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Referendum

Z jednání rady a zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
dne 10. a 11. října 2014 proběhlo v naší obci první místní referendum k otázkám:
1. "Souhlasíte s tím, aby Obec Pasohlávky zcela
zakázala na svém území provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných podobných her?"
2. "Souhlasíte s tím, aby se v obci omezila v neděli a ve státem uznaných svátcích rušivá činnost (sekání trávy, řezání dřeva, atd.)?"
Celkový počet oprávněných voličů byl 611, referenda se zúčastnilo 391 občanů.
K první otázce bylo odevzdáno 384 platných
hlasů. Pro ANO hlasovalo 334 občanů, pro NE hlasovalo 38 občanů a 12 občanů se hlasování zdrželo.
Ke druhé otázce bylo odevzdáno 383 platných
hlasů. Pro ANO hlasovalo 207 občanů, pro NE hlasovalo 166 občanů a 10 občanů se hlasování zdrželo.
K oběma otázkám je referendum platné a závazné.
Zákazy nabydou účinnosti po schválení obecně
závazných vyhlášek zastupitelstvem obce. Předpokládáme, že k první otázce bude zákaz účinný od
1. 1. 2015 a ke druhé otázce v prvním čtvrtletí roku
2015. U druhé otázky nebyl výsledek až tak jednoznačný, proto bude zastupitelstvo obce projednávat,
zda omezit rušivou činnost v neděli a ve státem uznaných svátcích po celý den, či jen v určitém čase (např.
ráno, v podvečer, či přes polední klid). V současnosti
zákaz není účinný. O platnosti a účinnosti vyhlášek
budete včas informováni.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 15. 9. 2014
RO schvaluje:
- na základě žádosti A. U. výjimku z nočního klidu pro pořádání hudební
produkce dne 4. 10. 2014 do 24:00 hod.,
- nový cenový výměr na služby poskytované na veřejném pohřebišti v Pasohlávkách v souladu s výměrem MF č. 01/2013,
- uzavření Smlouvy č. H/1 o nájmu hrobového místa mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. P.,
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností E. ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
- uzavření Příkazní smlouvy č. 178/2014 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno,
IČ 27687511 k vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
na akci "Mokřady Pasohlávky",
- zadání výběrového řízení - Zadávací dokumentaci - podmínky a požadavky
pro zpracování nabídky pro zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí pro akci "Mokřady Pasohlávky",
- Směrnici k inventarizaci majetku a závazků a ukládá starostovi jmenovat inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce pro rok 2014.
RO bere na vědomí:
- návrh o. p. s. Mušov - brána do římské říše, na vybudování částí archeoparku dle předloženého návrhu,
- plnění rozpočtu obce za leden - srpen 2014,
- Protokol o provedené kontrole dle zákona o živnostenském podnikání ze dne
5. 9. 2014 v sídle provozovny Obec Pasohlávky, 69122 Pasohlávky 1.
RO souhlasí:
- na základě žádosti společnosti GARDEN Studio, s. r. o., U Zoologické zahrady 2, 635 00 Brno - Bystrc, s pořádáním vyhlídkových letů na soukromém pozemku v k. ú. Mušov při pořádání akce "Mušov 2014",
- na základě žádosti společnosti ELING CZ s. r. o., Hrozňatova 3939/25a,
615 00 Brno, s přeložkou kabelového rozvodu NN při výstavbě nového
parkoviště u obchodu Jednota Mikulov v Pasohlávkách,
- s vyhlášením Sbírky použitého ošacení Diakonie Broumov, sociální
družstvo, ve dnech pátek 3. 10. 2014 v době 16:00 - 18:00 hod. a v sobotu
4. 10. 2014 v době 10:00 - 12:00 hod.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 29. 9. 2014
RO schvaluje:
- uzavření Darovací smlouvy mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a ZŠ a MŠ Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice (vystoupení mažoretek při srazu cyklistů dne 27. 9. 2014),
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 14/2014 uzavřené mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a obchodní společností ZEMSKÝ Rohatec,
s. r. o., Na Kopci 884/46, 69601 Rohatec,
- uzavření Nájemní smlouvy mezi smluvními stranami Povodí Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno a Obcí Pasohlávky, nyní
ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,
- na základě žádosti Českého svazu žen bezplatné zapůjčení cvičebny a kulturního domu na nácvik na Babské hody v termínu do 14. 11. 2014, vždy
ve dnech středa 18,30 - 20,30 hod. a neděle 17,00 - 19,00 hod.,
- bezplatné využití kulturního domu dne 6. 10. 2014 od 18,00 hod. při pořá-

Tomáš Ingr, starosta obce

Výzva
Vyzýváme občany, aby před svými domy provedli
ořez stromů tak, aby bylo možné provádět zimní
údržbu chodníků. Je potřeba ořezat větve stromů ve
výšce 230 cm nad chodníkem. Žádáme o provedení do
16. 11. Kdo si ořezání větví neprovede do stanoveného
termínu, bude ořezání provedeno zaměstnanci obce.

Poděkování
Politická strana Moravané děkuje všem voličům,
kteří ji ve volbách do Zastupitelstva obce Pasohlávky
podpořili a dali kandidátům této strany svůj hlas.
Tomáš Ingr - MORAVANÉ
Vážení čtenáři, volbám do zastupitelstva
obce se budeme věnovat v příštím čísle
zpravodaje.

Z jednání rady a zastupitelstva
dání předvolebního mítinku všech kandidátních stran do voleb do zastupitelstva obce pro období 2014 - 2018,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne 8. 10. 2014.
RO bere na vědomí zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v platném znění a dalšími právními
normami, v obci Pasohlávky, vypracovaný společností ON - OK Libina s. r. o.
RO souhlasí na základě žádosti V. B. se změnou stavby před dokončením
z původně povolené hospodářské budovy na autoelektrikářskou dílnu za podmínky, že žadatel doloží také souhlas s touto změnou od majitelů sousedních
nemovitostí, kteří jsou touto stavbou dotčení. Obec Pasohlávky se nevyjadřuje
ke stanovisku, zdali je stavba v souladu s územním plánem. K tomuto vyjádření je oprávněn stavební úřad v Pohořelicích - územní plánování.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 6. 10. 2014
RO schvaluje:
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Mokřady Pasohlávky" a doporučení hodnotící komise na výběr zhotovitele
- společnost Agromeli spol. s r. o., IČ 46980989,
- uzavření Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce Mokřady Pasohlávky mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společností Agromeli spol. s r. o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, za
podmínky, že zastupitelstvo obce odsouhlasí přijetí dotace na realizaci
akce, zahrne akci do rozpočtu obce a vůči výsledku výběrového řízení
nebude podán podnět na zrušení výběrového řízení a výsledek bude potvrzen po nabytí platnosti uplynutím odvolacích lhůt,
- zveřejnění záměru obce na pronájem pozemků p. č. 5145/2 o výměře
7143 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 5155/2 o výměře 2001 m2,
druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Mušov, za cenu 2.100 Kč/ha/rok,
- pokácení stromů v blízkosti nově budovaného víceúčelového hřiště. Po vybudování bude okolí hřiště osázeno nově zelení dle doporučení zahradníků.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 13. 10. 2014
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy o zabezpečení souvislé odborné praxe studentů mezi
smluvními stranami Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o.,
Filipínského 1, 615 00 Brno a Obec Pasohlávky, pro vykonání praxe Š. S.,
- na základě žádosti organizace TJ Zetor Pasohlávky bezplatné zapůjčení kulturního domu dne 18.10.2014 pro pořádání taneční zábavy a současně tak i výjimku z nočního klidu do 03:00 hod. následujícího dne.
- uzavření Smlouvy č. 226/2014 o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. O.
RO bere na vědomí plnění rozpočtu obce za leden - září 2014.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 8. 10. 2014
ZO schvaluje:
- získání dotace ve výši 4.743.450 Kč na realizaci akce "Mokřady Pasohlávky". ZO pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace,
- získání dotace ve výši 1 mil. Kč na doplnění a rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci. ZO pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace,
- poskytnutí příspěvku v maximální výši 80.000 Kč pro rok 2014 organizaci MUŠOV - Brána do římské říše, o. p. s., IČ: 02636310,
- rozpočtové opatření č. 4/2014.
ZO souhlasí:
- se záměrem směny pozemku p. č. st. 834 - zastavěná plocha, o výměře
7 m2 v k. ú. Pasohlávky, který vznikl na základě geometrického plánu
č. 410-524/2004, ve vlastnictví Obce Pasohlávky, za pozemek p. č.
5051/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 ve vlastnictví společnosti OPENREALITY, správa nemovitostí, s. r. o., Slámova 775/12, 618 00 Brno. ZO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr na
uvedenou směnu pozemků,
- se záměrem směny pozemku p. č. 5054/10 - ostatní plocha o předpokládané výměře 56 m2 a pozemku p. č. 5054/3 - ostatní plocha o předpokládané výměře 70 m2, vše v k. ú. Pasohlávky, ve vlastnictví Obce
Pasohlávky, za pozemek p. č. 5056/13 - ostatní plocha o výměře
118 m2 a pozemek p. č. 5056/14 - ostatní plocha o výměře 109 m2, vše
v k. ú. Pasohlávky, ve vlastnictví Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. ZO ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr na uvedenou
směnu pozemků.
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Sezona skončila
i cyklistům
V sobotu 27. září 2014 se kemp ATC Merkur stal
hlavním centrem pro většinu cyklistů. Konalo se tu totiž
Tradiční ukončení sezony na cyklostezce Brno - Vídeň.
Navzdory předpovědi pěkného podzimního počasí,
se nad kempem usadil dešťový mrak a celé náměstíčko
zkropil deštěm, což nejednomu cyklistovi maličko pokazilo náladu. Celý program byl zahájen krátce po poledni.
Všechny přítomné nejdříve uvítal starosta obce Pasohlávky Tomáš Ingr. Poté se svými proslovy vystoupili
Ing. Libor Šrámek, tajemník Cyklistické stezky Brno Vídeň a Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, oba také milovníci cyklistického
sportu. Odpoledne bylo ve znamení cyklistiky a proto ani
v kulturním programu nesmělo tohle téma chybět. Se
svou Trial show přijeli až z Prahy Roman Chvojka
a Lukáš Valný, kteří však předvedli poněkud netradiční
cyklistiku - pomocí speciálního kola zdolávali nejrůznější výškové překážky a nejednomu divákovi se při tom
tajil dech. Vystoupení mělo obrovský úspěch.
Cyklistická trasa Brno - Vídeň vede různými kouty
jižní Moravy, které se vyznačují hlavně svými vinicemi
a vinnými sklípky. Proto nechyběla ani tématika vinařství. Svá vína, a samozřejmě i burčák, připravilo
k ochutnávce rodinné vinařství Holánek z Ivaně. K vínu
tradičně patří i dobrá muzika, stejně jako tanec a zpěv.
S touto kombinací na pódiu vystoupil Národopisný dětský soubor Palavánek z Mikulova. Děti a tanec pak
v sobě zkombinovalo i vystoupení Mažoretek z Pohořelic. Závěr programu patřil cimbálové muzice Cimbaltrio
z Mikulova, která se předvedla nejen s "klasickými" lidovkami, ale i s moderními písněmi od Metallicy či
Beatles. Celý program moderovala Iveta Žaludková.
Součástí akce byly i dva cyklistické okruhy. Menší
měřil šest kilometrů a vedl do naší obce, ten větší mířil na
rozhlednu do Drnholce a měřil třicet kilometrů. Přestože
všichni účastníci, kterých do kempu dorazilo bezmála tři
sta, dojeli na akci na kole (někteří až z Brna), na okruhy
vyrazili téměř všichni. Na cestu jim nakonec svítilo i to
slibované sluníčko.
Bc. Simona Jelénková

Extraliga v PÚ zavítala
do Pasohlávek
Dne 16. 8. 2014 zavítaly do naší obce ty nejlepší
týmy z celé republiky, aby změřily síly v požárním útoku. Od ranních hodin se začali do Pasohlávek sjíždět
soutěžící ze všech koutů naší země. Celkem přijelo
56 týmů, z toho 44 mužských a 12 ženských. Po prezenci týmů a slavnostním nástupu, kde zazněla státní
hymna a promluvil starosta obce, se začalo závodit.
Kvůli organizačním povinnostem jsme se na start
postavili jako první a útok dokončili v čase 17.17s, což
nakonec stačilo až na celkové dvanácté místo. Lepší
terč (16.73s) by sice stačil na čtvrté místo, ale na ten se
bohužel nehraje. Za zmínku stojí určitě útok vítězů
z Bezděkova pod Třemšínem, kteří u nás zaběhli čas
15.94s a tím zařadili místní trať mezi ty, kde se podařilo
zaběhnout útok pod 16s. Další dvě dráhy, kde se něco
takového podařilo, jsou v Plumlově a Petrovicích.
V ženské kategorii sice nepadly tak vynikající výkony, ale čas 16.39s se dá považovat za hodně slušný
a holkám z Chrášťan bohatě stačil na první místo.
V příštím roce se budeme opět ucházet o pořádání
Extraligy v PÚ 2015 a podle ohlasů soutěžících a členů
rady Extraligy by se nám to mohlo povést. Děkujeme
všem, co nám s přípravou soutěže i během ní pomáhali
a snad se zase příští rok všichni sejdeme.
Pasohlávský zpravodaj

Sezona SDH Pasohlávky 2014
V následujícím článku se pokusím popsat naši přípravu, závodění, pořádání extraligy a pár dalších věcí, které se v tomto
roce staly kolem našeho sboru, a že toho letos bylo požehnaně.
Dále zkusím poukázat na to, proč se nám nedařilo tak úplně, jak
bychom chtěli.
Jak je už poslední roky zvykem, naše sezona 2014 začala už
v listopadu 2013 zimní přípravou. Každý čtvrtek až do konce
března jsme se scházeli v pohořelické hale. Novinkou bylo, že se
s námi začali připravovat SDH Nesvačilka a pár kluků z SDH Jezeřany. Tyto dva sbory zmiňuji záměrně, protože bez nich
bychom nějakou přípravu mohli zabalit. V půlce prosince se nám
totiž zranil proudař, košař musel na operaci s kolenem, narážeč se
těchto akcí moc často neúčastnil a zůstali jsme 3. V tomto počtu
by to nemělo cenu. Mimo běhání v hale jsme se každou neděli
scházeli a běhali na "Římák". Zase počet 3 lidí, což není asi to, co
by mělo být. Počasí nám přálo a tak jsme mohli už v půlce března
zkusit první trénink s vodou. Sestava byla opět kompletní a vypadalo to, že zimní výpadek nebude mít následky. Za měsíc od
prvního tréninku jsme vyrazili na soustředění do Petrovic. Tradiční součást předsezonního tréninku mi otevřela oči a bylo
jasné, že na ty nejlepší týmy asi letos stačit nebudeme. Nedokázali jsme stlačit výstřiky pod 16s a ani na sestřelech to nebyla
žádná sláva. Shrnutí přípravy na závodní část roku je asi taková,
že jsme se nikam neposunuli, spíše naopak.
I když na tréninku nepadl snad jediný solidní čas (pod 17s)
a ani jsme se mu nepřiblížili, vyrazili jsme závodit. Nevím, jak je to
možné, ale najednou jsme začali sázet jednu nízkou 17ku za druhou a první místa byla naše, jako ve vrcholné formě. Tyto úspěchy
skončily první týden před Extraligou. Na tréninku se zranil proudař (Tom). Tím začal seriál hledání náhrady, a že jsme si toho letos
užili opravdu hodně. Týden před nejdůležitějším seriálem, pro
který jsme trénovali a ledaco obětovali, nám trn z paty vytrhl člověk, kterého by v týmu chtěl asi každý. Vidět ho v našem dresu
a zaběhat si s ním byl jeden z mých splněných snů. Řeč je o "Milkovi" z Nevcehle. Po společném tréninku to vypadalo, že nás čeká
super extraligový víkend. Nestalo se tak. Sobotní závod v Olšovci
jsem ukončil já několik metrů od základny s nezapojeným rozdělovačem a nedělní závod v Radíkově prostříkl Jaryn. Takže po
prvním extraligovém víkendu nula bodů a hlava plná starostí, jak
dál. O týden později se jelo do Letohradu. Tom se zdál být zdravý,
tréninkové časy opět v pořádku. Zkusíme zabodovat. A zase nic.
Tomáš ukončil pokus chybou na základně a další "Nko". Rychle
jsme pobalili věci a následoval první bláznivý přejezd do
Čeložnice (cca 150km), kde jsme po vysednutí z auta zjistili, že
jsme po cestě ztratili strojníka, který jel svým autem. Z problémů
nás vytáhl strojník z Mistřína (díky Miro) a šlo se na start. Útok
nic moc, ale stačilo to aspoň na druhé místo.
Následovaly závody na okresní úrovni (Milovice, Petrov,
Lahnžhot). Dalo by se říci, že už v opět v plné sestavě. Časy kolem 17.5s, první, druhá místa a vypadalo to, že bychom se mohli
posunout směrem nahoru a pokaženou sezonu zachránit. Opět
přišlo ale Tomovo zranění. I přesto se Tomáš rozhodl běžet na
nadcházejícím víkendu Extraligy (Pustkovec, Velké Hoštice).
Protože jsme měli nahnutou i naši okresní ligu a vůbec nebylo
jasné, jestli ji letos vyhrajeme, rozhodli jsme se udělat druhý šílený přejezd z Pustkovce do Velkých Pavlovic a brzo ráno zase
zpátky do Velkých Hoštic. Tento víkend se toho stalo opravdu
hodně. Začneme sobotním ránem. Na sraz dorazilo jen 6 lidí.
Chybí strojník (Sanko). Po půl hodině vychází z domu s tím, že
nemohl najít peněženku. Až v Pustkovci zjišťujeme, že byl v noci
na mol. Útok dopadl katastrofálně. Béčkař nás zakrátil, strojník
vůbec nevěděl, že je v Ostravě a Tomáš sotva doběhl a Jaryn dokončil tu hrůzu slušným prostřikem. Možná to někoho překvapí,
ale tohle nebylo zdaleka to nejhorší, co se nám o víkendu stalo.
Protože Tomáš byl zase mimo hru, oslovili jsme Jirku z SDH Nesvačilka (Fikus), který s námi od té doby zaběhne spoustu
závodních pokusů a ani jednou nic nepokazil. Nervy a úsilí, které
jsem s ním v zimě zažil, se nám několikrát vrátily. Noční závody
v Pavlovicích končí docela jasnou výhrou a rychle vyrážíme
domů se aspoň trochu prospat. V neděli ráno je nás na srazu zase
jenom 6, protože Tomáš nejede, a ve Velkých Hošticích s námi
Pasohlávský zpravodaj

poběží Vojta z SDH Petrovice. Pokus po chybě strojníka skončil na
druhém béčku, kde navíc rozpojená spojka zranila ve tváři našeho
béčkaře. Nebudu se tady pouštět do nějakého širokého rozebírání,
proč k tomu došlo, protože to nemá smysl. Sanko svou chybu nikdy
nepřiznal, Ondřejovi se neomluvil a tým se v hlasování rozhodl, že
už s ním běhat dál nechce. Neděle 13. 7. 2014 se do naší historie zapíše tím nejčernějším písmem. Po několika hodinách strávených
v opavské nemocnici se dozvídáme, že Ondřej je na několik týdnů
mimo hru (hlavně, že je celej). Po tomto víkendu máme 3 lidi a nastává nejtěžší část sezony 2014.
Pro nastávající víkend jsme poskládali tým, který neměl moc
velké ambice, ale přesto jsme se vydali do Plumlova zkusit štěstí. Na
proudu se opět ukázal Fikus, béčka zaběhl Zdenda, který se shodou
náhod vrátil z Belgie, a na stroj musel zraněný Tomáš. Čas 18.20s
nebyl nic moc, ale brali jsme to, jak to bylo. Ten den nás čekal ještě
jeden závod, tak jsme nasedli do auta a vyrazili do Rohatce. Náš
zmar pokračoval neplatným pokusem, kterým jsme poprvé přišli
o vedení v GP Hodonín. V neděli bylo vše úplně jinak. Do Hroznové Lhoty jsme jeli závodit poprvé a hezký pokus ukončili časem
17.91s. Nikdo se k nám nedokázal přiblížit a připsali jsme si další
první místo. Opět jsme se vrátili na první místo i celkově. Sice jsme
definitivně vzdali snahu o lepší umístění v Extralize, ale pořád jsme
měli další dvě ligy, kde nám šlo o první místo, takže slušná motivace
sezonu nezabalit a zkusit ještě máknout.
Posunuli jsme se doprostřed prázdnin, a to znamená, že budu
psát o dvou závodech - Petrovice, Kobylí. Další přejezd, ale tentokrát jsme měli dost času, takže se jelo v klidu. Na tyto dva
závody se opět obměnila sestava. Na stroj se nám vrátil "Kopřík",
na proud opět "uzdravený" Tomáš a hvězda dne Martin (Pepek)
Dvořák. Na béčkách musel z proudu zaskočit Jaryn. Dopoledne
v Petrovicích jsme z pokusu vyždímali první 4 body do tabulky
Extraligy. Sice to Pepča prolil na 17.70s (Tom - 16.74s), ale to
nám zase tak moc nevadilo. Pokus byl v hodně slušném tempu.
Po příjezdu do Kobylí jsme vzhledem k Tomášově stavu chtěli
dát první pokus tak, abychom už nemuseli jít ten druhý. Ukázalo
se, že dopolední pokus nebyla náhoda a výsledný čas 16.94s (Pepík - 16.51s) nám udělal hodně velkou radost. Sice jsme šli na
konci startovního pořadí a před naším druhým pokusem jsme věděli, že první místo už nám nikdo nevezme, ale zřejmě dobrá
nálada v týmu rozhodla, že si Ondřej po zdravotní pauze zkusí
zase béčka, a Jaryn vystřídá Toma na proudu. Lidi na nás koukali, co se to zase chystá. Stalo se něco, s čím jsme ani my
nepočítali. Hodně čistý útok kluci na proudech zakončili super
sestřelem. 16.37s (Jaryn - 16.32s), náš nový rekord!!! To, co se
dělo v autě po cestě domů, nebudu radši komentovat.
Týden na to nás čekaly opět dva závody v jeden den. Vřesovice a Poštorná. Další změna na pozici strojníka. Tentokrát se této
pozice zhostil Mike. Ve Vřesovicích se pokus nepovedl Ondřejovi na béčkách. Na trati do kopce jsme brali třetí místo za čas
19.33s. Po příjezdu do Poštorné jsme se rychle rozcvičili a šlo se
na věc. Oba pokusy jsme šli ve druhém kole, a dá se říci, že se povedly. Sice to stačilo jenom na druhé místo, ale to se nedalo nic
dělat. Čas 17.56s.
Následující sobota byla s velkým "S". Poprvé do Pasohlávek
zavítala Extraliga ČR v PÚ. Ve čtvrtek na tréninku se opět zranil
Tomáš. Na scénu se tak vrací Fikus. Chudák z toho byl trochu
špatný a vůbec se mu nedivím, ale jak trénink, tak závod zvládl
parádně. Nejhorší čas na tréninku byl 17.13s a v tu chvíli jsme se
shodli, že pokud to tak dopadne na závodech, tak budeme spokojení. Na start jsme šli jako první, abychom se pak mohli starat
o chod závodu. Dosažený čas v závodě byl 17.17s (Jaryn 16.73). Celkově to sice stačilo až na 12. místo, ale v naší situaci
a formě to byla skoro výhra. Za jeden závod jsme nasbírali 4 body
do Extraligy, 12 bodů do GP Hodonín a 15 bodů do tabulky
BHL. Uklízení celé soutěže trvalo několik dní, ale už dnes mohu
říci, že budeme žádat o pořadatelství Extraligy 2015.
Od domácí soutěže jsme jeli ještě několik závodů, ale už se
nám moc nedařilo. Zaběhli jsme už jenom jeden 17kový čas, a to
v Hrubé Vrbce, kde na proudu byl opět Fikus a Tom na stroji.
Zpackali jsme závěr GP Hodonín, kdy jsme o dva body skončili
na druhém místě, ale to je sport.
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Sezona SDH . . . - pokračování
Bilance sezony 2014:
Extraliga ČR v PÚ - 8 bodů a 28. místo
GP Hodonín
- 133 bodů a 2. místo
BHL
- 135 bodů a 1. místo
Ještě pár slov na závěr. Jak už to tak ve
sportu bývá, něco se povedlo a něco zase
ne. Hlavní ale je, aby člověk měl radost
z toho, co dělá a měl kolem sebe správnou

partu lidí. Potom jde všechno hned lépe.
Je tu ještě jedna věc, bez které bychom
závodit vůbec nemohli, a to jsou peníze.
V tomto směru nás už několik let vydatně
dotuje naše obec. Tímto bych chtěl upřímně po děko vat na šim za stu pitelům za
podporu a doufám, že budeme i nadále dělat obci dobré jméno.
Jakub Sirbu

Slabší nebo silnější strana?
Vážení čtenáři,
dnes se společně podíváme na otázku,
zda nový občanský zákoník (NOZ) chrání
občany a zlepšuje postavení při uzavírání
smluv. Při průřezovém pohledu na nový
občanský zákoník vidíme, že zákon se
cestou ochrany vydává. Ihned v úvodu
stanoví, že "Každý má povinnost jednat
v právním styku poctivě. Nikdo nesmí
těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani
z protiprávního stavu, který vyvolal nebo
nad kterým má kontrolu."
Tato pravidla spolu s dalšími v zákoně
obsaženými směřují k důležité zásadě,
a to "ochraně slabší strany."
Slabší stranou může být jak spotřebitel,
tak i v některých případech podnikatel.
Zákon definuje slabší stranu jednak
jako "osobu, která vůči podnikateli v hospo dář ském sty ku vy stu pu je mimo
souvislost s vlastním podnikáním."
Dále zákon uvádí: "Kdo jako podnikatel vy stu pu je vůči dal ším oso bám
v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu
odborníka ani své hospodářské postavení
zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé
a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných
právech a povinnostech stran." Tato podrobná definice zákona nám říká, že pod
pojem slabší strana můžeme zahrnout za
určitých okolností kohokoliv, kdo jedná
s podnikatelem.
Mezi rozhodující okolnosti řadíme
například souměřitelnost finanční síly, informační převaha, přístup k technologiím
a další. A nyní k praktickým dopadům.
Hodný tatínek Karel půjde koupit počítač svým dětem. Nakoupí v elektro
obchodě jako fyzická osoba a počítač bude
pro domácnost. Je tedy v postavení spotřebitele a také slabší strany vůči prodejci.
Pracovitý živnostník zahradník Tomáš půjde do místního obchodu zakoupit
novou sekačku, aby s ní mohl v rámci svého podnikání na zakázku chodit sekat
trávníky. V postavení spotřebitele není
a zřejmě nebude ani slabší stranou.
Náš zahradník Tomáš však nebude
mít dostatek peněz, a proto nejprve půjde
do banky pro zápůjčku či úvěr. Jelikož
u této banky má Tomáš běžný účet i podnikatelský účet, pak má banka informační
výhodu. Banka o Tomášovi ví z pohledu
financí vše, má tedy nad ním informační

převahu. Banka má také mnohem větší sílu
než živnostník Tomáš. Banka používá tzv.
"formulářové smlouvy", které Tomášovi
k úvěru poskytne. Živnostník Tomáš většinou nemůže ovlivnit text smlouvy, pouze ji
přijmout.
Je evidentní, že ač není Tomáš spotřebitel, tak vůči bance je zřejmě slabší stranou.
Zákon pak živnostníka Tomáše vůči bance
i tatínka Karla při nákupu počítače chrání.
Jak je slabší strana chráněna? Slabší
strana může požadovat vysvětlení všech
podmínek formulářové smlouvy i přiložených obchodních podmínek. Nechejte
si tedy v bance nebo obchodě vše tzv.
"polopatě" vysvětlit.
Pokud ve smlouvě budete mít nesrozumitelné podmínky a smlouva bude tzv.
"formulářová", tedy natištěná a Vás bude
čekat jen podpis, tak se lze i zpětně takovým ujednáním postavit a rozporovat je.
Zajímavostí je tzv. "neúměrné zkrácení". Například odborník či znalec "napálí"
neznalého laika a koupí si od něj cennou
starožitnost za kupní cenu několika korun. Je zde zřejmý nepoměr informací,
kdy znalec zná skutečnou hodnotu a prodávající ji nezná.
Právě takový nedostatek informací
způsobuje hrubý nepoměr. Takový obchod však platí, dokud poškozená strana
nezačne požadovat zrušení smlouvy. Na
ta ko vé zruše ní zá kon přiznává lhů tu
1 roku od uzavření smlouvy.
Zákon však neléčí a nehlídá všechna
rizika! Při sjednávání smlouvy tedy dobře
zvažujeme, zda smlouvu budeme konzultovat s odborníkem. Právě v případech
neúměrného krácení se totiž můžete již ve
smlouvě téměř nevědomky ochrany vzdát
a prohlásit, že o skutečné ceně plnění jste
byli informováni. V takovém případě se
již ochrany zákona dovolávat nelze.
Míst, kde zákon chrání slabší stranu,
je mnohem více. Lze zmínit omezení nároku věřitele na úroky či lhůta k uplatnění
vad u stavby. O těchto důsledcích si povíme v dalších číslech tohoto seriálu.

Společenská
kronika
Jubilanti - listopad
Vrška Michal

70 let

Pokorný Antonín
65 let
Krejčiříková Alžběta
64 let
Grimmová Dana
64 let
Petrová Františka
61 let
Šnepfenberg Stanislav 61 let
Nábělek Zdeněk
60 let
Tomšík Jana
60 let
Jedounková Eva
50 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody.

Narození
Dne 19. září 2014 se Aleně
Hradilové narodila dcera Vendula
Obrtlíková.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a Vendulku vítáme mezi nás.
Úmrtí
Ve čtvrtek 2. října nás nečekaně
navždy opustila naše spoluobčanka
paní Anička Domanská.
Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Alena Slabá
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