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Okén ko sta ros ty
Vážení spo lu ob ča né,

se tká vá me se spo lu po pr vé v no vém roce, a tak pře ji nám
všem, aby ten to rok byl pro nás všech ny dob rým rokem.

Naše obec vstu pu je do roku 2015 s roz počto vým pro vi zo -
riem, tzn., že bude hos po da řit s peněžními pro střed ky podle
roz počtu roku 2014 tak, aby bylo za jiš tě no ply nu lé roz počto vé
hos po da ře ní obce. Běžné vý da je, nut né opra vy, mzdo vé vý da je,
plat by daní a po plat ků apod. musí být za cho vá ny v po třeb ných
vý ších podle smluv a po třeb ply nu lé ho roz počto vé ho hos po da ře -
ní obce v prv ních mě sí cích roku 2015, a to až do doby schvá le ní
řád né ho roz počtu obce. Obec nyní při pra vu je roz po čet na rok
2015, kte rý by za stu pi tel stvo moh lo schvá lit kon cem úno ra pří -
pad ně za čát kem mě sí ce břez na. Po jeho schvá le ní vás bu de me
o schvá le ných in ves ti cích a fi nan cích in for mo vat.

O tom, co se v naší obci udá lo cel kem za po sled ní vo leb ní
ob do bí 2010 - 2014, jste byli in for mo vá ni pro střed nic tvím
zpra vo da je na pod zim 2014, a to mým před chůd cem p. To má -
šem In grem. Mys lím, že není nut né toto zde zno vu opa ko vat. 

Takže jen v krát kos ti, co se udá lo po vol bách. Na kon ci roku
2014 schvá li lo Za stu pi tel stvo obce Pa so hláv ky dvě Obec ně zá -
vaz né vy hláš ky (OZV), kte ré pla tí od no vé ho roku, tedy od led na
2015. Prv ní z nich - Obec ně zá vazná vy hláš ka č. 1/2014, kte rou se
za ka zu je na úze mí obce Pa so hláv ky pro vo zo vat vý her ní hra cí pří -
stro je, in ter ak tiv ní vi deo lo ter ní ter mi ná ly a jiné po dob né hry
po vo le né podle §50, odst. 3, zá ko na č. 202/1990 Sb., o lo te ri ích
a ji ných po dob ných hrách, ve zně ní poz děj ších před pi sů, na pl ni la
míst ní re fe ren dum, ve kte rém si ob ča né od sou hla si li zá kaz "vý her -
ních hra cích au to ma tů" na ce lém úze mí obce Pa so hláv ky, tedy pro
ka tast rál ní úze mí Pa so hláv ky a Mu šov. Do té doby pla til ten to zá -
kaz pou ze pro k. ú. Pa so hláv ky. Až na jed no po vo le ní byla ostat ní
po vo le ní vy da ná Mi nis ter stvem vni t ra již zru še na. O zru še ní to ho -
to vede mi nis ter stvo vni t ra správ ní ří ze ní, pro ti zru še ní bylo
po dá no od vo lá ní a toto nyní leží k roz hod nu tí u roz kla do vé ko mi -
se. Dou fá me, že i toto po sled ní bude zru še no v brz ké době.

Dru hou vy hláš kou je Obec ně zá vazná vy hláš ka č. 2/2014
o míst ním po plat ku za pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru,
pře pra vy, tří dě ní, využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů.
Po pla tek za od pad zů stá vá i pro rok 2015 ve výši 500 Kč na po -
plat ní ka, ale stej ně tak jsou z to ho to po plat ku možné úle vy. Prv ní
z nich je, že od po plat ku jsou osvo bo ze ny děti v roce na ro ze ní
a dále v roce, ve kte rém do sáh nou jed no ho roku. Dal ší úle va je pro
naše se ni o ry, kte ří od roku, ve kte rém do sáh nou 70 let, mají sle vu
ve výši 20%, tj. 100 Kč. Dále každý po plat ník, kte rý se za po jil do
tzv. ISNO (In te li gent ní sys tém na klá dá ní s od pa dy) má sle vu na
po plat ku 100 Kč. O dal ší sle vu na po plat ku za od pad se již musí
ob ča né za sloužit sami. Ten, kdo bude oprav du dob ře tří dit, může
zís kat dal ší sle vu na po plat ku, a to až do ma xi mál ní výše 350 Kč.
A toto je už na nás sa mot ných. Ne mu sím jis tě zdů raz ňo vat, že
likvi da ce od pa du, kte rý zatěžuje naše život ní pro stře dí, je stá le
dražší a nej lep ší ces tou k je jí mu zlev ně ní je dů klad né vy tří dě ní od -
pa du, kte rý je možné zpe něžit a dále využít. Nyní krát ká

re ka pi tu la ce. Pro při hlá še ní do ISNO je nut né při hlá sit všech ny
oso by, kte ré bu dou na da ném sta no viš ti tří dit. Tedy po kud v domě
byd lí čty ři oso by, musí se při hlá sit každá z nich. Po při hlá še ní je
vel mi užiteč né ově řit si u spo leč nos ti STKO, že je vše v po řád ku
a vy tří dě ný od pad se správ ně na čí tá. Nej vět ší sle vu ob ča né zís ka jí,
když bu dou co nej lé pe tří dit. Vý po čet podle in for ma cí pra cov ní ků
STKO vy chá zí z po měr né ho množství od pa du ko mu nál ní ho, plas -
tů a pa pí ru. Ale vý sle dek ovliv ní i vy tří dě né sklo, kov a jiný od pad. 
Ovšem lidé ne do sáh nou nej lep ší ho vý sled ku tak, že bu dou shá nět
cizí od pad ani tak, že ho bu dou vy ha zo vat na mís tech, kam od pad
ne pa t ří. Záleží na tom, aby co nej lé pe vy tří di li od pad, kte rý sami
vy pro du ku jí. Čas tou chy bou, kte rá se dělá, a má vý znam ný vliv na
úle vu na po plat ku, jsou po lo prázd né ná do by při sta vo va né ke svo -
zu nebo ne po šla pa né oba ly, jako jsou např. PET lah ve, kra bi ce od
mlé ka atd. Úle vy na po plat ku totiž nejsou nic ji né ho než sčí tá ní
a ode čí tá ní pří jmů a ná kla dů. Po kud ob sloužení jed né ná do by sto ji
cca 22 Kč, a dru hot ných su ro vin je v ná do bě (po pel ni ci) pou ze za
cca 12 Kč, což od po ví dá ná do bě s ne se šla pa ný mi PET lah ve mi,
o úle vě po plat ku zde nemůže být řeč, pro tože ná kla dy 22 Kč mí nus 
pří jmy 12 Kč rov ná se 10 Kč, kte ré zbý vá do pla tit. A za vý syp
každé ná do by se pla tí, jako by byla plná! Z toho ply ne vý zva pro
vás, ob ča ny, "NEP LAŤTE ZA VZDUCH!".

Po řád se mlu ví o pe ně zích, jako by o nic ji né ho ne šlo, nicmé ně
ne smí me za po mí nat na pod sta tu tří dě ní od pa dů, kte rou je ochra na
život ní ho pro stře dí. Pri már ním cí lem ISNO není až tak úspo ra pe -
něz, i když to tak vět ši na z nás chá pe, ale snížení pro duk ce
netří dě ných od pa dů! K tomu, aby se tří di lo více, ISNO využívá
všech ny možné mo ti vač ní pro střed ky, tj. kdo efek tiv ně tří dí od pa dy, 
pla tí za ně méně. Cel kem nás mrzí, když ně kdo řek ne, že ne bu de tří -
dit od pa dy jen pro to, že jeho úle va na po plat ku je men ší než če kal.
Úle va by měla být chá pá na jako po dě ko vá ní za eko lo gic ký pří stup
k pří ro dě a ne jako hlav ní dů vod, proč tří dit od pad…

Sku teč né ná kla dy na svoz od pa du se vy po čí tá va jí vždy za
před mi nu lý ka len dář ní rok, tj. pro rok 2015 se vy chá zí z ná kla dů
roku 2013. Sku teč né ná kla dy toho roku na sběr a svoz netří dě né ho
od pa du, kte ré obec za pla ti la, byly 700.618 Kč, z toho ná klad na
po plat ní ka byl 893 Kč, rok pře de šlý to bylo 705.600 Kč a na po -
plat ní ka 905 Kč a ješ tě rok zpět ně to bylo 735.645 Kč a na
po plat ní ka tedy 960 Kč. Z toho vy plý vá, že ná kla dy na po plat ní ka
se bě hem po sled ních tří let snížily, a obec ze své ho roz počtu už ne -
do plá cí to lik. Dou fá me, že v tom to tren du bu de me na dá le
po kra čo vat a tyto ná kla dy snižovat.
Zá vě rem pár upo zor ně ní a in for ma cí:

- sou čas ně se zpra vo da jem bys te měli obdržet ka len dář
STKO  s ter mí ny na sběr a svoz od pa du

- vedle pro dej ny COOP je kon tej ner na ob le če ní, tex til
a boty, ale v prů bě hu roku je sa mo zřej mě možné využít
i možnost sbír ky pro cha ri tu, kte rou každo roč ně za jišťuje -
me ve spo lu prá ci s Di a ko nií Brou mov, o ter mí nu jsou ob ča -
né včas in for mo vá ni

- využívej te kon tej ne ry na bi o od pad, i toto má vliv na tří dě ní
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Z jed ná ní rady a za stu pi tel stva 
- nově do po pel nic ne pa t ří prázd né ple chov -

ky, ty od ná šej te na sběr ný dvůr, kam ostat ně
můžete od nést vše, co do po pel nic ne pa t ří

- ne ob těžujte pá le ním od pa dů své oko lí!
V tom to ob do bí, kdy se topí, se ko li krát
nedá po ves ni ci vy jít na pro cház ku, pro -
tože to, co ně kte rým vy chá zí z ko mí nů, se
vážně nedá dýchat!

- na dět ské hřiš tě ne choď te se psy a ne od ha -
zuj te špač ky, hra jí si tam totiž děti!

Pro voz ní doba sběr né ho dvo ru:
stře da, pá tek: 15,00 - 18,00 hod.
so bo ta:       9,00 - 12,00 hod.

Pro voz ní doba knihov ny:
úte rý: 15,00 - 17,30 hod.
čtvr tek: 16,00 - 18,30 hod.

Důležitá te le fon ní čís la:
IZS 112
Policie 158
První pomoc 155
Hasiči 150

Hlá še ní po ruch:
Elek tři na (EON) 800 22 55 77
Voda (VaK Břec lav) 519 304 611
Te le fon (O2) 800 02 02 02

Pře ji vám všem v dal ších mě sí cích roku
2015 hod ně zdra ví, štěs tí, lás ky a po ho dy.

Martina Dominová

Rada obce na své schů zi dne 10. 11. 2014

Schvá li la:
- re a li za ci stav by dle před ložené PD "Re kre ač ní dům - bun ga lov", na po zem ku p.
č. st. 292 v k. ú. Mu šov, a při po je ní stav by k dis tri buč ní síti vo do vo du v are á lu
ATC Mer kur,

- do da tek č. 1 ke spi so vé mu a skar tač ní mu řádu pro Obec ní úřad Pa so hláv ky,
v sou la du s do tač ní mi pro gra my,

- bez plat ný pro ná jem kul tur ní ho domu pro po řá dá ní Bab ských hodů dne
15. 11. 2014 a pro se tká ní se ni o rů dne 22. 11. 2014, pro se tká ní se ni o rů se
pro mí jí úhra da za ener gie, a dále po vo lu je vý jim ku z noč ní ho kli du při po řá -
dá ní Bab ských hodů do 03,00 hod.,

- uza vře ní smlou vy č. 14223926 o po skyt nu tí pod po ry ze Stát ní ho fon du
život ní ho pro stře dí ČR v rám ci Ope rač ní ho pro gra mu Život ní pro stře dí
mezi obcí Pa so hláv ky a Stát ním fon dem život ní ho pro stře dí ČR, na akci
"Mok řa dy Pa so hláv ky",

- jme no vá ní likvi dač ní ko mi se ve složení - MVDr. Mi ro slav Sed lák, Ro man
Mi ku lá šek, Ing. Ale na Man dá ko vá,

- od mě ny účin ku jí cím na "Vá noč ním jar mar ku a roz svě co vá ní vá noč ní ho
stro mu v Pa so hláv kách" ve výši 9.300 Kč,

- uza vře ní do dat ku č. 1 ke smlou vě o vý ko nu funk ce čle na do zor čí rady mezi
Pa so hláv skou re kre ač ní s. r. o. a A. M.

Vza la na vě do mí:
- žádost spo leč nos ti HBH Pro jekt spol. s. r. o. o vy já d ře ní k do ku men ta ci pro

územ ní roz hod nu tí stav by "I/52 Pa so hláv ky - úpra va sty ko vé křižovat ky"
a tuto po stu pu je k pro jed ná ní na za se dá ní ZO,

- do pis ná měst ka mi nis t ra fi nan cí JUDr. On dře je Zá vod ské ho, Ph.D., na
stížnost obce Pa so hláv ky ve věci pro dle ní zru še ní vy da ných po vo le ní k pro -
vo zo vá ní lo te rií a ji ných po dob ných her na úze mí obce Pa so hláv ky,

- roz su dek Kraj ské ho sou du v Brně o za mít nu tí žalo by Obce Pa so hláv ky o ur če ní
vlast nic tví k po zem ku p. č. 5073/2 k. ú. Pa so hláv ky, kte rou se obec do má ha la
zpět vze tí po zem ku od MUDr. Vla di mí ra Ho loub ka pro ne pl ně ní ujed ná ní kup ní
smlou vy,

- do pis Kraj ské ho úřa du Ji ho mo rav ské ho kra je, od bor územ ní ho plá no vá ní
a sta veb ní ho řádu, o prů bě hu ří ze ní ve věci od vo lá ní obce pro ti vy da né mu do -
da teč né mu po vo le ní stav by "In for mač ní tu ris tic ké cen t rum na po zem ku
p. č. 5148 v k. ú. Mu šov",

- ná vrhy vo leb ních stran na čle ny do fi nanč ní ho a kon t rol ní ho vý bo ru a před -
klá dá tyto ke schvá le ní na za stu pi tel stvu obce,

- stažení vý zvy k před ložení na bíd ky na ve řej nou za káz ku na sta veb ní prá ce
"Re kon struk ce a do pl ně ní ve řej né ho osvět le ní se snížením jeho ener ge tic ké
ná roč nos ti". Po do pl ně ní a upřes ně ní tech nic kých pod mí nek bude opě tov ně
vy hlá še na v roce 2015.

Sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti GE PRO STAV ener gy s. r. o. se změ nou

umís tě ní slou pů el. ve de ní, o kte rou je požádal Vi nofrukt, a. s., z dů vo du za -
cho vá ní prů jez du ze mě děl ských stro jů s ohle dem na je jich tech nic ké pa ra -
me t ry,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti ELING CZ s. r. o., s umís tě ním ka be lu NN
v míst ní ko mu ni ka ci na po zem ku 5054/2 k. ú. Pa so hláv ky při stav bě "Pa so -
hláv ky, přel. k. NN, Jed no ta".

Ne schvá li la:
- pro ná jem čás ti po zem ku p. č. 5161 v k. ú. Mu šov na zá kla dě žádos ti J. F.

z Brun tá lu. Obec v dané lo ka li tě ne pro na jí má po zem ky k re kre ač ním úče -
lům.

Rada obce na své schů zi dne 8. 12. 2014
Schvá li la:

- smlou vu o pod mín kách od bě ru po vr cho vé vody a pla teb za ten to od běr pro
rok 2015 mezi Po vo dím Mo ra vy, s. p., Brno, Dře vař ská 11, PSČ 600 00 a
obcí,

- na zá kla dě žádos ti TJ Ze tor bez plat né za půj če ní kul tur ní ho domu pro po řá dá -
ní Sil vestrov ské ta neč ní zá ba vy 31. 12. 2014 a vý jim ku z noč ní ho kli du do
03,00 hod.,

- roz počto vý vý hled obce Pa so hláv ky do roku 2018,
- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce 17. 12. 2014 v 18,00 hod.

Sta tis ti ka obce
k  1. 1. 2015

Okénko starosty

Počet obyvatel:
Cel kem oby va tel             743
Do spě lí                               612
Do spě lí - muži                  289
Dospělí - ženy                  323 
Děti (15 - 18 let)                     26            
Děti (15 - 18 let) - chlap ci       13             
Děti (15-18 let) -  dív ky            13  
Děti (do 15 let)                     105            
Děti (do 15 let) - chlap ci         62
Děti (do 15 let) - dívky        43  
Prů měr ný věk oby va tel   38,92
Po hyb oby va tel:        
Při hlá še no        25                             
Od hlá še no                             11                
Na ro ze no                                   8
Úmr tí                                        8

Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Plat ba za pro na ja tý po ze mek je splat ná
do 30. 1. 2015.

Po pla tek za psa je splat ný do 31. 3. 2015
a činí 100 Kč.

                                            Alena Slabá

Informace OÚ
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Uložila:
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná jem čás ti

po zem ku p. č. 3163/729 v k. ú. Mu šov o vý mě ře 1 260 m2,
ostat ní plo cha - ze leň, na zá kla dě žádos ti p. J. T., Dol ní
Věs to ni ce.

Sou hla sí:
- s re a li za cí stav by dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce

"Li sov na s uby to vá ním", "Pří poj ka pit né vody a splaš ko vé
ka na li za ce" na po zem cích p. č. 5051/1 a 5051/26 v k. ú. Pa -
so hláv ky, s na po je ním stav by na vo do vod ní řad i na ve řej -
nou ka na li za ci přes po ze mek p. č. 5051/1 k. ú. Pa so hláv ky
a s na po je ním stav by na splaško vou ka na li za ci,

- s uza vře ním do ho dy o údržbě po zem ních ko mu ni ka cích
v zim ním ob do bí s p. J. S. v pří pa dě sně ho vé ka la mi ty.

Ne sou hla sí:
- s po skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku jako spo lu účast na vy -

dá ní brožury v rám ci pro jek tu re a gu jí cí ho na ros tou cí po čet 
trest ných činů dle na bíd ky spo leč nos ti IV - Na kla da tel ství
s. r. o., Pra ha.

Vza la na vě do mí:
- pl ně ní roz počtu obce za ob do bí le den - lis to pad 2014.

Zří di la ko mi si:
- Ko mi se pro kul tu ru a sport.

Rada obce na své schů zi dne 17. 12. 2014
Schvá li la:

- zá měr obce č. 8/2014 na pro ná jem po zem ků a sta veb ve
vlast nic tví obce ob chod ní spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre -
ač ní s. r. o. dle pří lo hy a uklá dá obec ní mu úřa du zve řej ně ní
to ho to zá mě ru,

- na zá kla dě žádos ti MDP GEO, s. r. o., Lu ha čo vi ce, uza vře -
ní smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne č. HO -
014330029504/002 mezi Obcí Pa so hláv ky a E.ON Dis tri -
bu ce, a. s. Čes ké Bu dě jo vi ce, k umís tě ní ka be lu NN na po -
zem ku p. č. 5051/1 v k. ú. Pa so hláv ky, ke stav bě
"Pa so hláv ky, příp. kNN, Br ve ník",

- po vod ňo vou ko mi si ve složení Mar ti na Do mi no vá,
Ing. Ale na Man dá ko vá, Du šan Fer by, Ro man Mi ku lá šek,
MVDr. Miroslav Sedlák.

Pro jed na la:
- žádost spo leč nos ti O2 Czech Re pub lic a. s., Pra ha 4, o pro ná -

jem čás ti po zem ku p. č. 5000 v k. ú. Mu šov za úče lem umís tě -
ní vy sí la cí věže a zá klad no vé sta ni ce a uložila sta rost ce vy zvat 
žada te le k do pl ně ní své žádos ti o dal ší pod kla dy pro vy já d ře ní 
obce k pro nájmu - územ ně plá no va cí do ku men ta ci.

Za stu pi tel stvo obce na svém za se dá ní 26. 11. 2014
Schvá li lo:

- vo leb ní ko mi si pro vol bu čle nů fi nanč ní ho a kon t rol ní ho
vý bo ru ve složení: Ing. Vác lav Eli áš, Jan Duda a Du šan
Fer by,

- hla so vá ní čle nů taj nou vol bou,
- fi nanč ní vý bor v po čtu pěti čle nů, ve složení: před se da -

To máš Ingr, čle no vé - Ros ti slav Dubš, Zdeň ka Sed lá ko vá,
Bc. Si mo na Je lén ko vá, Ru dolf Ku če ra,

- kon t rol ní vý bor v po čtu pěti čle nů, ve složení: řed sed ky ně - 
Vla di mí ra Bin de ro vá, čle no vé - Bc. Sta nisla va Šne p fen -
ber go vá, Zdeň ka Ka d líč ko vá, Bc. Mar ta Man din co vá,
Lukáš Šne p fen berg,

- mě síč ní od mě ny ne u vol ně ným čle nům za stu pi tel stva obce
s účin nos tí od 1. 12. 2014 ve výši: člen ZO 460 Kč, člen
rady 1.580 Kč, před se da vý bo ru, ko mi se 760 Kč, člen vý -
bo ru, ko mi se 610 Kč.

- uza vře ní Směn né smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč -
nos tí OPENRE A LI TY, sprá va ne mo vi tos tí, s. r. o., Brno,

na smě nu po zem ku p. č. st. 834 o vý mě ře 7 m2, (ostat ní plo -
cha), v k. ú. Pa so hláv ky, kte rý vzni kl od dě le ním z po zem ku 
p. č. 5053/2, dle ge o me t ric ké ho plá nu č. 410 - 524/2004 ze
dne 21. 7. 2004, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po ze -
mek p. č. 5051/85 o vý mě ře 11 m2 (ostat ní plo cha), v k. ú.
Pa so hláv ky, ve vlast nic tví spo leč nos ti OPENRE A LI TY,
sprá va ne mo vi tos tí, s. r. o., Brno,

- roz počto vé opat ře ní č. 5/2014.
- To má še Ing ra jako ur če né ho za stu pi te le za Obec Pa so hláv -

ky pro ko mu ni ka ci s po ři zo va te lem územ ní ho plá nu obce
Pa so hláv ky, kte rým je Měst ský úřad Po ho ře li ce.

De le go va lo:
- pro vo leb ní ob do bí 2014 - 2018 na val né hro ma dy spo leč -

nos ti "Mi ku lov sko - desti nač ní spo leč nost" jako své ho zá -
stup ce sta rost ku obce. Pro pří pad, že by se sta rost ka obce
ne moh la z vážných dů vo dů jed ná ní val né hro ma dy zú čast -
nit, de le gu je za stu pi tel stvo obce jako ná hrad ní ka mís tosta -
rost ku obce a do or gá nů této spo leč nos ti ná sle dov ně:
vý kon ná rada - Mar ti na Do mi no vá, DiS., do zor čí rada -
Ing. Ale na Man dá ko vá,

- pro vo leb ní ob do bí 2014 - 2018 na val né hro ma dy spo leč -
nos tí Vo do vo dy a ka na li za ce Břec lav, a. s., STKO spol.
s r. o. Mi ku lov, Vi nofrukt a. s. Dol ní Du na jo vi ce a spo leč -
nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., jako své ho zá stup ce sta rost -
ku obce. Pro pří pad, že by se sta rost ka obce ne moh la
z vážných dů vo dů jed ná ní val né hro ma dy zú čast nit, de le gu -
je za stu pi tel stvo obce jako ná hrad ní ka mís tosta rost ku obce,

- pro vo leb ní ob do bí 2014 - 2018 zá stup ce Obce Pa so hláv ky
do dob ro vol né ho svaz ku obcí "Čis tá Jih la va", dob ro vol né -
ho svaz ku obcí "Mi ku lov sko", dob ro vol né ho svaz ku obcí
"Čist ší střed ní Po dy jí" a dob ro vol né ho svaz ku obcí "Cyk -
lis tic ká stez ka Brno - Ví deň, sta rost ku obce. Pro pří pad, že
by se sta rost ka obce ne moh la jed ná ní dob ro vol né ho svaz ku 
obcí "Čis tá Jih la va", dob ro vol né ho svaz ku obcí "Mi ku lov -
sko", dob ro vol né ho svaz ku obcí "Čist ší střed ní Po dy jí"
a dob ro vol né ho svaz ku obcí "Cyk lis tic ká stez ka Brno - Ví -
deň" zú čast nit, deleguje zastupitelstvo obce jako
náhradníka místostarostku obce.

Za stu pi tel stvo obce na svém za se dá ní 17. 12. 2014
Schvá li lo:

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 1/2014, kte rou se za ka zu je
na úze mí obce Pa so hláv ky pro vo zo vat vý her ní hra cí pří -
stro je, in ter ak tiv ní vi deo lo ter ní ter mi ná ly a jiné po dob né
hry po vo le né podle §50, odst. 3, zá ko na č. 202/1990 Sb.,
o lo te ri ích a ji ných po dob ných hrách, ve zně ní poz děj ších
před pi sů,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 2/2014 o míst ním po plat ku
za pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě -
ní, využívá ní a od stra ňo vá ní komunálních od pa dů,

- roz počto vé pro vi zo ri um Obce Pa so hláv ky tak, že do doby
schvá le ní řád né ho roz počtu obce na rok 2015 se bude roz -
počto vé hos po da ře ní obce ří dit ob je mem pří jmů a vý da jů
roz počtu schvá le né ho pro rok 2014. Vý da je v době roz -
počto vé ho pro vi zo ria ne smí pře kro čit 30% cel ko vé ho roč -
ní ho roz počtu. Nad rá mec roz počto vé ho pro vi zo ria bude
hra ze no pl ně ní na zá kla dě uza vře ných smluv ních vzta hů
z mi nu lých let a dále in ves tič ní vý da je na akci "Mok řa dy
Pa so hláv ky" ve výši 1,7 mil. Kč. Roz počto vé pří jmy a vý -
da je usku teč ně né v době roz počto vé ho pro vi zo ria se stá va -
jí pří jmy a vý da ji roz počtu po jeho schvá le ní.

Re vo ko va lo:
- usne se ní Za stu pi tel stva obce Pa so hláv ky ze dne

10. 9. 2014, bod č. 2) - vklad do zá klad ní ho ka pi tá lu spo leč -
nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o. z dů vo du změn v ná vaz -
nos ti na nový ob čan ský zá ko ník.

Z jed ná ní rady a za stu pi tel stva obce
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Obec Pa so hláv ky se v loň ském roce při hlá si la do pro jek tu
"Gra mot nost není je nom čte ní", kte rý 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. Jed ná se 
o fi nanč ní, po čí ta čo vou, spo tře bi tel skou, práv ní gra mot nost
a zá kla dy pod ni ká ní. Pod po ře no bude cel kem 600 osob,
200 osob v každém kra ji. V Ji ho mo rav ském kra ji: Bře zí,
Hloho vec, Hostě ra di ce, Nen ko vi ce, Pa so hláv ky. Ve Zlín ském
kra ji se za po ji ly obce: Ba bi ce, Březo lu py, Bře zo vá, Po po vi ce
a Tu pe sy. V Par du bic kém kra ji to jsou obce: Bělá nad Svi ta vou, 
Bys tré, Měs teč ko Tr náv ka, Se bra ni ce, Te le cí.

Cí lo vou sku pi nou pro jek tu jsou oby va te lé obcí z výše uve -
de ných kra jů, kte ré mají méně než 2 000 oby va tel. Vzdě lá va cí
po tře by oby va tel ma lých obcí čas to 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 ně. Účast ní ci vze jdou z řad těch, kte ří bu dou
chtít či po tře bo vat ten to han di cap pře ko nat a zvý šit svo ji kva li -
fi ka ci, gra mot nost, uplat ni tel nost na trhu prá ce a roz ší řit si zna -
los ti o možnos tech pod ni ká ní pro střed nic tvím vzdě lá va cích
mo du lů a in di vi du ál ních kon zul ta cí s lek to ry.

Cí lo vá sku pi na bude he te ro gen ní sku pi nou lidí v pro duk -
tiv ním věku – mo hou ji tvo řit ne za měst na ní, lidé na MD/RD,
oso by, kte ré zvažují se bez a měst ná vá ní for mou pod ni ká ní.
Dále se bude jed nat o účast ní ky, kte ří řeší otáz ky a pro blé my
z ob las ti fi nan cí či prá va nebo ty, kte ří vlast ní či chtě jí vlast -
nit a pl no hod not ně využívat IT za ří ze ní (chyt ré te le fo ny,
table ty).

Ter mí ny jed not li vých kur zů bu dou te prve vy psá ny, v Pa so -
hláv kách by měly pro bí hat v mě sí cích du ben - kvě ten. Kdo
z ob ča nů má zá jem zú čast nit se těch to kur zů, může se již nyní
při hlá sit na obec ním úřa du, v jehož pro sto rách kur zy bu dou
i pro bí hat. Ka pa ci ta míst je ome ze ná z dů vo du IT tech ni ky.  Ob -
čer stve ní za jiš tě no pro re zer vo va ný po čet zá jem ců.

Ten to pro jekt je spo lu fi nan co ván z Ev rop ské ho so ci ál ní ho
fon du a stát ní ho roz počtu Čes ké re pub li ky.

Gramotnost není jenom čtení

Ro din ný zá vod
Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,

jižní Mo ra va je in spi ra tiv ní kraj, je opě -
vo va ná v pís ních, li te rár ních dí lech, a jak 
jis tě víte, v ne dáv né době vzni kl také te -
le viz ní se ri ál Vi na ři, kte rý na lé zá in spi -
ra ci v míst ním ko lo ri tu. Jižní Mo ra va
však byla též in spi ra cí pro tvůr ce ob čan -
ské ho zá ko ní ku, a to kon krét ně při tvor -
bě práv ní úpra vy tzv. ro din né ho zá vo du,
kte rý je upra ve ný v § 700 až § 707 ob čan -
ské ho zá ko ní ku.

Zá ko no dár ce měl tě mi to usta no ve -
ní mi v úmys lu upra vit vzta hy uvnitř ro -
di ny, kte ré vzni ka jí při hos po da ře ní
a spo leč né prá ci na vi ni ci, ale nejen
tam. 

Ro din ný zá vod vznik ne, jest liže
v něm spo leč ně pra cu jí manželé nebo
ale spoň s jed ním z manželů i je jich pří -
buz ní až do tře tí ho stup ně nebo oso by
s manžely se švagře né až do dru hé ho

stup ně, a je ve vlast nic tví ně kte ré
z těch to osob, aniž mezi nimi exis tu je
ně ja ká smlou va. Ta ko vé vzta hy však
ne mu sí vzni kat jen při pěs to vá ní révy,
ale i v ji ných pro vo zech např. v po hos -
tin ství či v ze mě děl ství. Jako pří klad
bych mohl uvést vi ni ci, kte rá je ve
vlast nic tví nej star ší ho čle na ro di ny,
děda, kte rý nej lé pe ovlá dá vý ro bu vína. 
Při této vý ro bě mu však po má ha jí jeho
děti a vnou ča ta, kdy spo leč ně pak tvo ří
ro din ný zá vod. 

Práv ní úpra va ro din né ho zá vo du pak
sta no ví, že čle no vé ro di ny zú čast ně ní na
pro vo zu ro din né ho zá vo du se po dí le jí na
zis ku z něho i na vě cech z to ho to zis ku
na by tých, jakož i na pří růst cích zá vo du v
míře od po ví da jí cí množství a dru hu své
prá ce. A dále se také uvá dí, že roz hod nu -
tí o použití zis ku z ro din né ho zá vo du
nebo jeho pří růst ků, jakož i roz hod nu tí

tý ka jí cí se záležitos ti mimo ob vyk lé hos -
po da ře ní včet ně změn zá klad ních zá sad
zá vod ní ho pro vo zu nebo jeho za sta ve ní
se při jí ma jí vět ši nou hla sů čle nů ro di ny
zú čast ně ných na pro vo zu ro din né ho zá -
vo du.

Můžeme tedy uzavřít, že zá kon chrá -
ní ty, kte ří se po dí le jí na pro vo zu svou
pra cí tak, že jim náleží po díl na zis ku
a prá vo roz ho do vat. V na šem pří pa dě
tedy děd, ač nej star ší a nej zku še něj ší,
nemůže sám roz hod nout např. o pro de ji
vi ni ce a musí se shod nout vět ši na čle nů
ro din né ho zá vo du.     
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Štěs tí a zdra ví vin šu je me vám
Dob ro čin nou akci Tříkrá lo vá sbír ka

po řá dá každo roč ně Cha ri ta ČR. Sku pin ky
ko led ní ků, do pro vod né akce i dis tri buci
po klad ni ček pak or ga ni zu jí jed not li vé
míst ní Cha ri ty, čas to ve spo lu prá ci
s farnost mi, ško la mi či růz ný mi mlá -
dež nickými or ga ni za ce mi. V naší obci již
po pat nác té or ga ni zo va la sbír ku řím sko ka -
to lic ká far nost v so bo tu 10. led na 2015
v od po led ních ho di nách.

Tra dič ně jsme vy tvo ři li čty ři sku pin -
ky ko led ní ků. Za těch 15 let nám už
ko led ní ci hod ně po vy rost li. Cel kem se
v le toš ním roce na po moc po třeb ným vy -
bra lo 15 609 Kč, což je o více než
1 000 Kč více než vlo ni. Dě ku je me Vám
všem, kte ří jste ote vře li své dve ře i srd ce
a při spě li ja kou ko liv část kou.Výtěžek je
ur čen na po moc ne moc ným, han di ca po -
va ným, se ni o rům, mat kám s dět mi v tís ni
a dal ším ji nak so ci ál ně po třeb ným sku pi -
nám lidí, a to zejmé na v re gi o nech, kde
sbír ka pro bí há. Nejmé ně de se ti na vý no -
su sbír ky je každo roč ně ur če na také na
hu ma ni tár ní po moc do za hra ni čí. 

Vaše dary bu dou na Břec lav sku využity
na roz voj a re a li za ci těch to pro jek tů:
n Cha rit ní ošet řo va tel ská služba - za -

bez pe ču je od bor nou zdra vot ní péči
li dem v je jich při ro ze ném do má cím
pro středí 

n Cha rit ní pe čo va tel ská služba - služba
po sky to va ná se ni o rům a zdra vot ně
po stiženým ob ča nům, kte ří z růz ných
dů vo dů po tře bu jí k za jiš tě ní běžného
živo ta po moc dru hé oso by

n Do mov sv. Agá ty pro mat ky s dět mi
- po má há mat kám s dět mi v kri zo -
vých si tu a cích

n Dob ro vol nic ké cen t rum při OCH
Břec lav - ko or di nu je a me to dic ky
vede dob ro vol nic kou po moc

n Níz ko pra ho vé den ní cen t rum pro
lidi bez do mo va a Azy lo vý dům pro
muže a ženy po sky tu je služby li dem, 
je jichž so ci ál ní a život ní úro veň si to
vyžadu je

n Far ní cha ri ty -  dob ro vol ná po moc so -
ci ál ně sla bým a po třeb ným li dem
v nou zi

n Hu ma ni tár ní po moc při ne na dá lých
udá los tech u nás i v za hra ni čí

n Pod po ra vzni ku a roz vo je so ci ál ně
ak ti vi zač ní služby pro ro di ny s dět mi

Pro jek ty pod po ře né z Tříkrá lo vé sbír ky
2014:
n sta veb ní úpra vy v Do mo vě sv. Agá -

ty Břec lav pro mat ky s dět mi, kte rý
po má há mat kám s dět mi v kri zo vých 
si tu a cích

n pod po ra roz vo je a čin nos ti dob ro -
vol nic kých far ních cha rit 

n lé čeb né a zdra vot ní vý da je na závažné 
ope ra ce chu dých ukra jin ských dětí

n pod po ra roz vo je Cen t ra Hip po p kra -
tes v Mol dav sku v ob las ti do má cí
pe čo va tel ské služby.

Ješ tě jed nou dě ku ji jmé nem svým
i Ob last ní cha ri ty Břec lav všem, kte ří vlíd -
ně při ja li ko led ní ky a při spě li do je jich
po klad ni ček. Stej né díky pa t ří i sa mot ným 
ko led ní kům, kte ří vě nu jí ne zišt ně svůj čas 
ve pro spěch po mo ci dru hým.

Lenka Ferbyová

Tříkrá lo vá sbír ka 2015

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
dnes se spo leč ně po dí vá me na pro -

ble ma ti ku sou sed ských vzta hů a ká ce ní
či oře zá vá ní stro mů. Nový ob čan ský zá -
ko ník ("NOZ") se této ob las ti vě nu je.
Můžeme ji roz dě lit na dva okru hy - pře -
sah sou se do va stro mu či keře, ane bo
ká ce ní vlast ní ho stro mu.

Nej prve k pře sa hům od sou se da. Pak -
liže sou sed má v blíz kos ti mého po zem ku
vzrost lý strom, kte rý svý mi vět ve mi pře -
sa hu je přes plot na mou za hra du, mohu se
tomu brá nit. Zá kon v ust. § 1016 však
vyžadu je ná sle du jí cí pod mín ky:

1.  Je nut no sou se da nej prve pí sem ně 
vy zvat, aby vět ve od stra nil sám.

2. Strom, vět ve či pří pad ně ko ře ny
pů so bí ško du nebo jiné obtíže.
Ško da či obtíže jsou závažněj ší
než zá jem na za cho vá ní stro mu
v pů vod ní po do bě.

Vznik ško dy či ji ných obtíží je
důležitou pod mín kou a je nut no, aby tyto
obtíže byly ur či té in ten zi ty. Po kud jsou
obě pod mín ky spl ně ny, pak mohu podle
§ 1016 NOZ še tr ně a ve vhod né roč ní
době od stra nit ko ře ny nebo vět ve.

Vhod nou roč ní do bou se zpra vi dla
chá pe ob do bí ve ge tač ní ho kli du - tedy
při ro ze né ho útlu mu fy zi o lo gic kých
a eko lo gic kých funk cí dře vi ny. 

Ve ge tač ní klid ob vyk le trvá od za čát -
ku lis to pa du do kon ce břez na. Ovšem dle 
pro hlá še ní Mi nis ter stva život ní ho pro -
stře dí pro rok 2014 byl ty pic ký "ra zant ní
ná stup le toš ních re kord ně tep lých dní
a tuto ob li gát ní dobu zkrá til. Stro my se
pro ka za tel ně chys ta jí na nové olistě ní
a roz květ, ptá ci za čí na jí hníz dit."

Zá vě rem tedy ply ne, že pro sin co vé až
úno ro vé ob do bí je tedy vhod né k pří pad -
né mu vy zý vá ní sou se dů a od stra ňo vá ní
pře sa hů. Sou čas ně od stra ňu je me vždy
tak, aby ne do šlo k nad by teč né mu zá sa hu
do živo ta da né ho stro mu, živo ta ptá ků
a po dob ně.

Od liš ná si tu a ce je u pře sa hů čás tí ji -
ných rost lin (na pří klad po pí na vých
rost lin). Zá kon zde nevyžadu je vznik
ško dy či obtíží, ale již sa mot ný fakt, že
rost li na pře sa hu je, oprav ňu je vlast ní ka
po zem ku "bez dal ších ome ze ní" še tr ně
pře sa hu jí cí část od stra nit.

Nyní se po dí vá me na ká ce ní vlast -
ních stro mů.

Prv ně je nut no uvést, že se vě nu je me
mi mo les ním po zem kům. Les ní po zem ky 
jsou upra ve ny zvlášť zá ko nem o le sích.

Tuto pro ble ma ti ku upra vu je zá kon
o ochra ně pří ro dy a kra ji ny, a dále vy -
hláš ka Mi nis ter stva život ní ho pro stře dí
č. 189/2013 Sb.

Po ká ce ní stro mu, byť je v sou kro mém 
vlast nic tví na sou kro mém po zem ku, je
za ká zá no u: vý znam ných kra jin ných
prv ků, stro mo řa dí, pa mát ných stro mů.

Po ká ce ní stro mu je na o pak obec ně
po vo le no u:

1. Dře vin s ob vo dem kme ne do
80 cm ve výš ce 130 cm.

2. Za po je ných po ros tů dře vin do 40
m2 (tra dič ně keře).

3. Dře vin pěs to va ných na plan -
tážích dře vin.

4. Dře vin ros tou cích v za hra dách.
U ostat ních pří pa dů je nut no žádat

po vo le ní or gá nu ochra ny pří ro dy.
Čtvr tý bod uvá dí dře vi ny na za hra dě.

Za hra dou zá kon chá pe "po ze mek u by to -
vé ho domu nebo u ro din né ho domu
v za sta vě ném úze mí obce, kte rý je sta veb -
ně oplo ce ný a ne pří stup ný ve řej nos ti."
Ne jed ná se tedy zpra vi dla o za hrád kář -
ské osa dy.

Řek li jsme si tedy, že na za hra dě je
možno ve vět ši ně pří pa dů po ká cet strom, 
a to bez nut nos ti žádat o po vo le ní. Otáz -
kou však je jak a kdy?

Vy hláš ka říká, že "Ká ce ní dře vin se
pro vá dí zpra vi dla v ob do bí je jich ve ge tač -
ní ho kli du." Uve de né chá pe me tak, že
ká cet v době ve ge ta ce není za ká zá no,

Ká cím, ká cíš, ká cí me ane bo stro my prá vě ve ge tu jí
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Společenská
kronika

GO a RE GI ON TOUR 2015
Ve dnech 15. až 18. led na 2015 pro běh ly na br něn ském vý sta viš ti ve letrhy GO -

Me zi ná rod ní ve letrh prů mys lu ces tov ní ho ru chu a RE GI ON TOUR - Me zi ná rod ní ve -
letrh tu ris tic kých možnos tí v re gi o nech. 

Ve letrhy se vy zna ču jí vel kou ob li bou a vel mi vy so kou ná vštěv nos tí. Ani le tos tomu
ne by lo ji nak. No vin kou le toš ní ho roč ní ku byla na bíd ka cír kev ní tu ris ti ky, kdy bis -
kupství br něn ské při šlo s ná pa dem vy tvo ře ní in ter ne to vé da ta bá ze kos te lů, kap li ček
a pout ních míst. Dal ší za jí ma vos ti a no vin ky na le toš ní se zo nu byly před sta ve ny na tis -
ko vé kon fe ren ci, kte rá pro bí ha la prv ní den ve letrhů. Zde bylo, mimo jiné, zve řej ně no,
že v červ nu bude slav nost ně ote vře na re no vo va ná jízdár na val tic ké ho zám ku, a to fes ti -
va lo vým kon cer tem Con cen tus Mo ra vi ae se só list kou Mag da le nou Koženou, a také, že
v září bude do kon čen ar che o lo gic ký park v Pav lo vě, kde se ná vštěv ní ci do zvě dí mno ho
za jí ma vých in for ma cí o živo tě na šich před ků v době lov ců ma mu tů. 

Re kre ač ní ob last Pa so hláv ky se tu pre zen to va la na stán ku Jižní Mo ra vy pod hla -
vič kou tu ris tic ké ob las ti Pá la va a Led nic ko - Val tic ký are ál.  Pro ná vštěv ní ky zde byl
při pra ven zbru su nový ka ta log obce Pa so hláv ky a ne chy bě ly ani tiš tě né ma te ri á ly au -
to kem pu Mer kur a RZ La gu ny. Spo leč ně s naší ob las tí se tu pre zen to va lo i měs to
Mi ku lov, dále Led nic ko - Val tic ký are ál, prostor tu mělo i měs to Po ho ře li ce a ne chy -
bě la ani ob last Hus to peč ska. 

Nej čas těj ší do ta zy ná vštěv ní ků se tra dič ně tý ka ly cyk lis tic kých map a také uby to -
vá ní. Zmí něn byl i aqua park Aqua land Mo ra via a au to kemp ATC Mer kur. Mno ho
ná vštěv ní ků už naši ob last v mi nu los ti na vští vi lo a svě ři lo se, že by rádi při je li zno vu.
"Byl jsem v Pa so hláv kách před mno ha lety, a když po řád sly ším, co tam máte zase no -
vé ho, tak se pros tě mu sím za jet po dí vat zno vu," svě řil se je den z ná vštěv ní ků ve letrhů.

Bc. Simona Jelénková

pouze do po ru če no. Nicmé ně ká ce ním
stro mů mo hou být do tče ny i jiné zá jmy
chrá ně né tím to zá ko nem, např. ochra na
ptá ků (zá ko nem je za ká zá no úmy sl ně po -
ško zo vat nebo ni čit hníz da ptá ků,
vy ru šo vat ptá ky zejmé na bě hem roz -
množová ní a od cho vu mlá ďat) nebo
ochra na bi o to pů zvláš tě chrá ně ných dru -
hů.

Zá vě rem pro od leh če ní uve du do po -
ru če ní: S blížící mi se Vá no ce mi
za jišťuje me vá noč ní stro meč ky. I přes ak -
tu ál ní ob do bí ve ge tač  ní ho kli du,
ne ká cej me stro meč ky sou se dům ani vol -
ně v lese. Zá kon k to mu to ne smě řu je.

V dal ších dí lech se ri á lu si po ví me,
jak se brá nit pří pad ným pře sa hům sta -
veb, kam řa dí me také sou se dův bal kón
a jiné čás ti sta veb.

Ad vo kát ní kan ce lář Mgr. Hugo Hu -
be né ho a celý tým pře je všem čte ná řům
mno ho ra dos ti a úspě chů do no vé ho roku 
2015.

Ká cím, ká cíš, ká cí me . . . Čes ký svaz žen Vás zve na

Tra dič ní ma so pust 
kte rý se bude ko nat

v so bo tu 14. února ve 20,00 ho din
v sále kul tur ní ho domu.

K tan ci a po sle chu hra je Zbyňa band.
Masky vítány !!! 
Zvou po řa da te lé

Jubilanti leden
Ur bán ko vá Anežka    79 let
Kec ko vá Šte fa nie  76 let
Kun co vá Vlas ta             68 let
Vrš ko vá Eva               67 let
Gas geb Fran ti šek           67 let
Ála čo vá Ji ři na           65 let
Ingr Vla di mír               64 let
Hu le jo vá Ma rie        63 let
Sed lá ko vá Dana         61 let
Man dá ko vá Ale na ing. 61 let
Zá bran ský Li bor            61 let
Hou bo vá Jar mi la          60 let
Ur bán ko vá Ire na          60 let
Pin ka va Fran ti šek         55 let
Bíl ko vá Ma rie              55 let
Kupsa Zde něk Mgr.        55 let
Štefan František        50 let
Jubilanti únor
Slabá Alžběta                83 let
Bin der Vlas ti mil           81 let
Šťas t ná Dana               74 let
Br ve ní ko vá Amá lie       74 let
Lu kosz Evžen                67 let
Sed lá ko vá Zdeň ka           67 let
Chlu dil Jiří                  67 let
Ka lous ko vá Mi la da        67 let
Go lej Le o pold              65 let
Grim mo vá Ale na             65 let
Ur bán ko vá Zdeň ka          64 let 
Hrubý An to nín             63 let
Lan go vá Ale na             62 let
Fa leš ník Mi ro slav          61 let
Ze man Jan                    50 let
Bracková Vlasta               50 let

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

                                  

Dne 13. pro sin ce 2014 se Te re ze
Ne kar do vé a Sta nisla vu Osi ko vi na -
ro di la dce ra Lau ra.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a ma lou Lau ru ví tá me mezi nás.
Úmrtí

V ne dě li 11. 1. 2015 ze mřel náš
spo lu ob čan pan Fran ti šek No vák.

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

    Slabá Alena


