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Vý zva

Vážení spo lu ob ča né, 
dne 10. a 11. říj na 2014 pro běh lo v naší obci prv -

ní míst ní re fe ren dum k otáz kám: 
1. "Sou hla sí te s tím, aby Obec Pa so hláv ky zce la

za ká za la na svém úze mí pro vo zo vá ní vý her -
ních hra cích pří stro jů, in ter ak tiv ních vi deo lo -
ter ních ter mi ná lů a ji ných po dob ných her?" 

2. "Sou hla sí te s tím, aby se v obci ome zi la v ne -
dě li a ve stá tem uzna ných svát cích ru ši vá čin -
nost (se ká ní trá vy, ře zá ní dře va, atd.)?"

Cel ko vý po čet opráv ně ných vo li čů byl 611, re -
fe ren da se zú čast ni lo 391 ob ča nů.

K prv ní otáz ce bylo ode vzdá no 384 plat ných
hla sů. Pro ANO hla so va lo 334 ob ča nů, pro NE hla -
so va lo 38 ob ča nů a 12 ob ča nů se hla so vá ní zdrželo. 

Ke dru hé otáz ce bylo ode vzdá no 383 plat ných
hla sů. Pro ANO hla so va lo 207 ob ča nů, pro NE hla -
so va lo 166 ob ča nů a 10 ob ča nů se hla so vá ní zdrželo.

K obě ma otáz kám je re fe ren dum plat né a zá vaz né.
Zá ka zy na by dou účin nos ti po schvá le ní obec ně

zá vaz ných vy hlá šek za stu pi tel stvem obce. Před po -
klá dá me, že k prv ní otáz ce bude zá kaz účin ný od
1. 1. 2015 a ke dru hé otáz ce v prv ním čtvrt le tí roku
2015. U dru hé otáz ky ne byl vý sle dek až tak jed no -
znač ný, pro to bude za stu pi tel stvo obce pro jed ná vat,
zda ome zit ru ši vou čin nost v ne dě li a ve stá tem uzna -
ných svát cích po celý den, či jen v ur či tém čase (např.
ráno, v pod ve čer, či přes po led ní klid). V sou čas nos ti
zá kaz není účin ný. O plat nos ti a účin nos ti vy hlá šek
bu de te včas in for mo vá ni.

Tomáš Ingr, starosta obce

Z jednání rady a zastupitelstva Re fe ren dum

Po li tic ká stra na Mo ra va né dě ku je všem vo li čům,
kte ří ji ve vol bách do Za stu pi tel stva obce Pa so hláv ky
pod po ři li a dali kan di dá tům této stra ny svůj hlas.

Tomáš Ingr - MORAVANÉ

Po dě ko vá ní

Vy zý vá me ob ča ny, aby před svý mi domy pro ved li
ořez stro mů 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 kem. Žádá me o pro ve de ní do
16. 11.  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.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 15. 9. 2014
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti A. U. vý jim ku z noč ní ho kli du pro po řá dá ní hu deb ní
pro duk ce dne 4. 10. 2014 do 24:00 hod.,

- nový ce no vý vý měr na služby po sky to va né na ve řej ném po hře biš ti v Pa so -
hláv kách v sou la du s vý mě rem MF č. 01/2013,

- uza vře ní Smlou vy č. H/1 o nájmu hro bo vé ho mís ta mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a M. P.,

- uza vře ní Smlou vy o smlou vě bu dou cí na zří ze ní věc né ho bře me ne mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nos tí E. ON Dis tri bu ce,
a. s., F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce,

- uza vře ní Pří kaz ní smlou vy č. 178/2014 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa -
so hláv ky a spo leč nos tí Ro vi ko s. r. o., Vlár ská 22, 627 00 Brno,
IČ 27687511 k vy psá ní ve řej né za káz ky ma lé ho roz sa hu na sta veb ní prá ce
na akci "Mok řa dy Pa so hláv ky",

- zadání vý bě ro vé ho ří ze ní - Za dá va cí do ku men ta ci - pod mín ky a požadav ky
pro zpra co vá ní na bíd ky pro za dá ní za káz ky ma lé ho roz sa hu na sta veb ní prá -
ce dle Zá vaz ných po ky nů pro žada te le a pří jem ce pod po ry - Ope rač ní pro -
gram Život ní pro stře dí pro akci "Mok řa dy Pa so hláv ky",

- Směr ni ci k in ven ta ri za ci ma jet ku a zá vaz ků a uklá dá sta ros to vi jme no vat in -
ven ta ri zač ní ko mi si k pro ve de ní in ven ta ri za ce ma jet ku obce pro rok 2014.

RO bere na vě do mí:
- ná vrh o. p. s. Mu šov - brá na do řím ské říše, na vy bu do vá ní čás tí ar che o -

par ku dle před ložené ho ná vr hu,
- pl ně ní roz počtu obce za le den - sr pen 2014,
- Pro to kol o pro ve de né kon t ro le dle zá ko na o živ nos ten ském pod ni ká ní ze dne

5. 9. 2014 v síd le pro vo zov ny Obec Pa so hláv ky, 69122 Pa so hláv ky 1.
RO sou hla sí:

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti GAR DEN Stu dio, s. r. o., U Zo o lo gic ké za -
hra dy 2, 635 00 Brno - Bys trc, s po řá dá ním vy hlíd ko vých letů na sou kro -
mém po zem ku v k. ú. Mu šov při po řá dá ní akce "Mu šov 2014",

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti ELING CZ s. r. o., Hrozňa to va 3939/25a,
615 00 Brno, s pře ložkou ka be lo vé ho roz vo du NN při vý stav bě no vé ho
par ko viš tě u ob cho du Jed no ta Mi ku lov v Pa so hláv kách,

- s vy hlá še ním Sbír ky použité ho oša ce ní Di a ko nie Brou mov, so ci ál ní
družstvo, ve dnech pá tek 3. 10. 2014 v době 16:00 - 18:00 hod. a v so bo tu
4. 10. 2014 v době 10:00 - 12:00 hod.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 29. 9. 2014
RO schva lu je:

- uza vře ní Da ro va cí smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a ZŠ a MŠ Po ho ře li ce, pří spěv ko vá or ga ni za ce, Dlou há 35, 691 23 Po ho ře -
li ce (vy stou pe ní mažore tek při sra zu cyk lis tů dne 27. 9. 2014),

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o dílo 14/2014 uza vře né mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a ob chod ní spo leč nos tí ZEM SKÝ Ro ha tec, 
s. r. o., Na Kop ci 884/46, 69601 Ro ha tec,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Po vo dí Mo ra vy,
s. p., se síd lem Dře vař ská 932/11, 602 00 Brno a Obcí Pa so hláv ky, nyní
ode dne pod pi su smlou vy obě ma smluv ní mi stra na mi,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen bez plat né za půj če ní cvi čeb ny a kul -
tur ní ho domu na ná cvik na Bab ské hody v ter mí nu do 14. 11. 2014, vždy
ve dnech stře da 18,30 - 20,30 hod. a ne dě le 17,00 - 19,00 hod.,

- bez plat né využití kul tur ní ho domu dne 6. 10. 2014 od 18,00 hod. při po řá -

Vážení čtenáři, volbám do zastupitelstva
obce se budeme věnovat v příštím čísle

zpravodaje.
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dá ní před vo leb ní ho mí tin ku všech kan di dát ních stran do vo leb do za -
stu pi tel stva obce pro ob do bí 2014 - 2018,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne 8. 10. 2014.
RO bere na vě do mí zá pis o vý sled ku kon t ro ly na hra zu jí cí in ter ní au dit

v sou la du se zá ko nem č. 320/2001 Sb., v plat ném zně ní a dal ší mi práv ní mi
nor ma mi, v obci Pa so hláv ky, vy pra co va ný spo leč nos tí ON - OK Li bi -
na s. r. o.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti V. B. se změ nou stav by před do kon če ním
z pů vod ně po vo le né hos po dář ské bu do vy na au to e lek tri kář skou díl nu za pod -
mín ky, že žada tel doloží také sou hlas s tou to změ nou od ma ji te lů sou sed ních
ne mo vi tos tí, kte ří jsou tou to stav bou do tče ní. Obec Pa so hláv ky se ne vy ja dřu je 
ke sta no vis ku, zda li je stav ba v sou la du s územ ním plá nem. K to mu to vy já d ře -
ní je opráv něn sta veb ní úřad v Po ho ře li cích - územ ní plá no vá ní.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 6. 10. 2014
RO schva lu je:

- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek na ve řej nou za káz ku "Mok -
řa dy Pa so hláv ky" a do po ru če ní hod no tí cí ko mi se na vý běr zho to vi te le
- spo leč nost Ag ro me li spol. s r. o., IČ 46980989,

- uza vře ní Smlou vy o dílo pro ve řej nou za káz ku na sta veb ní prá ce Mok -
řa dy Pa so hláv ky mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a spo leč -
nos tí Ag ro me li spol. s r. o., Olo moucká 1177/178, 627 00 Brno, za
pod mín ky, že za stu pi tel stvo obce od sou hla sí při je tí do ta ce na re a li za ci
akce, za hr ne akci do roz počtu obce a vůči vý sled ku vý bě ro vé ho ří ze ní
ne bu de po dán pod nět na zru še ní vý bě ro vé ho ří ze ní a vý sle dek bude po -
tvr zen po na by tí plat nos ti uply nu tím od vo la cích lhůt,

- zve řej ně ní zá mě ru obce na pro ná jem po zem ků p. č. 5145/2 o vý mě ře
7143 m2, druh po zem ku orná půda, a p. č. 5155/2 o vý mě ře 2001 m2,
druh po zem ku orná půda, oba v k. ú. Mu šov, za cenu 2.100 Kč/ha/rok,

- po ká ce ní stro mů v blíz kos ti nově bu do va né ho ví ce ú če lo vé ho hřiš tě. Po vy -
bu do vá ní bude oko lí hřiš tě osá ze no nově ze le ní dle do po ru če ní za hrad ní ků.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 13. 10. 2014
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o za bez pe če ní sou vis lé od bor né pra xe stu den tů mezi
smluv ní mi stra na mi Ve řej ně správ ní aka de mie - vyš ší od bor ná ško la, s. r. o.,
Fi li pín ské ho 1, 615 00 Brno a Obec Pa so hláv ky, pro vy ko ná ní pra xe Š. S.,

- na zá kla dě žádos ti or ga ni za ce TJ Ze tor Pa so hláv ky bez plat né za půj če -
ní kul tur ní ho domu dne 18.10.2014 pro po řá dá ní ta neč ní zá ba vy a sou -
čas ně tak i vý jim ku z noč ní ho kli du do 03:00 hod. následujícího dne.

- uza vře ní Smlou vy č. 226/2014 o od vá dě ní od pad ních vod mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. O.

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

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 8. 10. 2014
ZO schva lu je:

- zís ká ní do ta ce ve výši 4.743.450 Kč na re a li za ci akce "Mok řa dy Pa so hláv -
ky". ZO po vě řu je sta ros tu obce k pod pi su Smlou vy o po skyt nu tí do ta ce,

- zís ká ní do ta ce ve výši 1 mil. Kč na do pl ně ní a re kon struk ci ve řej né ho
osvět le ní v obci. ZO po vě řu je sta ros tu obce k pod pi su Smlou vy o po skyt -
nu tí do ta ce,

- po skyt nu tí pří spěv ku v ma xi mál ní výši 80.000 Kč pro rok 2014 or ga -
ni za ci MU ŠOV - Brá na do řím ské říše, o. p. s., IČ: 02636310,

- roz počto vé opat ře ní č. 4/2014.
ZO sou hla sí:

- se zá mě rem smě ny po zem ku p. č. st. 834 - za sta vě ná plo cha, o vý mě ře
7 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, kte rý vzni kl na zá kla dě ge o me t ric ké ho plá nu
č. 410-524/2004, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po ze mek p. č.
5051/85 - ostat ní plo cha, ostat ní ko mu ni ka ce, o vý mě ře 11 m2 ve vlast -
nic tví spo leč nos ti OPENRE A LI TY, sprá va ne mo vi tos tí, s. r. o., Slá mo -
va 775/12, 618 00 Brno. ZO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na
uve de nou smě nu po zem ků,

- se zá mě rem smě ny po zem ku p. č. 5054/10 - ostat ní plo cha o před po -
klá da né vý mě ře 56 m2 a po zem ku p. č. 5054/3 - ostat ní plo cha o před -
po klá da né vý mě ře 70 m2, vše v k. ú. Pa so hláv ky, ve vlast nic tví Obce
Pa so hláv ky, za po ze mek p. č. 5056/13 - ostat ní plo cha o vý mě ře
118 m2 a po ze mek p. č. 5056/14 - ostat ní plo cha o vý mě ře 109 m2, vše
v k. ú. Paso hláv ky, ve vlast nic tví Jed no ta, spo třeb ní družstvo v Mi -
ku lo vě. ZO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na uve de nou
smě nu po zem ků.

Sezona skončila
i cyklistům

Ex tra li ga v PÚ za ví ta la
do Pa so hlá vek

V so bo tu 27. září 2014 se kemp ATC Mer kur stal
hlav ním cen trem pro vět ši nu cyk lis tů. Ko na lo se tu totiž
Tra dič ní ukon če ní se zo ny na cyk los tez ce Brno - Ví deň. 

Na vzdo ry před po vě di pěk né ho pod zim ní ho po ča sí,
se nad kem pem usa dil dešťový mrak a celé ná měs tíč ko
zkro pil deš těm, což ne jed no mu cyk lis to vi ma lič ko po ka -
zi lo ná la du. Celý pro gram byl za há jen krát ce po po led ni.
Všech ny pří tom né nejdří ve uví tal sta ros ta obce Pa so -
hláv ky To máš Ingr. Poté se svý mi pro slo vy vy stou pi li
Ing. Li bor Šrá mek, ta jem ník Cyk lis tic ké stezky Brno -
Ví deň a Mgr. Vác lav Božek, CSc., ná měs tek hejtma na Ji -
ho mo rav ské ho kra je, oba také mi lov ní ci cyk lis tic ké ho
spor tu. Od po led ne bylo ve zna me ní cyk lis ti ky a pro to ani
v kul tur ním pro gra mu ne smě lo to hle téma chy bět. Se
svou Trial show při je li až z Pra hy Ro man Chvoj ka
a Lukáš Val ný, kte ří však před ved li po ně kud ne tra dič ní
cyk lis ti ku - po mo cí spe ci ál ní ho kola zdo lá va li nej růz něj -
ší výš ko vé pře kážky a ne jed no mu di vá ko vi se při tom
ta jil dech. Vy stou pe ní mělo ob rov ský úspěch. 

Cyk lis tic ká tra sa Brno - Ví deň vede růz ný mi kou ty
jižní Mo ra vy, kte ré se vy zna ču jí hlav ně svý mi vi ni ce mi
a vin ný mi sklíp ky. Pro to ne chy bě la ani té ma ti ka vi nař -
ství. Svá vína, a sa mo zřej mě i bur čák, při pra vi lo
k ochut náv ce ro din né vi nař ství Ho lá nek z Iva ně. K vínu
tra dič ně pa t ří i dob rá mu zi ka, stej ně jako ta nec a zpěv.
S tou to kom bi na cí na pó diu vy stou pil Ná ro do pis ný dět -
ský sou bor Pa la vá nek z Mi ku lo va. Děti a ta nec pak
v sobě zkom bi no va lo i vy stou pe ní Mažore tek z Po ho ře -
lic. Zá věr pro gra mu pa t řil cim bá lo vé mu zi ce Cim bal trio 
z Mi ku lo va, která se před ved la nejen s "kla sic ký mi" li -
dov ka mi, ale i s mo der ní mi pís ně mi od Me tal li cy či
Be at les. Celý pro gram mo de ro va la Ive ta Žalud ko vá.

Sou čás tí akce byly i dva cyk lis tic ké okru hy. Men ší
mě řil šest ki lo me t rů a vedl do naší obce, ten vět ší mí řil na
roz hled nu do Dr nhol ce a mě řil tři cet ki lo me t rů. Přes tože
všich ni účast ní ci, kte rých do kem pu do ra zi lo bez má la tři
sta, do je li na akci na kole (ně kte ří až z Brna), na okru hy
vy ra zi li téměř všich ni. Na ces tu jim na ko nec sví ti lo i to
sli bo va né slu níč ko.

Bc. Simona Jelénková

Z jednání rady a zastupitelstva

Dne 16. 8. 2014 za ví ta ly do naší obce ty nej lep ší
týmy z celé re pub li ky, aby změ ři ly síly v požár ním úto -
ku. Od ran ních ho din se za ča li do Pa so hlá vek sjíždět
sou těžící ze všech kou tů naší země. Cel kem při je lo
56 týmů, z toho 44 mužských a 12 žen ských. Po pre -
zen ci týmů a slav nost ním ná stu pu, kde za zně la stát ní
hym na a pro mlu vil sta ros ta obce, se za ča lo zá vo dit.

Kvů li or ga ni zač ním po vin nos tem jsme se na start
po sta vi li jako prv ní a útok do kon či li v čase 17.17s, což
na ko nec sta či lo až na cel ko vé dva nác té mís to. Lep ší
terč (16.73s) by sice sta čil na čtvr té mís to, ale na ten se
bohužel ne hra je. Za zmín ku sto jí ur či tě útok ví tě zů
z Bez dě ko va pod Třemší nem, kte ří u nás za běh li čas
15.94s a tím za řa di li míst ní trať mezi ty, kde se po da ři lo 
za běh nout útok pod 16s. Dal ší dvě dráhy, kde se něco
ta ko vé ho po da ři lo, jsou v Plum lo vě a Pe t ro vi cích. 

V žen ské ka te go rii sice ne pa dly tak vy ni ka jí cí vý -
ko ny, ale čas 16.39s se dá považovat za hod ně sluš ný
a hol kám z Chrášťan bo ha tě sta čil na prv ní mís to.

V příš tím roce se bu de me opět uchá zet o po řá dá ní
Ex tra li gy v PÚ 2015 a podle ohla sů sou těžících a čle nů
rady Ex tra li gy by se nám to moh lo po vést. Dě ku je me
všem, co nám s pří pra vou sou těže i bě hem ní po má ha li
a snad se zase příští rok všich ni sejde me.
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Se zo na SDH Pa so hláv ky 2014
V ná sle du jí cím člán ku se po ku sím po psat naši pří pra vu, zá -

vo dě ní, po řá dá ní ex tra li gy a pár dal ších věcí, kte ré se v tom to
roce sta ly ko lem na še ho sbo ru, a že toho le tos bylo požehna ně.
Dále zku sím po u ká zat na to, proč se nám ne da ři lo tak úpl ně, jak
by chom chtě li.

Jak je už po sled ní roky zvy kem, naše se zo na 2014 za ča la už
v lis to pa du 2013 zim ní pří pra vou. Každý čtvr tek až do kon ce
břez na jsme se schá ze li v po ho ře lic ké hale. No vin kou bylo, že se
s námi za ča li při pra vo vat SDH Ne sva čil ka a pár klu ků z SDH Je -
ze řa ny. Tyto dva sbo ry zmi ňu ji zá měr ně, pro tože bez nich
by chom ně ja kou pří pra vu moh li za ba lit. V půl ce pro sin ce se nám 
totiž zra nil prou dař, ko šař mu sel na ope ra ci s ko le nem, narážeč se 
těch to akcí moc čas to ne ú čast nil a zů sta li jsme 3. V tom to po čtu
by to ne mě lo cenu. Mimo bě há ní v hale jsme se každou ne dě li
schá ze li a bě ha li na "Ří mák". Zase po čet 3 lidí, což není asi to, co
by mělo být. Po ča sí nám přá lo a tak jsme moh li už v půl ce břez na
zku sit prv ní tré nink s vo dou. Se sta va byla opět kom plet ní a vy pa -
da lo to, že zim ní vý pa dek ne bu de mít ná sled ky. Za mě síc od
prv ní ho tré nin ku jsme vy ra zi li na sou stře dě ní do Pe t ro vic. Tra -
dič ní sou část před se zon ní ho tré nin ku mi ote vře la oči a bylo
jas né, že na ty nej lep ší týmy asi le tos sta čit ne bu de me. Ne do ká -
za li jsme stla čit vý stři ky pod 16s a ani na sestře lech to ne by la
žádná slá va. Shr nu tí pří pra vy na zá vod ní část roku je asi ta ko vá,
že jsme se ni kam ne po su nu li, spí še na o pak.

I když na tré nin ku ne pa dl snad je di ný so lid ní čas (pod 17s)
a ani jsme se mu ne při blížili, vy ra zi li jsme zá vo dit. Ne vím, jak je to 
možné, ale na jed nou jsme za ča li sá zet jed nu níz kou 17ku za dru -
hou a prv ní mís ta byla naše, jako ve vr chol né for mě. Tyto úspě chy
skon či ly prv ní tý den před Ex tra li gou. Na tré nin ku se zra nil prou -
dař (Tom). Tím za čal se ri ál hle dá ní ná hra dy, a že jsme si toho le tos
užili oprav du hod ně. Tý den před nej dů ležitěj ším se ri á lem, pro
kte rý jsme tré no va li a le da co obě to va li, nám trn z paty vy tr hl člo -
věk, kte ré ho by v týmu chtěl asi každý. Vi dět ho v na šem dre su
a za bě hat si s ním byl je den z mých spl ně ných snů. Řeč je o "Mil -
ko vi" z Ne vcehle. Po spo leč ném tré nin ku to vy pa da lo, že nás čeká
su per ex tra li go vý ví kend. Ne sta lo se tak. So bot ní zá vod v Ol šov ci
jsem ukon čil já ně ko lik me t rů od zá klad ny s ne za po je ným roz dě -
lo va čem a ne děl ní zá vod v Ra dí ko vě pro stří kl Ja ryn. Takže po
prv ním ex tra li go vém ví ken du nula bodů a hlava pl ná sta ros tí, jak
dál. O tý den poz dě ji se jelo do Le to hra du. Tom se zdál být zdra vý,
tré nin ko vé časy opět v po řád ku. Zku sí me za bo do vat. A zase nic.
To máš ukon čil po kus chy bou na zá klad ně a dal ší "Nko". Rych le
jsme po ba li li věci a ná sle do val prv ní bláz ni vý pře jezd do
Čeložnice (cca 150km), kde jsme po vy sed nu tí z auta zjis ti li, že
jsme po ces tě ztra ti li stroj ní ka, kte rý jel svým au tem. Z pro blé mů
nás vy tá hl stroj ník z Mistří na (díky Miro) a šlo se na start. Útok
nic moc, ale sta či lo to aspoň na dru hé mís to.

Ná sle do va ly zá vo dy na okres ní úrov ni (Mi lo vi ce, Pe t rov,
Lahnžhot). Dalo by se říci, že už v opět v plné se sta vě. Časy ko -
lem 17.5s, prv ní, druhá mís ta a vy pa da lo to, že by chom se moh li
po su nout smě rem na ho ru a pokaženou se zo nu za chrá nit. Opět
při šlo ale To mo vo zra ně ní. I přes to se To máš roz ho dl běžet na
nad chá ze jí cím ví ken du Ex tra li gy (Pust ko vec, Vel ké Hoš ti ce).
Pro tože jsme měli na hnu tou i naši okres ní ligu a vů bec ne by lo
jas né, jest li ji le tos vy hra je me, roz hod li jsme se udě lat dru hý ší le -
ný pře jezd z Pust kov ce do Vel kých Pav lo vic a brzo ráno zase
zpát ky do Vel kých Hoš tic. Ten to ví kend se toho sta lo oprav du
hod ně. Za čne me so bot ním rá nem. Na sraz do ra zi lo jen 6 lidí.
Chy bí stroj ník (San ko). Po půl ho di ně vy chá zí z domu s tím, že
ne mohl na jít peněženku. Až v Pust kov ci zjišťuje me, že byl v noci 
na mol. Útok do pa dl ka tastro fál ně. Béč kař nás za krá til, stroj ník
vů bec ne vě děl, že je v Os t ra vě a To máš sotva do bě hl a Ja ryn do -
kon čil tu hrů zu sluš ným pro stři kem. Možná to ně ko ho pře kva pí,
ale to hle ne by lo zda le ka to nej hor ší, co se nám o ví ken du sta lo.
Pro tože To máš byl zase mimo hru, oslo vi li jsme Jir ku z SDH Ne -
sva čil ka (Fi kus), kte rý s námi od té doby za běh ne spous tu
zá vod ních po ku sů a ani jed nou nic ne po ka zil. Ner vy a úsi lí, kte ré 
jsem s ním v zimě zažil, se nám ně ko li krát vrá ti ly. Noč ní zá vo dy
v Pav lo vi cích kon čí do ce la jas nou vý hrou a rych le vyrážíme
domů se aspoň tro chu pro spat. V ne dě li ráno je nás na srazu zase
je nom 6, pro tože To máš ne je de, a ve Vel kých Hoš ti cích s námi

poběží Voj ta z SDH Pe t ro vi ce. Po kus po chy bě stroj ní ka skon čil na
dru hém béč ku, kde na víc roz po je ná spoj ka zra ni la ve tvá ři na še ho
béč ka ře. Ne bu du se tady pouš tět do ně ja ké ho ši ro ké ho ro ze bí rá ní,
proč k tomu do šlo, pro tože to nemá smy sl. San ko svou chy bu ni kdy
ne při znal, On dřejo vi se ne o mlu vil a tým se v hla so vá ní roz ho dl, že
už s ním bě hat dál ne chce. Ne dě le 13. 7. 2014 se do naší his to rie za -
pí še tím nej čer něj ším pís mem. Po ně ko li ka ho di nách strá ve ných
v opav ské ne moc ni ci se do zví dá me, že On dřej je na ně ko lik týd nů
mimo hru (hlav ně, že je ce lej).  Po tom to ví ken du máme 3 lidi a na -
stá vá nej těžší část se zo ny 2014. 

Pro na stá va jí cí ví kend jsme po sklá da li tým, kte rý ne měl moc
vel ké am bi ce, ale přes to jsme se vy da li do Plum lo va zku sit štěs tí. Na 
prou du se opět uká zal Fi kus, béč ka za bě hl Zden da, kte rý se sho dou
ná hod vrá til z Bel gie, a na stroj mu sel zra ně ný To máš. Čas 18.20s
ne byl nic moc, ale bra li jsme to, jak to bylo. Ten den nás če kal ješ tě
je den zá vod, tak jsme na sed li do auta a vy ra zi li do Ro hat ce. Náš
zmar po kra čo val ne plat ným po ku sem, kte rým jsme po pr vé při šli
o ve de ní v GP Ho do nín. V ne dě li bylo vše úpl ně ji nak. Do Hroz no -
vé Lho ty jsme jeli zá vo dit po pr vé a hez ký po kus ukon či li ča sem
17.91s. Ni kdo se k nám ne do ká zal při blížit a při psa li jsme si dal ší
prv ní mís to. Opět jsme se vrá ti li na prv ní mís to i cel ko vě. Sice jsme
de fi ni tiv ně vzda li sna hu o lep ší umís tě ní v Ex tra li ze, ale po řád jsme
měli dal ší dvě ligy, kde nám šlo o prv ní mís to, takže sluš ná mo ti va ce 
se zo nu ne za ba lit a zku sit ješ tě mák nout.

Po su nu li jsme se do prostřed prázd nin, a to zna me ná, že budu
psát o dvou zá vo dech - Pe t ro vi ce, Ko by lí. Dal ší pře jezd, ale ten -
to krát jsme měli dost času, takže se jelo v kli du. Na tyto dva
zá vo dy se opět ob mě ni la se sta va. Na stroj se nám vrá til "Kop řík", 
na proud opět "uzdra ve ný" To máš a hvězda dne Mar tin (Pe pek)
Dvo řák. Na béč kách mu sel z prou du za sko čit Ja ryn. Do po led ne
v Pe t ro vi cích jsme z po ku su vyždí ma li prv ní 4 body do ta bul ky
Ex tra li gy. Sice to Pep ča pro lil na 17.70s (Tom - 16.74s), ale to
nám zase tak moc ne va di lo. Po kus byl v hod ně sluš ném tem pu.
Po pří jez du do Ko by lí jsme vzhle dem k To mášo vě sta vu chtě li
dát prv ní po kus tak, aby chom už ne mu se li jít ten dru hý. Uká za lo
se, že do po led ní po kus ne by la ná ho da a vý sled ný čas 16.94s (Pe -
pík - 16.51s) nám udě lal hod ně vel kou ra dost. Sice jsme šli na
kon ci star tov ní ho po řa dí a před na ším dru hým po ku sem jsme vě -
dě li, že prv ní mís to už nám ni kdo ne vez me, ale zřej mě dob rá
ná la da v týmu roz hod la, že si On dřej po zdra vot ní pau ze zku sí
zase béč ka, a Ja ryn vy stří dá Toma na prou du. Lidi na nás kou ka -
li, co se to zase chys tá. Sta lo se něco, s čím jsme ani my
ne po čí ta li. Hod ně čis tý útok klu ci na prou dech za kon či li su per
sestře lem. 16.37s (Ja ryn - 16.32s), náš nový re kord!!! To, co se
dělo v autě po ces tě domů, ne bu du rad ši ko men to vat.

Tý den na to nás če ka ly opět dva zá vo dy v je den den. Vře so vi -
ce a Poštor ná. Dal ší změ na na po zi ci stroj ní ka. Ten to krát se této
po zi ce zhos til Mike. Ve Vře so vi cích se po kus ne po ve dl On -
dřejo vi na béč kách.  Na tra ti do kop ce jsme bra li tře tí mís to za čas
19.33s. Po pří jez du do Poštor né jsme se rych le roz cvi či li a šlo se
na věc. Oba po ku sy jsme šli ve dru hém kole, a dá se říci, že se po -
ved ly. Sice to sta či lo je nom na dru hé mís to, ale to se ne da lo nic
dě lat. Čas 17.56s.

Ná sle du jí cí so bo ta byla s vel kým "S". Po pr vé do Pa so hlá vek
za ví ta la Ex tra li ga ČR v PÚ. Ve čtvr tek na tré nin ku se opět zra nil
To máš. Na scé nu se tak vra cí Fi kus. Chu dák z toho byl tro chu
špat ný a vů bec se mu ne di vím, ale jak tré nink, tak zá vod zvlá dl
pa rád ně. Nej hor ší čas na tré nin ku byl 17.13s a v tu chví li jsme se
shod li, že po kud to tak do pad ne na zá vo dech, tak bu de me spo ko -
je ní. Na start jsme šli jako prv ní, aby chom se pak moh li sta rat
o chod zá vo du. Dosažený čas v zá vo dě byl 17.17s (Ja ryn -
16.73). Cel ko vě to sice sta či lo až na 12. mís to, ale v naší si tu a ci
a for mě to byla sko ro vý hra. Za je den zá vod jsme na sbí ra li 4 body 
do Ex tra li gy, 12 bodů do GP Ho do nín a 15 bodů do ta bul ky
BHL. Uklí ze ní celé sou těže tr va lo ně ko lik dní, ale už dnes mohu
říci, že bu de me žádat o po řa da tel ství Ex tra li gy 2015. 

Od do má cí sou těže jsme jeli ješ tě ně ko lik zá vo dů, ale už se
nám moc ne da ři lo. Za běh li jsme už je nom je den 17 ko vý čas, a to
v Hrubé Vrb ce, kde na prou du byl opět Fi kus a Tom na stro ji.
Zpac ka li jsme zá věr GP Ho do nín, kdy jsme o dva body skon či li
na dru hém místě, ale to je sport. 
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Jubilanti - listopad
Vrška Michal       70 let

Pokorný Antonín          65 let
Krej či ří ko vá Alžběta     64 let
Grim mo vá Dana       64 let
Pe t ro vá Fran tiš ka    61 let
Šne p fen berg Sta ni slav  61 let
Ná bě lek Zde něk      60 let
Tomšík Jana    60 let
Jedounková Eva  50 let

Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs -
tí, zdra ví, spo ko je nos ti a po ho dy.
Narození

Dne 19. září 2014 se Ale ně
Hra di lo vé na ro di la dce ra Ven du la
Obrt lí ko vá.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře -
je me a Ven dul ku ví tá me mezi nás.

Úmrtí
Ve čtvr tek  2. říj na nás ne če ka ně 

navždy opus ti la naše spo lu ob čan ka 
paní Anič ka Do man ská.

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

Alena Slabá

Společenská
kronika

Slab ší nebo sil něj ší stra na?
 Vážení čte ná ři,

dnes se spo leč ně po dí vá me na otáz ku,
zda nový ob čan ský zá ko ník (NOZ) chrá ní 
ob ča ny a zlep šu je po sta ve ní při uza ví rá ní
smluv. Při prů ře zo vém po hle du na nový
ob čan ský zá ko ník vi dí me, že zá kon se
ces tou ochra ny vy dá vá. Ihned v úvo du
sta no ví, že "Každý má po vin nost jed nat
v práv ním sty ku po cti vě. Ni kdo ne smí
těžit ze své ho ne po cti vé ho nebo pro ti -
práv ní ho činu. Ni kdo ne smí těžit ani
z pro ti práv ní ho sta vu, kte rý vy vo lal nebo
nad kte rým má kon t ro lu."

Tato pra vi dla spo lu s dal ší mi v zá ko ně 
obsažený mi smě řu jí k důležité zá sa dě,
a to "ochra ně slab ší stra ny."

Slab ší stra nou může být jak spo tře bi tel, 
tak i v ně kte rých pří pa dech pod ni ka tel. 

Zá kon de fi nu je slab ší stra nu jed nak
jako "oso bu, kte rá vůči pod ni ka te li v hos -
po dář  ském sty ku vy stu pu je mimo
sou vis lost s vlast ním pod ni ká ním."

Dále zá kon uvá dí: "Kdo jako pod ni ka -
tel vy stu pu je vůči dal ším oso bám
v hos po dář ském sty ku, ne smí svou kva li tu
od bor ní ka ani své hos po dář ské po sta ve ní
zneužít k vy tvá ře ní nebo k využití zá vis -
los ti slab ší stra ny a k dosažení zřej mé
a ne dů vod né ne rov no váhy ve vzá jem ných
prá vech a po vin nos tech stran." Tato po -
drob ná de fi ni ce zá ko na nám říká, že pod
po jem slab ší stra na můžeme za hr nout za
ur či tých okol nos tí ko ho ko liv, kdo jed ná
s pod ni ka te lem.

Mezi roz ho du jí cí okol nos ti řa dí me
na pří klad sou mě ři tel nost fi nanč ní síly, in -
for mač ní pře va ha, pří stup k tech no lo giím
a dal ší. A nyní k prak tic kým do pa dům.

Hod ný ta tí nek Ka rel pů jde kou pit po -
čí tač svým dě tem. Na kou pí v elek tro
ob cho dě jako fy zic ká oso ba a po čí tač bude
pro do mác nost. Je tedy v po sta ve ní spo tře -
bi te le a také slab ší stra ny vůči pro dej ci.

Pra co vi tý živ nost ník za hrad ník To -
máš pů jde do míst ní ho ob cho du za kou pit
no vou se kač ku, aby s ní mohl v rám ci své -
ho pod ni ká ní na za káz ku cho dit se kat
tráv ní ky. V po sta ve ní spo tře bi te le není
a zřej mě ne bu de ani slab ší stra nou.

Náš za hrad ník To máš však ne bu de
mít do sta tek pe něz, a pro to nej prve pů jde
do banky pro zá půjč ku či úvěr. Je li kož
u této ban ky má To máš běžný účet i pod -
ni ka tel ský účet, pak má ban ka in for mač ní
vý ho du. Ban ka o To mášo vi ví z po hle du
fi nan cí vše, má tedy nad ním in for mač ní

pře va hu. Ban ka má také mno hem vět ší sílu
než živ nost ník To máš. Ban ka používá tzv.
"for mu lá řo vé smlou vy", kte ré To mášo vi
k úvě ru po skyt ne. Živ nost ník To máš vět ši -
nou nemůže ovliv nit text smlou vy, pou ze ji
při jmout.

Je evi dent ní, že ač není To máš spo tře bi -
tel, tak vůči ban ce je zřej mě slab ší stra nou.
Zá kon pak živ nost ní ka To má še vůči ban ce
i ta tín ka Kar la při ná ku pu po čí ta če chrá ní.

Jak je slab ší stra na chrá ně na? Slab ší
stra na může požado vat vy svět le ní všech
pod mí nek for mu lá řo vé smlou vy i při -
ložených ob chod ních pod mí nek. Ne chej te 
si tedy v ban ce nebo ob cho dě vše tzv.
"po lo pa tě" vy svět lit. 

Po kud ve smlou vě bu de te mít ne sro -
zu mi tel né pod mín ky a smlou va bude tzv.
"for mu lá řo vá", tedy na tiš tě ná a Vás bude
če kat jen pod pis, tak se lze i zpět ně ta ko -
vým ujed ná ním po sta vit a roz po ro vat je.

Za jí ma vos tí je tzv. "ne ú měr né zkrá ce -
ní". Na pří klad od bor ník či zna lec "na pá lí" 
ne zna lé ho lai ka a kou pí si od něj cen nou
sta rožit nost za kup ní cenu ně ko li ka ko -
run. Je zde zřej mý ne po měr in for ma cí,
kdy zna lec zná sku teč nou hod no tu a pro -
dá va jí cí ji ne zná.

Prá vě ta ko vý ne do sta tek in for ma cí
způ so bu je hrubý ne po měr. Ta ko vý ob -
chod však pla tí, do kud po ško ze ná stra na
ne za čne požado vat zru še ní smlou vy. Na
ta ko vé zru še ní zá kon při zná vá lhů tu
1 roku od uza vře ní smlou vy.

Zá kon však ne lé čí a ne hlí dá všech na
ri zi ka! Při sjed ná vá ní smlou vy tedy dob ře
zvažuje me, zda smlou vu bu de me kon zul -
to vat s od bor ní kem. Prá vě v pří pa dech
ne ú měr né ho krá ce ní se totiž můžete již ve
smlou vě téměř ne vě dom ky ochra ny vzdát 
a pro hlá sit, že o sku teč né ceně pl ně ní jste
byli in for mo vá ni. V ta ko vém pří pa dě se
již ochra ny zá ko na do vo lá vat ne lze.

Míst, kde zá kon chrá ní slab ší stra nu,
je mno hem více. Lze zmí nit ome ze ní ná -
ro ku vě ři te le na úro ky či lhů ta k uplat ně ní
vad u stav by. O těch to dů sled cích si po ví -
me v dal ších čís lech to ho to se ri á lu.

Se zo na SDH . . . - pokračování 
Bi lan ce se zo ny 2014:
Ex tra li ga ČR v PÚ - 8 bodů a 28. mís to
GP Ho do nín         - 133 bodů a 2. mís to
BHL               - 135 bodů a 1. mís to 

Ješ tě pár slov na zá věr. Jak už to tak ve 
spor tu bývá, něco se po ved lo a něco zase
ne. Hlav ní ale je, aby člo věk měl ra dost
z toho, co dělá a měl ko lem sebe správ nou

par tu lidí. Po tom jde všech no hned lépe.
Je tu ješ tě jed na věc, bez kte ré bychom

zá vo dit vů bec ne moh li, a to jsou pe ní ze.
V tom to smě ru nás už ně ko lik let vy dat ně
do tu je naše obec. Tím to bych chtěl upřím -
ně po dě ko vat na šim za stu pi te lům za
pod po ru a dou fám, že bu de me i na dá le dě -
lat obci dob ré jmé no. 

                                                Jakub Sirbu


