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My všichni školou povinní
Léto skončilo a s ním i bezstarostné
prázdniny. V úterý 1. září se děti vrátily
do školních lavic. Někteří do nich zasedli
úpl ně po prvé. A neji nak tomu bylo
i v místní základní škole, kde žáčky uvítala nová paní učitelka Mgr. Jana Turečková. Prv ňáčkům předala pamětní lis ty
i paní starostka Martina Dominová a dárky získali i od členek SPOZ, Aleny Slabé
a Jiřiny Chludilové.
Do 1. třídy nastoupili: Sára Golejová,
Zdeněk Keck, Michal Urban, Michal
Vrška.
Také mateřská škola přivítala nové
dětičky, které se zatím mnoha povinnostmi trápit nemusí. Jediné, co je zatím trápí,
je nepřítomnost maminky, což některé
zvládají lépe, jiným to potrvá trochu déle.
Popřejme všem dětem, aby se jim ve škole i ve školce líbilo

a získaly zde co nejvíce znalostí, zážitků a také kamarádů.
Simona Jelénková

Honba za pirátským pokladem
V úterý 15. září se děti z místní základní a mateřské školy zúčastnily
dobrodružství, při kterém měly za cíl
najít pirátský poklad.
Vše začalo jejich naloděním na
parník. K té správné atmosféře přispělo i počasí, které úterní ráno zahalilo do
husté mlhy. Ta se naštěstí později protrhala, takže děti mohly při samotné
plavbě do kempu nerušeně pozorovat
krásy vodní hladiny a kochat se netradičním pohledem na naši vesnici.
V kempovém přístavišti začalo jejich pátrání po pirátském po kladu.
Cesta k němu však nebyla jednoduchá.
Nejdříve musely splnit tři požadované
úkoly: skákání, překážkový běh a zazpívání písničky.
Po úspěšném splnění se všichni vydali hledat poklad, který v sobě skrýval
omalovánky, pirátské medaile a sladkou odměnu pro všechny. Nakonec ukořistily i pirátskou vlajku
a vydaly se na cestu zpět. Ve spolupráci s učitelkami stihly děti
nakrmit i kačenky a labutě.
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Nakonec se všichni plni dojmů vrátili do školy a školky
a nyní se mohou těšit na další dobrodružství, která na ně během
roku jistě ještě čekají.
Simona Jelénková

Pasohlávský zpravodaj

Výzva pro občany

Hody 2015

Vážení občané, buďte všímaví!
V případě, že zjistíte jakékoliv závady, nedostatky či
jiná pochybení v obci (nefunkčnost veřejného osvětlení,
nepovolené skládky odpadu, ničení obecního majetku…),
oznamte tyto skutečnosti neprodleně na Obecní úřad Pasohlávky, a to buď telefonicky na čísle 519 427 710,
e-mailem na obec@pasohlavky.cz nebo osobně přímo
na obecním úřadě.
Pomůžete tím rychlejšímu odstranění závad. Děkujeme za spolupráci.

V sobotu a v neděli 25. 7. - 26. 7. 2015 naše organizace TJ Zetor Pasohlávky pořádala poprvé krojované hody v naší obci Pasohlávky. Jak
jsme se přesvědčili sami na vlastní kůži, není vůbec lehké takovou velkou akci jako jsou krojované hody zorganizovat a pořádat. Musíme poděkovat paní Evě Jedounkové, která má s organizací hodů velké
zkušenosti, za pomoc, ať už radami anebo s objednáním potřebného
materiálu na hody. Poděkovat musím za naši organizaci i dvěma dámám, a to paní Osikové a paní Sittové za pomoc při vybírání vstupného
po dva dny hodové zábavy. Dále naše poděkování patří našim občanům
panu Jarovi Bučkovi ml. a panu Milanu Šnepfenbergovi st. a Vinofruktu a. s. za zapůjčení potřebné techniky na dovoz máje z Ivaňského lesa
a jejího stavění na tanečním parketu. Poděkování patří i místní mládeži,
která po dva dny hodového veselí byla v kroji a umocnila tak zážitek
nejen pro turisty naší obce, ale i pro místní občany. Velké díky patří
i místním restauracím, a to restauraci U Lasa, restauraci Velký Dvůr
i restauraci Kometa a místnímu COOP Jednota.

Pozvání do knihovny

Čtenářsko - literární kroužek
Děti, které mají rády četbu a chtějí se v ní zdokonalovat, mohou navštěvovat čtenářsko - literární kroužek
v místní knihovně. Činnost kroužku bude zahájena ve
čtvrtek 1. 10. v 15 hodin.
Alena Kratochvílová - knihovnice

Upozornění
Hledám prostor vhod ný pro menší kadeřnictví
v obci Pasohláv ky. Vo lejte nebo pište na telefon
775385484.
Děkuji Olin Kovařík

I když nám v sobotu na večerní zábavu zapršelo, měli jsme jako náhradní parket nachystán kulturní dům a po přestěhování muziky a potřebných věcí z venkovního pódia mohla hodová zábava nadále
pokračovat. Nedělní zábava již byla bez problémů a i počasí nám nakonec přálo. Závěrečné půlnoční představení našich stárků bylo skoro
až dechberoucí a byla jen škoda, že tak výborně zpracované a provedené představení nevidělo více hostů večerní zábavy. Škoda, snad
příští rok navštíví nedělní zábavu více hostů.Za naši organizaci TJ Zetor Pasohlávky musím říci, že jsme tak náročnou akci, jakou jsou krojované hody, vcelku zdárně zvládli. Chtěl bych ještě vyzdvihnout práci
našich chlapů za TJ Zetor při zbudování jámy na máju. Museli ji vykopat a následně osadit rourou a zabetonovat tak, aby byla mája dostatečně zpevněna a nedošlo k nějaké nepříjemnosti. Tudíž proběhly
krojované hody poprvé na tanečním place pod májou a jak se mi doneslo, bylo to jen dobře.
Díky.
Info poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Zetor Pasohlávky informuje
V neděli dne 23. 8. 2015 jsme zahájili fotbalový ročník podzimní
částí 2015 - 2016 domácím utkáním. Soupeřem nám byl tým z Dolních
Dunajovic, který sestoupil ze třetí třídy.
Zetor Pasohlávky - Dolní Dunajovice

Foto k článku Honba za pirátským pokladem

Pasohlávský zpraovodaj
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Bohužel vstup do nového ročníku se nám vůbec nevydařil. I když šlo
o soupeře, který ještě minulý ročník hrál o třídu výš, nebyl znát ve hře
žádný rozdíl. Náš tým dokázal soupeře přehrávat a hru měl ve své režii.
Bohužel jsme nedokázali z naší převahy soupeři vstřelit za první poločas
žádnou branku. Hosté dokázali proměnit své dva brejky a poločas jsme
prohráli 2 : 0.
Do druhé půle nastoupilo naše mužstvo s odhodláním vsítit soupeři
branku a vyrovnat stav utkání. K naší smůle jsme opět z naší převahy
nedokázali využít žádnou příležitost a když hosté z ojedinělé šance
vstřelili třetí branku, prohráli jsme domácí utkání 3 : 0.
Chtěl bych poděkovat fanouškům našeho týmu, že nás přišli podpořit ve velkém počtu a doufám, že i nadále budou náš tým v tak velkém
počtu, ne-li větším, i nadále podporovat.
Díky.
Šnepfenberg Lukáš
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Založení "firmy" rychleji a levněji?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nový občanský zákoník a související
zákony se dotýkají nejen občanských,
ale také obchodních záležitostí. Jednou
z takových je existence obchodních společností, resp. lidově řečeno "firem".
Pohlédneme-li na firmy náhledem teorie, tak ke skutečnému "získání firmy" je
nutno provést její založení a vznik. Fáze
založení zjednodušeně znamená sepsání
společenské smlouvy. Fáze vzniku pak
nastává zápisem do veřejného rejstříku.
Tolik k právní teorii. Prakticky tedy
je nutno dosáhnout k založení obchodní
společnosti (např. společnosti s ručením
omezeným "s. r. o.") sepsání formálních
úkonů a předně zápisu do obchodního
rejstříku. A právě o takovém zápisu do
obchodního rejstříku si dnes povíme,
neboť zákon dává možnost volby a existují způsoby, jak při tomto zápisu ušetřit
či "získání firmy" dosáhnout rychleji.
Obchodní rejstřík je veden u Krajských soudů, přičemž zápisy do rejstříku
prováděl doposud pouze soud samotný.
Nově však je možné, aby zápis provedl
vedle soudu také notář.
Podíváme-li se na nutnosti a poplatky
za "založení firmy" dříve a dnes, lze dospět k tomuto.
Za předcho zí práv ní úpravy si zakladatel s. r. o. ob jednal právní služby
(mimo jiné k přípravě pod kladů, k zajištění listin, k dopo ru čení toho, jakou
formu spo lečnosti zvo lit, jakou struktu ru a po dob ně), no tář ské služby
(k osvědčení sku tečností a spo lečen ské
smlouvy) a dále šel na soud (k přijetí
návrhu na zápis do ob chodního rejstříku, jeho provedení a úhradu soud ního
poplatku).
Dnes je možné zvolit cestu novou,
a to s využitím právních služeb a notářských služeb. Je možné vynechat kontakt
se soudem a dosáhnout existence obchodní společnosti pouze se zapojením
advokáta a notáře.
Jaké jsou rozdíly a případné výhody?
Jed nou z hlav ních může být ča so vá
úspora. Je obecně známo, že soudy jsou
zahlceny, mnohdy nejsou dodržovány
předepsané lhůty a čekání na zapsání do
obchodního rejstříku se tak může protáhnout. O to více, když jsou využívány
služby tří sub jek tů (ad vo kát, no tář
a soud), které se musí tzv. sladit.
Notář oproti soudu může svým onli-

ne pří stu pem pro vést zá pis téměř
okamžitě, po doložení příslušných listin.
Zákon říká "bez zbytečného odkladu".
Úspora času je zřejmá a notáři ji potvrzují.
Dalším rozdílem může být finanční
úspora. Zákon o soudních poplatcích
stanoví rozdílné poplatky za zápis shodné skutečnosti u notáře a u soudu. Lze
citovat, že za tzv. prvozápis akciové spo lečnosti notář vybere poplatek 8.000 Kč
oproti soudu s 12.000 Kč. U společnosti
s ručením omezeným je tomu u notáře
2.700 Kč oproti soudu s 6.000 Kč.
Při placení poplatků notáři a soudu je
dále vhodné zmínit, že u soudu je možné
platit některé poplatky kolky, kdežto
u notáře kolky platit nelze. Z pohledu
běžného občana však tento rozdíl nepovažujeme za významný, neboť ve většině
případů je možnost platby penězi preferována oproti nutnosti nákupu kolků
k placení.
V neposlední řadě je nutno uvést, že
markantní rozdíl mezi poplatky notáře
a soudu se mírně srovnává tím, že u notáře platíme také odměnu za jeho činnost
a pří pad ně cenu no tář ské ho zá pi su
o osvědčení a DPH. Úhrada u notáře
i s těmito odměnami ve většině případů
nedosahuje výše poplatků při soudním
zápisu a bývá tak výhodnější.
Taková časová a finanční úleva pak
bezpochyby byla úmyslem zákonodárce,
když přijímal příslušné zákony, které
umožňují zápisy v součinnosti s notářem.
Závěrem konstatuji, že je na každém
zakladateli obchodní společnosti (a. s.,
s. r. o. a další), kterou cestu zvolí. Oba
způsoby jsou možné, každý může mít
svou výhodu. Zákon o soudních poplatcích s novelizovanými sazbami shodně
jako zákon o veřejných rejstřících s úpravou pro notářský zápis do obchodního
rejstříku je účinný od 1. 5. 2015. Důležité
je vědět, že zde možnost volby existuje
a při správném použití může přinést
úsporu.
Vždy v tomto doporučuji konzultaci
s odborníkem, aby následně vzniklá "firma" plnila účel, se kterým je zakládána.

Společenská
kronika

Jubilanti říjen
Moravcová Eva
Pinkavová Vlasta
Úradník Cyril
Kovařík František
Vašíčková Jaroslava
Fajmon Jan
Grimm Jaroslav
Kadlíčková Zdeňka
Sedlák Miroslav
Fajmonová Marie
Zemánková Zdeňka
Mandincová Marta
Hanuška Karel

76 let
74 let
74 let
72 let
70 let
70 let
68 let
68 let
62 let
62 let
61 let
50 let
50 let

Jubilantům blahopřejeme a přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.

Svatba
V sobotu 12. září uzavřeli manželství
Kristýna Bučková
a Lukáš Šnepfenberg.
Novomanželům blahopřejeme.
Slabá Alena
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