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Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 12. 1. 2015:
Schvá li la:

- uza vře ní pach tov ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a spo -
leč nos tí Lan d mann s. r. o. na pro ná jem po zem ků,

- uza vře ní ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -
nos tí ŽS REAL, a. s. na pro ná jem po zem ků,

- vý po věď smlou vy o kon t rol ní čin nos ti uza vře né dne
4. 2. 2012 se spo leč nos tí ON - OK Li bi na, s. r. o.,

- bez plat né užívá ní tě lo cvič ny pro spor tov ní kroužek dětí ve
dnech úte rý a čtvr tek v době od 16,00 do 18,00 hod. na zá -
kla dě žádos ti B. M.,

- na zá kla dě žádos ti MS Pa so hláv ky bez plat né za půj če ní sálu
na tra dič ní Mys li vec ký ples dne 7. 2. 2015 a udě li la vý jim ku
z noč ní ho kli du do 3,00 hod. ná sle du jí cí ho dne a po skyt nu tí
fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši cel kem 15.000 Kč za před po -
kla du schvá le ní položky v roz počtu obce pro rok 2015,

- vy řa ze ní pro střed ků z ma jet ku Obce Pa so hláv ky
k 31. 12. 2014 dle ná vr hu in ven ta ri zač ní ko mi se na vy řa ze ní,

- ter mín a pro gram za se dá ní Za stu pi tel stva obce Pa so hláv ky
dne 21. 1. 2015 v 18,00 hod.

Sou hla si la:
- s na po je ním stav by "Li sov na s uby to vá ním" a "Pří poj ka

pit né vody a splaš ko vé ka na li za ce" na ko mu ni ka ci
parc. č. 55051/1 k. ú. Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti M. F.
Pa so hláv ky,

- s po dá ním od vo lá ní pro ti roz hod nu tí MěÚ Po ho ře li ce ve
věci pro dloužení ter mí nu k doložení pod kla dů k žádos tem
o vy dá ní do da teč né ho po vo le ní do kon če né stav by na
všech na sta veb ní ří ze ní ve de ná pro úze mí tzv. Do na va,
pro střed nic tvím ad vo kát ky,

- s po skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku ob čan ské mu sdružení
BI LICU LUM, Mi ku lov, ve výši 3.000 Kč za před po kla du
schvá le ní položky v roz počtu obce pro rok 2015.

Pro jed na la:
- ná vrh ná jem ní smlou vy ke zve řej ně né mu zá mě ru č. 8/2014 

a uložila za pra co vá ní při po mí nek ke smlou vě,
- ná vrh na zpev ně ní ko mu ni ka ce v k. ú. Mu šov parc. č.

3163/585, dále uložila sta rost ce za jis tit ce no vou na bíd ku
na akci a před ložit ZO ke schvá le ní v rám ci pro jed ná vá ní
a schvá le ní roz počtu obce pro rok 2015.

Vza la na vě do mí:
- in for ma ci o za řa ze ní obce do vzdě lá va cí ho pro gra mu "Gra -

mot nost není jen čte ní", do kte ré ho se obec při hlá si la v roce
2014, a to ve dnech stře da a čtvr tek.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 26. 1. 2015:
Schvá li la:

- pro ná jem čás ti po zem ku parc. č. 3163/729 v k. ú. Mu šov
o vý mě ře 1.200 m2 a uza vře ní pach tov ní smlou vy mezi
Obcí Pa so hláv ky a J. T., Dol ní Věs to ni ce na dobu 9. 3. -
31. 10. 2015,

- uza vře ní smlou vy o spo lu prá ci při ře še ní vý zkum né ho pro -
jek tu mezi Obcí Pa so hláv ky a Ar che o lo gic kým ústa vem
AV ČR, Brno, v. v. i.,

- uza vře ní ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -
nos tí Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o. v sou la du se zve řej ně -
ným zá mě rem obce č. 8/2014,

- uza vře ní smlou vy o po sky to vá ní práv nic kých služeb mezi
AK Mgr. Jana Zwyr tek Ham plo vá, Mo hel ni ce a Obcí Pa -
so hláv ky,

- uza vře ní do dat ku ke smlou vě o po sky to vá ní re gi o nál ních
služeb mezi Měst skou kni hov nou Břec lav a Obcí Pa so -
hláv ky. Pří spě vek bude po skyt nut po schválení roz počtu
obce pro rok 2015,

- likvi dač ní pro to kol o likvi da ci vy řa ze ných pro střed ků
z ma jet ku obce dle ná vr hu in ven ta ri zač ní ko mi se ze dne
5. 1. 2015.

Sou hla si la:
- s pro ná jmem po zem ku parc. č. 4987/1  v k. ú. Pa so hláv ky

o vý mě ře 289 m2 na zá kla dě žádos ti L. Z a J. Z., Pa so hláv ky 
a uložila obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná -
jem po zem ku parc. č. 4987/1 v k. ú. Pa so hláv ky o vý mě ře
289 m2 za 4 Kč/m2/rok,

- na zá kla dě žádos ti Pa so hláv ské re kre ač ní s. r. o., s při po je -
ním stav by "Re kre ač ní dům - bun ga lov" na po zem ku
parc. č. st. 292 v k. ú. Mu šov na splaško vou ka na li za ci
a množstvím od vá dě ných splaš ko vých vod v sou la du
s před loženou pro jek to vou do ku men ta cí,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti H. R. S. a. s., Pra ha, s od ně -
tím po zem ku parc. č. 5040/1 v k. ú. Pa so hláv ky ze ze mě -
děl ské ho půd ní ho fon du, 

- na zá kla dě žádos ti V. S., Brno, s bu dou cím při po je ním na
splaško vou ka na li za ci na po zem ku parc. č. 3163/223
v k. ú. Mu šov pro bu dou cí vý stav bu ro din ných, by to vých
nebo vila domů na po zem ku parc. č. 3163/351 v k. ú. Mu -
šov. Pod mín kou pro sta veb ní po vo le ní může být požado -
vá na spo lu účast investora na rozšíření ČOV.

Ne sou hla si la:
- opě tov ně na zá kla dě žádos ti žada te lů P. B. a M. B., Va ce -

no vi ce, P. D., Mi lo vi ce, D. K., Brno - Zá br do vi ce, K. K.,
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Skle né (SVK), K. K., Če bín, M. K. a M. K., Brno - Bys trc,
K. M. a J. M., Rud ka, se změ nou kul tu ry z ovoc né ho sadu
na ostat ní ko mu ni ka ci, u nově vznik lé ho po zem ku parc. č.
5146/40 v k. ú. Mu šov a ne sou hla sí s jeho na po je ním na
stá va jí cí ostat ní ko mu ni ka ci parc. č. 5282.

Pro jed na la:
- ná vrh na smě nu po zem ků mezi Ther mal Pa so hláv ky a. s.

a Obcí Pa so hláv ky,
- pro jed na la ná vrh do ho dy o po dí lu na in ves ti ci mezi účast -

ní ky Ther mal Pa so hláv ky a. s. a Obcí Pa so hláv ky při pro -
po je ní mi ne rál ní ho vo do vo du pá teř ní TDI s vr tem Pa 2G,

- ná vrh roz počtu Obce Pa so hláv ky na rok 2015 a po jeho do -
pl ně ní při po mí nek a ná vrhů čle nů rady jej před klá dá k pro -
jed ná ní a schvá le ní ZO.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 11. 2. 2015:
Schvá li la:

- ukon če ní smlou vy s ČSOB, a. s. na uložení fin. pro střed ků
na spo ří cím účtu a sjed ná ní spo ři cí ho účtu pro ve řej ný sek -
tor a uložení fin. pro střed ků na ter mí no vém vkla du u Sber -
bank CZ, a. s., kte rá na bí zí vý hod něj ší úro če ní,

- na zá kla dě žádos ti ko mi se pro kul tu ru a sport po skyt nu tí
pří spěv ku na dět ský kar ne val dne 29. 3. 2015 ve výši
3.500 Kč, po schvá le ní fin. pro střed ků v roz počtu obce pro
rok 2015,

- na zá kla dě žádos ti ČSŽ Pa so hláv ky bez plat ný pro ná jem
KD na Ma so pust ní zá ba vu dne 14. 2. 2015 a vý jim ku z noč -
ní ho kli du v době od 22,00 ho din do 03,00 ho din ná sle du jí -
cí ho dne,

- bez plat né za půj če ní cvi čeb ny ve dnech úte rý a čtvr tek
v době od 20,00 - 22,00 hod. na zá kla dě žádos ti M. O., Pa -
so hláv ky.

Sou hla si la:
- na zá kla dě žádos ti sdružení Ša ro vec, o.  s., Hluk, se změ -

nou vy sa zo va ných dru hů dře vin při re a li za ci bi o ko ri do rů
v blíz kos ti tzv. Řím ské ho vrchu, a to s při hléd nu tím
k požadav kům spo leč nos ti MU ŠOV - Brá na do řím ské říše, 
avšak ne sou hla sí s roz ší ře ním ná jem ní smlou vy o dal ší
navržené po zem ky v k. ú. Mu šov,

- na zá kla dě žádos ti Spol ku Lun g ta, Pra ha, s při po je ním
obce k me zi ná rod ní kam pa ni "Vlaj ka pro Ti bet" vy vě še -
ním ti bet ské vlaj ky dne 10. 3. 2015,

- na zá kla dě žádos ti M. H., lu kostřel ni ce pod Pá la vou, s po -
skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku na čin nost, po schvá le ní
roz počtu obce pro rok 2015,

- s po ká ce ním 5 ks stro mů rodu ja vor a 1 ks stro mu rodu jilm
na po zem ku v k. ú. Mu šov parc. č. 2564/2, vlast ník obec
Pa so hláv ky, z dů vo du pří stu pu na po ze mek parc. č.
3210/12, vlast ník Z. S, Ivaň. Za po ká ce né stro my byla
uložena ná hrad ní vý sad ba na po zem ku parc. č. 3210/12.

Pro jed na la:
- při po mín ko va ný ná vrh roz počtu na rok 2015. Po do pl ně ní

dle při po mí nek a ná vrhů čle nů rady obce a s při hléd nu tím
k při po mín kám fi nanč ní ho vý bo ru jej před klá dá k pro jed -
ná ní ZO,

- ná vrh pro gra mu roz vo je obce Pa so hláv ky na ob do bí 2015 - 
2018 a před klá dá jej ke schvá le ní v ZO,

- smlou vu o prá vu stav by (vý stav ba řa do vých garáží),
smlou vy o bu dou cí směn né smlou vě (1. garáže, 2. po ly -

funkč ní dům), uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr
o na klá dá ní s ma jet kem obce,

- na bíd ku D. G. Brno, o kou pi ne mo vi tos ti bu do vy č. ev. 57,
na po zem ku parc. č. st. 353 v k. ú. Mu šov,

- žádost D. G., Brno, o pro dloužení ná jem ní smlou vy na po -
ze mek parc. č. st. 353 v k. ú. Mu šov a po stu pu je tuto k pro -
jed ná ní spo leč nos ti Pa so hláv ské re kre ač ní, s. r. o.,

- na bíd ku Ing. R. H., Brno, o kou pi ne mo vi tos ti bu do vy
č. e. 57, na po zem ku parc. č. st. 353 v k. ú. Mu šov,

- na bíd ku M. P., Bašť, na od pro dej vlast nic ké ho po dí lu jeho
v k. ú. Mu šov. Rada obce uklá dá sta rost ce vstou pit s na vr -
ho va te lem v jed ná ní v této věci,

- ná vrh Ob last ní cha ri ty Břec lav a ne sou hla sí, aby se obec
po dí le la za na vr ho va ných pod mí nek na fi nan co vá ní pe čo -
va tel ské služby po sky to va né pro střed nic tvím Ob last ní
cha ri ty Břec lav,

- při po mín ky práv ní ho zá stup ce Mgr. Ze len ko vé k ná vr hu
smlou vy na smě nu po zem ků mezi Obcí Pa so hláv ky a Jed -
no tou, spo třeb ním družstvem v Mi ku lo vě a po opra vě úda -
jů po stu pu je ná vrh smlou vy k pro jed ná ní v ZO. Dále
uklá dá OÚ zve řej nit zá měr o na klá dá ní s ma jet kem obce.

Vza la na vě do mí:
- in for ma ce k ná vr hu do ho dy o po dí lu na in ves ti ci mezi

účast ní ky Ther mal Pa so hláv ky a. s. a Obec Pa so hláv ky při
stav bě pro po je ní mi ne rál ní ho vo do vo du pá teř ní TDI s vr -
tem Pa2G,

- in for ma ce k ná vr hu na smě nu po zem ků mezi Ther mal Pa -
so hláv ky a. s. a Obcí Pa so hláv ky. Rada obce se k pro jed ná -
ní ná vr hu smě ny vrá tí po sdě le ní sta no vis ka a. s.,

- in for ma ce o spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s.,
- in for ma ce o čin nos ti spo leč nos ti MU ŠOV - Brá na do řím -

ské říše, o. p. s.,
- in for ma ce o sta vu pro jed ná vá ní územ ní ho plá nu obce Pa -

so hláv ky,
- in for ma ce o pro jed ná vá ní cyk los te zek na úze mí obce Pa so -

hláv ky,
- ná kla dy na opra vu pol ní ces ty na po zem ku parc. č.

3163/585 v k. ú. Mu šov dle ná vr hu spo leč nos ti
T-PRO.ING, s. r. o.,

- in for ma ci Mgr. Ka te ři ny Ge isle ro vé o ter mí nech ko ná ní
vzdě lá va cích kur zů.

Na vrh la:
- To má še Ing ra na jed na te le spo leč nos ti STKO Mi ku lov

s. r. o. jako zá stup ce obcí, kte ré jsou spo lu vlast ní ky spo leč -
nos ti, a po stu pu je ná vrh k pro jed ná ní a schvá le ní v ZO.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 23. 2. 2015:
Schvá li la:

- uza vře ní Do dat ku č. 3 - SS15/09 k Ser vis ní smlou vě uza -
vře né se spo leč nos tí Pumpser vi ce, Pra ha 9 Vy so ča ny s ak -
tu a li zo va ným ce ní kem pro rok 2015,

- ter mín a pro gram jed ná ní ZO dne 5. 3. 2015.

Sou hla si la:
- na zá kla dě před ložených ná vrhů s pro jek to vá ním garáží na

po zem ku parc.č. 5073/5 v k. ú. Pa so hláv ky, a to z před -
ložených ná vrhů s va ri an tou č. 2,

- s po ří ze ní ka me ry pro na tá če ní za se dá ní ZO a po vě řu je sta -
rost ku za jiš tě ním re a li za ce.

Z jednání rady obce
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Pro jed na la:
- obec po stu pu je před mět ný ná vrh spo leč nos ti O2 Czech Re -

pub lic a. s. k pro jed ná ní na za se dá ní za stu pi tel stva obce Pa -
so hláv ky a při je tí ná vr hu k po stu pu dle zá vě ru toho
jed ná ní,

- ná vrh p. Ros ti sla va Dub še na smě nu po zem ků dle při -
ložené ho si tu ač ní ho ná kre su a do po ru ču je ten to ná vrh
k pro jed ná ní na za stu pi tel stvu obce.

Vza la na vě do mí:
- vý roč ní zprá vu obce Pa so hláv ky o po sky to vá ní in for ma cí

podle § 18 odst. 1 zá ko na č. 106/1999 Sb., o svo bod ném
pří stu pu k in for ma cím za rok 2014,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - pro si nec 2014,
- požada vek vlast ní ka po zem ku ke zří ze ní věc né ho bře me ne

chů ze a jízdy.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 9. 3. 2015:
Schvá li la:

- v sou la du se zve řej ně ným zá mě rem obce č. 2/2015 pro ná -
jem po zem ku parc. č. 4987/1 v k. ú. Pa so hláv ky o vý mě ře
289 m2 za cenu 4,- Kč/m2/rok a uza vře ní ná jem ní smlou vy
mezi Obcí Pa so hláv ky a L. Z. a J. Z., Pa so hláv ky,

- směr ni ci č.1/2015 - vnitř ní pla to vý před pis,
- směr ni ci č. 2/2015 - zá kaz požívá ní al ko ho lu a ná vy ko vých 

lá tek na pra co viš ti a při prá ci,
- na zá kla dě ce no vé na bíd ky spo leč nos ti STA VO PRO JEKT 

Olo mouc a. s., pro ve de ní prů zkum ných ge o lo gic kých
a hyd ro ge o lo gic kých pra cí na lo ka li tě "Pa so hláv ky - vý -
chod",

- na zá kla dě žádos ti TJ Ol bra mo vi ce za půj če ní škol ní cvi -
čeb ny ve dnech 10. - 11. 4. 2015 pro pří prav ku TJ Ol bra -
mo vi ce v pří pa dě ne pří z ni vé ho po ča sí,

- po vě ře ní za stu pi te le T. I. k za stu po vá ní obce ve vě cech tý -
ka jí cích se Mu šov ské ho kos te la,

- na zá kla dě žádos ti ČZS bez plat ný pro ná jem kul tur ní ho
domu ve dnech 15. 3. 2015 na de gusta ci vín a 21. 3. 2015 na 
vý sta vu vín, a vý jim ku z noč ní ho kli du dne 21. 3. 2015
v době od 22,00 hod. do 02,00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- pří spě vek obce na no vé ho ob čán ka při ví tá ní ve výši
1000 Kč, dále pak věc né dary (např. jí del ní sou pra va, pa -
mět ní kni ha, kvě ti ny),

- pro ná jem schrán ky v ko lum báriu i ob ča nům, kte ří v Pa so -
hláv kách ne ma jí tr va lý po byt, ale vlast ní v obci ne mo vi -
tost, a řád ně hra dí pří sluš né míst ní po plat ky,

- vý hle do vě snížení po čtu kon tej ne rů na směs ný od pad roz -
mís tě ných po obci, pří pad ně zce la je jich zru še ní, s ohle dem 
na ob jek tiv ní po sou ze ní bo nu sů za tří dě ní od pa dů. Ob ča né
bu dou o tom to kro ku obce včas in for mo vá ni, aby si za jis ti li 
vlast ní po pel ni ce na ko mu nál ní od pad.

Sou hla si la:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Lan d mann s. r. o., dle před -

ložené ho si tu ač ní ho vý kre su ke stav bě "Čás teč né oplo ce ní
po zem ku parc. č. 5145/1 v k. ú . Mu šov" s re a li za cí plo tu
jako ochra ny vlast ní ho ma jet ku. Rada obce udě lu je vý jim -
ku ze sta veb ní uzá vě ry pro stav bu "Čás teč né oplo ce ní po -
zem ku parc. č. 5145/1 v k. ú . Mu šov" s při hléd nu tím
k okol nos ti, že stav ba plo tu je ve de na po hra ni ci úze mí, pro
kte ré je sta veb ní uzá vě ra vy hlá še na. Úče lem na vr ho va né -
ho oplo ce ní není jen ochra na sou kro mé ho ma jet ku, ale
i ochra na pro ti ne po vo le né mu po hy bu mo to ro vých vo zi del
mimo vy hra ze né ko mu ni ka ce a ná sled né mu po ško zo vá ní
orné půdy a ze mě děl ských plo din na ní pěs to va ných,

- s vy hlá še ním sbír ky použité ho oša ce ní Di a ko nií Brou mov,
so ci ál ní družstvo ve dnech pá tek 17. 4. 2015 v době od
16,00 do 18,00 hod. a v so bo tu 18. 4. 2015 v době od 10,00
do 12,00 hod.,

- s uza vře ním ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a Po -
vo dím Mo ra vy, s. p., na po b řežní po zem ky - část po zem ků
parc. č. 2572/1 a 2572/32 v k. ú. Mu šov o vý mě ře dle pů -
vod ní žádos ti obce ze dne 18. 3. 2014 a ve výši nájmu uve -
de né ho v emai lu Po vo dí Mo ra vy ze dne 2. 3. 2015.

Pro jed na la:
- upřes ně nou na bíd ku M. P., Bašť, na od pro dej vlast nic ké ho

po dí lu k po zem kům v k. ú. Mu šov, a to za cenu 1200 Kč/m2

a uložila sta rost ce po kra čo vat v jed ná ní.
 

Vza la na vě do mí:
- žádost P. B., Pa so hláv ky, o od pro dej čás ti po zem ků

5014/15 a 5015/4 v k. ú. Pa so hláv ky a po stou pi la její pro -
jed ná ní na za se dá ní ZO s do po ru če ním, že je po tře ba za -
cho vat do sta teč ný prostor pro prů jezd.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 23. 3. 2015:
Schvá li la:

- na zá kla dě žádos ti D. V., Brno, vý jim ku ze za sta vo va cí do -
ku men ta ce "ATC Mer kur územ ní za sta vo va cí stu die kem -
pu u obce Pa so hláv ky" pro stav bu dle pro jek to vé
do ku men ta ce "Ná stav ba let ní ho bytu Pa so hláv ky č. ev. 69,
na p. č. st. 295, k. ú. Mu šov", a to v ma xi mál ní pod lažnos ti
uve de né v zá vaz né čás ti za sta vo va cí stu die, kdy sta no ve ný
po čet pod laží pro plo chu OS - 5 se po vo lu je na 2 pod laží
pro uve de nou stav bu,

- vy hlá še ní Vý zvy k před ložení na bíd ky na za káz ku ma lé ho
roz sa hu na sta veb ní prá ce: Pro dloužení vo do vo du (u skle -
pů),

- po vě ře ní spo leč nos ti KS PRO FI a. s., Pra ha, za stu po vá ním
ve věci jed ná ní a za jiš tě ní prů zku mu na po zem cích parc.
č. 5759/1, 5760/2 a 5760/3 vše v k. ú. Pa so hláv ky a zmoc -
ně ní k jed ná ní a za stu po vá ní ve věci za jiš tě ní po třeb né do -
kla do vé čás ti,

- dle žádos ti spo leč nos ti F4 s. r. o., Hlu čín, hu deb ní pro duk ci 
v rám ci za há je ní sur fař ské se zo ny dne 1. 5. 2015 v době od
20,00 hod. do 02,00 hod. ná sle du jí cí ho dne a dále pro
ukon če ní sur fař ské se zo ny dne 27. 9. 2015 v době od 20,00
hod. do 02,00 hod. ná sle du jí cí ho dne, pro stá nek s ob čer -
stve ním u mi ni gol fu v ATC Mer kur,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu hro bo vé ho mís ta ko lum bári um -
schrán ka č. 1 mezi Obcí Pa so hláv ky a J. R., Brno - Žide ni ce,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a ČSŽ Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a ČČK Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a MS Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky - na čin nost,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky - na po řá dá ní tra dič ní ho do vé 
zá ba vy,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a SDH Pa so hláv ky - na čin nost,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a SDH Pa so hláv ky - na tech no lo gii k čer pá ní vody,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a ČZS Pa so hláv ky,
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- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa so -
hláv ky a Řím sko ka to lic kou far nos tí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi Obcí Pa -
so hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky - na po řá dá ní ve li ko noč ní 
zá ba vy, pro ná jem kul tur ní ho domu dne 4. 4. 2015 a vý -
jim ku z noč ní ho kli du od 22,00 hod. do 03,00 hod. ná sle -
du jí cí ho dne,

- na zá kla dě žádos ti ob čan ské ho sdružení Ad ven tor, o. s.,
Pra ha, po skyt nu tí zášti ty nad akcí Pu to vá ní po prou du
2015 a fi nanč ní ho pří spěv ku na akci ve výši 2.500 Kč,

- po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv ku ve výši 3.500 Kč na čin -
nost klu bu 3D lu kostřel ni ce pod Pá la vou na zá kla dě žádos -
ti M. H.,

- uza vře ní Do ho dy o na rov ná ní mezi Obcí Pa so hláv ky
a Čes kou po jišťov nou a. s.,

- vy hlá še ní vý bě ro vé ho ří ze ní - 6. kolo na po skyt nu tí půjč ky
z úče lo vé ho fon du BY TO VÝ FOND Pa so hláv ky a zve řej -
ně ní vý bě ro vé ho ří ze ní na úřed ní des ce obce.

Sou hla si la:
- na zá kla dě žádos ti ŽS REAL, a. s., s re kon struk cí vo do vod -

ní pří poj ky dle před ložené ho si tu ač ní ho vý kre su k akci
"Sta veb ní úpra vy stá va jí cích ob jek tů re kre ač ních dom ků
v are á lu Aqua lan du Inn na parc.č. st. 281, st. 282, st. 283, st. 
267, 3164/45 v k.ú. Mu šov" s tím, že sta veb ní prá ce bu dou
pro bí hat mimo hlav ní tu ris tic kou se zo nu. Před re a li za cí
stav by před loží žada tel ná vrh smlou vy na umís tě ní věc né -
ho bře me na inženýr ských sítí.

Vza la na vě do mí:
- zprá vu o pl ně ní roz počtu obce za le den a únor 2015.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 7. 4. 2015
Schvá li la:

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy na bře ho vou část po zem ků
parc. č. 2572/1 o vý mě ře  20 500 m2 a 2572/32 o vý mě ře
21 200 m2, v k. ú. Mu šov, mezi Po vo dím Mo ra vy, s. p.,
a Obcí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Ko mi si o nář ské smlou vy mezi Pá la va Card s. r. o.,
a Obcí Pa so hláv ky na pro dej zboží v Tu ris tic kém in for -
mač ním cen t ru,

- do po ru če nou změ nu po jist né smlou vy na po jiš tě ní úra zu
za měst nan ců obce o dva uvol ně né čle ny za stu pi tel stva, sta -
ros ta a mís tosta ros ta, vzhle dem ke sku teč nos ti, že sou čas ná 
po jist ná smlou va toto po jiš tě ní ne kry la,

- zá pis z hod no ce ní na bí dek ze dne 7. 4. 2015 na za káz ku
ma lé ho roz sa hu na sta veb ní prá ce: "Pro dloužení vo do vo -
du" (ul. vin ných skle pů) a do po ru če ní vý bě ro vé ko mi se na
do da va te le za káz ky fir mu Jiří To mek, Hus to pe če,

- vy ma lo vá ní kul tur ní ho domu dle ce no vé na bíd ky na ma líř -
ské prá ce.

Sou hla si la:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti ŽS REAL, a. s., s pro vo zem

stá va jí cí ka na li zač ní pří poj ky dle před ložené ho si tu ač ní ho
vý kre su,  umís tě né na po zem ku parc. č. 3164/45 v k. ú. Mu -
šov a s vy pouš tě ním splaš ko vých vod v množství
2800 m3/rok.

De le go va la:
- zá stup ce na  XIV. sněm Sva zu měst a obcí ČR ve dnech

21. 5. 2015 a 22. 5. 2015 v Olo mou ci sta rost ku Mar ti nu Do -
mi no vou.

 Vza la na vě do mí:
- in for ma ce o prů bě hu jed ná ní ke zpří stup ně ní Mu šov ské ho

kos te la.

Rada obce pro jed ná va la na svém jed ná ní dne 20. 4. 2015:
Schvá li la:

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 201505 mezi Obcí Pa so hláv ky
a zho to vi te lem Jiří To mek, Hus to pe če, na pro ve de ní stav by 
"Pro dloužení vo do vo du" (ul. vin ných skle pů),

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 01504/2015 mezi Obcí Pa so -
hláv ky a zho to vi te lem Ro bert Kunc, Pa so hláv ky, na vý mě -
nu oken a dve ří na bu do vě čis tír ny od pad ních vod, na
zá kla dě po da né ce no vé na bíd ky,

- uza vře ní Po jist né smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a Hasič -
skou vzá jem nou po jišťov nou, a. s., na úra zo vé po jiš tě ní za -
měst nan ců obec ní ho úřa du,

- uza vře ní Po jist né smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a Hasič -
skou vzá jem nou po jišťov nou, a. s., na sdružené po jiš tě ní -
se zon ní za měst nan ci obce,

- pro vý kon sta veb ní ho do zo ru pro stav bu "Pa so hláv ky –
pro dloužení vo do vo du" Ing. Tauchma na,

- nový Or ga ni zač ní řád Obce Pa so hláv ky,
- ter mín a pro gram za se dá ní Za stu pi tel stva obce Pa so hláv ky

dne 4. 5. 2015.

Sou hla si la:
- s re a li za cí stav by "Cyk los tez ka ko lem vod ní ho díla Nové

Mlýny - SO 101 - část Dr nho lec" dle před ložené do ku men -
ta ce zpra co va né spo leč nos tí Vi a de signe s. r. o.,

- s vy bu do vá ním oplo ce ní po zem ku parc. č. 5073/2 v k. ú.
Pa so hláv ky dle před ložené ho si tu ač ní ho ná kre su na po -
zem ku žada te le V. H.

Pro jed na la:
- a do po ru či la ke schvá le ní vy hlá še ní ve řej né sbír ky na opra vu

mu šov ské ho kos te la, po stu pu je k pro jed ná ní na za se dá ní ZO,
- a sou hla sí s ná vrhem využití zóny Z33 v k. ú. Mu šov,
- a ne do po ru ču je vložení sta veb vo do vo dů: 1. "Pa so hláv ky – 

roz ší ře ní vo do vo du, vo do vod pro chat ky", 2. "Pa so hláv ky
- vo do vod u are á lu ry bá řů", 3. "Pa so hláv ky - vo do vod
u are á lu ry bá řů, řad Z3" do ma jet ku spo leč nos ti Vo do vo dy
a ka na li za ce Břec lav, a. s., for mou ne pe něžité ho vkla du,
a po stu pu je k pro jed ná ní na za se dá ní ZO.

 

Vza la na vě do mí:
- ná vrhy změn Zá sad územ ní ho roz vo je JMK tý ka jí cích se

úze mí obce Pa so hláv ky a do po ru ču je ne sou hla sit s na vr ho -
va nou tra sou dál ni ce ve de nou ko lem obcí Pa so hláv ky,
Brod nad Dyjí a Bře zí, a po stu pu je k pro jed ná ní na za se dá -
ní za stu pi tel stva obce,

- in for ma ce o vý sled cích jed ná ní ve věci:
l cyk los tez ka po dél hrá ze na I/52 – Po vo dí Mo ra vy

požadu je po jízd nost pro těžkou tech ni ku a ná sled ně
úhra du věc né ho bře me na a do po ru ču je vést dal ší jed ná ní
v před mět né záležitos ti za pod po ry za stu pi te lů Ji ho mo -
rav ské ho kra je,

l Řím ský vrch, kde spo leč nost MU ŠOV - Brá na do řím ské
říše, o. p. s., při pra vu je vy bu do vá ní na uč né stezky s plá -
no va ným slav nost ním ote vře ním v červ nu 2015,

l mu šov ský kos tel - nut ná opra va stře chy (od had cca 100
tis. Kč), lze požádat o do ta ce MěÚ Po ho ře li ce,

- zprá vu o pl ně ní roz počtu obce za bře zen 2015.

Z jednání rady obce
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Poděkování obci Pasohlávky a jejím občanům
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Za há je ní tu ris tic ké se zo ny
v ATC Mer kur Pa so hláv ky  8. - 9. 5. 2015

Le toš ní "ju bi lej ní" 15. roč ník akce před chá ze la spous ta spe -
ku la cí, do mně nek, pře kva pe ní a změn. Nej vět ší změ nou bylo
roz hod nu tí o pře mís tě ní akce z ná měs tíč ka na vol nou plo chu
u nové re cep ce. Po zhod no ce ní loň ské i před loň ské ná vštěv nos -
ti bylo roz hod nu to, že ná měs tíč ko je pro tuto akci již "malé",
a musí se na jít nový prostor. O vol né plo še, kte rá je v hlav ní se -
zo ně za pl ně na sta ny, se uvažova lo již dlou ho, ne by lo to roz hod -
nu tí ze dne na den. To lik jen pro vy svět le ní. Pro duk ci
a tech nic ké za bez pe če ní akce za jišťova la vy bra ná agen tu ra
Top fest s. r. o., do pro vod ný pro gram stej ně jako dří ve za bez pe -
či la po řá da jí cí spo leč nost Pa so hláv ská re kre ač ní.

V pá tek v 17:00 pro gram na hlav ní stage za há ji la slo ven ská
ka pe la Bor ra, kte rá má na Slo ven sku ti sí ce fa nouš ků. U nás
tomu tak za tím není, pro to prostor před po di em za pl ni li fa nouš -
ci až při ná stu pu čes ké ka pe ly Sup port Lesbi ens. Nebo že by
všich ni byli na ho ke ji? Čes ká pop - pun ko vá ka pe la Ry bič -
ky 48 s pů vod ním ná zvem Ba ná no vé ry bič ky dav roz prou di la
na pros to fa móz ně. Punk vy stří da la čes ká me ta lo vá le gen da
Ara ka in. Ka pe la u nás hrá la již po dru hé, stá le se stej ným úspě -
chem.  Jen ško da, že ne při vez li Lu cii Bí lou! Pár do ta zů na tuto
for ma ci před akcí při šlo, tak snad jin dy. To, co ná sle do va lo,
byla ob rov ská show. Py ro tech nic ké efek ty, zá ba va pro nad še né 
pu b li kum.  Kdo nezažil, ne po cho pí. Wal da gang se musí zažít.
Ve čí rek uza ví rá slo ven ská sku pi na Po le mic. Obe cen stvu se ne -
chce domů. Dav zpí vá zá vě reč nou "… krás ná zem, po sá ze -
ná…" a těší se na dal ší, so bot ní ve čí rek. Prv ní den je za námi,
s nad še ním oče ká vá me so bo tu.

Jako prv ní v so bo tu, ovšem ne vy stu pu jí cí, na stu pu jí na scé -
nu po tá pě či, kte ří již tra dič ně čis tí dno vel ké La gu ny. Jiří Hum -
po lík a jeho ko le go vé ří ka jí: "Dě ku je me za možnost uspo řá dat
ta ko vou akci. Na dně jsme na šli cca 6 kg růz ných od pa dů od
ple cho vek od piva, brý lí až po malý stan, rádi akci zo pa ku je me
dal ším rokem."

So bot ní pro gram, to je pro za čá tek vel ké množství vy stu pu -
jí cích. Spous ta ma lých i vět ších dětí. Po po čá teč ních roz pa cích,
zmate ném pří jez du, se v zá ku li sí při pra vu jí k vy stou pe ní
Mažoret ky z Po ho ře lic, Fun ny An gels, Shake - Up a Ja ra bá ček.
Tyto dět ské sou bo ry jsou zde již tra dič ní mi hos ty, jsou sou čás tí
to ho to pro gra mu už ně ko lik let. Na po diu za čí ná přes ně ve
13:30 slav nost ní za há je ní, mo de rá tor obou dnů On d ra Blažmen 
Bla ho uvá dí paní sta rost ku Mar ti nu Do mi no vou, Dis. a jed na te -
le kem pu Ing. Vlas ti mi la Su chán ka, BA(H), oba zú čast ně ní po -
pře jí pří jem ný den a hez ké zážitky. Ná sled ně pře dal ko mi sař
Bc. Da vid Ra faj z Agen tu ry Dob rý den cer ti fi kát o vy tvo ře ní

čes ké ho re kor du. "Au to kemp Mer kur u pře hra dy Nové Mlýny
s roz lo hou 29 hek ta rů má nej vět ší ka pa ci tu k po sta ve ní sta nů
(1000 míst) a rov něž i nej ví ce boxů s elek tric kou pří poj kou
(350). V chat kách, bun ga lo vech, apart má nech a buň kách zde
může pře no co vat dal ších 450 lidí," sto jí v cer ti fi ká tu vy da ném
agen tu rou Dob rý den. V ob do bí od dub na do říj na loň ské ho
roku se v Mer ku ru uby to va lo 78 014 hos tů. Po čet pře no co vá ní
se vy špl hal na úcty hod né čís lo 183 293. Po pře dá ní cer ti fi ká tu
ná sle du jí již avi zo va ná vy stou pe ní dětí. 

Me zi tím už na pláži pro bí hal do pro vod ný pro gram: díl nič ky 
s tvo ře ním o no vém masko to vi, žábá ku Mer kurym. Mi mo cho -
dem, ten se měl v so bo tu osob ně před sta vit všem ná vštěv ní kům. 
Bohužel, kos tým masko ta ležel na poš tě, tudíž jej naživo
můžete spat řit až o prázd ni nách. V díl nič kách pro bí hal pro gram 
dle plá nu, tvo ři lo se, sou těžilo. Hned vedle sta nu s žabí té ma ti -
kou byli Ko me di an ti na káře. Dva her ci, kte ří zvlád nou po ba vit
a za ba vit spous tu ma lých dětí. Po hád ky a žong lo vá ní ne mě ly
chy bu. Byla to zá ba va nejen pro děti, ale i pro je jich ro di če.
O kus dál po ní ci a jíz da na nich, ma lo vá ní na ob li čej, na fu ko va -
cí atrak ce, bum per ball, střel ni ce. Vel kou část pláže "si pro na ja -
li" šer mí ři a při pra vi li ne sku teč nou po dí va nou. Cel kem tři krát
před ved li uni kát ní stře do vě ký jez dec ký ry tíř ský tur naj.  Nadše -
ní ma lých i vel kých di vá ků bylo vi dět na prv ní po hled. Kdo
bude krá lem? Du ně ní ko pyt koní po kol biš ti s jezd ci v plné
zbro ji, krá lov na s družinou di vá ky vtáh la do dění, až ta ji li dech. 

Na hlav ní stage od 15:00 Smo la a Hruš ky, Pa vel Call ta a na
ná měs tíč ku? "Od čtyř ho din od po led ne ba vil pu b li kum ho di nu
Fran ti šek Uher s do pro vo dem cim bá lo vé mu zi ky Slo vác ko
mlad ší.  V této době bylo na ná měs tíč ku nej ví ce ná vštěv ní ků,
od ha dem 200 osob. Pro gram s cim bá lo vou mu zi kou po kra čo -
val až do 19:00. "Po ce lou dobu se ná vštěv ní ci ba vi li a po zpě vo -
va li si zná mé pís nič ky," sdě li la Bc. Pet ra Zreb ná.

Vraťme se zpět hlav ní stage. Tady už to tepe. S ka pe lou je na 
po diu drob ný ne ná pad ný muž, Ja ro slav Uh líř.  Na pros to ne u vě -
ři tel né, když v davu vi dí te tvr dé, v čer ném ob le če ní odě né,
rocke ry, kte ří si pro zpě vu ji Krá vy, krá vy, jak si vlast ně po ví dá -
te? Jed na z mno ha zná mých me lo dií, kte ré na pros to uná še ly
dav růz no ro dých ná vštěv ní ků. Před i po "Jar do vi" ba vil obe -
cen stvo Ruda z Os t ra vy. Pro ně ko ho vul gár ní, pro jiné na pros to
je di neč ný hu mor. Ruda řá dil  až do ná stu pu sku pi ny Ka ta pult.
Vel ko le pé vy stou pe ní stár nou cí ho frontma na a jeho ka pe ly,
kte ří sla ví 40 let vý ro čí! Byli skvě lí. A po nich oče ká va ný pan
Ri chard Mul ler. Před jeho kon cer tem do stá vá pro duk ce zprá vu
o blížící se vichři ci, což je ne pří jem ná pře kážka. Ruší se oh ňo vá 

show, za bez pe ču je se po di um a vše
v oko lí, ner vo zi ta stou pá, vítr na bí rá na
síle. Na štěs tí se před po věď ne na pl ni la a
hvězda ve če ra odezpí vá svůj kon cert.
"Mul ler su per, ne zkla mal, i když už to
ne by lo to, co bý va lo. Tubla tan ka byla
vý bor ná.“ Řek la nám paní Ale na Ko tou -
lo vá.  A Tubla tan ka? Oprav du ni ko ho
ne zkla ma la, byl to skvě lý zážitek, na tom 
se shod li na pros to všich ni. Hity jako Šla -
bi kár, Žera vé zna me nie osu du nebo Zk ú -
sime to cez vesmír, zně ly v na šich uších
ješ tě dlou ho po kon cer tě. Od liv hos tů po
od cho du ka pe ly z po dia byl pa tr ný, přes -
to až do ukon če ní pro gra mu s ka pe lou
Zoči Voči zů sta lo vel ké množství lidí. Je
01:30 a je ko nec. Ko nec prv ní ho vel ké ho 
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fes ti va lu. Ko nec vel ko le pé akce. Po pr vé bez deš -
tě! Celý den byl pro slu ně ný pá lav ským slu níč -
kem, po ča sí nám přá lo. Bě hem dvou dnů pro šlo
kem pem více než de set ti síc hos tů. A jak se jim
u nás lí bi lo?

Paní Ale na Ko tou lo vá nám ješ tě sdě li la, že při -
šla na pro gram v so bo tu a to hlav ně do pro vo dit
a držet pěs ti svým dce rám, kte ré tan čí v sou bo rech  
Fun ny an gels a Shake - Up. Po vy stou pe ní si s dět -
mi pro šla pro gram na pláži, všem se lí bil.

"Na za há je ní se zony na Mu šo vě jsem se díky
pra cov ní vytíženos ti do stal le tos po pr vé a na pros -
to jsme si to s ka ma rá dem užili. Se tkal jsem se se
spous tou zná mých, po chut na li jsme si na dob rém
jíd le a pi več ku, k tomu za hrá ly skvě lý ka pe ly a to
vše v krás ným pro stře dí se su per po ča sím. Příští
rok se ur či tě vrá tím, a to na ce lej ví kend. A nej lep -
ší byl Riša." Řekl nám Fran ta Mi na řík.

Vy ni ka jí cí ví kend, po ča sí vy šlo, hud ba pa rád -
ní a hlav ně celá at mo sfé ra fes ti va lu.

Vče rej ší akce ne mě la chy bu. Vel ký dík pa t ří po řa da te lům
za skvě le při pra ve ný fest. Dob rý ná pad pře su nout akci na mís -
to, kde byla. Zvuk byl na pros to skvě lý, vý běr ka pel taky. Za
sebe ří kám, skvě le při pra ve ná akce.

Vel ká po chva la a ač jsem ne by la ve čer, my jsme moh li pa řit
na te ra se, krás ně se Tubla tan ka nes la až do Dr nhol ce a za po ča sí 
taky jed nič ku.

Su per ná pad pře su nout stage mimo ná měs tíč ko. Ne mě lo to
chy bu a ser vis taky na jed nič ku. Klu ci slo ven ský to měli zmák -
nu tý.

Na pros to LU XUS NÍ AK CIČ KA kte rá prá vě skon či la!!!Už
se tě ším na příští rok na dal ší za ha jo va cí ví kend!! !Skvě le jsme
se ba vi li a oprav du spous ta atrak cí a věcí k vi dě ní!! Jste nej au -
to kemp a rádi se k vám vra cí me...

Byli jsme tam, bylo to skvě lé, už se tě ší me na příští za há je -
ní??, v létě při je de me.

Skvě lá akce, žádné fron ty, čis té so ci ál ky, dá vám za 1!!! Na
rok je dem zas!!!

Ale pivo bylo hnus. I ten to ná zor padl.

TO P FEST, s. r. o, jako spo lupo řa da tel akce, chce po dě ko -
vat všem ná vštěv ní kům fes ti va lu za vý bor nou at mo sfé ru, dík
pa t ří per so ná lu kem pu, obci Pa so hláv ky, účin ku jí cím a part -

nerům této akce. "Je to nád her né, či spí še kou zel né mís to. To
pro stře dí je pří mo zro ze no pro po řá dá ní této akce. Spo lu pra -
co va lo se nám skvě le, vše fun go va lo a jsme nad še ni z ob rov -
ské ná vš těv nos ti.", řekl pro dukč ní La di slav Ma chů.

"Léto pro mě za ča lo dvou den ním fes ti va lem v do sud ne -
využitých pro sto rech, kte ré dou fám že ATC kemp využije
i v příš tích le tech. Skvě lá mu zi ka, skvě lí lide, skvě lá at mo sfé ra!
Zkrát ka a dob ře mejdan jak se na Mer kur slu ší a pa t ří! Le toš ní
za há je ní tu ris tic ké se zo ny se po su nu lo zase o le vel výš a snad
budu i příští rok jeho sou čás ti! Bylo mi cti a ná rod ním svát -
kem." Sdě lil mo de rá tor akce, On dřej Bažmen.

A jak hod no tí akci jed na tel kem pu, Ing. Vlas ti mil Su chá -
nek, BA(H)?

"Osob ně jsem moc rád, že se mi po da ři lo pře svěd čit ko le gy
a za há je ní uspo řá dat na vol né plo še. Ná vštěv nost kem pu a i sa -
mot né ho za há je ní se zony rok co rok stou pá a "ná měs tíč ko" již
není, vzhle dem k jeho roz mě rům, možné k ta ko vé to akci použít. 
Ve li ce oce ňu ji pro fe si o na li tu všech pra cov ní ků spo leč nos ti
TO P FEST, s. r. o. při spo leč ném za jiš tě ní akce a za jiš tě ní pro -
gra mu. Za há je ní se ur či tě po ved lo a spl ni lo naše oče ká vá ní,
všich ni, kdo při šli, byli spo ko je ni. Chtěl bych moc po dě ko vat
všem na šim za měst nan cům za je jich pří stup a na sa ze ní. Moc si
vážím je jich prá ce a vím, že se na ně mohu vždy spo leh nout.
Jsme dob rý a se hra ný tým, co víc si přát… Le toš ní za há je ní tedy 
ote vře lo nový roz měr a uká za lo směr, jak dě lat věci ji nak

a trouf nu si tvr dit, že i lépe. Se spo leč nos -
ti TO P FEST s. r. o. bu de me spo lu pra co -
vat ur či tě i v bu douc nu a již nyní vám
mohu při slí bit, že příští rok se bu de te mít
na co tě šit.“

Tím to chci moc po dě ko vat všem vy -
stu pu jí cím za skvě lé vý ko ny, spon zo rům 
za fi nanč ní, či ji nou pod po ru, za měst -
nan cům za pra cov ní na sa ze ní a ob ča nům
Pa so hlá vek za po cho pe ní při nad měr ném 
hlu ku. 

Vel ký dík vám, ná vštěv ní kům, za vý -
bor nou ná la du, kte rou jste vy tvá ře li po
oba dny. Kdo ne při šel, ať si pře čte těch to
pár řád ků, tře ba při jde příš tě.

Vě řím, že se opět spo lu se tká me při
dal ších ak cích, kte ré pro vás v Au to kem -
pu Mer kur při pra vu je me i na le toš ní léto.

Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s. r. o.
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Noc plná
kou zel a zpě vu

S pří cho dem jara se ote vře ly i brá ny ATC Mer kur, aby při ví ta ly dra čí jezd ce na již
kul tov ním zá vo dě PÁ LA VA OPEN 2015.

Dra čí lodě a Pa so hláv ky už pa t ří k sobě a are á lem kem pu se celý pá tek 1. května
nesl zvuk bub nů dra čích lodí. Po ča sí se umoudři lo a tak se zá vod ní ci pus ti li s ver vou
do sou bo jů na 200 me t ro vé a 1 ki lo me t ro vé tra ti. Sou těžilo se v ka te go ri ích GP (Grand 
Prix Čes ké aso ci a ce dra čích lodí) i FUN (ama tér ské po sád ky) na dva ce ti míst ných
a nově i de se ti míst ných dra čích lo dích. 

Ce lo den ní ná roč ný spor tov ní pro gram pro vě řil na za čát ku se zo ny při pra ve nost
po sádek, kte rých se le tos zú čast ni lo více než loni a ten to po tě ši tel ný trend stou pa jí -
cí ho zájmu o dra čí lodě vy kouz lil úsměv na rtech po řa da te lů ze spo leč nos ti Torr sen
Sports a ATC Mer kur. 

Krás né zá vo dy na Vel ké la gu ně s vý hle dem na hřbet Pá lav ských vrchů ne zka zil
ani zá vě reč ný déšť a tak se všich ni zá vod ní ci spo ko je ně lou či li s po ci tem pří jem ně
prožité ho dne, ve kte rém ne by lo nou ze o dra ma tic ké spor tov ní si tu a ce i ob di vu hod né
spor tov ní vý ko ny. 

Pořadatelé ze společnosti Torrsen Sports tímto děkují ATC Merkur za spolupráci
při organizaci sportovních závodů na dračích lodích PÁLAVA OPEN 2015.

Michal Konvalina

Dra čí lodě

Fi li pojakub ská noc - ma gic ká noc
plná čar a kou zel. Tak je zná má noc
z 30. dub na na 1. květ na. Mno zí ji zna jí
spí še pod ná zvem "Noc ča ro děj nic" nebo 
"Pá le ní ča ro děj nic".

Podle po věs tí je tato noc kou zel ná: na 
opuš tě ných mís tech se při sa ba tu schá ze -
jí ča ro děj ni ce a ča ro dě jo vé, aby za po -
mo ci zlé moci ško di li li dem. Také se
ote ví rá země, aby vy da la své taj né a vel -
mi dob ře ukry té po kla dy. 

Sym bo lem této noci se sta ly hlav ně
ho ří cí hra ni ce, kte ré se za pa lo va ly na
nej vyš ších mís tech ves ni ce a sloužily
jako ochra na před zlý mi ča ro děj ni ce mi
a je jich kouz ly.

I v dneš ní době se za pa lu jí vel ké
ohně, ale slouží spí še k opé ká ní špe káč -
ků a klo bás. Také v naší obci se ten to
zvyk stal tra di cí a ne chy běl ani le tos.
O ob lí be nos ti této akce svěd čí vy so ká
ná vštěv nost, nejen míst ních ob ča nů, ale
i tu ris tů. 

Děti se opět vě no va ly hlav ně růz ným
hrám a sou těžím, kte ré si pro ně při pra vi -
la "ča ro děj ni ce" Ive ta Žalud ko vá. 

Ro di če se me zi tím vě no vali hlav ně
pří pra vě dob rot u ohně. V něm byla na -
ko nec tra dič ně upá le na i vy ro be ná ča ro -
děj ni ce. 

Dět ský smích pak s pří cho dem noci
vy stří dal zpěv do spě lých, kte rý za do -
pro vo du ky ta ry zněl až do ran ních ho -
din. 

Simona Jelénková

Zájezd do ZOO Jihlava 

Obec Pa so hláv ky po řá dá dne 13. 6. 2015 zá jezd do ZOO Jih la va. Od jezd au -
to bu su v 8 ho din od aut. za stáv ky. Čas bude ješ tě upřes něn. 

Vstup né do ZOO si zá jem ce pla tí sám, au to bus je zdar ma. Zá jem ci se mo hou
hlá sit na obec ním úřa dě.

                                     Yveta Žaludková
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SO KOL PO HO ŘE LI CE "B" - ZE TOR PA SO HLÁV KY
                      5                      :                    0
V so bo tu dne 11. 4. 2015 nám za ča la jar ní část fot ba lo vé sou -

těže roč ní ku 2014/2015 na hřiš ti ve dou cí ho mužstva naší ta bul ky 
v Po ho ře li cích. Již před za čát kem utká ní jsme si všimli, že do má -
cí tým na stou pil opět po sil něn o čty ři hrá če z vyš ší sou těže (1. B
tří da). S chla py jsme si řek li, že se ne ne chá me roz ho dit po sil ně -
ným sou pe řem a že se bu de me snažit hrát dob rý fot bal. Utká ní
jsme za ča li ve vel mi dob rém tem pu a do 15 min. jsme si vy tvo ři li
pár na děj ných bran ko vých pří ležitos tí, kte ré jsme k naší smů le
ne do ká za li bohužel pro mě nit v bran ku. Od 20. min. za ča li do má -
cí pře bí rat ini ci a ti vu a vy tvá řet si bran ko vé pří ležitos ti. Bohužel
po na šich chy bách v obra ně spo leč ně s na ším bran ká řem jsme
do má cím do vo li li do kon ce prv ní půle vstře lit tři bran ky. I náš
tým měl do kon ce prv ní půle bran ko vé pří ležitos ti, ale na šim
útoč ným hrá čům se gól vstře lit ne po da ři lo, a tak jsme prv ní  půli
pro hrá li 3 : 0. Bě hem pře stáv ky od stou pil se zra ně ním náš  bran -
kář  Kra to chví la M. a do brá ny  šel  Osi ka  Pa vel. V pře stáv ce
jsme hrá če po vzbu zo va li, ať hra jí dál fot bal a že do má cí nám vsí -
ti li bran ky po na šich hrubých chy bách, kte rých se mu sí me
v dru hé půli vy va ro vat. Dru hou půli náš tým opět za čal vel mi
dob ře a kom bi nač ní hrou si vy tvo řil ně ko lik na děj ných pří -
ležitos tí, ale zase se nám ne po da ři lo žád nou z těch to pří ležitos tí
pro mě nit v bran ku. Bohužel v 75. min. nám vstře lil do má cí tým
již čtvr tou bran ku a na na šich hrá čích byla vi dět hoř kost z vý sled -
ku, kte rý nám do má cí tým uštědřil, pro tože ve hře v poli jsme
do má cí tým do stá va li pod tlak, ale bran ku jsme ne do ká za li vstře -
lit. K naší smů le jsme ješ tě v zá vě ru utká ní in ka so va li již pá tou
bran ku a utká ní  jsme  pro hrá li 5 : 0. 

ZE TOR  PA SO HLÁV KY   -   SO KOL MI LO VI CE
                          3                   :                  4
Střel ci bra nek: Sý ko ra L., Sed lá ček J., Osi ka Petr

V ne dě li dne 19. 4. 2015 k nám na naše hřiš tě při jel sou peř
z Mi lo vic, kte rý je na dru hém mís tě naší ta bul ky. Před za čát kem
utká ní jsme si řek li, že když bu de me před vá dět hru, jako mi nu lý
tý den a vy va ru je me se v obra ně na šich hrubých chyb, tak se ne mu -
sí me o vý sle dek stra cho vat. Do utká ní jsme na stou pi li
s od hod lá ním před vést dobrou hru a po tě šit naše fa nouš ky. Do
10. min. se nám hra da ři la, ale bohužel poté při šla chy ba bran ká ře,
kte rý na stře lil obrán ce z 5 me t rů a my si vstře li li gól. Pro hrá va li
jsme tedy 1 : 0, bohužel. Ale i na dá le jsme hrá li svo ji hru a vy tvá ře -
li si gó lo vé šan ce, kte ré jsme do ká za li i pro mě ňo vat v bran ky.
Sou pe ři jsme do kon ce prv ní půle vstře li li tři a po lo čas jsme po
vel mi dob rém vý ko nu  vy hrá li  3 : 1. Nut no do dat, že dal ší čty ři
100% pří ležitos ti jsme ne do ká za li pro mě nit v bran ku, ale vý kon
týmu byl oprav du vel mi dob rý. Po lo čas jsme tedy vy hrá li 3 : 1. Bě -
hem pře stáv ky jsme se po vzbu zo va li, že to již ne pus tí me
a do hra je me do ví těz né ho kon ce. Dru hou půli náš tým opět za čal
vel mi dob ře a kom bi nač ní hrou si vy tvo řil dal ší na děj né šan ce na
vstře le ní bra nek. Bohužel se ne po da ři lo dal ší bran ku vstře lit
a když sou peř za hrá val trest ný kop, kdy vy pa dl míč bran ká ři z ná -
ru če, tak nám vstře lil dru hou bran ku. Poté pře vzal sou peř
ini ci a ti vu ve hře a po cen t ru z pra vé stra ny, kdy do šlo k ne do ro zu -
mě ní mezi bran ká řem a obrán cem, tak nám vstře lil tře tí
a vy rov ná va cí bran ku. Do kon ce utká ní zbý va lo 10 min. a naši
hrá či si vy tvo ři li dvě šan ce na vstře le ní bran ky, ale bohužel ne da -
li. V sa mém zá vě ru utká ní v 90. min. hos té pod nik li brejk
a bohužel nám vstře li li čtvr tou bran ku. Utká ní jsme tedy pro hrá li  
3 : 4.

 

                                                        

ZE TOR PA SO HLÁV KY - DY NA MO DR NO HO LEC "B"
                          1                :                     2
Střel ci bra nek: Osi ka Petr

V ne dě li dne 26. 4. 2015 k nám na naše hřiš tě při jel sou peř
z Dr nhol ce, kte rý fi gu ro val v ta bul ce o dvě příč ky nad námi,

a tudíž jsme ho chtě li po ra zit. Před utká ním jsme se v ka bi ně
s hrá či do mlou va li, že na sou pe ře vlít ne me a roz hod ne me do po -
lo ča su utká ní celý zá pas. Do utká ní jsme na stou pi li s od hod lá ním 
před vést dobrou hru, po tě šit naše fa nouš ky a od či nit pro hru z mi -
nu lé ho týd ne na do má cím hřiš ti. V prv ních 25 min. jsme si
vy tvo ři li mís ty až dr ti vý tlak a sou peř ne vě děl kam dřív sko čit.
Bě hem na še ho tla ku šli naši útoč ní ci čty ři krát sami na hos tu jí cí -
ho bran ká ře, ale bohužel ne do ká za li ani jed nu ze 100%
bran ko vých pří ležitos tí pro mě nit v bran ku. Až v 35. min. náš
útoč ník Osi ka P. do ká zal hos tu jí cí ho bran ká ře po ko řit a náš tým
vedl 1 : 0. Do kon ce prv ní půle jsme na dá le vy tvá ře li na sou pe ře
tlak a ješ tě si vy pra co va li dal ší pří ležitos ti, ale dal ší gól jsme již
ne vstře li li a po lo čas vy hrá li 1 : 0. Bě hem pře stáv ky jsme se
povzbu zo va li, že to již ne pus tí me a do hra je me do ví těz né ho kon ce
a že se nám ne smí stát, co mi nu lý tý den a zá pas do táh ne me do ví -
těz né ho kon ce. Dru hou půli náš tým opět za čal vel mi dob ře
a kom bi nač ní hrou si vy tvo řil dal ší na děj né šan ce na vstře le ní bra -
nek. Bohužel se ne da ři lo dal ší bran ku vsí tit, a když se sou peř
v 75. min. osmě lil k  pro ti ú to ku, upa dl bez ci zí ho za vi ně ní v po ku -
to vém úze mí a roz hod čí pís kl pe nal tu, kte rou k naší smů le
pro mě nil v gól. Stav  utká ní, i přes náš vy tr va lý tlak a spous tu šan -
cí, byl 1 : 1. I na dá le jsme si do kon ce utká ní vy tvá ře li bran ko vé
pří ležitos ti, ale k naší smů le jsme ani jed nu ne do táh li do vy -
toužené ho cíle, vstře lit gól. Bohužel opět pla ti lo zná mé po ře ka dlo
ne dáš - do sta neš a náš tým v 90. min in ka so val dru hou a roz ho du jí -
cí bran ku. Utká ní, ač jsme ho měli sko ro celé pod naší kon t ro lou a
vy tvo ři li si ne spo čet bran ko vých šan cí, jsme bohužel ne do ká za li
vy hrát. Pro hrá li jsme tedy 2 : 1. Jed ná se o dru hou porážku na do -
má cí půdě, a to je vel mi mr zu té, zvláš tě když obě utká ní jsme měli
vel mi dob ře ro ze hraná. Nut no do dat, že utká ní pís kal roz hod čí ze
sou pe řo vých řad, a pro to asi taky ta pe nal ta, kte rá být jis tě ne mě la.

SO KOL PŘI BI CE "B"  -  ZE TOR PA SO HLÁV KY
                    3                    :                    4
Střel ci bra nek: Mi na řík B. 2x, Sed lá ček J., Osi ka Petr

V ne dě li dne 3. 5. 2015 jsme odjížděli hrát mis trov ské utká ní
do ne da le kých  Při bic s míst ním "B" tý mem. Sou peř byl v ta bul ce
o jed no mís to před námi, tak jsme vě ři li, že ko neč ně vy hra je me.
Před utká ním jsme se v ka bi ně s chla py do mlou va li, že na sou pe ře
vlít ne me a za tla čí me ho  na jeho půli a za hra je me si kom bi nač ní
fot bal. Do utká ní jsme na stou pi li s od hod lá ním před vést dobrou
hru a ko neč ně zlo mit pro kle tí  pro her a  ko neč ně uspět a vy hrát
a od či nit tak dvě do má cí pro hry. V prv ních 20 min. jsme si vy tvo -
ři li mís ty až dr ti vý tlak a do má cí ne vě dě li, kam dřív sko čit. Bě hem
na še ho tla ku si naši úto čí cí hrá či vy tvá ře li jed nu bran ko vou pří -
ležitost za dru hou. Z mno ha těch to šan cí jsme do ká za li dvě
pro mě nit v góly a náš tým vedl 2 : 0. Bohužel poté náš tým po le vil,
asi pro to, že jsme brzy ved li a do má cí nás z oje di ně lé stře ly po -
tresta li. Stav byl stá le v náš pro spěch 2 : 1. Jenže po chví li při šla
chy ba ve stře du hřiš tě a do má cí srov na li na 2 : 2. Náš tým, vě dom
si toho, že do má cí tým pře hrá vá, do ká zal ješ tě do po lo ča su vstře lit
tře tí gól a my ved li 3 : 2. Po lo čas byl tedy v náš pro spěch 3 : 2. Bě -
hem pře stáv ky jsme se po vzbu zo va li, že to již ne pus tí me a
do hra je me do ví těz né ho kon ce a že se nám ne smí stát to, co se nám
sta lo v do má cích utká ních a že zá pas do táh ne me do ví těz né ho
kon ce. Dru hou půli náš tým opět za čal vel mi dob ře a kom bi nač ní
hrou si vy tvo řil dal ší na děj né šan ce na vstře le ní bra nek. Jed nu z ta -
ko vých pří ležitos tí se opět po da ři lo pro mě nit v bran ku a náš tým
vedl 4 : 2. V zá vě ru utká ní, vě do mi si své ho ve de ní, asi po le vi la
kon cen t ra ce na še ho týmu na hru a do má cí tým do ká zal vstře lit tře tí 
bran ku a utká ní ješ tě zdra ma ti zo vat. Poté naše mužstvo do má cím
již žád nou pří ležitost ne do vo li lo a náš tým, dá se říct, že za -
slouženě, vy hrál 4 : 3, ko neč ně!!!Takže naše mužstvo ko neč ně
vy hrá lo a máme tak prv ní vý hru v jar ní čás ti sou těže.
In for ma ce po sky tl před se da TJ Ze tor: Šne p fen berg Lukáš

                                                   Zpracovala: Šnepfenbergová L.

Vý sled ky utká ní TJ ZE TOR Pa so hláv ky
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Společenská
kronika

Jubilanti červen
Kratochvílová Apolena        81 let
Šťas t ný Jo sef                 80 let
Krej či řík Mi ro slav           77 let
Ka d líč ko vá Mi la da            74 let
Je doun ko vá Jar mi la         74 let
Wäch te ro vá Anna           73 let
Šne p fen berg Mi lan        72 let
Lan go vá Olga                  72 let
Mi ho ko vá Ele na              68 let
Go lej Mi lan                    67 let
Tu ček Lu bo mír              66 let
Opluš til Bo hu slav          63 let 
Uherková Jitka                62 let 

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně
štěs tí, zdra ví a po ho dy.

Úmrtí

Dne 26. 4. 2015  ze mře la naše spo -
lu ob čan ka a bý va lá člen ka re dakč ní
rady na še ho zpra vo da je

    

     paní Lud mi la Ka či co vá.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -

nou sou strast.
Slabá Alena

Po cta všem ma min kám 

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
dneš ním člán kem si ob jas ní me

možnos ti, jak lze na klá dat s ma jet kem
pro pří pad smr ti. Tedy jak lze podle no -
vé ho ob čan ské ho zá ko ní ku věc od ká zat
či za sáh nout do dě dic tví.

Pro ble ma ti ku dě dic tví upra vu je zák.
č. 89/2012 Sb. Nově je za ve den po jem
tzv. "po ří ze ní pro pří pad smr ti." Do této
ka te go rie řa dí me závěť, dě dic kou
smlouvu a dovětek.

Závěť je od vo la tel ný pro jev vůle,
kte rým zů sta vi tel (ten, kte rý ze mře) pro
pří pad své smr ti osob ně zů sta vu je po díl
na po zůsta los ti. Jed ná se prak tic ky ře če -
no o lis ti nu, kte rou oso ba za své ho živo ta
vy ja dřu je své přá ní či vůli, jak chce roz -
dě  l i t  svů j  ma je  tek a  j iný obsah
pozůstalosti po své smrti. 

Závěť je jed nostran ná a může být se -
psá na vlast ní ru kou nebo cizí ru kou
a po de psá na před svěd ky. Dal ší možnos -
tí je se psat závěť ve řej nou lis ti nou, tedy
nej čas tě ji za sou čin nos ti no tá ře. V obou
způ so bech je roz díl jak per so nál ní tak fi -
nanč ní, neboť u no tá ře s ur či tý mi
vý jim ka mi ne mu sí být pří tom ni svěd ci,
avšak je nut no hra dit cenu za no tář skou
službu.

V pří pa dě úmr tí pak řád ně se psa ná
ne od vo la ná a nej no věj ší závěť "pro mlu -
ví do dě dic tví" a dě dic ké ho ří ze ní.

Dě dic ká smlou va je dvou stran ná
a také se pro je ví v ná sled ném dě dic kém
ří ze ní, neboť zů sta vi tel tou to smlou vou
po vo lá vá dru hou smluv ní stra nu za dě di -
ce a tato svou roli přijímá.

Dě dic ká smlou va opro ti zá vě ti musí
být uza vře na vždy ve for mě ve řej né lis ti -
ny, tedy zejm. u no tá ře a nese tak s se bou
vyš ší po plat ky za zří ze ní opro ti zá vě ti
psané vlastní rukou.

Do vě tek je shod ně se zá vě tí možné
se psat vlast ní ru kou či cizí ru kou se svěd -
ky, ane bo u no tá ře ve řej nou lis ti nou.
V do vět ku lze dě di ci sta no vit pod mín ku,
za kte ré bude dě dit či na pří klad uložit dě -
di ci pří kaz něco vy ko nat. Do vě tek opět
"pro mlu ví do dě dic tví" a ovliv ní po sta -
ve  ní  dě  d i  ců  v  dě  d ic  kém ř í  ze  ní
o po zůsta los ti.

Dal ším úče lem do vět ku může být zří -
ze ní tzv. od ka zu. Od kaz není zá ko nem
řa zen jako v úvo du zmí ně né po ří ze ní pro
pří pad smr ti. Od kaz tedy sto jí vedle tří
uve de ných (závěť, dě dic ká smlou va, do -
vě tek), avšak svý mi účin ky se těmto
pořízením blíží.

Od ka zem zů sta vi tel na ří dí, aby za -
mýš le ná oso ba od ka zov ní ku vy da la
před mět od ka zu. Tato ne sro zu mi tel ná
kon struk ce lze jed no du še vy svět lit na
pří kla du. Zů sta vi tel (ten, kte rý ze mře
a za ne chá po sobě ně ja ký ma je tek) chce
na pří klad od mě nit své ho ka ma rá da, že se 
o něj ve stá ří sta ral a pe čo val. Pro to se pí -
še vlast ní ru kou do vě tek s od ka zem, kde
na ří dí dě di cům, aby ka ma rá do vi vy da li
20.000 Kč. Od ká zat lze zmí ně né fi nanč -
ní pro střed ky, po hle dáv ku nebo věc.

Zá vě rem lze tedy shr nout, že ob čan -
ský zá ko ník upra vu je ví ce ro možnos tí,
jak ovliv nit dě dic tví a osob ně roz hod -
nout ješ tě za živo ta, kdo bude po smr ti
s ma jet kem dis po no vat. Každý způ sob
má své vý ho dy a při je jich se pi su je
vhod né dů klad ně zvážit, kte rý je prá vě
pro daný případ ten nejvhodnější.

Dě dic ký od kaz
a po ří ze ní pro pří pad smr ti

Svá tek ma tek se v růz ných po do bách sla ví po ce lém svě tě. V naší zemi při pa dá je -
jich osla va na dru hou květ no vou ne dě li. V ten to den je zvy kem, že všech ny mat ky jsou 
ob da ro vá ny drob ný mi dá reč ky od svých ra to les tí, vět ši nou ruč ně vy ro be ný mi. 

A prá vě vý ro ba dá reč ků pro ma min ky se sta la tra di cí v míst ní knihov ně. Sem ve
čtvr tek 7. květ na 2015 za ví ta ly děti ze škol ní družiny, aby zde za po mo ci paní kni hov -
ni ce Kra to chví lo vé a paní vy cho va tel ky Žalud ko vé vy ro bi ly pes t ro ba rev né ky tič ky
pro své ma min ky. Prá ce jim šla pěk ně od ruky, a to i díky tomu, že si při vy rá bě ní pro -
zpě vo va ly své ob lí be né pís nič ky. Na ko nec se malí vý tvar ní ci roz hod li, že po tě ší nejen 
ty své, ale i ostat ní ma min ky v naší obci a udě la li vý zdo bu před obec ním úřa dem, kte rá 
se jim ve li ce po ved la. 

Své dár ky pak děti moh ly pře dat ma min kám v ne dě li 10. květ na. V ten to den snad
na svou ma min ku ne za po mně li ani do spě lí. 

Den ma tek je zná mý a ce lo svě to vě roz ší ře ný svá tek. Svůj den však mají i ot co vé.
U nás se Den otců ob vyk le sla ví tře tí červ no vou ne dě li. 

Simona Jelénková


