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In for ma ce 
obec ní ho úřa du

Pasohlávky

Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.
in for mu je

n Po pla tek za psa je splat ný do
31. břez na 2016.

n Po pla tek za ko mu nál ní od pad je
splat ný do 30. dubna 2016.

n Obec Pa so hláv ky po řá dá 21. 3. 2016
zá jezd do di va dla Bol ka Po lív ky
v Brně. 
Zá jem ci se mo hou při hlá sit na obec -
ním úřa dě.

Upo zor ňu je me držite le či po vých ka ret, že všech ny kar ty byly plat né pou ze pro rok 
2015, tudíž jsou za blo ko va né. K ak ti va ci je za po tře bí na vští vit kan ce lář ATC Mer kur.
Kemp se každo roč ně ote ví rá 1. dub na a k to mu to datu by již měly být kar ty ak tiv ní. 

Ce ník per ma nent ních vstu pů a vjezdů do ATC Mer kur pro ob ča ny s tr va lým
po by tem v obci Pa so hláv ky pro rok 2016:

- děti do 5 let zdar ma
- děti od 5 do 13 let 100 Kč 
- oso by od 14 let                       200 Kč 
- po vo le ní k vjez du (auto/moto) 300 Kč

Po vo le ní k vjez du bude vy dá no pou ze po před ložení tech nic ké ho prů ka zu
vo zi dla, ve kte rém bude uve den ma ji tel vo zi dla, kte rý byd lí v obci.
Při pra vu je me: 
30. 4. - 1. 5.  Pá la va Open 2016
6. 5. - 7. 5.    Za há je ní tu ris tic ké se zo ny v ATC Mer kur Pa so hláv ky 

Zve me  všech ny  na 16. roč ník akce, kte rá se v loň ském roce pře mě ni la na úžasný
fes ti val, kte rý už ni kdy nemůžete vy ne chat. Dal ší roč ník na bíd ne ješ tě více skvě lých
ka pel mno ha žánrů po oba dny, úžasný do pro vod ný pro gram pro všech ny, dob ré jíd lo, 
pití a ho o o od ně zážitků. Vy stou pí: Di vo kej Bill, Hor kýže Slíže, Mo tor band, Wal da
gang, Desmod, Škwor, 05 Ra de ček, Thom Ar tway, Ve se lá Troj ka, kte rou zná te z te le -
viz ní ho šlág ru, Fle ret …. 

Tě šit se můžete i na dět ské sou bo ry - Mažoret ky z Po ho ře lic, coun t ry tan ce před ve -
dou No vo veská štíst ka a street dan ce Shake-up při SVČ Po ho ře li ce.

Pro děti i do spě lé je při pra ven jez dec ký ry tíř ský tur naj, šer míř ské vy stou pe ní, jar -
mark s ko me di an ty - di va dlo, žong lér ská díl na a spous ta dal ších ak ti vit. Ve čer bude
ukon čen oh ňostro jem. Ob ča né Pa so hlá vek mají vstup vol ný po před ložení plat né či -
po vé kar ty. Změ na pro gra mu vy hra ze na. Kom plet ní ča so vý pro gram bude zve řej něn
v dal ším čís le. Tě ší me se na Vás.
26. 5. - 29. 5.   Eu ro bi ke fest Mu šov 2016

Marcela Čáslavová

Sta tis ti ka obce k 1. 1. 2016
Prů měr ný věk oby va tel         39,44  

Po čet oby va tel   
 

C e l k e m                 741
Dospělí                 616

Dospělí  muži        291
Dospělí  ženy               325  

Děti (15 - 18 let)          25
Chlapci                      15
Dívky             10

Děti (do 15 let)           100                                                    
Chlapci   61
Dív ky              39

Na ro ze ní:                            7
Úmr tí:                                  6
Při hlá še ni:                       16
Od hlá še ni:                       17

Zpracovala
 L. Šnepfenbergová

Vážení  čte ná ři,

pře je me Vám pří jem né
 prožití svát ků jara - Ve li ko noc,

hod ně slu níč ka
a dě tem bo ha tou po mláz ku.

Re dakč ní rada
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Vážení smu teč ní hos té,
do vol te mi jmé nem po zůsta lých, kte ří jsou tak zmoženi al ko -

ho lem, par don, vel kým bo lem, že nejsou schop ni vlast ní ho
slo va, po dě ko vat vám za účast, kvě ti no vé, te ku té, jakož i jiné
dary, kte ré zmír ní náš ve li ký žal. Po kud vám dnes byla z naší
stra ny uči ně na ně ja ká ško da, ať už na vej cích, drů beži apod.,
vem te, pro sím, na vě do mí, že to bylo způ so be no pod vli vem al -
ko ho lu, par don, vel ké ho bolu. Če kej te tr pě li vě, až se opět
tro chu sežere me, par don, se be re me, a po tom vám bude vše na -
hra ze no. Zno vu vás na vští ví me a sní me a vy pi je me vše, co vám
ješ tě po naší ná vštěvě zů sta lo. Dě ku je me za po cho pe ní. 
Vážení a milí po zůsta lí,

 

je těžké, když se vám oči kalí od plá če nad naší ba sou ze snu -
lou. Je těžké hle dat na útě chu slo va, však do ros te nám basa
nová. Než tu sta rou po cho vá me, musí nás vy sly šet, jaká přá ní
máme. Však ona ví, co se běh lo se bě hem roku, pro vá ze la nás na
každém kro ku. Pro to, ať vy sly še no je naše přá ní a bu dem v dob -
rém vzpo mí nat na ni.

Oro duj za nás, ó baso, a věz, že ne má me to leh ké, jsme jen
stvo ře ní křeh ké. Ne do pusť, aby naše obec malá, se ne sná ze mi
za hra ba la.

Oro duj za nás, ó baso.
Baso, rok ubě hl a my zase
máme jen jed no přá ní.
Pro to se ob ra cí me k naší base
o radu, po pří pa dě po ká rá ní.
Oro duj …

Baso, ne do pusť, aby naše obec malá,
se ne sná ze mi za hra ba la.
Oro duj …

Baso, hlí dej tet ku Jan čí ko vou,
drž nad ní ochran nou ruku,
Lukáš Mi ku lá šek jí čis til kam na 
a za kou řil jí ce lou cha lu pu.
Oro duj …

Baso, do hléd ni na naše ob čan ky,
Zde na Sed lá ko vá by Ti moh la po ví dat,
byla na hřbi to vě a po řád sly še la, že ně kdo mlu ví,
pak zjis ti la, že má v kap se za pnu té ho mo bi la.
Oro duj …

Baso, až uvi díš Roz ku Ze le ná ko vou,
praš ti jí tře ba pan to kem,
před Kablem v Mi ku lo vě si za mkla auto
a moc ne schá ze lo a jela domů ta xí kem.
Oro duj …

Baso, po chval ta neč ni ce z Bab ských hodů, 
je jich vy stou pe ní mu síš, baso, znát,
Fot ba lis ti je po zva li vy stou pit na dů chod cích
a štam prli zdar ma jim ne chtě li dát.
Oro duj …

Baso, ob ča né Pa so hlá vek si vel mi cení sběr né ho dvo ru,
lidé vy bí ra jí elek tro nic ké za ří ze ní
eko lo gům na pod po ru.

Oro duj …

Baso, Káju Ha nuš ku ne mi nul pád,
ně ja ký fá ček se mu ko lem těla vine,
na cyk los tez ce po ra zil ry bá ře,
ne moh la jsi tam baso stát,
ale spoň si Kája od po či ne.
Oro duj …

Baso, Evu Je doun ko vou dej na ško le ní,
za blo ko va la si mo bi la,
ni kam ne moh la celý tý den vo lat,
než jí ho Jana spra vi la.
Oro duj …

Baso, Bo hu še Pin ka vu vy veď z ilu ze, 
po skyt ni mu v mys li po si lu,
žena mu vo la la do hos po dy,
že si vzal ovla dač mís to mo bi lu.
Oro duj …

Baso, dej po zor na Janu Jed noun ko vou,
rych le cho dí a pak padá ve smy ku.
Upadla na láv ce 
a zlo mi la si nohu v kot ní ku.
Oro duj …

Baso, ur či tě jsi vi dě la svat bu Kris týny a Luká še,
sran da byla ve li ká,
Lukáš se shý bl pro eura a ruply mu gatě,
kte ré mu pak Mar ti na Vla cho vá za ši la. 
Oro duj …

Baso, obec ní mu úřa du po dě kuj za sna hu,
že ob ča né bu dou mít prá ci,
ne va dí, že láz ně bu dou sta vět Čí ňa ni, 
ale spoň zažije me ně ja kou legra ci.
Oro duj …

Baso, za chraň nám naše tra di ce,
víš, jak to teď u nás cho dí,
dej, ať jsme správ ná ves ni ce,
dej, ať jsou v létě hody.
Oro duj …

Baso, sle duj Hon zu Sla bé ho, když jde z prá ce domů,
pus til psy, za mknul brá nu a za po mněl, 
že tam jsou Lukáš Šne p fen berg a Lukáš Doležal.
Ti se ze stra chu ze psů za mkli v trak to ru,
a dvě ho di ny če ka li, až je Hon za vy svo bo dí. 
Oro duj …

Baso, nad Ma ruš Fa jmo no vou drž pra vou ruku,
hlav ně, když uklí zí a v kap se má mo bi la,
spa dl jí do kbe lí ku s vo dou
a až za zvo nil, tak to zjis ti la. 
Oro duj …

Baso, Ja ro vi Buč ko vi ml. kup nové gatě,
na ple se to s ním vy pa da lo ble dě,

Pochovávání basy
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Míst ní knihov na ve spo lu prá ci s paní vy cho va tel kou a dět mi 
z družiny zve všech ny děti i do spě lé na Vy ná še ní Mo ra ny, kte ré
se usku teč ní v pon dě lí 14. břez na 2016 od 14.00 hod. 

Jed ná se o sta ro by lý zvyk vy ná še ní "paní Zimy" ze vsi. Prů -
vod vy jde od bu do vy míst ní MŠ a ZŠ a bude ukon čen na obec ní
pláži, kde se Mo ra na spá lí. V prů vo du bu dou děti zpí vat pís nič -
ky a ří kat bás nič ky, kte rý mi zaženou zimu a při ví ta jí jaro. 

Přijďte i Vy a staňte se součástí staronové tradice.

Flora Olomouc

Vynášení Morany

Obec Pa so hláv ky po řá dá v pá tek 22. dub na 2016 zá jezd na
FLO RU Olo mouc. Ústřed ní ex po zi ce vý sta vy po ne se ná zev
Ka rel IV. - Otec vlas ti a ná vštěv ní kům při po me ne po mo cí sym -
bo li ky ne sčí sl né ho množství ba rev, tva rů a vůní sed mis té
vý ro čí na ro ze ní to ho to vý znam né ho stát ní ka a pa nov ní ka
z rodu Lu cem bur ků, jenž čes ké země pře tvo řil v kve tou cí za -
hra du Ev ro py vr chol né ho stře do vě ku. 

Kro mě toho na ná vštěv ní ky čeká ex po zi ce jar ních kvě ti no -
vých vý pěst ků, ex po zi ce Sva zu kvě ti ná řů a flo ris tů ČR,
Čes ké ho za hrád kář ské ho sva zu, Sva zu škol ka řů ČR a dal ších
do má cích i za hra nič ních za hrad ní ků a pěs ti te lů. Sou čás tí akce
je ve letrh drob né za hrad ní me cha ni za ce Hor ti farm a ob lí be né
Jar ní za hrad nic ké trhy. 

V pří pa dě zájmu se hlas te nej poz dě ji do pát ku 15. dub na
2016 na Obec ním úřa du Pa so hláv ky: tel. 519 427 710, e-mail:
obec@pasohlavky.cz, nebo osob ně. 

Plné vstup né je 120 Kč. 

ho nil v no vých ga tích pa rá du,
byly mu malé a ne mohl v nich ani se dět.
Oro duj …

Baso, u Rad ka Mi ku láš ka hlí dej každý krok, 
jsou k tomu řád né dů vo dy,
ře zal mo to ro vou pi lou,
v zá pa lu řeči se řízl do ko le na a do nohy.
Oro duj …

Baso, ško da, že jsi ne do šla k nám na Mys li vec ký ples,
byla bys tam jak hyb ná páka,
šťas t ný Hon za Doležal vy hrál sele, 
Oč ko vi a Buč ko vi di vo čá ka. 
Oro duj …

Lou čí me se s te bou, baso milá, 
dost jsi se s námi na trá pi la. 
By las vždy chou los ti vá a křeh ká, 
budiž Ti země leh ká.
Oro duj …

A nyní se ob ra cím na vás, moji milí truhlí ci, par don, truchlí -
cí, tato ztrá ta byla za jis té ve li kou ra nou, ale smiř te se se su dem,
vlast ně osu dem a ožerte, hm, oželte tu vel kou ztrá tu.

Budiž vám útě chou, že po sled ní roz lou če ní pro běh lo v přá -
tel ském a sr deč ném ovzdu ší, a po pře j te naší base:

Baso, pře je me Ti po koj a slast 
a nám, ať stá le chut ná chlast.
AMEN

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Vzhle dem k tomu, že ju bi lan ti,
kte ří se na ro di li v břez nu, ne da li sou -
hlas se zve řej ně ním svých úda jů,tak ne -
moh li být zve řej ně ni.

Narození
Dne 25. 2. 2016 se manželům

Pavlí ně a Mar ti no vi Máš ko vým na ro -
di la dce ra Kris tý na.

 

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a ma lou Kris týn ku ví tá me mezi nás

Alena Slabá

Pozvánka

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
v tom to díle bych chtě la po u ká zat na práv ní úpra vu zá pi su změ ny vlast ní ka sil nič -

ní ho vo zi dla v pří pa dě pro de je oje té ho vo zi dla. Zce la běžný pro dej oje té ho vo zi dla
může způ so bit pro dá va jí cí mu ne pří jem né kom pli ka ce. Již více než rok je účin ná no -
ve la zá ko na č. 56/2001 Sb., o pod mín kách pro vo zu vo zi del na po zem ních
ko mu ni ka cích, kte rá, žel, ne re flek tu je po tře by pra xe a i přes sliby zákonodárců se
dodnes nepodařilo odstranit její neduhy.

Aby do šlo k zá pi su no vé ho vlast ní ka vo zi dla do re gis t ru sil nič ních vo zi del, je po -
třeb né po dat žádost. Dle usta no ve ní § 8 odst. 1 písm. a) zá ko na o pod mín kách pro vo zu 
vo zi del na po zem ních ko mu ni ka cích žádost po dá va jí do sa vad ní vlast ník (pro dá va jí -
cí) a nový vlast ník (ku pu jí cí) spo leč ně. Oba se však můžou do mlu vit, že pře pis
pro ve de buď pro dá va jí cí, nebo ku pu jí cí. V ta ko vém pří pa dě je po třeb né, aby je den
dru hé mu udě lil pl nou moc k za stou pe ní při po dá ní žádosti. Plná moc musí být písemná 
a opatřena úředně ověřeným podpisem.

Zá kon o pod mín kách pro vo zu vo zi del na po zem ních ko mu ni ka cích sta no ví k po -
dá ní žádos ti o zá pis změ ny vlast ní ka sil nič ní ho vo zi dla lhů tu 10 pra cov ních dnů ode
dne převodu vlastnického práva. 

Ne do jde-li však k po dá ní žádos ti o zá pis změ ny vlast ní ka sil nič ní ho vo zi dla včas,
do pus tí se fy zic ká oso ba pře stup ku, za nějž hro zí po ku ta ve výši až do 50.000 Kč
a v blo ko vém ří ze ní po ku ta ve výši do 5.000 Kč.

A prá vě v tom to okamžiku se do stá vá me k já dru pro blé mu. Po kud se pro dá va jí cí
s ku pu jí cím do hod nou, že po da jí žádost spo leč ně, pro dá va jí cí nemá jis to tu, že se ku -
pu jí cí na pří sluš ný úřad do sta ví. Stej ně tak, udě lí-li pro dá va jí cí ku pu jí cí mu pl nou moc 
k po dá ní žádos ti. Pro dá va jí cí při tom ne dis po nu je žád ný mi prostředky, jak se po
kupujícím domoci přepisu vozidla.

Ne po může ani po li cie. Po kud by se totiž pro dá va jí cí roz ho dl za jít na po li cii a ozná -
mit spá chá ní pře stup ku, kte ré ho se měl do pus tit ku pu jí cí tím, že ne o zná mil změ nu
vlast ní ka vo zi dla, udal by i sám sebe a hro zi la by mu po ku ta. A i přes uhra ze ní uložené
po ku ty by byl pro dá va jí cí nadále veden v registru vozidel.

Ze za ča ro va né ho kru hu pomůže pro dá va jí cí mu jed no - os t ražitost. Pro dá va jí cí
musí přebrat ini ci a ti vu a ne chat ku pu jí cí ho, aby mu udě lil pl nou moc s úřed ně ově ře -
ným pod pi sem již při kou pě vo zi dla a po dat žádost o zá pis změ ny vlast ní ka vo zi dla
osob ně.

Na dě ji pro dá va jí cí mu může při nést i kva lit ní text kup ní smlou vy. V tom to pří pa dě
ale po zor - sjed ná ní po vin nos ti ku pu jí cí ho pře psat vo zi dlo na sebe samo o sobě ne po -
může. Bude po třeb né sjed nat si pro pří pad po ru še ní ta ko vé po vin nos ti smluv ní
po ku tu. I tu však pro dá va jí cí musí po čí tat s tím, že smluv ní po ku ta sice bude pů so bit
na ku pu jí cí ho mo ti vač ně, ne mu sí ale zna me nat, že ku pu jí cí vo zi dlo na sebe sku teč ně
pře pí še. A pro dá va jí cí mu ne zbu de, než se ob rá tit na pří sluš ný soud se žalo bou na za -
pla ce ní smluv ní po ku ty. Přes to ani tato cesta najisto neznamená, že v registru vozidel
bude svítit jméno kupujícího.

Ten to díl bych ráda ukon či la řím skou práv ní zá sa dou vi gi lan ti bus iura skrip ta
sunt, tedy že prá vo náleží bdě lým. Tato zá sa da struč ně vy sti hu je ře še ní výše po psa né -
ho pro blé mu. Ne lze po chy bo vat o tom,
že vez me-li pro dá va jí cí zá pis změ ny
vlast ní ka vo zi dla do vlast ních ru kou, kdy 
mu ku pu jí cí udě lí pl nou moc s úřed ně
ově ře ným pod pi sem, vy hne se v pří pa dě
ne sou čin nos ti ku pu jí cí ho kom pli ka cím
i pří pad ně udě le ným po ku tám. 

Na co si dát po zor při pře pi su vo zi dla ZO ČSZ a míst ní vi na ři
si Vás do vo lu jí po zvat na 

TRA DIČ NÍ KOŠT VÍNA,
kte rý se koná v so bo tu 19. 3. 2016

ve 12 ho din v KD.

K po sle chu hra je
Ne o veská cim bá lo vá mu zi ka.

    Sr deč ně zvou po řa da te lé.

Pozvánka

TJ ZE TOR PA SO HLÁV KY
po řá dá v ne dě li dne 27. 3. 2016

Ve li ko noč ní zá ba vu.
 

K tan ci a po sle chu hra je sku pi na
AR CO NA. 

Za čá tek zá ba vy je ve 21hod.
Sr deč ně zvou fot ba lis té.

Pozvánka na Velikonoční zdobení
Míst ní knihov na všech ny sr deč ně zve na Ve li ko noč ní zdo be ní, kte ré se usku teč ní

v so bo tu 26. břez na 2016 před Obec ním úřa dem Pa so hláv ky. 
Zdo bit se bude stro me ček před bu do vou OÚ, a to od 14.00 do 15.00 hod. Každý,

kdo se chce zdo be ní zú čast nit, si při ne se ma lo va né vej ce, opat ře né šňůr kou nebo
mašlí, aby se dalo za vě sit. Za oz do by pak mo hou sloužit i sa mot né mašle nebo pentle.
Každé dítě do sta ne za při ne se né va jíč ko slad kou od mě nu. Stro me ček lze na zdo bit
kdy ko liv i bě hem dal ších dnů. 

Přijď te i Vy a při spěj te tak ke zve le be ní naší obce. 


