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Vážení spo lu ob ča né,
skon či ly prázd ni ny a čas do vo le ných. Vě řím, že jste je všich ni strá vi li bez úho ny

a že jste si od po či nu li. Ško lá kům pře ji šťas t né vy kro če ní v no vém škol ním roce, uspo -
ko je ní z no vých zna los tí i ka ma rád ství ve ško le. 

Září je také do pro vá ze no vět ši nou krás ným ba bím létem, tak dou fám, že si jej všich -
ni ješ tě užije me. Za tím co loni jsme ochla ze ní po hor kém létě všich ni uví ta li, po tom
le toš ním, kte ré bylo dost deš ti vé a i chlad něj ší, si ur či tě pře je me září ješ tě pěk né a tep lé.

A co se udá lo v uply nu lých mě sí cích? V dů sled ku ne před ví da ných sku teč nos tí se
nám půd ní ve stav ba obec ní ho úřa du pro táh la. Po od kry tí be to no vé ho po vrchu na pod -
la ze na půdě se uká za lo, že nos né trá my jsou již sta tic ky ne vy ho vu jí cí. A tak se celá
podla ha, a tím i vlast ně stro py úřa du, mu sely celé zpev nit a vy lít spe ci ál ním be to nem.
Také část ob vo do vé ho zdi va, kte rá vlast ně drží ce lou stře chu, se mu se la čás teč ně po -
dezdít, pro tože v ně kte rých mís tech bylo ve zdech mís to ci hel za zdě no oprav du
le da co, zřej mě to, co měl zed ník zrov na po ruce. Požárně bez peč nost ní ře še ní nám na -
víc uklá da lo vy mě nit všech ny dve ře v úřa du za pro ti požární, a tak jsme se snažili
ale spoň tro chu za cho vat je jich pů vod ní tvar, kte rý k této sta ré bu do vě pa t ří. Dal ším
nut ným zá sa hem do bu do vy bylo také za jis tit pří stup pro oso by tě les ně po stižené. Pů -
vod ní ná vrh na po ří ze ní elek tric ké plo ši ny, kte rá by byla umís těna před scho dy, jsme
na ko nec změ ni li, a roz hod li jsme se pro vy bu do vá ní ná jez do vé plo ši ny. A tak vchod
do bu do vy bude na ko nec lépe pří stup ný nejen pro ob ča ny s hor ší po hy bo vou mo bi li -
tou, ale i na pří klad pro ma min ky s ko čár ky. Veš ke ré prá ce by tak měly skon čit v září.

Dále jsme vy bu do va li nový chod ník s od po čív ka mi pro la vič ky, kte rý pro po ju je ves ni -
ci a pro me ná du, na po zem ku vedle ro din né ho domu Vy ko pa lů. Na pod zim oko lí chod ní ku
ješ tě ose je me trá vou, a po stup ně vy sá zí me dal ší ze leň. Oze le ně ní obce plá nu je me i na dá le,
po stup ně ob mě ňu je me sta rou ze leň za mla dou. Le tos máme ješ tě na plá no va nou vý mě nu
na hřbi to vě ko lem zad ní zíd ky, a také při dá me něco málo na hřiš tě za ka bi na mi.

Po ne ce lém roce, kdy jsme v za stu pi tel stvu obce schvá li li od kup po zem ků od Po -
vo dí Mo ra vy, ten to pro dej schvá li lo také i Mi nis ter stvo ze mě děl ství, na jehož sou hlas
se tak dlou ho če ka lo. Jak jsem již v mi nu los ti in for mo vala, tato kou pě bude stát naši
obec bez má la 12 mil. ko run, a dal ší ne ce lý půl mi li ón nás bude stát daň za pře vod těch -
to po zem ků. Ale bu de me tak eli mi no vat cizí vlast ní ky po zem ků v are á lu au to kem pu,
tak aby chom na nich moh li plá no vat pří pad né bu dou cí in ves ti ce.

Na kon ci srp na jsme ko neč ně vy bra li pro jekč ní kan ce lář pro pro jek to vá ní inženýr -
ských sítí včet ně ko mu ni ka cí pro lo ka li tu pro ro din né byd le ní, tzv. Pa so hláv ky –
vý chod. V prv ním kole vý bě ro vé ho ří ze ní, kte ré pro běh lo kon cem červ na, se nám
z pěti oslo ve ných pro jekč ních kan ce lá ří ne při hlá sil žádný zá jem ce. Ve dru hém kole,
kdy jsme na víc zmír ni li ně kte rá re fe renč ní kri té ria a dali více času na zpra co vá ní na -
bíd ky, se nám z de ví ti oslo ve ných pro jekč ních kan ce lá ří při hlá si li pou ze dva
ucha ze či. Ne tu ši li jsme, jak je v dneš ní době těžké se hnat pro jek tan ta. Vět ši na oslo ve -
ných se omlou vala z účas ti s tím, že je jich kan ce lá ře jsou na pros to vytížené. A pro tože
na ším je di ným kri té ri em ne by la jen cena, ale také doba re a li za ce pro jek to vá ní, zřej mě
by v krat ším čase ne by li pro jek to vá ní schop ni. Za káz ka tak byla vy sou těžená za cca
670 tis. Kč bez DPH, a vy brá na byla pro jekč ní kan ce lář Do pra vo pro jekt Brno a. s.

Co na zá věr? Dou fám, že jste v ob do bí do vo le ných a let ních prázd nin na čer pa li
do sta tek sil a op ti mis mu do po sled ní ho čtvrt le tí to ho to roku. Na šim dě tem pře ji úspěš -
né za há je ní no vé ho škol ní ho roku, nám všem ješ tě ale spoň ně ko lik pěk ných dní a co
nej poz děj ší ná stup pod zim ních mlh a chlad né ho po ča sí.

Pře ji Vám krás ný ko nec léta i za čá tek pod zi mu.
Martina Dominová

Už umím číst, už
umím psát

Okénko starostky

I le tos již tra dič ně pro běh la akce "Už
umím číst, už umím psát" vě no va ná
prv ňáč kům. Každý rok se prv ňáč ci schá -
zí v míst ní knihov ně, ale ten to krát si
slav nost ní at mo sfé ru ne moh li do sta teč ně 
užít. Jak v knihov ně, tak i ve ško le ke
kon ci červ na pro bí ha ly sta veb ní prá ce. 
Slav nost ní udá lost tedy pro běh la ve škol -
ní tě lo cvič ně.

Prv ňáč ci se nej prve po de psa li do pa -
mět ní kni hy. Po tom od paní kni hov ni ce
obdrželi pa mět ní lis ty a prů kaz ku čte ná ře 
do knihov ny, kte rou mají děti na je den
rok zdar ma. 

Nej lep ší čte nář prv ňáč ků Mi chal
Vrš ka za všech ny prv ňáč ky před ve dl
čte nář skou do ved nost. Poté pro běh la vě -
do most ní sou těž, kte rá byla za mě ře na na
naší krás nou obec. Děti v této sou těži ob -
stá ly na jed nič ku. Jen ta ko vé malé
per lič ky z je jich od po vě dí: V čele naší
obce máme paní sta rost ku "Mar ti nu".
V Tu ris tic kém in for mač ním cen t ru sedí
"Sim ča". 

Ten to rok se naše knihov na spo leč ně
s kni hov nou v Po ho ře li cích za po ji la do
pro jek tu "Knížka pro prv ňáč ka", kte -
rou pod po řil SKIP - Svaz kni hov ní ků
a in for mač ních pra cov ní ků. V rám ci to -
ho to pro jek tu měli prv ňáč ci obdržet
krás né kni hy, ale i tady měli le tos smůlu.
V rám ci per so nál ních změn v knihov ně
Po ho ře li ce,  pa so hláv ské děti žádné kni -
hy ne ob držely. Smů la ale byla na ko nec
pro lo me na. Ve de ní naší obce se s tím to
ne smí ři lo a uvol ni lo fi nanč ní pro střed ky
na ná kup knih, jak pro prv ňáč ky, tak i pro 
dru háč ky. Za to jim pa t ří vel ký dík.

Pře ji prv ňáč kům i dru háč kům pěk né
zážitky z čet by kni hy, kte rou jako dá rek
obdrželi od obce. Ať kni ha zů sta ne je jich 
pří te lem po celý život. A pev ně vě řím, že
také bu dou čas tý mi ná vštěv ní ky naší
knihov ny.

Kratochvílová Alena
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NE ZA PO MEŇ TE
 na vý mě nu ob čan ských prů ka zů!

Z jednání zastupitelstva obce
Za stu pi tel stvo obce pro jed na lo 22. 6. 2016 

Schvá li lo:
- ná vrh Územ ní stu die pro plo chy Z19, Z30, Z41 a ná vrh

Územ ní stu die pro plo chy Z36, Z50d a část Z38b Územ ní -
ho plá nu obce Pa so hláv ky,

- roz počto vé opat ře ní č. 3/2016, po úpra vě: pří jmy
38.949.400 Kč, vý da je 57.087.400 Kč, fi nan co vá ní
18.138.000 Kč,

- zá vě reč ný účet Obce Pa so hláv ky za rok 2015 a ce lo roč ní
hos po da ře ní Obce Pa so hláv ky, s vý hra dou,

- zprá vu au di to ra o vý sled ku pře zkou má ní hos po da ře ní za
rok 2015, s vý hra dou,

- účet ní zá věr ku Obce Pa so hláv ky za rok 2015,
- po skyt nu tí půjč ky z by to vé ho fon du obce paní Pe t ře Oč ko -

vé a panu Bo husla vu Sed lá řo vi,
- uza vře ní smlou vy č. 653-2016-523201 se Stát ním po zem -

ko vým úřa dem o udě le ní sou hla su k pro ve de ní stav by
"Zpev ně né pol ní ces ty C3 "K vi no hra dům" a C51 "K boží
muce" v k. ú. Pa so hláv ky“ ve smys lu § 110 odst. 2 písm. a)
zá ko na 183/2006 Sb., o územ ním plá no vá ní a sta veb ním
řádu (sta veb ní zá kon).

Sou hla si lo:
- se zá mě rem od pro de je čás ti po zem ku parc. č. 6216 o vý mě -
ře cca 60 m2, v k. ú. Pa so hláv ky. Cena po zem ku byla sta no -
ve na ve výši 300 Kč/m2.

Ne sou hla si lo:
- se zá mě rem od pro de je čás ti po zem ku parc.č. 4961/11 o vý -

mě ře 600 m2, v k. ú. Pa so hláv ky.

Bere na vě do mí:
- vý roč ní zprá vu spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.

Pa so hláv ky za rok 2015,
- vý roč ní zprá vu spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. a In -

for ma tiv ní zprá vu o čin nos ti spo leč nos ti Ther mal Pa so -
hláv ky a. s., za rok 2015,

- zprá vu kon t rol ní ho a fi nanč ní ho vý bo ru,
- ná vrh kon cep ce roz vo je spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní 

s. r. o.

Růz né:
- in for ma ce o prů bě hu vý stav by chod ní ku k pro me ná dě na

po zem ku p. č 5073/9,
- ru še ní noč ní ho kli du v obci.

Za stu pi tel stvo obce pro jed na lo 10. 8. 2016
- od klá dá roz hod nu tí o uza vře ní kup ní smlou vy s paní Ja neč -

ko vou, Pru šán ky, a paní Kö ve ro vou, Po ho ře li ce, na od kup
po zem ku parc. č. st. 310/7 – za sta vě ná plo cha a ná dvo ří,
o vý mě ře 119 m2, v k. ú. Mu šov, za cenu 3.000 Kč/m2, do
doby ujas ně ní, zda bude možné na být do vlast nic tví Obce
Pa so hláv ky i zbý va jí cí po zem ky parc. č. 3163/96, 3163/98
a 3163/104 a za ja kých pod mí nek,

- zru ši lo zá měr Obce Pa so hláv ky 1/2016 z dů vo du ad mi nis -
tra tiv ní chy by, pře klep u čís la po zem ku.

Schvá li lo:
- ve řej no práv ní smlou vu č. 10/2016 o po skyt nu tí do ta ce

z roz počtu Obce Pa so hláv ky na rok 2016 s Tě lo vý chov nou
jed no tou Ze tor Pa so hláv ky,

- roz počto vé opat ře ní č. 4/2016, po úpra vě: pří jmy
38.949.400 Kč, vý da je 57.237.400 Kč, fi nan co vá ní
18.288.000 Kč,

- po skyt nu tí půjč ky z by to vé ho fon du obce paní Jar mi le Ze -
le ná ko vé a panu Kvě to sla vu Uher ko vi.

Ne schvá li lo:
- nové zve řej ně ní zá mě ru obce na pro dej nebo pro ná jem
čás ti po zem ku p. č. 5056 v k. ú. Mu šov za úče lem vý stav -
by roz hled ny s ka vár nou, ob čer stve ním a so ci ál ním zá ze -
mím,

- uza vře ní Smlou vy o zří ze ní věc né ho bře me ne - služeb nos ti
č. 2016/I5205/005 s Ře di tel stvím sil nic a dál nic ČR, stát ní
pří spěv ko vé or ga ni za ce, Pra ha 4 - Nus le.

Ne sou hla si lo:
- s do čas nou změ nou využívá ní po zem ku parc. č. 5073/2

v k. ú. Pa so hláv ky, kte rá by vyžado va la změ nu Územ ní ho
plá nu obce Pa so hláv ky, na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti
Ate lier A/D spol. s r. o., Brno.

Růz né:
- před sta ve ní Pro jek tu Poš ta - part ner,
- za dá ní pod mí nek pro stu dii no vé ho kul tur ní ho domu, co

vše by v této bu do vě mělo být.

Za čát kem roku 2007 bylo měs to Po ho ře li ce stej ně jako dal -
ších 10 obcí správ ní ho ob vo du pře ve de no pod okres Brno -
ven kov.  Z to ho to dů vo du bylo v mě sí cích le den – du ben 2007
vy mě ně no ve správ ním ob vo du ORP Po ho ře li ce asi 10.000 ks
ob čan ských prů ka zů (dále jen OP). Vět ši na vy mě ně ných OP
byla vy dá na s plat nos tí na 10 let. V sou čas né době se blížíme
k ter mí nu, kdy pro vět ši nu vy da ných OP již skon čí je jich plat -
nost.

Zkon t ro luj te si tedy pro sím plat nost své ho OP a v do sta teč -
ném před sti hu si požádej te o nový. Vzhle dem k tomu, že
měst ský úřad Po ho ře li ce dis po nu je jen jed ním tech nic kým za ří -
ze ním pro agen du OP - pří jem žádos tí o vy ho to ve ní a vý dej

ho to vých OP (toto za ří ze ní na víc slouží i pro agen du ces tov ních 
do kla dů), ne če kej te s vý mě nou OP na po sled ní chví li. Vy hne te
se tak možným fron tám, kte ré se bu dou ur či tě po no vém roce na
úřa dě tvo řit.

Po do mluvě s MV ČR je možné si na úřa dě v Po ho ře li cích
požádat o nový OP již nyní a bez po plat ku. O vý mě nu OP
můžete požádat také na kte ré ko liv obci s roz ší ře nou pů sob nos tí
v rám ci ČR, ale tam může do jít k tomu, že po Vás bu dou
vyžado vat po pla tek - bez dů vod ná vý mě na ješ tě plat né ho OP. 

Ing. Zdeněk Blecha
tajemník MěÚ Pohořelice
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Li do vé mi sie v Pa so hláv kách
Ve far nos tech Pa so hláv ky, Brod n. Dyjí a Dol ní Du na jo vi ce 

pro běh nou od 6. 11. 2016 Li do vé mi sie. Jed ná se o akci po měr -
ně vý znam nou, a pro to je dob ře jí vě no vat už nyní po zor nost
a řád nou pří pra vu. S mi sij ním tý mem FA TYM Vra nov nad
Dyjí se Li do vým mi si ím vě nu je me už od roku 1997 a po stup ně
jsme na vští vi li více než 60 far nos tí… Mi sie se mají stát po vzbu -
ze ním úpl ně pro všech ny, kte ří zde žijí. V prv ní řadě jsou
sa mo zřej mě za mě ře ny na lidi, kte ří jsou vě ří cí. U nich mají zno -
vu při spět k pro hlou be ní víry a ra dos ti z toho, že mo hou pa t řit
mezi křesťany. Mi sie však při ná še jí po zvá ní i pro všech ny
ostat ní, kte ří tře ba sami sebe ozna ču jí za ne vě ří cí. I oni se mají
v mi sij ních dnech víc roz hod nout pro život podle své ho svě do -
mí a jed no znač ně se při hlá sit k dob ru. S dět mi zpí vá me při
mi si ích pís nič ku "K mi si ím se při po jím, dobro v sobě pro bu -
dím." A o to vlastně při misiích jde - probudit v sobě to nejlepší
a už to nenechat usnout.

V jis tém smys lu je možné při rov nat mi sie ke ge ne rál ní mu
úkli du, kte rý zná me tře ba i z na šich do mác nos tí. Jed nou za čas
je dob ré po hnout úpl ně se vším - zno vu všech no srov nat a dát na 
své mís to. Po dob ně je tomu i při mi si ích. Každý je zván, aby po -
hlé dl na svůj život tro jím po hle dem. Ten prv ní se týká
mi nu los ti: Mám vše v po řád ku? Udě lal jsem, co jsem udě lat
měl? Vrá til jsem všech no, co jsem měl vy půj če né? Ne dlužím
ně ko mu něco, např. lás ku? Ne ne chá vám ve svém živo tě ně ja ký

hřích, za kte rý jsem už dáv no měl dě lat po ká ní?... Dal ší po hled
nás vede k pří tom nos ti. Je totiž tře ba zno vu si srov nat pri o ri ty a
ujas nit si svo je sta vov ské po vin nos ti, kte ré za mě nemůže udě -
lat ni kdo jiný. A tře tí po hled se týká bu douc nos ti: Zbý vá mi už
jen zby tek živo ta, i když může být po měr ně vel ký. Čemu vě nu ji
svůj čas, své síly, své prostředky? Jak využít to vše, abych se
přiblížil k pravému cíli?

Jak už bylo zmí ně no – mi sie jsou jed ním vel kým po zvá ním
úpl ně pro všech ny – po mi si ích to ni kdy není stej né jako před -
tím. Mno zí bu dou na pl ně ni ra dos tí a vděč nos tí, že se po da ři lo
to, co už dlou ho oče ká va li a po tře bo va li. Nebo to ale i pro ně ko -
ho, může být pro mar ně ná šan ce, kte rá se už ne mu sí opa ko vat.
A prá vě pro to, aby to byla šan ce využitá, už nyní jmé nem nás
mi si o ná řů pro sím: při prav te sebe i lidi ve svém oko lí na to, aby
ten to čas mi los ti ne pro meš ka li. Za kon čím slo vy, kte rý mi zhru -
ba před 150 lety kon čí va li ká zá ní ně kte ří mi si o ná ři při
Li do vých mi si ích, když ne chtě li stra šit, ale při po me nout
důležitou re a li tu, na kte rou ně kte ří po za po mí na jí: "Mys li si, co
chceš, dělej, co chceš, ale pamatuj, že jednou zemřeš a souzen
bu deš."

P. Marek Dunda,
koordinátor Lidových misií, FATYM Vranov nad Dyjíi

v Pasohlávkách, Brodě n. Dyjí a Dolních Dunajovicích
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Hody 2016
V pá tek, so bo tu a ne dě li  22. 7. - 24. 7. 2016  naše or ga ni za ce

TJ Ze tor Pa so hláv ky opět po roce po řá da la kro jo va né hody
v naší obci Pa so hláv ky. Ho do vé ve se lí jsme pro le toš ní rok roz ší -
ři li o je den den a to pá tek: Ho do vé dis co pod májí, kte rou
na vští vi lo cca 60 lidí a mohu po dotknout, že dle ná zo rů ná vštěv -
ní ků mělo úspěch. Opět jsme se pře svěd či li, že po řá dat tak
vel kou akci jako jsou kro jo va né hody není vů bec jed no du ché.
Když k tomu při bu dou sta ros ti se stár ky, jest li jich vů bec bude
dost, pro tože z řad míst ní mlá deže je o tuto tra di ci oprav du malý
zá jem, je sta ros tí až nad hla vu. Pro to pa t ří vel ké po dě ko vá ní
Zden ku Su chán ko vi a jeho part ner ce Si mo ně a Emi lu Si r bo -
vi a jeho part ner ce Adé le, že ne ne cha li na ho lič kách těch pár
za pá le ných, kte ří do kro jů šli a pod po ři li tuto tra di ci v naší obci.
Vel ké po dě ko vá ní jmé nem naši or ga ni za ce TJ Ze tor pa t ří i dvě -
ma dá mám, a to paní Osi ko vé a paní Sit to vé za po moc při
vy bí rá ní vstup né ho za oba dva dny ho do vé ho ve se lí. Dále naše
po dě ko vá ní pa t ří na še mu ob ča nu panu Lukáši Šne p fen ber go vi
ml. a Vi nofruk tu a. s. v za stou pe ní pana Ros ti sla va Dub še za
za půj če ní po třeb né tech ni ky na do voz máje z ivaň ské ho lesa a je -
jí ho sta vě ní na ta neč ním par ke tu. Po dě ko vá ní pa t ří i těm pár
za pá le ným z řad míst ní mlá deže, kte ří po oba dva dny ho do vé ho
ve se lí byli v kro ji a umoc ni li tak zážitek nejen pro tu ris ty v naší
obci, ale i pro míst ní ob ča ny. Vel ké díky pa t ří i míst ní re stau ra ci
U Lasa, kte rá se sta ra la o ob čer stve ní pro ka pe lu Hor no bo ja né.
Po dě ko vá ní pa t ří i za měst nan cům obec ní ho úřa du, kte ří se po dí -
le li na pro pa ga ci hodů, stav by oplo ce ní ko lem ta neč ní ho par ke tu
a chys tá ní sto lů a la vic pro ná vštěv ní ky ve čer ní zá ba vy. 

So bot ní pro gram hodů po kra čo val tak, jak v le tech mi nu lých. 
Ve čer ní zá ba va, na kte rou nám vy šlo i po ča sí, byla na vští ve na ve 
vel kém po čtu a pro běh la v du chu ho do vé ho ve se lí. Ne děl ní pro -
gram hodů byl po změ něn. Ne pro bí ha lo již tra dič ní zva ní ob ča nů
po ves ni ci, ale pro běh lo od po led ní vy stou pe ní pod májí, kte ré
bylo na vští ve no v do ce la hoj ném po čtu. A jak jsem za sle chl, tak
se to se tka lo s vel kým ohla sem. Ve čer ní ne děl ní zá ba va, na kte -
rou nám opět přá lo po ča sí, již v tak vel kém po čtu jako so bot ní
na vští ve na ne by la. Hlav ně bylo na ta neč ním par ke tu vi dět více
do má cích ob ča nů než tu ris tů - asi dvě tře ti ny do má cích a tře ti na
tu ris tů. Zá vě reč né půl noč ní před sta ve ní na šich stár ků bylo opět
pro ve de no ve vel kém sty lu a za pod po ry všech ná vštěv ní ků ve -

čer ní zá ba vy bylo opět vynika jí cí. Je jen vel ká ško da, že tak
vý bor ně pro ve de né před sta ve ní ne vi dě lo více hos tů ve čer ní zá -
ba vy. Oprav du vel ká ško da.

Za naši or ga ni za ci TJ Ze tor Pa so hláv ky mu sím říci, že jsme
tak ná roč nou akci ja kou jsou kro jo va né hody, kte ré jsme ješ tě
roz ší ři li o pá teč ní  ho do vé dis co pod májí, vel mi dob ře zvlád li.

Zá vě rem bych chtěl po u ká zat na udá los ti, kte ré se sta ly a ne by -
ly zrov na pří jem né. Jak je možné, že or ga ni za ce, kte rá po řá dá 
hody, není vů bec in for mo vá na o ně ja kém na tá če ní ně ja ké te le vi ze, 
kdy na zá ba vu do jde na tá če cí štáb a lozí tam po sto lech a la vi cích?
Jak je možné, aby byly se brá ny boty hlav ní mu stár ko vi pro ně ja ké -
ho pána a  hlav ní stá rek poté musí tan čit v po lo bot kách? Ne by lo by
na mís tě, když si to hle ně kdo zor ga ni zu je, aby po řa da tel byl in for -
mo ván a pro do tyč né ho pána se do ob jed nal kom plet ní kroj
i s bo ta mi? A ješ tě doba zá ba vy. Všich ni víme, že na ne děl ní zá ba -
vu cho dí hlav ně míst ní ob ča né a doba byla po vo le na do 2 hod. do
rána. Po roz ho vo ru jsme do sta li svo le ní pro dloužit zá ba vu do
3 hod. ran ní. Poté si stár ci s míst ní mi ob ča ny chtě li pouš tět hud bu,
kte rá jim byla za ká zá na. Já, když jsem od chá zel ze sálu v 4.30 hod., 
tak bylo pod májí ješ tě cca 30 ob ča nů naší obce. Ne vím proč se na -
jed nou děje to, že se strikt ně musí dodržet tzv. noč ní klid, pro tože,
když po řá da la hody x de sí tek let or ga ni za ce Sva zu žen, tak ni kdy
ni kdo ne tr val na dodržení tzv. noč ní ho kli du. Mohu se jen do mní -
vat, že je to asi tím, že hody po řá dá me my fot ba lis té or ga ni za ce
TJ Ze tor. Uvi dí me, jak to bude příští rok, jest li se zas bude tak ve -
he ment ně dbát na dodržení tzv. noč ní ho kli du, pro tože naše
or ga ni za ce TJ Ze tor od po řá dá ní kro jo va ných hodů od stu pu je.

Mys lím, že po dobu dvou let, kdy jsme hody po řá da li, jsme
se úko lu zhos ti li vel mi zdár ně, kdy jsme v prv ním roce zbu do -
va li ko neč ně jámu pro máju na ta neč ním par ke tu. A v dru hém
roce jsme hody roz ší ři li o dis co  pod májí, kte rá byla také hoj ně
na vští ve na. Také se pro ved la změ na v ne děl ním pro gra mu, kte -
rá se se tka la s vel kým ohla sem z řad na šich ob ča nů, kteří
odpolední program navštívili. 

Chtěl bych ješ tě po dě ko vat všem na šim chla pům v or ga ni -
za ci TJ Ze tor, kte ří při ložili ruku k dílu při or ga ni zo vá ní
anen ských kro jo va ných hodů v naší obci v Pa so hláv kách.  

Díky
   Info poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Okénko právníka
Ku pu je te ne mo vi tost? 

Po zor na změ nu po plat ní ka daně
z na by tí ne mo vi tých věcí

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
před ně ko li ka dny byla ve Sbír ce zá -

ko nů Čes ké re pub li ky vy hlá še na pod
č. 254/2016 Sb. no ve la zá kon né ho opat -
ře ní Se ná tu č. 340/2013 Sb., o dani
z na by tí ne mo vi tých věcí, kte rá s se bou
při ná ší zá sad ní no vin ky. Jed nu z nich si
nyní při blížíme.

Vý raz nou no vin kou je změ na oso by
po plat ní ka. Nyní je po plat ní kem daně
z na by tí ne mo vi tých věcí u kou pě ne mo -
vi tos tí pře vod ce vlast nic ké ho prá va, tzn.
pro dá va jí cí. Pro dá va jí cí a ku pu jí cí se
však můžou již v uza ví ra né kup ní smlou -
vě do hod nout, že daň uhra dí ku pu jí cí. 

Nově bude od 1. 11. 2016 po plat ní -
kem daně z na by tí ne mo vi tých věcí

na by va tel vlast nic ké ho prá va k ne mo -
vi  té  věci ,  tzn.  ku pu j í  c í .  Oso ba
po plat ní ka bude tak to dána vždyc ky. No -
ve la již ne u važuje o možnos ti upra vit si
smluv ně, kdo daň za pla tí.

Nyní, po kud je po plat ní kem pro dá -
va jí cí, ku pu jí cí je ru či te lem. Tzn., že
ne u hra dil-li daň z na by tí ne mo vi tých
věcí pro dá va jí cí, musí ji uhra dit ku pu jí cí. 
Za pla ce nou část ku pak ná sled ně může
vy má hat po pro dá va jí cím.

Od 1. 11. 2016 však nově zá kon ná
úpra va s in sti tu tem ru če ní za za pla ce -
ní daně z na by tí ne mo vi tých věcí
ne po čí tá. Pro dá va jí cí ne bu de ru čit za za -
pla  ce n í  daně  ku pu j í  c ím.  Po dá ní
da ňo vé ho při zná ní a plat ba daně zů sta ne
jen a jen v ru kách ku pu jí cí ho.

Saz ba daně zů stá vá ne změ ně na. Ku -
pu jí cí tak za pla tí daň ve výši 4%.

Důležité je upo zor nit na pře chod né

usta no ve ní no ve li zu jí cí ho zá ko na, dle
něhož pro da ňo vé po vin nos ti u daně z na -
by tí ne mo vi tých věcí, jakož i pro prá va
a po vin nos ti s nimi sou vi se jí cí, vznik lé
pře de dnem 1. 11. 2016, se použije zně ní 
zá kon né ho opat ře ní Se ná tu č. 340/2013
Sb., o dani z na by tí ne mo vi tos tí, účin né
pře de dnem 1. 11. 2016. Tzn., že roz -
hod ným okamžikem pro vy ře še ní
otáz ky, kdo po dá vá da ňo vé při zná ní
a hra dí daň z na by tí ne mo vi tých věcí,
bude účin nost na by tí vlast nic ké ho prá -
va k ne mo vi tos ti.

Lze před po klá dat, že sjed no ce ní oso -
by po plat ní ka daně z na by tí ne mo vi tých
věci uví ta jí pře de vším fi nanč ní úřa dy
z dů vo du zjed no du še ní. Ku pu jí cí však
musí při kou pi ne mo vi tos ti pře dem
uvážit, zda dis po nu je část kou od po ví da -
jí cí dani z na by tí ne mo vi tých věcí, resp.
zda má možnost si tuto část ku za jis tit.
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Zá vě reč ná let ní show

Co ne spa dá do spo leč né ho jmě ní?

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,

v mi nu lém díle jsme se za bý va li
možnos tí mo di fi ka ce manžel ské ho ma -
jet ko vé ho režimu. 

Nyní se po dí vá me na zá kon ný režim
spo leč né ho jmě ní, u kte ré ho pla tí obec né
pra vi dlo, že veš ke ré pří jmy i veš ke ré dlu -
hy, kte ré na byl je den z manželů nebo oba 
manželé spo leč ně za tr vá ní manžel ství,
jsou sou čás tí spo leč né ho jmě ní. Z to ho to
pra vi dla exis tu jí níže uve de né zá kon né
vý jim ky.

Prv ní z vý ji mek před sta vu jí věci
osob ní po tře by. Pla tí, že všech no, co
slouží osob ní po tře bě jed no ho z manželů,
např. oša ce ní, má ten to manžel ve svém
vý luč ném vlast nic tví.

Sou čás tí spo leč né ho jmě ní není ani to, 
co na byl jen je den z manželů da rem, dě -
dě ním nebo od ka zem. Avšak dár ce v pří -
pa dě da ro vá ní a zů sta vi tel v po ří ze ní pro
pří pad smr ti může pro je vit úmy sl jiný,
tzn. da ro vat či od ká zat věc do spo leč né ho
jmě ní.

To, co na byl je den z manželů jako ná -

hra du ne ma jet ko vé újmy na svých při ro -
ze ných prá vech, také ne spa dá do
spo leč né ho jmě ní. Pro ná zor nost lze
uvést kom pen za ci za způ so be nou ne ma -
jet ko vou újmu při zá sa hu osob nost ních
práv či ná rok na bo lest né.

Do spo leč né ho jmě ní ne spa dá také
to, co na byl je den z manželů práv ním
jed ná ním vzta hu jí cím se k jeho vý luč né -
mu ma jet ku. Pů jde pře de vším o pro dej
vý luč ně vlast ně ných věcí, nebo na o pak
na by tí nové věci z vý luč ných pro střed ků
manžela. 

Spo leč né jmě ní dále ne tvo ří to, co na -
byl je den z manželů ná hra dou za po ško -
ze  ní ,  zn i  če n í  nebo  z trá  tu  své ho
vý hrad ní ho ma jet ku, což je lo gic ké, na -
ko lik ná hra da za vý hrad ní ma je tek před -
sta vu je pou ze ji nou for mu před cho zí ho
vý luč né ho ma jet ku.

Přes výše uve de né zá kon né pří pa dy,
kdy věci ne spa da jí do spo leč né ho jmě ní,
je po tře ba pa ma to vat, že zisk z toho, co
náleží vý hrad ně jen jed no mu z manželů,
již tvo ří sou část spo leč né ho jmě ní
manželů. Jako ty pic ký pří klad lze uvést
uza vře ní ná jem ní smlou vy, kte rou je den

z manželů pro na jí má svůj vý luč ně vlast -
ně ný byt. V ta ko vém pří pa dě se ná jem né
po ode čte ní ná kla dů stá vá sou čás tí spo -
leč né ho jmě ní.

U dlu hů lze uvést dva pří pa dy, kdy se
dluh ne stá vá sou čás tí spo leč né ho jmě ní.
Prv ním pří pa dem jsou dlu hy, jež se tý ka -
jí ma jet ku, kte rý náleží vý hrad ně jed no -
mu z manželů. Dru hým pří pa dem jsou
dlu hy, kte ré pře vzal jen je den z manželů
bez sou hla su dru hé ho manžela, při čemž
se sou čas ně ne jed ná o ob sta rá vá ní
každo den ních nebo běžných po třeb ro di -
ny.

Zá kon ná úpra va tak pa ma tu je na
život ní si tu a ce, u kte rých jak pří jmy, tak
i dlu hy ne spa da jí do spo leč né ho jmě ní,
a to přes to, že mezi manželi ne e xis tu je
smlou va o manžel ském ma jet ko vém
režimu.

Okénko právníka - pokračování

V so bo tu 27. 8. pro běh la v kem pu po sled ní z le toš ních akcí,
po řá da ných spo leč nos tí Pa so hláv ská re kre ač ní, a to ukon če ní
hlav ní let ní se zo ny, prázd nin a zá ro veň cha ri ta tiv ní akce na
pod po ru mu šov ské ho kos te la. Krás ný let ní den s tro pic ký mi
tep lo ta mi vů bec ne zna čil ko nec léta, ale spí še za čá tek. Pláže
byly plné, všich ni si užíva li let ních vod ních ra do vá nek. 

V 15 ho din pro gram na ná měs tíč ku slav nost ně za há jil jed -
na tel spo leč nos ti, pan To máš Ingr. Hned na úvod sdě lil: "Chce -
me kos tel sv. Linhar ta za chrá nit pro bu dou cí ge ne ra ce, aby se
ne sta lo to, že by mohl kos tel za pár de sí tek let spad nout, to je
vlast ně úče lem této sbír ky". Zís kat co nej ví ce pe něz pro zá chra -
nu kos te la, bylo tedy hlav ním té ma tem akce. Lidé moh li do při -
pra ve ných kasi ček vha zo vat fi nanč ní ob nos, jako dal ší pod po ra 
zís ká ní pe něz  byly vy ro be ny plá tě né taš ky a mag net ky s mo ti -
vem kos te la a vě tou: Při spěl jsem na zá chra nu mu šov ské ho
kos te la. Část zis ku byla vě no vá na prá vě do sbír ky pro zá chra nu
kos te la, kte rou po řá dá Obec Pa so hláv ky. A po ved lo se.
7 827 Kč, to je zisk z této akce.

Pro gram byl roz ma ni tý, nejdří ve vy stou pi ly ta neč ni ce
z Val tic Just ma chi ne, kte ré pu b li kum oprav du nadchly. Re vi -
va lo vé od po led ne za há jil Robo Pa tej dl Band z Bra ti sla vy, po to -
mek slav né ho otce Vaša Pa tejd la, ná sle do va lo skvě lé
vy stou pe ní Rob bie Wil li ams Re vi val z Brna a  Red Hot Chil li
Pe pers z Pro s tě jo va. Že na po di um na stou pí hvězda ve če ra,
bylo pa tr né z po čtu mla dých fa ny nek, kte ré v obležení če ka ly
na pří chod ka pe ly Atmo mu sic, kte rá byla oprav du skvě lá. Tři
Sest ry Ban di tos před ved ly skvě lou show, v kem pu hrá ly již po -

dru hé a ur či tě ne na po sle dy. Akci ukon či ly svou vě tr nou zá ba -
vou Vě t ry z Jihu. Ka pe la z Po di ví na dokáže roz tan čit na pros to
všech ny, tak tomu bylo i ten to krát. Akce na ná měs tíč ku skon či -
la a hos té se pře su nu li na pláž, kde se do čka li čtyř mi nu to vé ho
oh ňostro je, kte rý ve čer za kon čil.

Po celé od po led ne pro bí hal do pro vod ný pro gram na pláži.
Děti moh ly sou těžit, fo tit se s Olá f kem, Mer kurym a dal ší mi po -
hád ko vý mi po sta vič ka mi, do spě lí si vy zkou šeli dra čí lodě, kdo
chtěl, mohl si pro hléd nout hasič skou tech ni ku, při pra ve ny byly
růz né atrak ce, stán ky.

Na pláži pro bí ha ly vý tvar né díl nič ky, kde moh ly děti po
celý den tvo řit střeš ní taš ku pro kos tel. Toto spo leč né dílo bylo
slav nost ně pře dá no před pu b li kem na ná měs tíč ku ve čer o půl
sed mé. Moc dě ku je me Ilo ně Sa laj ko vé za ná pad taš ku vy tvo řit
a dě tem za po moc při vý ro bě. 

A vel ký dík pa t ří také spon zo rům akce - Bar U Tyg ra, Stá -
nek Pá la va, Re stau ra ce U Raka, Piz ze rie U Ří ma na, Ob čer stve -
ní U Ku če ry, Ro man Dubš - jízd ní kola, Ing. Mi chal Ha rá sek,
Ma rie Lužná, De li ko mat.

A nej vět ší díky pa t ří těm, kdo při spě li na zá chra nu mu šov -
ské ho kos te la a také všem, kte ří k nám při šli. Sbír ka ne kon čí,
při spět můžete kdy ko liv. Taš ky i mag net ky si můžete za kou pit
v TIC Pa so hláv ky i na re cep cích kem pu. Část zis ku je ur če na
opět pro sbír ku.

Marcela Čáslavová
Pasohlávská rekreační s. r. o.
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Společenská
kronika

Jubilanti září - říjen
Brac ko vá Lud mi la             93 let
Ka d lí ček Jan                   82 let
Pin ka vo vá Ma rie               78 let
Ka d lí ček Mi chal            78 let
Dub šo vá Ma rie          77 let
Sa layo vá Anna    73 let
Man dák Ja ro slav     65 let
Uhe rek Kvě to slav  64 let
Šne p fen ber go vá Ma rie  64 let
Si r bu Be no ni                     62 let
Sla bá Ale na                       60 let

Úrad ník Cyril           75 let
Fa jmon Jan                71 let
Grimm Ja ro slav     69 let
Ka d líč ko vá Zdeň ka 69 let
Sed lák Mi ro slav      63 let
Fa jmo no vá Ma rie   63 let
Ze mán ko vá Zden ka   62 let

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

Narození
Dne 14. 7. 2016 se Te re ze Ne kar do vé

a Sta nisla vu Osi ko vi na ro dil syn Mar tin.
Dne 17. 7. 2016 se na ro di la dce ra

Amál ka Mi ro sla vě Oč ko vé a To mášo vi
Rujzlo vi.

Dne 17. 7. 2016 se Lu cii Čer né a Li -
bo ru Ga li o vi na ro dil syn Da niel.

Dne 31. 7. 2016 se manželům Ni ko le
a Pav lo vi Ha náč ko vým na ro di la dce ra
Ve ro ni ka.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je me,
Mar ti na, Amál ku,Da nie la a Ve ro ni ku 
ví tá me mezi námi.

Sňatky
Dne 25. 6. 2016 uza vře li manžel ství 

Ale na Pat ko vá a Zde něk Krej či řík.
V so bo tu 2. 7. 2016 uza vře li manžel ství 

Hana Kůr ko vá a Sta ni slav Fa jmon.
Dne 22. 7. 2016 uza vře li sňa tek

Pavlí na Dvo řáč ko vá a Ma rek Re ichl.

No vo manželům Krej či ří ko vým, Fa jmo -
no vým a Re ich lo vým bla ho pře je me.

Alena Slabá

Ja kub Vág ner
 a spo leč nost An g ling Spi rit

vás zve na

Ví kend ry bář ských slav nos tí, 
kde za zpí vá i XINDL X a MI CHAL DA VID! 

V je di neč né at mo sfé ře Pá lav ských vrchů se 9. - 17. září 2016 usku teč ní
19. roč ník zá vo du World Carp Clas sic. 

A ve dnech 16. - 18. září čeká na ná vštěv ní ky všech vě ko vých sku pin v Au -
to kem pu Mer kur Pa so hláv ky bo ha tý do pro vod ný pro gram.

KAŽDÝ DEN: FOR FISHING | WCC 2016, 
ry bář ský fes ti val pod ši rým ne bem. Před sta ví se zde před ní ry bář ské fir my,

mimo jiné MI VAR DI, KA REL NIKL a PO LA RI ZED. A ne nech te si ujít ukáz ku
nor né stě ny spo leč nos ti REO AMOS.

JA KUB VÁG NER bude vy prá vět o svém po by tu v Ama zon ském pra le se,
Mon gol sku či Kon gu. A vždy bude při pra ve na i au to gra mi á da pro děti i do spě lé.

A MNO HO DAL ŠÍ HO...
Každý den bu dou pro ná vštěv ní ky při pra ve ny ská ka cí hra dy, jíz da na koň -

ském spřežení, akč ní ukáz ky Po li cie ČR se služeb ní mi psy, ukáz ky vý cvi ku
vo dí cích a asi s tenč ních psů, ukáz ky ca nis te ra pie a pa se ní ka čen a v ne po sled ní
řadě také ry bář ská ško lič ka, kde se těm nejmlad ším bu dou vě no vat před ní čes ké
iko ny spor tov ní i zá vod ní ry ba ři ny.

Více na www.jakubvagner.cz.

VE ČE RY BU DOU PA T ŘIT KON CER TŮM!

Pá tek 16. 9. 2016 od 19:00 hod. - XINDL X

So bo ta 17. 9. 2016 od 19:00 hod. - MI CHAL DA VID

Vstu pen ky v dis tri buci na pro dej ních mís tech Ticket por tal a nebo je můžete
za kou pit a vy tisk nout on - line pří mo na ticket por tal.cz - HO ME tickets!

Děti, jež ne do sáh ly věku 13 let, ZDAR MA bez vstu pen ky, po zor! jen v do -
pro vo du do spě lé oso by s plat nou vstu pen kou, při tom 1 do spě lá oso ba může
do pro vá zet max. 2 děti.

Sle va 50% NA PRO GRAM - pro vo zíč ká ře, pro držite le prů ka zu ZTP/P
a pro do pro vod ZTP/P (jed na oso ba) - na pro dej ních mís tech Ticket por tal i na
ticket por tal.cz (v ná kup ním ko ší ku).

Vstup né: 16. - 18. 9. - 600 Kč,
16. 9.  - 250 Kč, 
17. 9.  - 350 Kč,
18. 9. - 150 Kč

Ob ča né obce Pa so hláv ky zís ka jí sle vu ze vstup né ho 100 Kč za každý den po
před ložení ak tiv ní či po vé kar ty spo lu s ob čan ským prů ka zem. 

Vjezd do are á lu kem pu ne bu de umožněn, par ko vá ní pou ze před are á lem kem -
pu, zdar ma. Zad ní bran ka bude uzamče na. 

Vstup do are á lu je tedy možný pou ze hlav ní re cep cí. Před re cep cí v bílé buň ce
si můžete za kou pit vstu pen ky na jed not li vé dny s uve de nou sle vou.

v

Ví kend ry bář ských slav nos tí
v ATC Mer kur Pa so hláv ky

http://www.jakubvagner.cz

