě lit vám své odů vod ně ní k roz hod nu tí dále ne -
po kra čo vat ve funk ci sta ros ty obce Pasohlávky.

Po vel mi peč li vém a dlou hém uvažová ní jsem se roz ho dl již
opě tov ně ne kan di do vat na po zi ci sta ros ty obce. Vím, že pro mno -
ho ob ča nů je mé roz hod nu tí zkla má ním, přes to jsem vel mi vážně
zvažoval, zda dal ší 4 roky své ho živo ta obě tu ji ener gii pro všech ny 
ob ča ny a dal ší oso by, se kte rý mi se jako sta ros ta mu sím se tká vat.

Ať si každý říká, co chce, funk ce sta ros ty obce je jak ča so vě,
tak i psy chic ky vel mi ná roč nou pro fe sí. A to hlav ně v naší obci.
Ni kdo nemůže po rov ná vat naši obec s ji ný mi ob ce mi naší ve li kos -
ti. Pa so hláv ky jsou zce la na jiné úrov ni, než obce se srov na tel ným
po čtem oby va tel. Ať už z hle dis ka roz počtu, kdy máme 3 - 4 krát
vyš ší roz po čet než jiné obce naší ve li kos ti, ale i z dů vo du ad mi nis -
tra tiv ních. Čím více fi nan cí je k dis po zi ci, tím je vyš ší
ad mi nis tra ti va - dělá se více za ká zek a řeší se plno dal ších
záležitos tí. A to s vel mi po dob ným per so nál ním apa rá tem, jaký
mají jiné obce naší ve li kos ti a ni ko liv s per so nál ním apa rá tem, kte -
rý by od po ví dal roz počtu obce. Jsem pře svěd če ný, že naše obec
bude v bu douc nu po tře bo vat da le ko více úřed nic kých za měst nan -
ců, aby se dalo vše zvlá dat a sta ros ta oprav du ře šil kon cepč ní
záležitos ti a ne mu sel ře šit pře bu je lou ad mi nis tra ti vu, kte rá vlád ne
této zemi. Když sta ros ta řeší hlav ně ad mi nis tra ti vu, nemá čas ře šit
kon cepč ní záležitos ti a nemá čas jez dit po jed ná ních. Pro naši obec 
však mu sí me mít sta ros tu, kte rý ne bu de úřed ní kem, ale
manažerem. Jak jsem od ně kte rých ob ča nů za sle chl, že v mi nu lém
vo leb ním ob do bí ne byl sta ros ta čas to na úřa dě. Ano, mu sím jim dát
za prav du. Jez dil jsem růz ně po jed ná ních a vy jed ná val nej vhod něj -
ší pod mín ky pro naši obec. Tak též záležitos ti do ta cí: jest li si ně kdo
mys lí, že do ta ce k nám samy při jdou, tak se vel mi mýlí. Kvů li zís ká -
ní je di né do ta ce je nut né ab sol vo vat mno ho jed ná ní a mno ho
úřed nic ké ho pa pí ro vá ní. Po kud si ně kdo mys lí, že by měl sta ros ta
se dět na úřa dě, tak taky musí po čí tat s tím, že z úřa du toho moc pro
obec ne vy ří dí. A já jako oso ba jsem ve dnech jez dil po jed ná ních
a po ve če rech a ví ken dech dě lal pa pí ro vou prá ci. 

Ale abych pla ně ne psal, vrá tím se k dů vo dům, kte ré mne ved -
ly k roz hod nu tí dále ne být sta ros tou naší obce. 

Po osmi le tech ve funk ci sta ros ty cí tím ur či té vy čer pá ní a čás -
teč né vy ho ře ní. Po kud bych např. při rov nal sebe k žínce, tak si
před stav te vy máčk nu tou žínku - tak se asi cítím.

Dal ším důvodem, proč již sta ros tu v sou čas nos ti ne hod lám dě -
lat je to, že jako sta ros ta mu sím jed nat i s lid mi, se kte rý mi bych se
v sou kro mém živo tě ni kdy se tká vat ne mu sel a když bych se se tkal,
tak bych je vel mi rych le po slal k šíp ku a dále se s nimi ne se tká val.
Bohužel funk ce sta ros ty je v sou čas nos ti spí še za trest, než za od mě -
nu. Na sta ros tu cho dí ně kte ří lidé řvát a vy bí jet si je jich de pre si,
popř. ne spo ko je nost s je jich živo tem. Já nejsem há da cí typ a každý
ta ko vý vý pad mi po stup ně ubí ral ener gii a chuť tuto funk ci dále vy -
ko ná vat. Lidé by si měli uvě do mit, že sta ros ta nemůže vy ho vět
každému a po kud zá jem vět ši ny oby va tel pře vlá dá nad zá jmem jed -
not liv ce, musí sta ros ta há jit zá jem vět ši ny.

Jed ním z dal ších dů vo dů je zce la špat ně na sta ve ný sys tém
v této zemi. Jsem pře svěd če ný, že naše země by si za sloužila zce -
la ji nou po li tic kou re pre zen ta ci, kte rá bude há jit zá jmy svých
ob ča nů a ni ko liv zá jmy ur či tých vliv ných či lob bis tic kých sku -
pin. Jako sta ros ta jsem nu ce ný ten to sys tém pod po ro vat, i když to 
jde ko li krát pro ti mému pře svěd če ní. Po kud bych se sys té mu po -
sta vil, do stal bych Pa so hláv ky do ta ko vé po zi ce, že by s námi
ni kdo ne jed nal a Pa so hláv ky by byly ve vy jed ná vá ní zce la od su -
nu ty na okraj. To by se tý ka lo i do ta cí. V tak to na sta ve ném
sys té mu se do ta ce ne zís ká va jí pro dob rý ná pad, ale fun gu je to
hlav ně po po li tic ké úrov ni. A já jsem se do stal do stá dia, kdy
jsem si řekl dost. Proč mám stá le po stu po vat pro ti své mu pře -
svěd če ní a ten to sys tém pro ti své vůli pod po ro vat? A než, abych
v ná sled ných 4 le tech ubližoval svým jed ná ním Pa so hláv kám
tím, že bych ří kal prav du o sys té mu, ra dě ji opus tím funk ci sta ros -
ty. Bohužel jsem zjis til, že sám člo věk nemůže změ nit celý
sys tém. A bohužel ob ča né této země na dá le volí ty stej né stra ny
a ty stej né po li ti ky. Chá pu, že pro běžného ob ča na je vel mi těžké
roz po znat, kte rý z po li ti ků je sluš ný a kte rý je gau ner. Tak stej ně

se to těžko po zná vá i u po li tic kých stran. Jsem pře svěd če ný
o tom, že po kud se ne změ ní sys tém, ni kdy v této zemi ne bu de
dob ře. A bohužel tím se stá vá, že sluš ní lidé ra dě ji po li ti ku opus -
tí, pro tože si vy hod no tí, že toho sami moc ne do káží. Pak však
uvol ňu jí místo lidem, kteří se chtějí dostat ke korytům. Bohužel
však ne v zájmu většiny občanů, ale spíše pro svůj vlastní
prospěch. Tito lidé umí svůj záměr velmi dobře skrývat a snaží se
mást občany. 

Ur či tým vo dít kem pro ob ča ny může být to, kdo chce roz ví jet,
ať už na obec ní či na stát ní úrov ni, re fe ren da. Re fe ren dum je ná -
stro jem pří mé de mo kra cie. Kdo se sta ví pro ti re fe ren du, je to
ur či tým sig ná lem, že ne chce, aby o zá sad ních záležitos tech roz ho -
do va li sami ob ča né. Proč pak asi? Mys lí si, že ob ča né jsou stá da
tup ců? Nebo mají strach, že by se ob ča né moh li na u čit využívat re -
fe ren da, pře vzít za své živo ty ve spo leč nos ti ur či tou zod po věd nost 
a tím při ví rat vrát ka ne ka lým zá jmům ur či tých je din ců? Já na o pak
budu jako za stu pi tel pro sa zo vat u zá sad ních otá zek vy psá ní re fe -
rend. Je vel mi leh ké ří kat, proč by měli ob ča né sami roz ho do vat,
když si zvo li li své zá stup ce. Jenže u zá sad ních věcí by měli oprav -
du ob ča né roz ho do vat for mou re fe rend. Proč ne chá vat
od po věd nost a pří pad nou ne spo ko je nost s vý sled kem na zvo le né
zá stup ce? Pro tože je po tom jed no du ché ho dit vinu na dru hé a ni -
ko liv si nést od po věd nost sám za sebe. Rád bych, aby se re fe rend
účast ni lo cca 80% vo li čů a sami ob ča né si zvo li li, co v dané ob las ti
chtě jí. To je pro mne de mo kra cie. Vět ši no vým sys té mem si sami
lidé vy be rou, co chtě jí.

I když jsem byl na pa dán, že ne byd lím v Pa so hláv kách, tak
jsem od na ro ze ní a do smr ti budu duší ob ča nem Pa so hlá vek a vždy
budu há jit zá jmy oby va tel obce. Mys lím si, že jsem za 8 let ve
funk ci sta ros ty udě lal mno ho prá ce, ale také mno ho chyb. Když
bych použil hes lo - kdo nic ne dě lá, nic ne po ka zí, tak mohu říct, že
je tomu oprav du tak. Po kud bych ne dě lal nic, ne dě lal bych ani
chy by. Čím více toho však člo věk dělá, tím je vyš ší prav dě po dob -
nost udě lá ní ně ja ké chy by či chyb. Jsme však lid ské by tos ti
a ne znám člo vě ka, kte rý by chy by ne dě lal. Chy by dě lá me pro to,
aby chom se ve svém živo tě po u či li a měli možnost chy by na pra vit. 
Člo věk si však z každé chy by musí vzít po na u če ní a ne měl by tu
sa mou chy bu udě lat zno vu. Po kud se člo věk z chy by ne po u čí, ne -
po su ne se ve svém vý vo ji dál. Já jsem ne smír ně vděč ný za po zná ní
ve funk ci sta ros ty a zá ro veň se vel mi omlou vám za chy by, kte ré
jsem za 8 let ve funk ci sta ros ty udě lal. Tak též však mu sím sdě lit, že 
jako sta ros ta jsem za ve dl účast sta ros ty na ví tá ní ob čán ků, na po -
sled ním roz lou če ní s na šimi spo lu ob ča ny, účast nil jsem se vět ši ny
kul tur ních či spo le čen ských akcí, na kte ré jsem byl po zván. A po -
kud byl ja ký ko liv pro blém, byl jsem k dis po zi ci - po kud jsem
k dis po zi ci ne byl, ře ši la to paní mís tosta rost ka. Tudíž si ne mys lím, 
že to na obci ně jak špat ně fun go va lo.

Vě řím, že i když již ne kan di du ji na post sta ros ty, bu dou mít
Pa so hláv ky nové ve de ní obce, kte ré bude v za po ča tém roz vo ji
po kra čo vat. Jsem při pra ve ný no vé mu ve de ní obce na dá le vy po -
má hat a ra dit - po kud o to však bude mít zá jem. Nejsem ten typ
člo vě ka, že bych za se bou prás kl dveř mi a ne chal Pa so hláv ky na -
po spas. Sa mo zřej mě bude záležet na nově zvo le ném ve de ní
obce, zda bude chtít se mnou spolupracovat či nikoliv. 

Chci po přát Pa so hláv kám, aby nové ve de ní obce dě la lo mi ni -
mum chyb - jsem při pra ven po má hat, aby se ne o pa ko va ly chy by,
kte rý mi jsme již pro šli. Ve funk ci za stu pi te le budu na dá le há jit zá -
jmy vět ši ny oby va tel. Všem li dem pře ji, aby si uvě do mi li, že jako
lid ské by tos ti jsme před ur če ni ke spo lu prá ci a ni ko liv k bo jům
a růz né mu na pa dá ní. Po kud bu de me ubližovat dru hým a dě lat jim
na schvá ly, vždy se nám to vrá tí a ne bu de me žít šťas t ný život. 

Zá vě rem bych rád všem sdě lil, že oprav du po tře bu ji na čer pat
ener gii. Ni kdy ne ří kám ni kdy a pro to i nyní ve řej ně sdě lu ji, že
po kud na čer pám nové síly, budu mít např. za 4 roky chuť do toho
jít a ob ča né mi opě tov ně dají dů vě ru, ne za ví rám dve ře možnos ti
opět vzít bří mě sta ros ty obce a na dá le jako sta ros ta obce pro
Pasohlávky pracovat.

Dě ku ji všem za dů vě ru, kte rou jste nám svý mi hla sy dali,
a omlou vám se těm, kte ří jsou nyní zkla má ni mým roz hod nu tím.

Tomáš Ingr
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Nový druh od po věd nos ti v pod ni ká ní 

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 29. 10. 2014
RO schva lu je:

- ká ce ní stro mů dle před ložené ho ná vr hu v cel ko vém po čtu
13 ks stro mů na úze mí obce. Dů vo dem ká ce ní jsou - re a li za -
ce za káz ky na stav bu mok řa dů, na ru šo vá ní po vrchu cyk los -
tezky (zve dá ní as fal tu) a ne bez pe čí úra zu či ma jet ko vé
újmy,

- 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 spo leč nos tí Mu šov - Brá na do
řím ské říše, o. p. s., ve výši 80 tis. Kč. Po skyt nu tí pří spěv ku
bylo schvá le nou ZO,

- 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 re a li za ci
stav by "Mok řa dy Pa so hláv ky".

RO po pro jed ná ní žádos ti spo leč nos ti WILD park s. r. o., Špi -
tál ka 8, 602 00 Brno, požadu je pro vy dá ní ko neč né ho sta no vis ka
k před mět né žádos ti doložení si tu ač ní ho vý kre su, kde bude za -
kres le no, kudy po ve dou pří pad né inženýr ské sítě k před mět né
stav bě vi no té ky, dále z hle dis ka hy gi e nic kých požadav ků, kde
bude umís tě na nádrž na vodu a nádrž na od pad ní vodu. Vzhle -
dem k tomu, že obec plá nu je v před mět ném úze mí bu do vat/re -
kon stru o vat cyk los tez ku a do pro vod né chod ní ky, žádá me
o doložení, kam přes ně bu dou od vá dě ny dešťové vody, pro tože
na po zem ky obce toto není možné.

RO ne sou hla sí na zá kla dě žádos ti M. Č. s pro ná jmem čás ti
po zem ku p. č. 5161 v k. ú. Mu šov. V před mět né lo ka li tě obec po -
zem ky ne pro na jí má k re kre ač ním úče lům.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti J. K. s pře ložením vo do vod ní
pří poj ky ke stav bě re stau ra ce U Raka v au to kem pu Mer kur.
Žada tel/sta vi tel musí požádat o sta veb ní po vo le ní na vo do vod ní
pří poj ku také na do tče ném sta veb ním úřa du.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 10. 11. 2014
RO schva lu je:

- Jed na cí řád Rady obce Pa so hláv ky dle před ložené ho ná vr hu, 
- do da tek č. 1 ke spi so vé mu a skar tač ní mu řádu pro Obec ní

úřad Pa so hláv ky. Do pl ně ní skar tač ní ho řádu si vyžáda la
změ na pra vi del v sou vis los ti s po sky to vá ním do ta cí, kdy
obec na tuto sku teč nost byla upo zor ně na při kon t ro le na
po skyt nu tou do ta ci z Úřa du Re gi o nál ní rady re gi o nu
soudržnos ti Ji ho vý chod. Spi sy tý ka jí cí se do to va ných akcí
musí být nově ar chi vo vá ny 10 let,

- vy pla ce ní od mě ny sta ros to vi obce při skon če ní funkč ní ho
ob do bí dle § 75, zá ko na č. 128/2000 Sb., a to for mou jed no -
rá zo vé vý pla ty,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv ky bez plat ný 
pro ná jem kul tur ní ho domu pro po řá dá ní Bab ských hodů dne 
15. 11. 2014 a na se tká ní se ni o rů dne 22. 11. 2014. Ná kla dy
spo je né s úhra dou ener gií za spo tře bu na Bab ské hody bu -
dou za pla ce ny v ho to vos ti do po klad ny obec ní ho úřa du, pro
se tká ní se ni o rů se tato úhra da pro mí jí. Sou čas ně se po vo lu je
vý jim ka z noč ní ho kli du při zá ba vě dne 15. 11. 2014 do
03,00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- vy hlá še ní vý zvy k před ložení na bíd ky na ve řej nou za káz ku
na sta veb ní prá ce "Re kon struk ce a do pl ně ní ve řej né ho
osvět le ní se snížením jeho ener ge tic ké ná roč nos ti",

- termín a pro gram jednání Zastupitelstva obce Pasohlávky
dne 26. 11. 2014 v 18,00 hod.

RO ne schva lu je po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku na zá kla dě
žádos ti Řím sko ka to lic ké far nos ti Dr nho lec s ohle dem na to, že
uve de né akce se účast ní mi ni mum ob ča nů obce Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí pl ně ní roz počtu za le den - ří jen 2014.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 5.11.2014
ZO schva lu je:

- taj ný způ sob vol by sta ros ty, mís tosta ros ty a čle nů rady obce
po stu pem uve de ným před se da jí cím. V ostat ních pří pa dech
pro bí há hla so vá ní zved nu tím ruky,

- vo leb ní ko mi si ve složení: M. Z., Z. Z. a A. Ch.,
- ná vr ho vou ko mi si ve složení: To máš Ingr, MVDr. Mi ro slav

Sed lák, Ing. Vác lav Eli áš
- zvo le ní jed no ho mís tosta ros ty
- v sou la du s § 84 odst. 2 písm. k) zá ko na o ob cích ur ču je, že

pro vý kon funk ce sta ros ty a mís tosta ros ty obce bude člen za -
stu pi tel stva dlou ho do bě uvol něn.

ZO zvo li lo do funk ce uvol ně né sta rost ky obce paní Mar ti nu
Do mi no vou, DiS.

ZO zvo li lo do funk ce uvol ně né mís tosta rost ky obce paní
Ing. Ale nu Man dá ko vou.

ZO zvo li lo do funk ce ne u vol ně né ho čle na rady obce: pana
MVDr. Mi ro sla va Sed lá ka, pana Du ša na Fer by ho a pana Ro ma -
na Mi ku láš ka.

ZO ukon ču je čin nost vo leb ní a ná vr ho vé ko mi se.

Z jednání rady a zastupitelstva obce

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, 

ten to člá nek by měl být dal ší drob nou
po chva lou "nové" práv ní úpra vy. Vní -
mám, že pa nu je před sta va, že když ně kdo
pod ni ká na pří klad pro střed nic tvím spo -
leč nos ti s ru če ním ome ze ným, že v ta ko -
vém pří pa dě nese od po věd nost za
zá vaz ky a dlu hy této spo leč nos ti pou ze
tato spo leč nost a ni ko liv již sa mot ná fy -
zic ká oso ba. 

Ano, bylo tomu tak, nová práv ní úpra -
va však roz ši řu je a pro hlu bu je od po věd -
nost sta tu tár ní ho or gá nu (jed na te le) spo -
leč nos ti vel mi vý znam ným způ so bem.

Může tedy na stat si tu a ce, kdy jed na tel
spo leč nos ti bude za zá vaz ky spo leč nos ti
ru čit vlast ním ma jet kem, jako fy zic ká
oso ba.

Zá kon č. 90/2012 Sb. v § 68 sta no ví,
že soud může na ná vrh in sol venč ní ho
správ ce nebo vě ři te le ob chod ní kor po ra -
ce roz hod nout, že člen nebo bý va lý člen
je jí ho sta tu tár ní ho or gá nu ručí za spl ně ní
je jích po vin nos tí, jest liže

 a) bylo roz hod nu to, že ob chod ní kor -
po ra ce je v úpad ku, a 

b) člen nebo bý va lý člen sta tu tár ní ho
or gá nu ob chod ní kor po ra ce vě dě li nebo

měli a moh li vě dět, že je ob chod ní kor po -
ra ce v hro zí cím úpad ku podle ji né ho práv -
ní ho před pi su, a v roz po ru s péčí řád né ho
hos po dá ře ne u či ni li za úče lem jeho od -
vrá ce ní vše po třeb né a ro zum ně před po -
kla da tel né.
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Jubilanti - prosinec
Vršková Božena   72 let
Šal plach to vá Božena  71 let
Ka lou sek Jan    71 let
Osi ko vá Emí lie  71 let
Krej či řík Jan  71 let
Krej či ří ko vá Věra  67 let
Slan co vá Eva   67 let
Ze má nek Jan     64 let
Ada mí ko vá Věra  63 let
Mi na řík Lu bo mír               62 let
Hoj sák La di slav    62 let
Třís ko vá Růžena   60 let
Pro cház ka Pa vel   55 let
Strou hal Ja ro mír      55 let 
Osika Miroslav         50 let

Ju bi lan tům pře je me štěs tí, zdra -
ví a spo ko je nost.

Narození
28. 10. se manželům   Klaš ko vým 

na ro di la dce ra Alžběta.
3. 11. se Ve ro ni ce Huszaro vé

a Mar ko vi Ur bán ko vi na ro dil syn
Do mi nik.

10. 11. se Si mo ně Ka li šo vé
a Zdeň ko vi Su chán ko vi na ro dil syn 
Zde něk.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a Alžbět ku, Do mi nič ka a Zde -
něč ka ví tá me mezi nás.

Sňatky
1. 11. 2014  uza vře li sňa tek To -

máš Ha nuš ka a Pet ra Po tě ši lo vá.
 No vo manželům bla ho pře je me.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Dřevovýroba Perná nabízí
- levné palivové dřevo
- nařezané na malé kousky
- dovoz zajištěn
Tel.: 603 20 39 20

Prv ní ad vent ní ne dě li, tedy 30. lis to pa du 2014 pro běh ne v naší obci již tra dič ní
Vá noč ní jar mark, kte rý je spo jen i s roz svě co vá ním vá noč ní ho stro mu. 
Pro gram:

14.00:  za há je ní
14.05 - 14.45: Ja ra bá ček z Dr nhol ce
14.45 - 15.45: Cimbal trio
16.00 - 16.30: Ma mi na Go spel
16.30 - 17.00: Děti z míst ní MŠ a ZŠ
17.00: Požehná ní a roz sví ce ní stro mu
Ve čer bude za kon čen oh ňostro jem.
Jar mark za čí ná ve 14.00 hod. a ná vštěv ní kům zde bu dou k dis po zi ci pro dej ní stán ky

s nej růz něj ším zbožím (vá noč ní oz do by a hrač ky, ob čer stve ní, sva ře né víno, ko láč ky
a dal ší dob ro ty).

V kul tur ním domě bude pro bí hat vý tvar ná díl nič ka pro děti i ro di če, chy bět ne bu de
ani Ježíš ko va poš ta a možná při jde i Mi ku láš. 

Přijď te se všich ni vá noč ně na la dit a po tě šit se před vá noč ní at mo sfé rou. 

Vá noč ní jar mark a roz svě co vá ní stro mu

Ozna mu je me ob ča nům, že v hlav ní bu do vě v ATC Mer kur je umís těn ban ko -
mat Ko merč ní ban ky.

Informace

ZOKSČM v Pa so hláv kách dě ku je ob ča nům za vo leb ní hla sy a pří zeň při vol bách
do za stu pi tel stva obce. Zvo le na byla ing. Ale na Man dá ko vá, kte rá byla zvo le na mís -
tostrost kou. Paní Man dá ko vé pře je me hod ně úspě chů.

Alena Slabá

Vážení spo lu ob ča né, chtěl bych vám tou to for mou po dě ko vat za naše Sdružení
mla dých pro Pa so hláv ky za pod po ru ve vol bách do  obec ní ho za stu pi tel stva, kte rou
jste nám svý mi hla sy pro je vi li. Díky va šim hla sům se za naše sdružení do za stu pi tel -
stva do stal pan Jan Duda. Vě ří me, že díky panu Du do vi se i nově zvo le né mu za stu pi -
tel stvu bude da řit i na dá le pro sa zo vat pro jek ty ve pro spěch obce a ob ča nů Pa so hlá vek.

Dě ku ji  Vám
                                                                                   Jan Zemánek

Poděkování

Nejstarší občanka naší obce
Dne 8. pro sin ce 2014 se dožívá

100 let paní

  Ma rie Háj ko vá.
Je to nej star ší ob čan ka naší

obce. 
Pře je me jí hlav ně hod ně, hod ně

zdra ví a ro di nnou po ho du.


