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Vážení spo lu ob ča né, dne 5. břez na se ko na lo
za se dá ní za stu pi tel stva obce, na kte rém byl schvá -
len roz po čet obce pro rok 2015. Pří jmy obce pro
le toš ní rok byly schvá le ny ve výši 32.896.700 Kč,
vý da je ve výši 41.870.700 Kč. Do fi nan co vá ní vý -
da jů ve výši 8,97 mil. je plá no vá no po krýt
z fi nanč ní re zer vy z roku 2014, kte rá je ve výši
14,739 mil. Kč. Za stu pi te lé obce schvá li li v rám ci
roz počtu fi nan co vá ní ná sle du jí cích akcí.

Jed nou z vět ších položek roz počtu obce jsou
sta veb ní úpra vy na roz ší ře ní křižovat ky na stát ní
sil ni ci I/52 u aqua par ku Aqua land Mo ra via, kde
obec vy čle ni la část ku cca 2,3 mil. Kč na roz ší ře ní
míst ní ko mu ni ka ce o od bo čo va cí pruh smě rem na
Mi ku lov v úse ku od kru ho vé ho ob jez du po stát ní
sil ni ci I/52, včet ně ve řej né ho osvět le ní, a dále pak
na zbu do vá ní do pro vod né ho úse ku cyk los tezky
po dél sil ni ce přes par ko viš tě až po nový pře chod
pro chod ce na stát ní sil ni ci. K to mu to plá nu je Ře -
di tel ství sil nic a dál nic zvý šit bez peč nost a lep ší
ob služnost křižovat ky dal ší in ves ti cí ve výši
2,2 mil. Kč. Oče ká vá me od to ho to, že ná vštěv ní ci
naší re kre ač ní ob las ti ne bu dou trá vit dlou hé če ka cí 
doby pří od jez du z na še ho území.

Dal ší ne ma lá část ka v roz počtu je na vy bu do -
vá ní vo do vod ní ho řadu u vin ných skle pů smě rem
na Brod n. Dyjí, kte rý obec plá no va la vy bu do vat
již v loň ském roce, ale sta veb ní po vo le ní se po da ři -
lo zís kat až na pod zim, tudíž se in ves ti ce pře su nu la
do roku le toš ní ho. Na tuto in ves ti ci je v roz počtu
vy čle ně no 1,4 mil. Kč. Také je na plá no vá no zpev -
ně ní ko mu ni ka ce v k. ú. Mu šov na po zem ku
p. č. 3163/585, na kte rou je vy čle něn v roz počtu
1 mil. Kč. 

V le toš ním roce by mělo být do kon če no vy bu -
do vá ní mok řa dů, kte ré se prá vě re a li zu jí na na šem
ka tas t ru, na je jichž do bu do vá ní je v roz počtu plá -
no vá no 1,8 mil. Kč. Tyto vý da je nám ná sled ně
bu dou pro pla ce ny z Ope rač ní ho pro gra mu život ní -
ho pro stře dí, kte rý tuto akci do tu je. 

V celé obci by mělo do jít na vý mě nu sví ti del
ve řej né ho osvět le ní, a to za úspor něj ší LED sví ti -
dla, ovšem mimo osvět le ní pro me ná dy u vody, kde 
režim sví ce ní je ta ko vý, že oče ká va ná úspo ra by
ne do sa ho va la vý sled ků vy na ložených na pří pad -

Okén ko sta ros tky

Di a ko nie Brou mov
so ci ál ní družstvo

 více na www: di a ko niebrou mov.org,
www.fa ce book.com/brou mov di a ko nie

vy hla šu je

sbír ku  použité ho  oša ce ní

l let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské, pán ské, dět ské)
l lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek, zá clon
l lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá vej te nám od řezky a zbyt ky

lá tek)
l do má cí po tře by - ná do bí bílé i čer né, skle nič ky - vše ne po ško ze né
l va to va né a pé řo vé při krýv ky, pol š tá ře a deky
l obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
l hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní
l peří, pé řo vé při krýv ky a pol š tá ře
l men ší elek tro spo tře bi če - mo hou být i ne funkč ní
l kni hy

  Věci, kte ré vzít nemůžeme:
l led nič ky, te le vi ze, po čí ta če, mat ra ce, ko ber ce - z eko lo gic kých dů -

vo dů
l ná by tek
l zne čiš tě ný a vlh ký tex til

   Sbír ka se usku teč ní:
17. 4. 2015  (Pá) 16.00 - 18.00 hod.
18. 4. 2015  (So) 10.00 - 12.00 hod.

   Mís to: Kul tur ní dům Pa so hláv ky

Věci pro sí me za ba le né do ige li to vých pyt lů či kra bic, aby se
ne po ško di ly trans por tem.
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Okénko starostky - pokračování
nou in ves ti ci. Plá no va né vý da je na tuto akci jsou bezmála
2 mil. Kč, na ob mě nu jsme však obdrželi in di vi du ál ní do ta ci od
Kraj ské ho úřa du Ji ho mo rav ské ho kra je ve výši 1 mil. Kč. 

Dal ší vět ší in ves ti cí, kte rou za stu pi te lé pro le toš ní rok
schvá li li, je část ka ve výši 1 mil. Kč na roz voj ploch pro vý stav -
bu ro din ných domů. Jed ná se o část pole za míst ní cha to vou
osa dou na pro ti hřbi to vu, pro tuto plo chu máme pra cov ní ná zev
"Pa so hláv ky - vý chod". V této část ce je za hr nut hyd ro ge o lo gic -
ký prů zkum, pro tože jak všich ni víme, pří vý stav bě pá teř ní
ko mu ni ka ce k aqua lan du se zde jako je den z nej vět ších pro blé -
mů stav by pro je vi la pří tom nost pod zem ní vody. Ná sled ně by
měla být zpra co vá na stu die této lo ka li ty, kte rá sta no ví v sou la -
du s územ ním plá nem, jak co ne vý hod ně ji a nej lé pe ten to
prostor roz čle nit na uli ce, a dále pak pro jek to vá do ku men ta ce
na zasíťová ní těch to sta veb ních po zem ků. Rádi by chom, kdy by 
se nám tato in ves ti ce po da ři la v le toš ním roce zre a li zo vat.

Vzhle dem k roz leh lým plo chám, kte ré obec nyní udržuje,
do jde také na ob mě nu a do pl ně ní ko mu nál ní tech ni ky na
údržbu ze le ně, a to ve výši 0,5 mil. Kč. Dal ším ná ku pem bude
po ří ze ní no vé ho obec ní ho vo zi dla, na jehož po ří ze ní se plá nu je
0,5 mil. Kč. 

Rádi by chom také do pl ni li ven kov ní po si lo va cí hřiš tě tzv. fit -
par ky o her ní prv ky i pro men ší děti, tak aby ma min ky, kte ré si
pří pad ně při jdou za cvi čit, moh ly ne chat své ra to les ti také vy řá -
dit. Na toto je v roz počtu uvol ně no 0,3 mil. Kč. Chtě li by chom
po ří dit i za hrad ní do mek na usklad ně ní spor tov ních po třeb pro
nově vy bu do va né ví ce ú če lo vé hřiš tě a k tomu do la dit okol ní te -
rén ní úpra vy a do bu do vá ní chod ní ku ko lem to ho to hřiš tě.

V le toš ním roz počtu jsme také vy čle ni li část ku ve výši
2,3 mil. Kč na roz ší ře ní prostor v bu do vě obec ní ho úřa du, kde
plá nu je me in ves to vat do roz ší ře ní do půd ní ve stav by. Čím dál
více se uka zu je jako po třeb né pro sto ry na úřa du zvět šit, neboť
s při bý va jí cí agen dou a ad mi nis tra tiv ní zátěží je stá va jí cí stav
ne do sta ču jí cí, stej ně tak jako je i spo leč ná kan ce lář sta ros ty
a mís tosta ros ty, kde, jak se uká za lo, jsou pro blé mem růz ná jed -
ná ní, kdy se na vzá jem při těch to ru ší me.

Dále byly v roz počtu obce vy čle ně ny fi nanč ní pro střed ky na 

roz voj ploch bu dou cí ho ar che o par ku na řím ském kop ci, a to ve
výši 400 tis. Kč, na roz voj cyk los te zek na úze mí obce, kon krét -
ně za tím na je jich pro jek to vá ní, a to 250 tis. Kč. 

Ne ma lým vý da jem obce jsou také ná kla dy na pro voz čis tír ny
od pad ních vod a ka na li za ce ve výši 3,738 mil. Kč a vý da je na od -
pa do vé hos po dář ství ve výši 0,95 mil. Kč. 

Za stu pi te lé schvá li li pro le toš ní rok na pod po ru by to vé ho
fon du k za půj če ní ob ča nům část ku ve výši 400 tis. Kč. Také se
v rám ci roz počtu vy čle ni la část ka ve výši 5 mil. Kč na pří pad né
od ku py po zem ků, vět ši nou po čí tá me s od ku py v au to kem pu
Mer kur, kde ješ tě ne všech ny po zem ky obec vlast ní. Dal ší mi
roz počto vý mi položkami jsou pro střed ky na škol ství ve výši
765 tis. Kč, kte ré jsou ur če ny na pro voz míst ní ma teř ské a zá -
klad ní ško ly. 

Také byly schvá le ny pří spěv ky míst ním zá jmo vým or ga ni za -
cím na je jich čin nost, a to ná sle dov ně: Čes ký svaz žen - 10 tis. Kč,
Čes ký čer ve ný kříž - 6 tis. Kč, Mys li vec ký spo lek - 136 tis. Kč,
TJ Ze tor - 115 tis. Kč + 45 tis. Kč na po řá dá ní anen ských hodů,
Čes ký za hrád kář ský svaz - 10 tis. Kč, Řím sko ka to lic ká far nost -
100 tis. Kč (opra va kos te la), SDH Pa so hláv ky - 170 tis. Kč na čin -
nost + 88 tis. Kč na tech no lo gii čer pá ní vody ze stud ny pro zá vla hy 
hřiš tě a po tře by hasi čů. Stud nu vy bu du jí fot ba lis ti z pro střed ků,
kte ré jim byly schvá le ny v roce 2014.

Tak též byly v rám ci roz počtu schvá le ny pro střed ky na po řá -
dá ní zájezdů.

Za stu pi te lé obce také pro jed ná va li ce ník stoč né ho pro ob -
do bí od dub na le toš ní ho roku, a jehož výše byla schvá le na
v část ce 26 Kč/m3. K to mu to snížení do šlo také díky pro vo zu
aqua par ku, kte rý nám na čis tír nu od pad ních vod vypouští velké 
množství vody. 

Od 1. dub na bude opět ote vře no v obci tu ris tic ké in for mač ní 
cen t rum, kde se na vás, co bu dou po tře bo vat tyto služby, již těší
sleč na Si mo na Je lén ko vá, dru hou pra cov ni cí bude sleč na Sta -
nisla va Šne p fen ber go vá. Vě ří me, že nás obě v rám ci
ko mu ni ka ce nejen s ob ča ny, ale i se vše mi ná vštěv ní ky obce
a pod ni ka te li, bu dou dob ře re pre zen to vat.

Martina Dominová

S kni hov nou
na Ko me tu

V so bo tu 14. úno ra 2015 se v míst ní
knihov ně usku teč ni la vý tvar ná sou těž pro
děti, kte rou vy hlá si la Ko me ta Brno. Všech ny
děti, kte ré se vý tvar né ho od po led ne zú čast ni -
ly, byly za od mě nu po zvá ny, aby strá vi ly do -
po led ne s Ko me tou. 

Vý let do Brna se usku teč nil ve čtvr tek
5. břez na 2015. V do pro vo du kni hov ni ce paní
Kra to chví lo vé se ho zú čast ni li: Sil va Sý ko ro -
vá, On d ra Vrš ka, Klár ka Ju r dá ko vá, Ka ro lín ka
Ze le ná ko vá a To bí šek Ju rik. Pro ce lou vý pra vu
při jel komeťácký au to bus hned po osmé ho di ně 
ran ní. Spo leč ně s pa so hláv ský mi "vý tvar ní ky"
jely i děti z Iva ně a ze ZŠ Po ho ře li ce. 

Ho ke jo vý klub Ko me ta Brno si pak pro
všech ny ná vštěv ní ky při pra vil bo ha tý pro -
gram. Naše děti měly pro hrá če na chys ta néFoto: Vý tvar né od po led ne v ma teř ské ško le
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Zvy ků a tra dic v dneš ní době stá le ubý vá, a to nejen v naší ves -
ni ci, ale i v celé naší zemi. Míst ní kni hov ni ce, paní Kra to chví lo vá,
se pro to roz hod la, že nové zvy ky za ve de. Ve spo lu prá ci s paní vy -
cho va tel kou Žalud ko vou a s dět mi z družiny pro to v pon dě lí
16. břez na 2015 uspo řá da ly akci s ná zvem "Pá le ní Mo ra ny".

Jed ná se o pů vod ně zá pa doslo van ský li do vý zvyk, kte rý se
udržoval v mno ha ev rop ských ze mích již ve 14. sto le tí. Mo ra na,
Mo re na, Mar za na, Ma ře na, Smrt, Smrt ka nebo Smrthol ka - tě mi -
to jmé ny se na zý va la sla mě ná fi gu ra, kte rou dív ky ob lé ka ly do
žen ských šatů a zdo bi ly ji stu ha mi nebo kras li ce mi, zejmé na
v bílé a čer né bar vě. Fi gu ra před sta vo va la smrt, kte rá byla poté za 
do pro vo du ob řad ních pís ní vy pro vá ze na z ves ni ce, kde byla na -
ko nec vho ze na do vody nebo do pří ko pu. Zde byla buď upá le na,
nebo za ko pá na do země. Ten to ri tu ál měl sym bo li zo vat roz lou -
če ní se zi mou a uví tá ní jara. 

Také míst ní děti vy ra zi ly v prů vo du se sla mě nou Mo ra nou,
kte rou za do pro vo du ve se lých pís ni ček, bás ni ček a růz ných ří ka -
del "vy pro vo di ly" až k vodě, kde byla fi gu ra na pích nu ta na tyč
a upá le na. Ješ tě před tím však všich ni pří tom ní po dě ko va li zimě za
její vlá du a ra do ván ky, kte ré dě tem po skyt la, na pří klad v po do bě
sně hu a poté už ví ta li při chá ze jí cí jaro a zejmé na jar ní slu níč ko. 

Snad to bylo vel mi vě tr ným po ča sím, že na tuto akci při šlo
pou ze pár při hlížejí cích, a to včet ně re por tér ky Čes ké ho roz hla -
su. Dou fej me pro to, že se z "ví tá ní jara" sta ne tra di ce a účast ní -
ků v příš tích le tech při bu de. 

Bc. Simona Jelénková

Pá le ní Mo ra nyS kni hov nou na Ko me tu

nejen své ob ráz ky, ale i jako jed ni z mála jim při vez ly drob né
dá reč ky v po do bě pexe sa s té ma ti kou Pa so hlá vek, to aby si
moh li při dlou hé chví li v šat ně za hrát a vzpo mně li si tak na naši
obec. V rám ci pro gra mu pak malí fa nouš ci na hléd li do ša ten
a po zna li tak kou sek z ho ke jo vé ho zá ze mí. Do sta li také ob čer -
stve ní, uvi dě li, jak pro bí há tré nink vr cho lo vých ho ke jis tů a zú -
čast ni li se na tá če ní mo ti vač ní ho vi dea pro play - off. 

Veš ke ré fo to gra fie nejen z vý le tu na Ko me tu, ale i z vý tvar -
né ho od po led ne, na jde te na webo vých strán kách míst ní
knihov ny www.knihovnapasohlavky.webk.cz.

Bc. Simona Jelénková

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz
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Pu to vá ní po prou du 2015

Pu to vá ní po prou du je tře tí roč ník osvě to vé akce - pu to -
vá ní do spě lých au tis tů po Čes ké re pub li ce od měs ta
k měs tu. Na kon ci etap je každý den uspo řá dá na be se da o
živo tě lidí s au tis mem jako pří ležitost se pu tu jí cích na co ko li
ze ptat, na ně kte rých se ob je ví růz ní od bor ní ci na au tis mus
nebo lidé, kte ří jsou s au tis mem ně jak spja ti jako na pří klad
náš pří z ni vec he rec a mo de rá tor Ja ro slav Du šek. V ně kte -
rých měs tech,  kte rý  mi  bu dou pu tu j í  c í  pro chá zet ,
pro běh nou též zdra vi ce se zá stup ci těch to měst a jsou při -
pra ve ny dal ší do pro vod né akce jako např.  Fes t i val
so ci ál ních služeb 17. 4. 2015. ko na ný ve spo lu prá ci s ob čan -
ským sdružením Za sklem.

Ne dáv no ve řej nos tí otřás la se be v ražda dva ce ti le té au tist -
ky Viki, kte rá si vza la život, pro tože ne na šla po moc, přes tože
jí ak tiv ně hle da la a pro tože ne byl na blíz ku ni kdo, kdo by jí
včas po dal po moc nou ruku. Na sto lu je to otáz ku, ko lik au tis tů
si ješ tě bude mu set sáh nout na život, aby se spo leč nost za ča la 
tou to pro ble ma ti kou ko neč ně vážně za bý vat. 

Z ini ci a ti vy ro di čů dětí s Asper ge ro vým syn dro mem a ob -
čan ských sdružení, po má ha jí cích ro di nám s dět mi s PAS,
vznik la plat for ma "Na dě je pro au tis mus" a byla za há je na jed -
ná ní na úrov ni po sla nec ké sně mov ny, kte rá by měla při pra vit
půdu pro po třeb né změ ny zá ko nů a zlep še ní cel ko vé osvě ty
pro ble ma ti ky au tis mu v Čes ké re pub li ce. Pu to vá ní po prou du
má osvě tu této pro ble ma ti ky pod po řit, cí lem je, aby ro di če
dětí s PAS stej ně jako do spí va jí cí nebo do spě lí au tis té vě dě li,
kam se v pří pa dě po tře by ob rá tit a kde na jít od bor nou po moc
či radu. 

Au tis mus není "ne lé či tel ná ne moc" a au tis ta také vět ši nou
ne vy pa dá jako Rain Man ze slav né ho fil mu v po dá ní Dus ti na
Hof f ma na. Tito lidé čas to žijí mezi námi zce la ne ná pad ně a ni -
kdo v je jich oko lí ani ne mu sí tu šit, že mají jiný po hled na svět,
jiný práh cit li vos ti k růz ným si tu a cím, že se v nich může tře ba
skry tě ode hrá vat malá vlast ní bitva. Čas to jsou vel mi ta len to -
va ní, ať již v umě lec kých smě rech (vý tvar né, hu deb ní), tak
tře ba i v ma te ma ti ce, mo hou se vy zna čo vat vy ni ka jí cí pa mě tí
a být ob da ře ni ji ný mi mi mo řád ný mi vlast nost mi a do ved nost -
mi. Po tře bu jí jen tro chu po cho pe ní, ohle du pl nos ti a do stat
šan ci uplat nit své schop nos ti v živo tě a stát se na šimi prá vo -
plat ný mi spo lu ob ča ny. 

Ob čan ské sdružení Ad ven tor se sta rá nejen o děti s PAS,
ale také o do spě lé au tis ty - po sky tu je jim pod po ru na pra cov -
ním trhu, ta len to va ným uměl cům po řá dá vý sta vy či kon cer ty
atd. 

Pu tu jí cí mi v prv ních dvou roč ní cích byli Pa vel Hlu šič ka

(*1969), Vít Ha vrá nek (*1987) nebo Mo ni ka Ma no vá (*1987),
všich ni mají mimo jiné rádi pří ro du a pěší tu ris ti ku; prv ní jme -
no va ný je také au to rem kon cep tu akce. 

V le toš ním tře tím roč ní ku bude pu to vá ní pro bí hat šta fe to -
vě - pu tu jí cí au tis té se bu dou na jed not li vých eta pách stří dat.
Pra vi dlem bude, že pů jdou vždy dva pout ní ci, ale stej ně jako
v mi nu lých roč ní cích se kdy ko li může při dat i kdo ko li dal ší a jít
s nimi ce lou eta pu nebo tře ba jen část, jak si kdo trouf ne.
Důležité je zú čast nit se, dát pu tu jí cím i ostat ním au tis tům v ČR
i jin de na je vo svou pod po ru a sym pa tie. Každý, kdo se tak to
při dá ale spoň na kou sek ces ty, do sta ne na pa mát ku malý dá -
rek. Le tos na víc na strán kách Ad ven to ru bude možné po mo cí
sle do va cí ho za ří ze ní vi dět, kde se mo men tál ně pu tu jí cí na chá -
ze jí a bu de te mít možnost kde ko liv se k nim při po jit, nebo je
ale spoň na ces tě pozdra vit, za má vat jim.

Le toš ní tra sa je dlou há 411 km a pu tu jí cí tuto vzdá le nost
ujdou v ob do bí od 9. do 23. dub na. Jed not li vé eta py měří v prů -
mě ru ko lem tři ce ti ki lo me t rů, nejdel ší je 40 a nej krat ší 23 km.
A proč ná zev Pu to vá ní po prou du? Voda je živel, po zna tel ný
vše mi smys ly: je vi dět, sly šet, cítí ji kůže, nos i ja zyk – a to vše na
mno ho způ so bů. Kro mě toho au tis ty obec ně při ta hu je voda –
rádi se kou pou, rádi ji pijí a rádi si s vo dou hra jí. Pro to pu tu jí cí
stej ně jako loni i ten to krát vy ra zí po prou du řek, a to hned tří –
Beč vy, Mo ra vy a Dyje.

Ofi ci ál ní za há je ni je ve čtvr tek 2. dub na 2015 na Svě to vý
den au tis mu v 19 hod v Klu bu Láv ka v Pra ze kon cer tem, kte rý
po řá dá o. s. Spo lu rá di. Od star to vá ní tře tí ho roč ní ku Pu to vá ní
pro běh ne ve Fren štá tu pod Rad hoš těm 9. dub na ve spo lu prá ci
s  o. s. Můžeš a za kon če ní bude 23. dub na v Brně.

 Nad po sled ní eta pou, kte rá 23. 4. 2015 po ve de z Pa so hlá -
vek do Brna, pře vza la zášti tu obec Pa so hláv ky. 

Be se da s pu tu jí cí mi se usku teč ní den pře dem tj. 22. 4. od
18 hod v Aqua land - Mo ra via, kon fe renč ní míst nost, Pa so -
hláv ky 110e. Rádi vás při ví tá me a zod po ví me vaše do ta zy.
Tě ší me se na se tká ní. 

Bližší in for ma ce: www.adventor.org/putovani-2015

Part ne ři:
Můžeš - www.muzes.info
Za sklem - www.zasklem.com
Mod rá Be ruš ka - www.modraberuska.cz
Na dě je pro au tis mus - www.nadejeproautismus.cz

Adventor o. s.

Poradenství, konzultace, služby

Akce na pod po ru osvě ty au tis mu

Ad ven tor o. s.
Von d rou šo va 1197 §  163 00 Pra ha 6 § Te le fon: +420 603 204 501 § www.ad ven tor.org § ad ven tor@ad ven tor.org

http://www.adventor.org/putovani-2015
http://www.muzes.info
http://www.zasklem.com
http://www.modraberuska.cz
http://www.nadejeproautismus.cz
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Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, 
ten to člá nek se bude vě no vat za jí ma -

vé no vin ce v čes kém prá vu. Kon krét ně
se bu de me za bý vat možnost mi smluv ní -
ho ome ze ní vlast ní ka ne mo vi té věci s je -
jím na klá dá ním. Prá vo v tom to ohle du
do zna lo ob ra tu. Dří věj ší práv ní úpra va
spí še vy lu čo va la ta ko vé smluv ní ome ze -
ní vlast ní ka ne mo vi tos ti.

Mám po cit, že také v této ob las ti se
nová práv ní úpra va snaží vy ho vět li dem.
Ne jed nou jsem sly šel po vzdech kli en ta,
že by i da ro val tu cha lu pu sy no vi, ale má
oba vy, že ten by ji ob ra tem ně ko mu pro -
dal, či da ro val své pří tel ky ni, nebo ji nak

zatížil. A prá vě tyto oba vy lze podle nové 
práv ní úpra vy roz ptý lit. 

Da ro va cí smlou va, nebo kup ní
smlou va může totiž ob sa ho vat i ta ko vá
usta no ve ní, kte rá no vé ho vlast ní ka ome -
zí v dis po zi ci s ne mo vi tos tí. Ta ko vá
ome ze ní pak mo hou být i za psá na do ka -
tas t ru ne mo vi tos tí tak, aby se každý pří -
pad ný zá jem ce o před mět nou ne mo vi tost 
mohl s tím to ome ze ním vlast ní ka ve řej ně 
seznámit.

Sjed nat zá kaz zatížení a zci ze ní ne -
mo vi tos ti lze podle § 1761 zák. č.
89/2012 Sb., v rám ci to ho to zá ka zu bude
vhod né do smlou vy na for mu lo vat, že se

vlast ní ko vi za ka zu je ne mo vi tost ani prá -
va k ní ne pře vést, ne po stou pit, ne z ci zit,
ani ji nak ne u možnit na by tí ja ké ho ko liv
věc né ho prá va k ne mo vi tos ti tře tí oso bě.
Zvláš tě pak lze ujed nat i zá kaz zří ze ní zá -
stav ní ho prá va, a to v sou la du s § 1309
odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb.

Smluv ní ome ze ní vlast ní ka ne mo vi tos ti

Gramotnost není jenom čtení

Gra mot nost není je nom čte ní v ob cích ji ho mo rav ské ho kra je
Tis ko vá zprá va

Brno (bře zen 2015) - Spo leč nost Fa ci li ta spo leč ně s Ma teř -
ským a ro din ným cen trem Krů ček ze Svi tav a se vzdě lá va cím,
ro din ným a dob ro vol nic kým cen trem Akro po lis zú ro čí své
zku še nos ti se vzdě lá vá ním. Nejen pro ma min ky na ro di čov -
ské do vo le né, ne za měst na né, za čí na jí cí pod ni ka te le z pěti
obcí do dvou ti síc oby va tel z ji ho mo rav ské ho, par du bic ké ho
a zlín ské ho kra je při pra vu jí cyk lus vzdě lá va cích kur zů pod ti -
tu lem Gra mot nost není je nom čte ní. Po řá dá ní se mi ná řů
a kon zul ta cí s od bor ný mi lek to ry pod po řil Ev rop ský so ci ál ní
fond. 

Kur zy za hr nu jí pět ob las tí vzdě lá vá ní: IT gra mot nost za mě -
ře nou na prá ci s table ty, práv ní gra mot nost, fi nanč ní
a spo tře bi tel skou gra mot nost nebo zá kla dy pod ni ká ní.
"Využívá me zku še nos tí zís ka ných v pro jek tech Ev rop ské unie
za mě ře ných na po sí le ní kon ku ren ce schop nos ti lidí zne vý hod -
ně ných na trhu prá ce, zejmé na těch vra ce jí cích se z ro di čov ské
do vo le né. Víme, že vzdě lá vá ní v men ších ob cích je prá vě pro
tyto sku pi ny hůře do stup né a kva lit ní ško le ní pří mo v dané lo -
ka li tě se ne na bí zí čas to. Pří nos spat řu je me také v tom, že kur zy
nejsou ur če ny pou ze ma min kám na ma teř ské, ale jsou pří stup né 
všem eko no mic ky ak tiv ním oby va te lům," vy svět lu je věc ná
manažerka pro jek tu Ka te ři na Ge isle ro vá.

Fa ci li ta CZ za há ji la vzdě lá vá ní bě hem září v ji ho mo rav -
ských ob cích Hostě ra di cích a ná sled ně ško le ní po stup ně
pro bí ha jí až do po lo vi ny roku 2015 v Nen ko vi cích, Bře zí, Pa so -
hláv ky a Hloho vec. Kur zy se shod ným ob sa hem se ovšem
usku teč ní i v dal ších dvou kra jích Čes ké re pub li ky, a to ve Zlín -
ském a Par du bic kém. 

Spo leč ný pro jekt tří in sti tu cí zís kal na ško le ní šes ti sto vek
lidí cel kem 3 154 390 ko run. Pod po ru pro jek tu vy já d ři li sta ros -
to vé všech obcí.

Kateřina Geislerová

Ad re sa
Obec Pa so hláv ky, Obec ní úřad 
Pa so hláv ky čp. 1
691 22 Pa so hláv ky

l Ne ne chám se na pá lit: 8. 4. 2015, 16.00 - 21.00 ho din
lek tor ka: Mgr. Jana Šimáč ko vá

l Na uč te se jak s chyt rý mi te le fo ny či table ty:  15. a 16. 4.
2015, 16.00 - 21.00 ho din, lek tor: PhDr. Vla di mír Je len

l Živím sám sebe: 22. a 23. 4. 2015, 16.00 - 21.00 ho din,
lek tor: Mgr. Vie ra Krat ko cz ka,

l Pe ní ze se po čí ta jí: 6. 5. 2015, 16.00 - 21.00 ho din.
lek tor: Mgr. Vie ra Krat ko cz ka

l Ne zna lost zá ko na ne o mlou vá: 20. a 21. 5. 2015, 16.00 -
21.00 ho din, lek tor: Mgr. To máš Ge isler

Více in for ma cí po skyt nou:
l Mgr. Ka te ři na Ge isle ro vá, věc ná manažerka,

email: katerina.geislerova@facilita.cz, tel.:608 546 658
l http://gra mot nost3.web no de.cz/

Po znám ky: 
Pro jekt "Gra mot nost není je nom čte ní" re a gu je na vzdě lá va cí

po tře by oby va tel ma lých obcí do 2000 oby va tel na úze mí Zlín ské -
ho, Ji ho mo rav ské ho a Par du bic ké ho kra je a řeší zvy šo vá ní
obec ných kom pe ten cí v ob las ti fi nanč ní, spo tře bi tel ské, práv ní
a po čí ta čo vé gra mot nos ti a zá kla dech pod ni ká ní. V rám ci pro jek tu 
do jde k re a li za ci kom ple xu 5 vzdě lá va cích mo du lů (Pe ní ze se po -
čí ta jí, Ne ne chám se na pá lit, Živím sám sebe, Ne zna lost zá ko na
ne o mlou vá, Na uč te se jak s chyt rý mi te le fo ny či table ty) v každé
za po je né obci. Vzdě lá va cí po tře by CS oby va tel ma lých obcí
nejsou v sou čas nos ti v rám ci ji né ho vzdě lá va cí ho pro gra mu do sta -
teč ně re flek to vá ny. Ak ti vi ty pro jek tu pře ko ná va jí ba ri é ry
v do stup nos ti dal ší ho vzdě lá vá ní pro tuto CS. Pod po ře no bude cel -
kem 600 osob, 200 osob v každém kraji. 

Fa ci li ta CZ, s. r. o.

mailto:katerina.geislerova@facilita.cz
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Uzávěrka každého 15. dne měsíce.

Společenská
kronika

Jubilanti duben
Kučerová Jiřina         88 let
Mi na ří ko vá Anna          87 let
Pin ka vo vá Jin dřiš ka        82 let
Pin ka vo vá Voj těš ka           81 let
Su chán ko vá Božena     77 let
Fer by Alfréd                   76 let
Há jek Zby něk                 68 let
Chlu di lo vá Ji ři na             63 let
Sla bý Jiří                     61 let
Kašpá rek Ja ro mír          60 let
Su chá nek Zde něk            50 let
Bílek Petr                   50 let  

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně
štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti.

Slabá Alena

Informace OÚ
Stoč né je splat né do 30. dub na.
                                            Alena Slabá


