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Vážení spo lu ob ča né, dne 27. úno ra se ko na lo za se dá ní za stu pi tel stva obce, na
kte rém byl schvá len roz po čet obce pro rok 2013. 

Pří jmy obce byly pro le toš ní rok schvá le ny ve výši 30.083.000 Kč, vý da je jsou 
ve výši 50.288.000 Kč. De fi cit pře sa hu jí cí 20 mil. Kč bude kryt z fi nanč ní re zer vy
roku 2012.  

V le toš ním roce nás če ka jí vel ké in ves tič ní akce. Jed nou z těch vel kých akcí
bude roz ší ře ní čis tír ny od pad ních vod (ČOV) ve výši 10 mil. Kč. V loň ském roce
se roz ší ře ní ne u sku teč ni lo, a to z dů vo du, že kvů li ob struk cím ze stra ny jed no ho
ob čan ské ho sdružení z Brna ne by la vy dá na po vo le ní k roz ší ře ní. Roz ší ře ní ČOV
je nut né z dů vo du roz vo je obce a ak ti vit tý ka jí cích se ote vře ní aqua par ku. Dal ší
vel kou akcí bude vý stav ba nové pří jez do vé ko mu ni ka ce do kem pu Mer kur a vý -
stav ba nové re cep ce. I tato akce spolk ne 10 mil. Kč. Nová pří jez do vá ko mu ni ka ce
a re cep ce se bude sta vět v cca 1/3 kem pu - na pro ti re stau ra ce Ry bář ská baš ta. Dů -
vo dem vý stav by je za jiš tě ní ply nu lé ho pří jez du do kem pu ko lem nově ote vře né
aqua par ku (aqua park by se měl ote ví rat o prázd ni nách) tak, aby ne do chá ze lo
k ucpá vá ní pří jez du jak do kem pu, tak i k aqua par ku. Mezi vel ké akce dále řa dí me
vý stav bu no vých bun ga lo vů v kem pu Mer kur v hod no tě 6 mil. Kč. Bu dou vy sta -
vě ny 4 dvojdom ky a v každém dvojdom ku bu dou 2 apart má ny. Cel kem tedy bude
vy sta vě no 8 apart má nů o cel ko vé ka pa ci tě 24 lůžek. Každý apart mán bude vy ba -
ven ku chyň kou a so ci ál ním zá ze mím. Apart má ny pů jde využívat ce lo roč ně. Tyto
3 akce by měly být zre a li zo va né do prázd nin.

V rám ci roz počtu se dále po čí tá s vý stav bou ví ce ú če lo vé ho hřiš tě v hod no tě
cca 2,9 mil. Kč. Ví ce ú če lo vé hřiš tě bude vy sta vě no mís to sou čas né as fal to vé plo -
chy u re kre ač ní ho za ří ze ní La gu na. Dále bude vy bu do ván chod ník u kul tur ní ho
domu (mezi kul tur ním do mem a obec ním úřa dem), opra ven chod ník u po mní ku
a vy bu do ván chod ník pro po ju jí cí pro me ná du s uli cí k Yachtclu bu. Také bude
opra ve na ko mu ni ka ce ko lem kos te la a au to bu so vé za stáv ky. Na tuto akci je vy -
čle něna část ka 1 mil. Kč. De mo li ce kra ví nů za síd liš těm nás vy jde na 1,1 mil. Kč.
De mo li ce je v sou čas né době již pro ve de na.

V roz počtu se také po čí tá s část kou 300.000 Kč jako půjč ky ob ča nům na pod po ru
by to vé ho fon du. Dále jsou v roz počtu vy čle ně ny pro střed ky na do kon če ní no vé ho
územ ní ho plá nu obce (územ ní plán ne byl z dů vo du prů ta hů jed ná ní o sil ni ci R52
a zru še ných zá sad územ ní ho roz vo je kra je do kon čen ani v roce 2012). Dal ší mi roz -
počto vý mi položkami jsou pro střed ky ve výši 1,05 mil. ko run na škol ství. Tato část ka 
za hr nu je pro střed ky na pro voz míst ní ma teř ské a zá klad ní ško ly a pro střed ky na ná -
kup vy ba ve ní ško ly, škol ky. Pro voz bu do vy ško ly a škol ky sto jí cca 800.000 Kč roč -
ně a dal ších 180.000 Kč je jako úhra da za vý mě nu no vých kot lů v ply no vé ko tel ně.
Před po klá da né ná kla dy na pro voz čis tír ny od pad ních vod jsou ve výši 2,1 mil. Kč,
pro voz ve řej né ho osvět le ní spolk ne 420.000 Kč, vý da je na od pa do vé hos po dář ství
před po klá dá me ve výši 1,5 mil. Kč (pří jem za od pad od ob ča nů se před po klá dá ve
výši 321.000 Kč). V rám ci vý da jů od pa do vé ho hos po dář ství po čí tá me s vý da ji na vý -
voz od pa dů, úhra du za pro vo zo vá ní sběr né ho dvo ra (sběr ný dvůr se bude ot ví rat
v červ nu le toš ní ho roku) a ná kup kom posté rů do každé do mác nos ti.

V roz počtu se také po čí tá s fi nanč ní mi pro střed ky na vy pra co vá ní za sta vo va cí
stu die Pa so hláv ky - vý chod, kte rá by měla ur čit za sta vi tel nost po zem ků za hřbi to -
vem u cha to vé osa dy. Stu die bude stát cca 100.000 Kč. V sou čas nos ti spo lu pra cu -
je me se za hrad nic kou fa kul tou Men de lo vy uni ver zi ty, kte rá nám zpra co vá vá
stu dii oze le ně ní obce. V le toš ním roce se bude také pro jek to vat zasíťová ní po -
zem ků pro vý stav bu ro din ných domů v lo ka li tě za hřbi to vem, bude se pra co vat na

Statistika obce

Všem na šim čte ná řům pře -
je me krás né prožití svát ků
jara -  Ve li ko noc.

Redakční rada

Okén ko sta ros ty

Sta tis ti ka  obce  k  1. 1. 2013      
Po čet oby va tel:
Do spě lí 606
Do spě lí - muži             291
Do spě lí - ženy        315
Děti (15 - 18 let)            25
Děti (15 - 18 let) - chlap ci   10
Děti (15 - 18 let) - dív ky   15
Děti (do 15 let)         101
Děti (do 15 let) - chlap ci     62
Děti (do 15 let) - dív ky      39
Cel kem oby va tel           732

       

Prů měr ný věk oby va tel 38,55 
Po hyb oby va tel:
Při hlá še no:                             13
Od hlá še no:                                7
Na ro ze no:                           8
Úmr tí:                                            3
Roz ve de no:                          3
Sňat ky:                                  4  

   

Zpracovala: L. Šnepfenbergová                    
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pro jek tu vý stav by no vé ho tech nic ké ho zá ze mí údržby
obce spo lu s hasič skou zbroj ni cí, zpra co vá vá se pro jekt
cyk los tezky smě rem k Iva ni vedle sou čas né sil ni ce a spo -
lu s Bro dem nad Dyjí a Dol ní mi Du na jo vi ce mi zpra co vá -
vá me pro jekt cyk los tezky na pro ti leh lém bře hu hor ní
No vo mlýn ské nádrže. Dále se zpra co vá vá pro jekt pro
vy čiš tě ní po to ka pro té ka jí cí ho obcí od pra me niš tě až po
ústí do je ze ra. U vět ši ny pro jek tů se bu de me po kou šet
zís kat do ta ce - po kud budou vyhlášené. 

V rám ci roz počtu obce bylo schvá le no po skyt nu tí pří -
spěv ku zá jmo vým or ga ni za cím, a to ná sle dov ně: Sva zu
žen 55.000 Kč (na ma so pust, hody a po se ze ní s dů chod -
ci), hasi čům 350.000 Kč (na ná kup no vé ho vozu a na čin -
nost), fot ba lis tům 270.000 Kč (zá vla hy na hřiš ti a na
čin nost), mys liv cům 36.000 Kč na čin nost (sou těže),
Čer ve né mu kříži 5.000 Kč na úkli do vé pro střed ky do or -
di na ce lé ka ře a za hrád ká řům 7.000 Kč na košt vín.

Od le toš ní ho roku také do šlo ke změ ně pro vo zo vá ní
au to kem pu ATC Mer kur a re kre ač ní ho za ří ze ní La gu na.
Od 1. 1. 2013 tato dvě stře dis ka pro vo zu je spo leč nost Pa -
so hláv ská re kre ač ní s. r. o., kte rou vlast ní Obec Pa so hláv -
ky. Spo leč nost má 2 jed na te le - paní mís tosta rost ku
Do mi no vou a dru hým jed na te lem a zá ro veň ře di te lem
spo leč nos ti je pan Vlas ti mil Su chá nek. Spo leč nost Pa so -
hláv ská re kre ač ní s. r. o. po čí tá s pří jmy ve výši
38.830.000 Kč a vý da ji ve výši 38.462.000 Kč. Nej vyš ší
vý da jo vou položkou roz počtu je ná jem za ne mo vi tos ti,
kte ré obec Pa so hláv ky spo leč nos ti pro na jí má. Cel kem ná -
jem né čin ní 12,1 mil. Kč. Dal ší vel kou položkou jsou
mzdy a od vo dy za za měst nan ce ve výši 8 mil. Kč. V rám ci
in ves tic v kem pu bude již zmi ňo va ná vý stav ba bun ga lo vů
a re cep ce s pří jez do vou ko mu ni ka cí - tyto 2 akce bude in -
ves to vat obec ze své ho roz počtu. Mimo to si spo leč nost
ne chá opra vit el. roz vo dy v čás ti kem pu v hod no tě
0,5 mil. Kč a bude re kon stru o vat jed no ze so ci ál ních za ří -
ze ní v hod no tě 750.000 Kč. Také bude po tře ba vy ba vit
nové bun ga lo vy a re cep ci. Zde se po čí tá s část kou
600.000 Kč. Dal ší vel kou část kou je úhra da za ná kup
služeb. Cel kem se po čí tá s vý da ji ve výši 3,5 mil. Kč.
V těch to službách je úhra da za pro voz let ní ho kina, ostra -
ha, od pa dy, re vi ze, pra ní prádla, ma lo vá ní, in zer ce a dal ší.

Od půli mě sí ce břez na za ča la re a li za ce pro jek tu spo -
leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s., a to vý stav ba pá teř ní
tech nic ké a do prav ní in frastruk tu ry. Vý stav ba je roz dě le -
na na eta py a bude tr vat 16 mě sí ců. V prv ní eta pě se bude
re a li zo vat uložení sítí a vý stav ba nové ko mu ni ka ce ko -
lem aqua par ku, vý stav ba kru ho vé ho ob jez du u aqua par -
ku, vý stav ba sítí v kem pu ATC Mer kur (zde se bude
při po jo vat splaš ko vá ka na li za ce do obec ní ka na li za ce
a bude vy ús tě ná dešťová ka na li za ce do je ze ra). Prv ní eta -
pa bude ho to va do kon ce červ na. V rám ci prv ní eta py se
bude taky bu do vat při va děč ply no vo du z Nové Vsi do
aqua par ku. Tra sa po ve de od Nové Vsi v po lích a poté po -
dél sil ni ce od křižovat ky do Pa so hlá vek. V obci bude ply -
no vod ve den v uli ci na Ivaň po levé stra ně při pří jez du do
obce a poté v uli ci ke hřbi to vu v tra se pá teř ní in frastruk -
tu ry. Re a li za ce bude pro bí hat v dub nu a květ nu. V dal -
ších eta pách bude pro vá dě na vý stav ba dal ších čás tí
pá teř ní in frastruk tu ry. Bohužel v rám ci této vý stav by
bude ně ko li krát roz ko pá na uli ce ke hřbi to vu (bude se zde 
také pro vá dět ar che o lo gic ký prů zkum) a tudíž bude do -
chá zet k ome ze ní oby va tel této uli ce. Tím to se oby va te -
lům omlou vá me a žádá me o tr pě li vost a sho ví va vost při
vý stav bě.

Tomáš Ingr

Okén ko sta ros ty Z jednání rady
a zastupitelstva obce

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 18. 2. 2013
RO schva lu je:

- zprá vu z in ven ta ri za ce za rok 2012 obce Pa so hláv ky,
- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke smlou vě o po sky to vá ní od bor -

ných kni hov nic kých služeb na rok 2013 mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Měst ská knihov na Břec lav,
Ná rod ních hr di nů 9, 690 02 Břec lav, o za jiš tě ní ná ku pu
a dis tri bu ce kni hov ních fon dů,

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a PRO STAV BY a. s., Zen ge ro va 2, Brno na
stav bu "ATC Mer kur - bun ga lo vy",

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a PRO STAV BY a. s., Zen ge ro va 2, Brno na
stav bu "ATC Mer kur - re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce",

- uza vře ní Smlou vy o dílo č. 05476/2013 a Do dat ku čís lo 1
Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a Sdružení ČOV Pa so hláv ky, ve dou cí účast ník sdružení
VHS Břec lav se síd lem Füg ne ro va 1161/1, 690 64 Břec lav,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na
27. 2. 2013,

- směr ni ci č. 2/2013 - In ter ní po kyn k účto vá ní re ál né hod no -
ty ma jet ku ur če né ho k pro de ji v prů bě hu roku 2013 a k datu
účet ní zá věr ky.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti ing. arch. To má še Jen če ka, Ar chi tek to -

nic ká kan ce lář, Durďá ko va 49, 61300 Brno, se stav bou
mola a dráhy se zá ze mím pro vol ní lyžová ní, v ATC Mer -
kur na par ce lách p. č. 3162/5, 3162/6, 3162/7 a 3163/10,
vše v k. ú. Pa so hláv ky. In ves tor stav by je spo leč nost Ca ble
Park s. r. o., IČ 29227372, Brno, Pří zře ni ce, Ví deň ská
149/125a, PSČ 619 00,

- s vý stav bou oplo ce ní po zem ků p. č. 3163/364, 3163/365,
3163/580, 3163/708 a 3163/368 v k. ú. Mu šov, sta veb ní -
kem je spo leč nost ŽS REAL a. s. Obec Pa so hláv ky je vlast -
ní kem sou sed ních po zem ků p.č. 3163/725, 3163/343,
3163/168, 3164/180 a 3164/94 v k. ú. Mu šov.

RO bere na vě do mí pre zen ta ci fir my Best Pri ce Ener gy,
o. p. s., Ho do nín, za bý va jí cí se do dáv kou el. ener gie a zem ní ho
ply nu pro sa mo sprá vu.
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 4. 3. 2013
RO schva lu je:

- po vo le ní hud by a vý jim ku z noč ní ho kli du v Piz za Re stau -
rant U La gu ny v ATC Mer kur tak to: v době re kre ač ní se zo -
ny vždy ve dnech stře da a so bo ta do 01,00 hod., v pá tek do
24,00 hod. a pon dě lí, úte rý, čtvr tek do 23,00 hod,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí ná jem ní smlou vě a o bu dou cí
smlou vě o zří ze ní věc né ho bře me ne mezi smluv ní mi stra na -
mi Po vo dí Mo ra vy, s. p., Dře vař ská 11, 601 75 Brno a Obec
Pa so hláv ky, v rám ci akce "Cyk los tez ka Pa so hláv ky - Ivaň",

- uza vře ní Kup ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a J. U., na pro dej ne re zo vé ná do by na víno,

- ukon če ní Smlou vy o nájmu po zem ku mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a J. a M. D., z dů vo du vý stav by par -
ko viš tě, s tří mě síč ní vý po věd ní lhů tou,

- Směr ni ci OÚ Pa so hláv ky č. 3/2013 - Směr ni ce pro za dá vá -
ní ve řej ných za ká zek,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Sbor dob ro vol ných hasi čů Pa -
so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv ní mi
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stra na mi Obec Pa so hláv ky a TJ Ze tor Pa so hláv ky, 
- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv -

ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Mys li vec ké sdružení
Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Čes ký svaz žen Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Čes ký za hrád kář ský
svaz Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Čes ký čer ve ný kříž
Pa so hláv ky,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,

- Vý roč ní zprá vu Obce Pa so hláv ky o po sky to vá ní in for -
ma cí podle § 18 odst. 1) zá ko na č. 106/1999 Sb., o svo -
bod ném pří stu pu k in for ma cím, za rok 2012,

- vy hlá še ní Vý bě ro vé ho ří ze ní - 4. kolo, na po skyt nu tí
půjč ky z úče lo vé ho fon du By to vý fond Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o pro ve de ní zá chran né ho ar che o lo -
gic ké ho vý zku mu mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a Ar che o lo gic ký ústav AV ČR, v. v. i., na stav bě
"ATC Mer kur, Re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce".

RO ne schva lu je na zá kla dě žádos ti pro vo zo va te le Piz za
Re stau rant U La gu ny v ATC Mer kur, po vo le ní k hu deb ní
pro duk ci a vý jim ku z noč ní ho kli du do 02,00 hod. vždy ve
dnech stře da, pá tek a so bo ta v re kre ač ní se zoně v au to kem pu 
Mer kur Pa so hláv ky.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti Jed no ty, spo třeb ní
družstvo v Mi ku lo vě, Kos tel ní ná měs tí 157/9, 692 43 Mi ku -
lov, s re a li za cí stav by dle pro jek to vé do ku men ta ce pro
územ ní ří ze ní a sta veb ní po vo le ní "Sta veb ní úpra vy pro dej -
ny, Pa so hláv ky č. p. 190, poz. p. č. 652" na mo der ni za ci pro -
dej ny po tra vin PJ 204 Pa so hláv ky, zpra co va né spo leč nos tí
Pro jek ty Sed lá ko vá s. r. o., pro jekč ní ate lier, Tr bou šan ská
814, Dol ní Kouni ce. RO sou hla sí s uza vře ním ve řej no práv ní 
smlou vy.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit Vý bě ro vé ří ze ní -
4. kolo, na po skyt nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du By to vý
fond Pa so hláv ky.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 27. 2.
ZO schva lu je:

- roz po čet Obce Pa so hláv ky na rok 2013 po úpra vě,

- ce ník stoč né ho na rok 2013,
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 1/2013 o zru še ní obec ně

zá vaz né vy hláš ky č. 3/2011 o míst ním po plat ku za po -
vo le ní k vjez du s mo to ro vým vo zi dlem do vy bra ných
míst a čás tí obce,

- zá měr od pro de je po zem ků p. č. 5025/11 o vý mě ře
50 m2, p. č. 5031/3 o vý mě ře 505 m2, p. č. st. 5033 o vý -
mě ře 89 m2 včet ně be to no vé ho zá kla du na po zem ku p. č. 
st. 5033, vše v k. ú. Pa so hláv ky za cenu 400 Kč/m2. ZO
uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na od pro dej po -
zem ků ve zně ní dle pří lo hy č. 1 po úpra vě,

- po skyt nu tí pří spěv ku míst ním or ga ni za cím: Čes ký svaz
žen Pa so hláv ky ve výši 55.000 Kč, TJ Ze tor Pa so hláv ky
ve výši 270.000 Kč, Sbor dob ro vol ných hasi čů Pa so -
hláv ky ve výši 350.000 Kč,

- uza vře ní Smlou vy o zá sta vě ak cií spo leč nos ti Ther mal
Pa so hláv ky a. s., mezi Obcí Pa so hláv ky, IČ: 00283461,
jako zá stav cem a Ji ho mo rav ským kra jem, IČ:
70888337, jako zá stav ním vě ři te lem, a to jako za jiš tě ní
smlou vy o úvě ru, kte rá bude uza vře na mezi Ji ho mo rav -
ským kra jem a spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv ky a. s.
jako dlužní kem,

- po dá ní blan ket ní ho od vo lá ní pro ti roz sud ku Okres ní ho
sou du v Břec la vi ohled ně ur če ní vlast nic tví u po zem ku
p. č. 5073/2 v k. ú. Pa so hláv ky mezi Obcí Pa so hláv ky
jako žalob ce pro ti V. H. jako žalo va né mu.

ZO bere na vě do mí:
- zně ní smlou vy o úvě ru mezi Ji ho mo rav ským kra jem,

IČ: 70888337 a spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv ky a. s.,
IČ: 27714608,

- po sou ze ní způ so bi los ti spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv -
ky a. s. do stát svým zá vaz kům vy plý va jí cím ze za mýš le -
ných úvě rů, kte ré je zpra co vá no Vy so kým uče ním
tech nic kým v Brně,

- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né za káz -
ky "Ther mal Pa so hláv ky - pá teř ní, tech nic ká a do prav ní
in frastruk tu ra".

ZO ne schvá li lo zá měr bu dou cí smě ny po zem ků p. č. st.
353 o vý mě ře 117 m2, p. č. st. 350 o vý mě ře 213 m2, čás ti po -
zem ku p. č. 3163/220 a čás ti po zem ku p. č. 3163/277 o vý mě -
ře cca 564 m2, vše v k. ú. Mu šov, ve vlast nic tví Obce
Pa so hláv ky, za po zem ky p. č. st. 310/7 o vý mě ře 119 m2, p. č.
3163/96 o vý mě ře 154 m2, p. č. 3163/98 o vý mě ře 121 m2 a p.
č. 3163/104 o vý mě ře 2.767 m2, vše v k. ú. Mu šov.

In for ma ce pro pro vo zo vá ní tzv. "vel ké do pra vy"

Z jednání rady a zastupitelstva obce

Měst ský úřad Po ho ře li ce
od bor obec ní živ nos ten ský úřad

Měst ský úřad Po ho ře li ce, od bor obec ní živ nos ten ský
úřad, upo zor ňu je pod ni ka te le pro vo zu jí cí sil nič ní mo to ro -
vou do pra vu, že dnem 1. 6. 2012 vstou pil v plat nost zá kon
č. 119/2012 Sb., kte rým se mění zá kon č.111/1994 Sb., o sil -
nič ní do pra vě, ve zně ní poz děj ších před pi sů a dal ší
sou vi se jí cí před pi sy.  No ve la je re ak cí na již plat né Na ří ze ní
Ev rop ské ho par la men tu a Rady (ES) č.1071/2009 ze dne
21. 10. 2009.

Ci to va ný zá kon nově upra vu je pod mín ky pro pro vo zo vá ní 
sil nič ní mo to ro vé do pra vy pro cizí po tře by pro střed nic tvím
vel kých vo zi del (tj. vo zi del nebo sou prav o nej vět ší po vo le -
né hmot nos ti pře sa hu jí cí 3,5 tuny nebo vo zi del ur če ných pro
pře pra vu více než 9 osob včet ně ři di če), tj. pod mín ku usa ze -

ní, dobrou po věst, fi nanč ní a od bor nou způ so bi lost. Nově
musí každý pod ni ka tel pro vo zu jí cí sil nič ní do pra vu vel ký mi
vo zi dly pro vo zo vat živ nost pro střed nic tvím od po věd né ho
zá stup ce, kte rý uve de né pod mín ky spl ňu je.

Pře chod ná usta no ve ní ci to va né ho zá ko na upra vu jí po -
vin nos ti pod ni ka te lů, kte ří ke dni účin nos ti to ho to zá ko na
byli opráv ně ni pro vo zo vat živ nost "Sil nič ní mo to ro vá do -
pra va". Pře de vším se sta no vu je po vin nost pod ni ka te le
v sil nič ní do pra vě pro vo zo va né vel ký mi vo zi dly ve lhů tě do
1 roku od na by tí účin nos ti ci to va né ho zá ko na požádat o změ -
nu roz sa hu před mě tu pod ni ká ní a k této žádos ti doložit
všech ny po třeb né do kla dy.

Po drob něj ší in for ma ce po skyt ne Měst ský úřad Po ho ře li -
ce, od bor obec ní živ nos ten ský úřad, po pří pa dě od bor
do pra vy Kraj ské ho úřa du Ji ho mo rav ské ho kra je.
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Spo tře bi tel ská po rad na

VZP va ru je před ne ka lý mi prak ti ka mi kon ku ren ce 
Oslo vi li vás na uli ci či doma milí a vstříc ní lidé a pře svěd čo -

va li vás ke změ ně zdra vot ní po jišťovny? Po mlou va li vaši
do sa vad ní po jišťovnu a na bí ze li nad stan dard ní vý ho dy a pří -
spěv ky pro vás a vaše děti? Sli bo va li vám jis to tu za jiš tě ní
zdra vot ní péče? Pře mýš lej te, než po de pí še te ja ký ko li do ku -
ment. Ne u vážený pod pis vám může ve li ce zkom pli ko vat život.

V mi nu lém roce řada mé dií zve řej ni la za vá dě jí cí in for -
ma ce o tom, že VZP vy čer pa la všech ny re zer vy a nemá
pro střed ky na úhra du zdra vot ní péče. Toho využíva jí ob -
chod ní zá stup ci kon ku renč ních zdra vot ních po jišťoven
a pro střed nic tvím na ja tých pro dej ců se snaží kli en ty VZP
pře re gis tro vat k jiné zdra vot ní po jišťovně. Jed ná se o nee tic -
ký způ sob cho vá ní a zneužívá ní ne ko rekt ní ho me di ál ní ho
tla ku. Na víc i "ne zá vaz ný" pod pis je podle no vé ho zá ko na
zá vaz ný, ne lze ho od vo lat a vy k 1. 1. 2014 změ ní te svou do -
sa vad ní zdra vot ní po jišťovnu.

VZP jako prv ní na smlou va la v roce 2013 zdra vot ní péči ve
všech zdra vot nic kých za ří ze ních a tím za jis ti la do stup nou
a kom plex ní zdra vot ní péči oby va te lům jed not li vých kra jů ČR. 

Zdra vot ní péči bu de me hra dit i na dá le bez ohle du na za -
vá dě jí cí in for ma ce mé dií či ne se ri óz ní ak ti vi ty kon ku ren ce.

Na šim kli en tům do po ru ču je me, aby se v pří pa dě ja kých -
ko li po chyb nos tí ob ra ce li na nej bližší pra co viš tě VZP, na
in fo lin ku VZP 844 117 777 ane bo se in for mo va li pro střed -
nic tvím webo vých strá nek po jišťovny www.vzp.cz, popř.
www.trijednicky.cz.

VZP va ru je
Ozná me ní o při sta ve ní pu tov ní ho kon tej ne ru

Pu tu jí cí mís to zpět né ho od bě ru elek tro za ří ze ní bude pří -
stup no před Obec ním úřa dem v so bo tu 6. 4. 2013 od 13.15
do 14.15 hod.. Do při sta ve né ho kon tej ne ru na zpět ný od běr
elek tro za ří ze ní je  možné umisťovat:
n vel ké spo tře bi če: led nič ky, prač ky, su šič ky, elek tric ké spo -

rá ky, mi k ro vln né trou by, atd.
n malé spo tře bi če: vy sa va če, di ges to ře, par ní čis ti če, žeh lič -

ky, fri to va cí hrn ce, ká vo va ry, fény, ho lí cí stroj ky, ku chyň -
ské ro bo ty, rych lo var né kon vi ce, atd.

n za hra da, ná řa dí, hob by, díl na: pily, vr tač ky, křo vi no ře zy,
elek tric ké nůžky na živý plot, brus ky, ře zač ky, akušrou bo -
vá ky, atd.

Veš ke ré spo tře bi če je nut né ode vzdat kom plet ní.

Svoz ne bez peč né ho od pa du bude pro bí hat před Obec -
ním úřa dem v so bo tu 6. 4. 2013 od 13.15 do 14.15 hod.

Kon tej ne ry na jar ní úklid bu dou roz mís tě ny po obci
v ter mí nu 5. 4. - 8. 4. 2013. 

Obec Pa so hláv ky vy hla šu je vý bě ro vé ří ze ní na po skyt -
nu tí půjč ky z úče lo vé ho fon du By to vý fond Pa so hláv ky.
Žádos ti na po skyt nu tí půjč ky se při jí ma jí do 30. 4. 2013.
Možnost čer pá ní půjč ky se před po klá dá od 3. 6. 2013. Více
in for ma cí se do zví te pří mo na obec ním úřa dě nebo na strán -
kách obce www.pasohlavky.cz, v sek ci obec ní úřad a úřed ní
des ka. 

Sběr ný dvůr Pa so hláv ky
Spo leč nost STKO Mi ku lov s. r. o. při jme za měst nan ce na

pro vo zo vá ní sběr ných dvo rů. Jed ná se o prá ci na sběr ných
dvo rech ně ko li ka obcí, popř. zkrá ce ný úva zek (cca 10 ho din
týd ně) na sběr ném dvo ře v obci Pa so hláv ky. Pří pad ní zá jem ci 
nechť se hlá sí na Obec ním úřadě v Pa so hláv kách.

Ozná me ní obec ní ho úřa du

Cena spotřebitele
Vážení ob ča né, Sdružení čes kých spo tře bi te lů každo roč -

ně  udě lu je Cenu spo tře bi te le v na šem kra ji. Ob ra cí me se na
Vás, abys te nám po sla li svo je ná vrhy na udě le ní této ceny.

Oce ně ní Sdružení čes kých spo tře bi te lů vy ja dřu je, že
pod ni ka tel (fy zic ká nebo práv nic ká oso ba), kte rý jej zís kal,
tr va le po sky tu je služby v obo ru své ho pod ni ká ní v sou la du
s oče ká vá ním spo tře bi te le. Před po klá dá se tedy, že na pl ňu je
nejen požadav ky dané obec ně zá vaz ný mi plat ný mi práv ní mi
před pi sy, ale dále při po sky to vá ní služeb či při uvá dě ní vý -
rob ků na trh má do sta teč ně sro zu mi tel ně de kla ro va nou
ja kost a spo leh li vost. Ve své pod ni ka tel ské čin nos ti nad stan -
dard ně po sky tu je své služby s od po ví da jí cí od bor nou úrov ní
pro dej ce, po sky tu je po třeb né in for ma ce spo tře bi te lům, po -
sky tu je od bor ný servis apod.

Po kud víte o pod ni ka te li, kte rý si podle va še ho ná zo ru za -
slouží toto oce ně ní, sděl te nám váš ná vrh v po do bě jmé no a
pří jme ní pod ni ka te le/ná zev ob chod ní fir my, ad re su mís ta
pod ni ká ní/ síd la, IČO to ho to pod ni ka te le a dů vod. (IČO a dů -
vod ne mu sí te uvá dět), Vy pl ně ný ná vrh ode vzdej te v pí sem né 
for mě na po da tel nu na ad re se Měst ské ho úřa du Po ho ře li ce
nebo elek tro nic ky vy plň te z webu Měs ta Po ho ře lic pro střed -
nic tvím do taz ní ku soutěž@pohorelice.cz do 31. 5. 2013.

Po kud uve de te své jmé no a pří jme ní, ad re su byd liš tě, te -
le fon ní čís lo nebo e-mail, bu de te za řa ze ni do slo so vá ní
o věc né ceny, kte ré bu dou pře dá ny na za se dá ní za stu pi tel stva 
města Pohořelice 19. 6. 2013.

Ne u spě li jste s re kla ma cí zboží? Chce te od stou pit od ne -
vý hod né smlou vy? Při šlo vám po de zře lé vy účto vá ní za
te le fon? Nebo si jen nejste jis tí, jaká prá va jako spo tře bi te lé
máte? Ob čan ské sdružení spo tře bi te lů TEST, vy da va tel ča so -
pi su dTest, spo tře bi te lům na bí zí bez plat né po ra den ské
služby:
q Po ra den ství v ob las ti spo tře bi tel ské ho prá va (re kla ma -

ce, ne do dá ní zboží v ter mí nu, po ško ze ní odě vu v čis tír -
ně, před vá dě cí akce, uby to vá ní v ho te lu nižší
ka te go rie, vy so ké vy účto vá ní za ener gie, pod mín ky
po jist ných, úvě ro vých či le a sin go vých smluv a jiné) na
te le fon ní lin ce a přes elek tro nic kou po rad nu. Po ra den -
ství je zdar ma, pla tí se pou ze cena běžného ho vor né ho.  

q Te le fo nic ká po rad na: 299 149 009, pro voz ní doba:
Po - Pá: 9 - 17 hod.

q Elek tro nic ká po rad na: www.dtest.cz/e-poradna
q Da ta bá zi ne bez peč ných vý rob ků vol ně zpří stup ně nou na

web. strán kách www.nebezpecnevyrobky.cz s mož ností 
zvo lit si pra vi del né za sí lá ní no vých in for ma cí k vy bra -
né ka te go rii vý rob ků na e-mail.

q Vzo ro vé do pi sy - vy bra né vzo ry práv ních lis tin a po dá -
ní vy pra co va ná pro kon krét ní účel (ke stažení na webo -
vých strán kách www.dtest.cz).

q Elek tro nic ké pří ruč ky za mě ře né na nej růz něj ší té ma ta
(před vá dě cí a po do m ní pro dej, ná ku py přes in ter net, te -
le ko mu ni ka ce, ces to vá ní, po tra vi ny).

q Sa mo lep ku "Ne vha zuj te re kla mu" či Ka pes ní ta hák pro
ná kup po tra vin po má ha jí cí kon t ro lo vat množství tuku,
cuk ru a soli v po tra vi nách, kte ré ku pu je te.  

Web: www.dtest.cz
Do zví te se, jak po stu po vat při re kla ma ci a vra ce ní zboží,

co dě lat s ne bez peč ným vý rob kem, jak od stou pit od smlou -
vy uza vře né na před vá dě cí akci či přes in ter net, jaká prá va
máte, když si vez me te spo tře bi tel ský úvěr a mno ho dal ší ho.

Spo tře bi tel ská po rad na ča so pi su dTest je tu pro vás.

http://www.vzp.cz
http://www.trijednicky.cz
http://www.pasohlavky.cz
mailto:@pohorelice.cz
http://www.dtest.cz/e-poradna
http://www.nebezpecnevyrobky.cz
http://www.dtest.cz
http://www.dtest.cz
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O jar ních prázd ni nách na vští vi ly děti
z ma teř ské škol ky knihov nu, kde děti při ví -
tal skří tek Kni hov ní ček, paní kni hov ni ce
a také žáci z čte nář sko - li te rár ní ho kroužku
(Te re za Dub šo vá, Adam Doležal, Fi lip
Doležal a Jiří Očko). 

Ten to krát si děti v knihov ně ne čet ly ani
ne pro h lížely kni hy, ale spo leč ně s paní kni -
hov ni cí si po ví da ly o ře meslech a po vo lá -
ních. Dále si žáci z čte nář sko - li te rár ní ho
kroužku pro děti při pra vi li ně ko lik uká zek
ře me sel a ke každému z nich měli při pra ve -
nou pěk nou bás nič ku. Úko lem dětí bylo po -
zor ně sle do vat vy stou pe ní žáků, a potom
správ ně ur čit ná zev ře mes la. Dal ším úko -
lem, kte rý měly děti spl nit, bylo roz po zná ní
ná řa dí a ná či ní po třeb ných k da né mu po vo -
lá ní. Dě tem to šlo skvě le. Na pří klad vě dě li,
že pe kař po tře bu je ke své prá ci va řeč ku
a vel kou mísu, švadle na lát ku, jehlu a nit
a paní dok tor ka tep lo měr a in jekč ní stří kač -
ku. Po tom si do kon ce na ře me sl ní ky i za -
hrá ly. Jako zed ní ci sta vě li vy so kou zeď,
za hrad ní ci tvo ři li ky tič ky a ka deř ní ci vy -
tvá ře li úče sy. 

Po jar ních prázd ni nách knihov nu na -
vští vi li i žáci zá klad ní ško ly. Také oni si
s paní kni hov ni cí po ví da li o ře meslech
a o po vo lá ních. Se zná mi li se s roz dí lem
mezi ře mes lem a po vo lá ním. Snažili se
roz po znat, zda je jich ro di če vy ko ná va jí
po vo lá ní či ře mes lo. A také si své na bi té
zna los ti ově ři li v při pra ve ných há dan kách
a křížov kách. Na ko nec do šlo i na tvo ře ní
a bylo vi dět, že prá ce s pa pí rem, nůžkami,
le pi dlem a pas tel ka mi šla ško lá kům skvě le 
od ruky. 

Děti pro gram ve li ce za u jal a všech ny
byly moc ši kov né. No a kdo ví, možná, že
mezi tě mi to dět mi se dě li bu dou cí lé ka ři,
pe ka ři či inžený ři. To nám však ukáže až
čas. 

Kratochvílová Alena

Fo to gra fie si můžete pro hléd nout na
webo vých strán kách knihov ny:

www.knihov na pa so hlav ky.webk.cz

Ře mes la a po vo lá ní 
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Ju bi lan ti duben
Kučerová  Jiřina         86 let
Mi na ří ko vá Anna                85 let
Pin ka vo vá Jin dřiš ka          80 let
Pin ka vo vá Voj těš ka           79 let
Su chán ko vá Božena          75 let
Fer by Alfréd                 74 let
Há jek Zby něk              66 let
Chlu di lo vá Ji ři na         61 let
Si r bu Zdeň ka                55 let
Kratochvílová Alena       50 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře je -
me zdra ví, štěs tí a po ho du.

Narození

Dne 28. úno ra se manželům Anně
a Rad ko vi Kle men to vým na ro di la dce -
ra Do mi ni ka.

Dne 9. břez na se Pe t ře Švár né a
Jo ze fu Máj ko vi na ro dil syn Wil li am.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a Do mi nič ku s Wil li a mem ví tá me
mezi nás.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Víno není ty pic ké pou ze pro stá ty, jako je Fran cie, Itá lie, či Por tu gal sko, ale
i pro naši ma lou re pub li ku, zejmé na pak pro Jižní Mo ra vu a její Pá lav ské vrchy.
Nyní na sta la pra vá doba pro to, aby se vi na ři poch lu bi li se svou úro dou, a pro to se
ko na jí po ce lém kra ji ochut náv ky vín, na pří klad Vý sta va vína v Mi ku lo vě, v Pav -
lo vě, v Bře zí, v No vosedlech, v Klent ni ci atd. 

Tra dič ní vý sta va vína v Pa so hláv kách pro běh la šest nác té ho břez na v míst ním
kul tur ním domě. Le tos bylo k ochut náv ce při pra ve no cel kem 384 vzor ků, kte ré
při šlo okoš to vat téměř tři sta pla tí cích ná vštěv ní ků. Po řa da te lé tak mo hou být opět
s ná vštěv nos tí na pros to spo ko je ni. Cenu sta ros ty obce Pa so hláv ky za pět nej lé pe
hod no ce ných vzor ků zís kal Vin ný sklep U Šťas t ných v Pa so hláv kách. K vínu pa t ří 
i hud ba, a tak už tra dič ně hos tům za hrá la cim bá lo vá ka pe la ze Vsetí na, kte rá hos ty
nejen roz tan či la, ale i ro ze zpí va la. Ve se lá ná la da pak celý sál ovlá da la až do pozd -
ních ho din. 

Bc. Simona Jelénková

Víno opět tek lo prou dem

Pa so hláv ská s. r. o. in for mu je
Tu ris tic ké in for mač ní cen t rum Pa so hláv ky bude le tos v pro vo zu od 4. květ na.

 

Pro voz ní doba
kvě ten (ví ken dy, svát ky)  9.00 - 12.00    13.00 - 17.00
čer ven: po - ne 9.00 - 12.00    13.00 - 18.00
čer ve nec, sr pen: po - ne 9.00 - 12.00    12.30 - 19.00
září: po - ne 9.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Ob ča né s tr va lým po by tem v obci si zde mimo ji né ho mo hou za kou pit per ma -

nent ní vstup do ATC Mer kur na ob do bí kvě ten - ří jen
do spě lý 200 Kč
děti od 5 do 13 let  100 Kč
po vo le ní k vjez du (auto, moto) 300 Kč
Vol né vjezdy pro míst ní ob ča ny bu dou vy dá vá ny jen 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 Pa so hláv kách.
ATC Mer kur při pra vu je na kvě ten
11. 5.  - Za há je ní tu ris tic ké se zo ny 

Před běžný pro gram: Mažoret ky z Po ho ře lic, Fun ny An gels, No vo veská Štíst -
ka, Elán Re vi val, Ma rek Ztra ce ný, Škwor, Desmod, Děda Mlá dek Ille gal Band,
Kris to vy léta. Mo de ru je: On dřej Blažmen Bla ho. Do pro vod ný pro gram: Bam bi li -
ón ský MIL KY BAR Fešá ka Pína, Klub his to ric ké ho šer mu Baš tý ři, oh ňo vá show - 
MYS TIC KÁ ČAS, oh ňostroj. Díl nič ky pro všech ny dě tič ky - o. s. KI CHOT, díl na
se stře do vě kou ku chy ní, atrak ce pro děti, slo so vá ní vstu pe nek o ceny. Vstup né
50 Kč děti, do spě lí 100 Kč. Od 9.00 - 16.00 bude pro bí hat čiš tě ní dna vel ké La gu ny 
v rám ci pro jek tu EKO PO TÁ PĚČ 2013. Kom plet ní pro gram na jde te v příš tím čís le
zpra vo da je nebo na www.kemp-merkur.cz.
23. 5. - 26. 5. - Euro Bike Fest Mu šov 2013. Více na www.eurobikefest.cz

Marcela Čáslavová

Ze tor Pa so hláv ky
Vážení spo lu ob ča né, chtěl bych tou to for mou po dě ko vat sta ros to vi p. T. Ingro -

vi, mís tosta rost ce p. M. Do mi no vé a i za stu pi te lům naší obce, kro mě jed né paní
za stu pi tel ky, kte rá se sta ví ne ga tiv ně k mo der ni za ci a zlep še ní na še ho fot ba lo vé ho
hřiš tě, za to, že se roz hod li dát ne ma lou do ta ci na vy bu do vá ní zá vla ho vé ho sys té -
mu v hřiš ti. Pa t ří jim vel ké díky, po ně vadž na šim fot ba lis tům ušet ří spous ty
vy na ložených sil a času, když mu se li v par ných a su chých dnech hřiš tě za v lažovat
ruč ně. Máme štěs tí, že v za stu pi tel stvu jsou lidé, kte ří ko pa né v naší obci fan dí
a mají zá jem na mo der ni za ci fot ba lo vé ho hřiš tě.

Chtěl bych se ješ tě tou to for mou na šich ob ča nů, hlav ně ta tín ků, ze ptat, jest li by
ne mě li zá jem v naší obci vést žákov skou ko pa nou. Po kud by zá jem byl, pro sím
vás, dej te mi vě dět, aby chom moh li za há jit spo lu prá ci, díky!!!

Takže na zá věr ješ tě jed nou vel ké dě ku ji a dou fám, že vás fot ba lis té ne zkla mou
a dob rý mi vý ko ny a vý sled ky vám před ve dou, že pod po ro vat ko pa nou v naší obci
sto jí za to. Díky!!!

  Informace poskytl předseda TJ Zetor: Šnepfenberg Lukáš

Ne buď me "zví řa ta"
Po ří dit si do má cí ho maz líč ka bývá

nejen vý chov né pro děti, ale i pří jem né
pro do spě lé, kte ří se těší z jeho pří tom nos -
ti. Maz lí ček však vyžadu je i ur či tou péči,
zejmé na pak, jed ná-li se o pejska.

Čím dál víc lidí se po sled ní do bou
zmi ňo va lo o pro blé mu psích ex kre men -
tů nejen na míst ní pro me ná dě, ale i jin de
po obci, kde všu de lidé cho dí ven čit své
mi láč ky. Na ten to pro blém bylo ve zpra -
vo da ji upo zor ňo vá no už ně ko li krát. Po
obci byly roz mís tě ny od pad ko vé koše se 
sáč ky zdar ma ur če né prá vě na sběr psích 
vý ka lů. Na víc, ma ji tel pejska, kte rý zá -
měr ně po svém maz líč ko vi ne u klí zí,
může být do kon ce po ku to ván.

Ne buď me pro to jako ta zví řa ta, uklí -
zej me po nich a udržujme tak naši obec
v čis to tě. Vždyť při pro cház ce po pro me -
ná dě je pře ce lep ší se ko chat vý hle dem na
Pá la vu, než se ne u stá le dí vat pod nohy,
aby chom si domů na botě ne při nes li ne ví -
ta ný dá re ček.
                                 Bc. Simona Jelénková

http://www.kemp-merkur.cz
http://www.eurobikefest.cz

