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Milí tří dí cí přá te lé!
Na www.isnopasohlavky.cz sek ce "Hod no ce ní sta no viš tě" (zob ra zí se po 

při hlá še ní) bylo zve řej ně no hod no ce ní jed not li vých sta no višť za prv ní a dru -
hé čtvrt le tí to ho to roku. Sou čás tí hod no ce ní je i před po klá da ná sle va na
po plat ku za od pa dy. Do po ru ču je me si hod no ce ní pro jít a zís kat tak před sta vu 
o kva li tě tří dě ní od pa dů na Va šem sta no viš ti.Po kud jste ztra ti li při hla šo va cí
úda  je  ke  své mu od  pa do  vé mu úč tu ,  s ta  č í  na psat  emai l  na
isnopasohlavky@centrum.cz. Hes lo Vám rádi zno vu za šle me. Účast ní ci
ISNO, kte ří ne ma jí in ter net, mo hou na vští vit své zná mé, kte ří in ter net mají,
nebo se za sta vit na obec ním úřa dě.

No vin kou na www.isnopasohlavky.cz je vy lep še ná in ven tu ra sta no viš tě,
kam můžete uvést všech ny čle ny Va še ho sta no viš tě a tím za jis tit přes ný vý -
po čet sle vy na po plat ku. Dále je díky této změ ně možné vy tvo řit jed no vel ké
sta no viš tě, tj. více do mác nos tí např. v by to vém domě se může spo jit v jed no
vel ké sta no viš tě. 

Účast ní kům ISNO, kte ří ISNO využíva jí na 100%, tj. i se sle va mi,
a nejsou spo ko je ni s výší svo jí sle vy, do po ru ču je me zod po vě dět ná sle du jí cí
otáz ky. Při sta vu je te k vý sy pu pou ze plné po pel ni ce? Šla pe te PET lah ve? Tří -
dí te, co je tří di tel né? Snižuje te pro duk ci od pa dů, např. ne ku pu je te ba le né
vody, používá te jed nu ná kup ní taš ku, atd.? Máte dob ře vy pl ně nou in ven tu ru
sta no viš tě, tj. jsou tam uve de ni všich ni, kdo doma tří dí, a je u nich správ ně
uve den čas? Máte dob ře vy pl ně ný re gis trač ní for mu lář - máte v něm uve de ny 
způ so by, ja ký mi snižuje te pro duk ci od pa dů?Máte v in ven tu ře na hlá še ny
všech ny ná do by, kte ré používá te nebo jste le tos používa li? Po kud od po věď
na všech ny otáz ky zní ANO, piš te na isnopasohlavky@centrum.cz. Rádi
Vám po ra dí me…

S pozdravem tým popelářů STKO

Tří dě ní od pa dů Z jednání rady obce
Vý pis  z usne se ní rady obce 19. 8.
RO schva lu je:

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní
smlou vy ze dne 3. 11. 2008 mezi smluv ní mi 
stra na mi Obec Pa so hláv ky a R. W. a P. N.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní Smlou vy
o nájmu ne by to vých prostor č. 21/2011
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a V. D.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní smlou vy
o nájmu č. 23/2012 mezi smluv ní mi stra -
na mi Obec Pa so hláv ky a CA BLE PARK
s. r. o., Ví deň ská 149/125a, Brno,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní
smlou vy ze dne 15. 6. 2011 mezi smluv -
ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. D.,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva
obce dne 4. 9. 2013 v 18:00 hod.

RO bere na vě do mí:
-  do pis Po li cie ČR, KŘ JMK, Brno ve věci

"PA SO HLÁV KY lá zeň ská a re kre ač ní
zóna" - upo zor ně ní na závažné sku teč nos -
ti, kte ré ohrožují bez peč nost a ply nu lost
sil nič ní ho pro vo zu, dle §15 zák.
č. 273/2008 Sb., o Po li cii ČR. Dal ší kro ky
k ře še ní si tu a ce pod nik ne obec dle vý sled -
ků jed ná ní, kte ré sta veb ní úřad v před mět -
né záležitos ti svo lal,

- Roz su dek Nej vyš ší ho správ ní ho sou du
ve věci ná vr hu zru še ní opat ře ní obec né
po va hy (sta veb ní uzá vě ra na Do na vě),

- pl ně ní roz počtu obce za le den - čer ve nec
2013.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti P. H. s re -
a li za cí ro din né ho domu dle před ložené
pro jek to vé do ku men ta ce s ná zvem "Pří stav -
ba a změ na stav by před do kon če ním RD".

RO se opě tov ně za bý va la žádos tí pana
L. S. o od kup čás ti po zem ku p. č. 3163/362
v k. ú. Mu šov za úče lem vý stav by dis ko té ky
s re stau ra cí. Pro tuto roz vo jo vou plo chu je
nut no dle sou čas ně pro jed ná va né ho no vé ho
územ ní ho plá nu zpra co vat stu dii za sta vi tel -
nos ti. Do je jí ho zpra co vá ní RO bere
před mět nou žádost na vě do mí a po zpra co vá -
ní stu die bude o žádos ti roz hod nu to.

RO se se zná mi la s pe ti cí "za re spek to vá ní

Obec Pa so hláv ky po řá dá v pá tek 8. 11. 2013 zá jezd na kou pá ní do ter mál -
ní ho kou pa liš tě v Ma ďar sku (Györ nebo Mo šoň). Od jezd au to bu su z au to bu -
so vé za stáv ky je plá no ván v 7.30 hod. a před po klá da ný pří jezd domů je cca
ko lem 17.00 hod. Cena za vstup né na kou pá ní za 3 ho di ny po by tu je v pře -
poč tu cca 250 Kč. Přes ná cena bude ur če na dle ak tu ál ní ho kur zu. Plav ky,
osuš ky, popř. župan, pan tofle si musí ná vštěv ník vzít s se bou.  

Ob ča né, kte ří mají zá jem se zá jez du zú čast nit, se musí na hlá sit do pát ku
1. 11. 2013 na Obec ním úřa dě v Pa so hláv kách osob ně, te le fo nic ky na
tel. č. 519 427 710 nebo mai lem na obec@pasohlavky.cz. 

Po ob sa ze ní pl né ho po čtu míst v au to bu se se již ne bu de možné při hlá sit, pro -
to do po ru ču je me včas nou re zer va ci. V pří pa dě ne ob sa ze ní pl né ho po čtu míst
v au to bu se bude dána možnost ob ča nům z okol ních obcí. Zá jem ci si uhra dí
vstup né, kte ré se bude vy bí rat v au to bu se (v rám ci rych lé ho vy ří ze ní se bude vy -
bí rat vstup né v EU Rech). Au to bus bude hra zen z roz počtu obce. Dal ší vý da je
vznik lé útra tou na kou pa liš ti si hra dí každý in di vi du ál ně.

Zá jezd na kou pá ní do Ma ďar ska
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ko lau dač ní ho roz hod nu tí vod ní ho díla Nové Mlýny I Jm
KNV ze dne 25. 7. 1984, č.j. Vod. 1794/84 - 235 a Ma ni pu -
lač ní ho řádu Okres ní ho úřa du v Břec la vi ze dne 11. 4. 2001,
č. j. Vod. 1166/01 - 231 o užívá ní to ho to vod ní ho díla po dél
jižního bře hu v ka tast rál ním úze mí Mu šov - Do na va, mimo
ji né ho k ry bář ské mu spor tov ní mu využití včet ně re kre a ce
a vod ních spor tů" a tuto před klá dá k pro jed ná ní do za stu pi -
tel stva obce. Zá ro veň do po ru ču je, aby byla pe ti ce vza ta na
vě do mí. RO dále do po ru ču je za stu pi tel stvu ke schvá le ní
usne se ní, aby byl vy zván před kla da tel pe ti ce k tomu, aby do -
ku men ty, na kte ré se v pe ti ci od ka zu je, do dal i s vy zna če ním
pasáží, kte rých re spek to vá ní se dovolává.
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 2. 9. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy ze dne
1. 7. 2003 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a M. V.,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti GAR DEN Stu dio, s. r. o.,
U Zo o lo gic ké za hra dy 2, Brno - Bys trc bez plat né užívá ní 
po zem ků v k. ú. Mu šov, čás ti par cel p. č. 2553/6 a 3227,
pro ko ná ní akce "Mu šov 2013", kte rá se bude ko nat ve
dnech 18. - 19. 9. 2013. Jed ná se o před vá dě cí akci za -
hrad ní a ko mu nál ní tech ni ky,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu na po zem ku ji -
né ho vlast ní ka mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv -
ky a J. Š.,

- uza vře ní Kup ní smlou vy mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a GAR DEN Stu dio, s. r. o., U zo o lo gic ké za -
hra dy 2, 635 00 Brno - Bys trc, na po ří ze ní za me ta cí ho
stro je z do tač ní ho ti tu lu, po schvá le ní fi nanč ních pro -
střed ků na po ří ze ní zas t u pi tel stvem obce,

- Zá pis o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek pro ve řej nou za -
káz ku Obce Pa so hláv ky - "Opra va ko mu ni ka ce u kos te -
la" a schva lu je do po ru če ní hod no tí cí ko mi se na vý běr
zho to vi te le - spo leč nost VHS Břec lav s. r. o., Füg ne ro va
1161/1, 690 64 Břec lav,

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a VHS Břec lav s. r. o., Břec lav, na akci
"Opra va ko mu ni ka ce u kos te la",

- Zá pis o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek pro ve řej nou za -
káz ku Obce Pa so hláv ky - "Vý stav ba chod ní ků" a schva -
lu je do po ru če ní hod no tí cí ko mi se na vý běr zho to vi te le -
spo leč nost Inženýr ské stav by Brno, spol. s. r. o., Hud co -
va 588/70b, 621 00 Brno - Med lán ky,

- uza vře ní Smlou vy o dílo mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a Inženýr ské stav by Brno, spol. s. r. o., Brno, 
na akci "Vý stav ba chod ní ků",

- ter mín ko ná ní sbír ky použité ho oša ce ní pro Ob čan ské
sdružení Di a ko nie Brou mov ve dnech 18. - 19. 10. 2013
v KD v době v pá tek 16 - 18 hod. a v so bo tu 10 - 12 hod.,

- bez plat né užívá ní cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ pro ná -
cvik pro gra mu na bab ské hody vždy ve dnech úte rý
v době 18,30 - 20,30 hod. a ne dě le 17,00 - 19,00 hod.

RO sou hla sí:
- s uza vře ním Ná jem ní smlou vy mezi Obcí Pa so hláv ky

a Ob čan ským sdružením ŠA RO VEC se síd lem Vy še hrad -
ská 907, 687 25 Hluk, (pro ná jem po zem ků pro re a li za ci
en vi ron men tál ních opat ře ní v sou la du s do ta cí SFŽP),

- na zá kla dě žádos ti J. Š. s re a li za cí stav by dle PD na stav -
bu "Změ na stav by před do kon če ním vin né ho skle pa na
po zem ku st. 117", v k. ú. Mu šov, dále sou hla sí s uložením
jím ky od pad ních vod na po zem ku p. č. 2553/6, vy bu do vá -
ním vstup ní ho scho diš tě do vin né ho skle pa na po zem ku

p. č. 2553/6, ve de ním dešťové ka na li za ce do od vod ňo va -
cí ho pří ko pu na po zem ku p. č. 2181/4. RO ne sou hla sí
s par ko vá ním vo zi del na po zem ku p. č. 2181/4, ale sou hla -
sí s par ko vá ním vo zi del na kraj ni ci ko mu ni ka ce, jako
v ostat ních pří pa dech, a to na po zem ku 2553/6.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej ně ní zá mě ru obce na
pro ná jem po zem ků p. č. 5006 o vý mě ře 9140 m2, p. č. 5002
o vý mě ře 8295 m2, p. č. 5050 o vý mě ře 5142 m2, p. č. 5003
o vý mě ře 24312 m2, vše v k. ú. Mu šov, a dále po zem ky v k. ú.
Pa so hláv ky p. č. 6180 o vý mě ře 12245 m2 a p. č. 6200 o vý -
mě ře 9777 m2. Pro ná jem bude sjed nán na dobu ur či tou do
31. 12. 2025, roč ní ná jem né je sta no ve no ve výši 1 Kč/rok za
cel ko vou vý mě ru uve de ných po zem ků.

RO ne schva lu je na zá kla dě žádos ti J. Š. od pro dej čás ti
po zem ku v k. ú. Mu šov p. č. 2181/4. V před mět né lo ka li tě je
na plá no vá na vý stav ba ar che o par ku s pří jez do vou ces tou
a par ko viš těm v blíz kos ti do tče né ho po zem ku, pro to až do
vý stav by ne bu dou po zem ky v do tče ném úze mí pro dá vá ny.
RO sou hla sí s dlou ho do bým pro ná jmem, i s pří pad ným vy -
bu do vá ním po se ze ní pro cyk lis ty dle možnos tí pro sto ru.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 4. 9.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 4/2013,
- od pro dat po ze mek p. č. st. 576, za sta vě ná plo cha a ná dvo ří

o vý mě ře 23 m2 v k. ú. Pa so hláv ky (po ze mek pod stav bou
garáže) za cenu 10.900 Kč manželům A. a C. H. Ná kla dy
spo je né s pře vo dem ne mo vi tos ti uhra dí na by va tel,

- bez úplat ný pře vod po zem ku p. č. 4997/1 v k. ú. Pa so -
hláv ky na ve řej ná pro stranství a ko mu ni ka ci a po zem ku
p. č. 4713/2 v k. ú. Pa so hláv ky na vý sad bu ze le ně, vše dle 
schvá le né změ ny č. 1 územ ní ho plá nu, do vlast nic tví
obce Pa so hláv ky,

- zá měr smě ny po zem ků p. č. 5144 o vý mě ře 4007 m2, druh
po zem ku orná půda, p. č. 3149/12 o vý mě ře 157 m2, druh
po zem ku orná půda, p. č. 3149/14 o vý mě ře 408 m2, druh
po zem ku orná půda, cel ko vá vý mě ra po zem ků je 4.572 m2,
vše v k. ú. Mu šov, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za část
po zem ku p. č. 5145, p. č. 5455 o cel ko vé vý mě ře 9.144 m2,
druh po zem ku orná půda, ve vlast nic tví spo leč nos ti LAN -
D MANN s. r. o. Du na jo vic ká 138, 691 81 Bře zí, 

- založení Svaz ku obcí Pá lav ská je ze ra. ZO schva lu je zně -
ní STA NOV sdružení "Sva zek obcí Pá lav ská je ze ra",

- Smlou vu o za jiš tě ní mís ta pro uklá dá ní od pa dů, uza vře -
nou mezi STKO spol. s r. o., Br něn ská 65, Mi ku lov
a Obcí Pa so hláv ky, Pa so hláv ky 1,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku obce Pa so hláv ky č. 3/2013
o sta no ve ní sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy,
tří dě ní, využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů,  

- zá měr od ku pu 3/6 po dí lu po zem ků p. č. 3163/132 a p. č.
3163/133 o cel ko vé vý mě ře 3.054 m2 v k, ú. Mu šov za
cenu 800 Kč /m2. 

ZO bere na vě do mí Pe ti ci "za re spek to vá ní ko lau dač ní ho
roz hod nu tí vod ní ho díla Nové Mlýny I JM KNV ze dne
25. 7. 1984, č. j. Vod. 1794/84 - 235 a Ma ni pu lač ní ho řádu
Okres ní ho úřa du v Břec la vi ze dne 11. 4. 2001, č. j. Vod.
1166/01 - 231 o užívá ní to ho to vod ní ho díla po dél jižního bře hu
v ka tast rál ním úze mí Mu šov - Do na va mimo ji né ho k ry bář ské -
mu spor tov ní mu využití včet ně re kre a ce a vod ních spor tů". ZO
vy zý vá před kla da te le Pe ti ce k doložení Ko lau dač ní ho roz hod -
nu tí a Ma ni pu lač ní ho řádu, na kte ré se Pe ti ce od ka zu je, spo lu
s vy zna če ním tex tu v před mět ných do ku men tech, že požada vek 
uvá dě ný v pe ti ci je i v těchto do ku men tech zmi ňo ván.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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Úsvit pří mé de mo kra cie
To mi a O ka mu ry a Mo ra va né

Vážení spo lu ob ča né,
v pá tek 25. 10. a v so bo tu 26. 10. 2013 se usku teč ní vol by do Po sla nec ké sně -

mov ny Par la men tu Čes ké re pub li ky.
Co se týče vo leb do Po sla nec ké sně mov ny, chci Vás vy zvat, abys te se vo leb zú -

čast ni li a s roz mys lem si zvo li li stra nu a kan di dá ty, kte ré bu de te vo lit. Naši páni
po slan ci schva lu jí zá ko ny, kte ré každo den ně ovliv ňu jí každého ob ča na této země.
Je li kož nás vel ké stra ny za stou pe né v par la men tu pře svěd ču jí, že až tak ne hle dí na
zá jmy ob ča nů, ale spí še na své vlast ní zá jmy, popř. zá jmy svých po li tic kých stran
či je jich lob bis tů, ape lu ji na Vás, abys te svůj hlas dali ra dě ji ně ja ké men ší stra ně.
Mys lím si, že po kud se do Po sla nec ké sně mov ny do sta ne více stran, kte ré pře sáh -
nou 5% hra ni ci pro vstup do sně mov ny, bu dou tyto stra ny mu set více
spo lu pra co vat a více uvažovat nad zá ko ny, kte ré by ko neč ně měly sloužit ob ča -
nům této re pub li ky a ne již zmí ně ným lob bis tům a ma fi ím. Ne u stá le nás vel ké
stra ny pře svěd ču jí o tom, že při vo leb ních kam pa ních sli bu jí a po vol bách ne pl ní
to, co před vol ba mi sli bo va li. Mys lím, že je již 5 mi nut po dva nác té, aby se v této
zemi na star to val pro ces na ob no vu de mo kra cie a ob čan ské zod po věd nos ti k tomu,
jak to v této zemi vy pa dá. Ne boj te se, že by Váš hlas pro pa dl, když bu de te vo lit ma -
lou stra nu. Prá vě na o pak, ube re te sílu vel kým stra nám a možná do po můžete ke
změ ně po li tic ké ho pro stře dí v na šem stá tě. Ur či tě je lep ší se vo leb zú čast nit, svůj
hlas dát malé stra ně než se vo leb nezúčastnit. 

Tomáš Ingr

Míst ní so ci ál ní
služby, o. p. s.

Vážení spo lu ob ča né, 
jak jsem v člán ku Vol by 2013 zmí nil, ape lu ji na Vás, abys te s roz mys lem vo li li

po li tic kou stra nu, kte ré dáte svůj hlas ve vol bách. V těch to vol bách můžete vy brat
pou ze 1 po li tic kou stra nu, kte ré dáte svůj hlas. V rám ci jed né po li tic ké stra ny bu de -
te mít možnost dát 4 pre fe renč ní hla sy těm kan di dá tům, o kte rých bu de te
pře svěd če ni, že by se měli do Po sla nec ké sně mov ny do stat. Po li tic ká stra na Mo ra -
va né se v těch to před čas ných vol bách roz hod la ne kan di do vat sa mo stat ně, ale
spo jit se s hnu tím Úsvit pří mé de mo kra cie To mia Oka mu ry. Jako člen stra ny Mo -
ra va né budu v Ji ho mo rav ském kra ji na kan di dát ce to ho to hnu tí. Je to totiž je di né
usku pe ní, kte ré je svým pro gra mem vel mi po dob né pro gra mu stra ny Mo ra va né.
Na víc je to jed na z mála stran, kte rá chce pro sa dit osob ní, hmot nou a trest ní od po -
věd nost po li ti ků a po vin nost pro ká zá ní pů vo du ma jet ku. Jako je di ná
z kan di du jí cích stran máme zá jem pro sa dit ra di kál ní změ nu po li tic ké ho sys té mu,
a to uzá ko ně ním re fe ren da jako nej vyš ší ho pro je vu vůle ob ča nů. Pro sa dí me pří mé
vol by po slan ců, sta ros tů a hejtma nů. Chce me od vo la tel nost po li ti ků a od po věd -
nost po li ti ků ob ča nům. V pří pa dě pro sa ze ní re fe ren da bu dou mít ob ča né možnost
od mít nout např. schva lo va né zá ko ny, kte ré ne bu dou ve pro spěch vět ši ny ob ča nů
této země. Tím vznik ne možnost ob ča nům za brá nit plat nos ti zá ko nů, kte ré bu dou
v bu douc nu vy ta ho vat z ob ča nů pe ní ze (jako pří klad můžeme uvést zá kon o ob no -
vi tel ných zdro jích - tzv. fo to voltaic ký zá kon, kdy dnes vi dí me, že se na pa ko va ly
ur či té sku pi ny oko lo po slan ců a za pla tí to každý od bě ra tel elek tric ké ener gie). Re -
fe ren dem by bylo možné ta ko vé to zá ko ny zru šit (sa mo zřej mě bude možné ru šit
zá ko ny, kte ré se bu dou schva lo vat až po schvá le ní zá ko na o re fe ren du. Bohužel
zpět ně to již ne pů jde.) Každo pád ně i toto bude po sun k pří mé de mo kra cii a od po -
věd nos ti ob ča nů za svou zemi a ni ko liv tak, jak je to nyní (před vol ba mi stra ny
sli bu jí hory, doly a až se do par la men tu do sta nou, tak dal ší 4 roky na ob ča ny kaš -
lou). Dal ším zá sad ním bo dem pro gra mu hnu tí Úsvit je ome ze ní okrá dá ní ob ča nů
lichvář skou a exe ku tor skou ma fií, a ko nec zvy šo vá ní daní (po kud se za me zí roz -
krá dá ní stát ních pro střed ků, bude do sta tek fi nan cí a nebudou se muset daně
zvyšovat).

Vážení spo lu ob ča né, pře ji nám všem, aby chom ko neč ně žili ve stá tě, kte rý
bude sloužit ob ča nům a ne zlo dě jům a ma fi ím. Žádám Vás, abys te vy bí ra li dle
svých po ci tů, srd cem a ne ne cha li se ovliv nit zma ni pu lo va ný mi mé dii a před vo leb -
ní mi prů zkumy.

Tomáš Ingr

Míst ní so ci ál ní služby, obec ně pro -
spěš ná spo leč nost, je re gis tro va ným
po sky to va te lem so ci ál ních služeb dle
zá ko na č. 108/2006 Sb., o so ci ál ních
službách, ve zně ní poz děj ších před pi -
sů.

V Ji ho mo rav ském kra ji po sky tu -
je me te rén ní pe čo va tel skou službu li -
dem, kte ří mají sníženou soběstač nost 
kvů li věku (star ší 65 let), chro nic ké -
mu one moc ně ní nebo zdra vot ní mu
po stižení (od 19 let věku) a je jichž si -
tu a ce vyžadu je po moc jiné fy zic ké
oso by. Naší sna hou je po sky to vat
pod po ru a po moc kli en tům tak, aby co 
nejdé le moh li se tr vat v op ti mál ní psy -
chic ké a fy zic ké po ho dě doma a žít
život mezi svý mi blíz ký mi a přá te li.
Zá kla dem naší čin nos ti je dů sled né
na pl ňo vá ní in di vi du ál ních po třeb,
přá ní a před stav kli en tů, kte ří si vy -
bra li pe čo va tel skou službu obec ně
pro spěš né spo leč nos ti Míst ní so ci ál ní 
služby.

Kli en tům po má há me s péčí o vlast -
ní oso bu, s vy tvo ře ním pod mí nek pro
va ře ní, s do náš kou a ser ví ro vá ním jíd -
la, ob lé ká ním, osob ní hy gi e nou, péčí
o vla sy a neh ty, úkli dem, pra ním, žeh -
le ním, ná ku py atd. Sa mo zřej mos tí
je do pro vod kli en ta k lé ka ři, na úřad, na 
poš tu či do knihov ny, kde mu po skyt -
ne me po moc a pod po ru při vy ři zo vá ní
všech ne zbyt nos tí.

Pe čo va tel skou službu po sky tu je me
v každé obci v pra cov ní dny od 7.00 do
20.00 ho din. 

V rám ci transpa rent nos ti vý bě ru
úhra dy účtu je me vý kon úko nů po mi -
nu tách!

Pro po tře by neje nom na šich kli en tů
jsme zří di li bez plat nou te le fon ní lin ku,
tzv. Stří br né slu chát ko - 800 888 365,
kde naši ope rá to ři po mo hou s vy ří ze -
ním všech po třeb a přá ní vo la jí cích.
Na šim kli en tům na bí zí me dal ší pod -
půr né služby.

Veš ke ré in for ma ce o Míst ních so ci -
ál ních službách na jde te na ad re se:

www.mssluzby.cz,
na bez plat né te le fon ní lin ce:
800 888 722
nebo na obec ním úřa dě.

Vol by 2013

http://www.mssluzby.cz
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Hu ma ni tár ní sbír ka
Obec Pa so hláv ky na zá kla dě žádos ti Ob čan ské -

ho sdružení Di a ko nie Brou mov vy hla šu je
HU MA NI TÁR NÍ SBÍR KU
n Let ní ho a zim ní ho ob le če ní (dám ské, pán -

ské, dět ské)
n Lůžko vin, pro stě ra del, ruč ní ků, utě rek, zá -

clon
n Lát ky (mi ni mál ně 1 m2, pro sí me, ne dá vej te

od řezky a zbyt ky lá tek)
n Do má cí po tře by - ná do bí bílé i čer né, skle -

nič ky (vše jen funkč ní a ne po ško ze né)
n Va to va né a pé řo vé při krýv ky, pol š tá ře a deky
n Obuv - veš ke rou ne po ško ze nou
n Hrač ky - ne po ško ze né a kom plet ní
n Peří, pé řo vé při krýv ky a pol š tá ře

Sbír ka se usku teč ní v pá tek 18. 10. 2013 od
16.00 do 18.00 hod. a v so bo tu 19. 10. 2013 od
10.00 do 12.00 hod. 

Před mět né věci nos te pro sím v uve de ný čas do
kul tur ní ho domu za ba le né do ige li to vých pyt lů či
kra bic, aby se ne po ško di ly trans por tem.

Vážení spo lu ob ča né,
v tom to čís le zpra vo da je na lez ne te an ket ní lís -

tek, kte rý můžete vy pl nit a ode vzdat na obec ním
úřa dě, pří pad ně jej vho dit do schrán ky obec ní ho
úřa du. Jed ná se o zís ká ní in for ma cí, zda by v naší
obci byl zá jem o při po je ní jed not li vých do mác nos -
tí na ply no vod. Je li kož ply no fi ka ce celé obce se
po hy bu je v řá dech mi li ó nů ko ru na a dal ší sta ti sí ce
bude po tře ba na opra vu chod ní ků a sil nic po bu do -
vá ní ply no vo du, je nut né znát po čet vážných zá -
jem ců o při po je ní k ply no vo du. Po kud by byl
zá jem mi ni mál ní, prav dě po dob ně by zas t u pi tel -
stvo obce tuto in ves ti ci ne pod po ři lo. Každý pří -
pad ný zá jem ce musí zvážit, zda oprav du bude plyn
k vy tá pě ní používat, pro tože ná kla dy na vy bu do -
vá ní ply no vod ní pří poj ky, po ří ze ní no vé ho kot le
a vy vložko vá ní ko mí nu se po hy bu jí řá do vě od
45.000 Kč výše. Dále je nut né zvážit, že vy tá pě ní
ply nem je v sou čas nos ti stá le cca o 50 – 100 %
dražší než vy tá pě ní uhlím či dře vem. Žádá me Vás,
abys te vážně pou važova li, zda oprav du bu de te mít
zá jem o při po je ní k ply nu, aby za stu pi tel stvo obce
moh lo roz hod nout, zda do této in ves ti ce jít či ni ko -
liv. Po kud by totiž obec vy na ložila mi li ó ny ko run
na ply no fi ka ci obce a poté by se při po ji lo jen 10 -
20 % všech domů v obci, byla by to pro obec zby -
teč ná in ves ti ce a fi nan ce utra ce né za ply no fi ka ci by 
se daly účel ně vy na ložit na jiné akce. 

Pro sí me, abys te v pří pa dě zájmu o při po je ní
Va še ho domu na ply no vod ode vzda li vy pl ně ný an -
ket ní lís tek nej poz dě ji do 15. 10. 2013.

Tomáš Ingr

An ke ta
– zří ze ní ply nu v obci

Zá sa dy no vé ho
ob čan ské ho zá ko ní ku

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
 v ná sle du jí cím člán ku bych Vás chtěl blíže se zná mit s ně ko li ka no -

vin ka mi, kte ré při ne se nový ob čan ský zá ko ník. Pro for mál ní úpl nost je
vhod né uvést, že se jed ná o zá kon č. 89/2012 Sb., ob čan ský zá ko ník,
jehož účin nost s nej vět ší prav dě po dob nos tí na sta ne 1. 1. 2014. V le -
gisla tiv ním pro ce su bylo to mu to zá ko nu zá měr ně udě le no čís lo 89,
neboť má vy ja d řo vat diskon ti nu i tu sou čas né práv ní úpra vy, kte rá má
svůj pů vod před re vo luč ním rokem 1989.

Za mě řím po zor nost hned na úvod ní usta no ve ní této nové, a do
znač né míry re vo luč ní, práv ní úpra vy, tedy na její zá sa dy. A proč prá -
vě zá sa dy?  Od po věď je jed no du chá. Jed ná ní, kte ré není v sou la du
se zá sa da mi sou kro mé ho prá va, nepožívá práv ní ochra ny.V prak -
tic ké ro vi ně to zna me ná, že po kud na pří klad uza vře te smlou vu, kte rá
se bude pří čit zá sa dám sou kro mé ho prá va, pak z ta ko vé smlou vy ne -
bu de te za vá zá ni. Zá sa dy se však pro je vu jí i ji ným způ so bem, jak si
řek ne me níže. 

Jako prak ti ku jí cí ho ad vo ká ta mne osob ně nej ví ce za u ja lo usta no -
ve ní, kte ré sta no ví, že ni kdo ne smí bez dů vod ně těžit z vlast ní ne -
schop nos ti k újmě dru hých. Jsem pře svěd če ný, že ta ko vé to
usta no ve ní no vé ho ob čan ské ho zá ko ní ku na lez ne hoj né uplat ně ní
v každo den ních si tu a cích. Se tkal jsem se se si tu a cí, kdy je den z kli en -
tů byl v tíživé fi nanč ní si tu a ci, vy hle dal si in ze rát, kte rý na bí zel půjč -
ku, do sta vil se do kan ce lá ře spo leč nos ti, po de psal smlou vu
o zpro střed ko vá ní úvě ru, za pla til po pla tek, ale půjč ky se ne do čkal.
Ná sled ně chtěl vrá tit ale spoň ne ma lý po pla tek, ale bylo mu sdě le no,
nechť si pře čte smlou vu, kte rou po de psal. Tato smlou va sta no ví, že
za pla ce ný po pla tek se ne vra cí ani v pří pa dě, že půjč ka ne bu de po -
skyt nu ta. A přes ně pro ten to pří pad by výše uve de ná zá sa da dle mého
ná zo ru byla apli ko va tel ná. Ne byl - li zpro střed ko va tel scho pen půjč -
ku kli en to vi zpro střed ko vat, nemůže z toho těžit tak, že si po ne chá
po pla tek za zpro střed ko vá ní.

Nový ob čan ský zá ko ník jde však ješ tě dál, kdy nás všech ny za va zu -
je jed nat vý hrad ně po cti vě a sta no ví také dů sle dek ne po cti vé ho jed ná -
ní. Kon krét ně § 6 odst.1,2 uklá dá, že každý má po vin nost jed nat
v práv ním sty ku po cti vě a že ni kdo ne smí těžit ze své ho ne po cti vé -
ho nebo pro ti práv ní ho činu.

Dal ší za jí ma vá zá sa da, kte rá je vy já d ře na v no vém ob čan ském zá -
ko ní ku, se do tkne všech, kte ří vy stu pu jí jako od bor ní ci na ur či tý obor
lid ské čin nos ti, a to v té nej šir ší možné míře od lé ka řů přes ko mi ní ky,
in sta la té ry, ad vo ká ty ne vy jí ma je. Nový ob čan ský zá ko ník do slov ně
sta no ví, že kdo se ve řej ně nebo ve sty ku s ji nou oso bou při hlá sí
k od bor né mu vý ko nu jako pří sluš ník ur či té ho po vo lá ní nebo sta -
vu, dává tím na je vo, že je scho pen jed nat se zna los tí a peč li vos tí,
kte rá je s jeho po vo lá ním nebo sta vem spo je na. Jed ná-li bez této
od bor né péče, jde to k jeho tíži. Tím to usta no ve ním je chrá něn každý
pří jem ce služeb, kdy ten, kdo službu vy ko nal, nese za svůj vý kon od -
po věd nost v nej šir ší možné míře a ne bu de se na dá le moci vy mlou vat,
že něco ne vě děl, nebo si ně če ho ne vši ml.

Vě řím, že nový ob čan ský zá ko ník po ve de k lep ší mu a více spra ved li -
vé mu uspo řá dá ní
práv ních vzta hů,
o čemž svěd č í
i výše uve de né zá -
sa dy. V příš tích
člán cích se již po dí -
vá me na kon krét ní
změ ny, kte ré na nás
če ka jí.
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Čte nář ská sou těž
Prv ní ho úno ra 2013 byla v míst ní knihov ně vy hlá še na sou těž pro

malé čte ná ře. Do sou těže se mohl za po jit každý re gis tro va ný čte nář do
věku pat nác ti let. Sou těž byla za mě ře na na po čet ná vštěv knihov ny, ni -
ko li na počet vypůjčených knih. Do sou těže se za po ji lo cel kem
26 re gis tro va ných čte ná řů. Malí čte ná ři si v prů bě hu pěti mě sí ců vy půj -
či li cel kem 174 knih. Sou těž byla ukon če na dne 30. červ na 2013. 

Čte nář skou sou těž vy hrá la a prv ní mís to ob sa di la Sý ko ro vá Na tá lie.
Na tál ka na vští vi la knihov nu cel kem pat náct krát a vy půj či la si 30 knih.

Vý her ky ni gra tu lu je me a od mě na za prv ní mís to byla Na tál ce pře dá -
na při prv ní ná vštěvě knihov ny v měsíci září. 

Dru hé mís to ob sa di la: Hryzlá ko vá Do mi ni ka. Do mi ni ka na vští vi la 
knihov nu sedm krát a vy půj či la si 21 knih.

Tře tí mís to ob sa di li:
Bittman no vá Len ka - na vští vi la knihov nu šest krát a vy půj či la si 17 knih.
Sý ko ro vá Sil vie - na vští vi la knihov nu šest krát a vy půj či la si 12 knih.
He le šic Jo sef - na vští vil knihov nu šest krát a vy půj čil si 11 knih.

Kratochvílová Alena
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Ju bi lan ti říjen
Dubš Rostislav        75 let
Mo rav co vá Eva              74 let
Pin ka vo vá Vlas ta           72 let
Úrad ník Cyril             72 let
Ko va řík Fran ti šek     70 let
Va šíč ko vá Ja ro sla va     68 let
Fa jmon Jan                68 let
Grimm Ja ro slav           66 let
Ka d líč ko vá Zdeň ka     66 let
Sed lák Mi ro slav            60 let
Fajmonová Marie       60 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně
štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti.

Úmrtí
V mě sí ci září nás navždy opus ti la

naše spo lu ob čan ka paní Jar mi la Di -
bus zo vá.

Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -
nou sou strast.

                                       Alena Slabá

Společenská
kronika

Vý sled ky utká ní TJ ZE TOR Pa so hláv ky
Ne dě le dne 2. 6. 2013

              Ze tor Pa so hláv ky  -  So kol  Hor ní Věs to ni ce "A"
                            3                :               0

 Střel ci bra nek: To mek M., Šne p fen berg L., Osi ka S.
V ne dě li jsme ode hrá li mis trov ské utká ní na do má cí půdě pro ti sou pe ři z Hor ních 

Věs to nic. Do utká ní jsme vstou pi li vý bor ným vý ko nem a sou pe ři bě hem prv ní ho po -
lo ča su vstře li li tři bran ky a mys le li si, že utká ní bez vel kých pro blé mů zvlád ne me.
Bohužel bě hem prv ní ho po lo ča su se nám zra ni li dva spo lu hrá či a náš tým mu sel od
35. min. do hrá vat v de se ti. 

V dru hé půli i přes ně kdy až dr ti vý tlak sou pe ře se nám da ři lo ubrá nit a utká ní
do vést do ví těz né ho kon ce. Utká ní jsme tedy vy hrá li a na zá věr bych chtěl po dě ko -
vat fa nouš kům za bouř li vé po vzbu zo vá ní.

Ne dě le dne 9. 6. 2013
               Ze tor Pa so hláv ky   -   So kol Pav lov
                                1              :                  1

Střel ci bra nek: To mek Mira 
V ne dě li  jsme na stou pi li  na  do má cím  hřiš ti pro ti sou pe ři z Pav lo va, kte rý byl

již jis tým ví tě zem naší sku pi ny. Naše družstvo, aby udrželo dru hou příč ku, tak mu -
se lo vy hrát. Bohužel k utká ní ne na stou pil náš nej lep ší hráč Sý ko ra Víťa a na hře to
bylo znát. Prv ní půle byla z obou stran opa tr ná a šan ce se jen těžko vy tvá řely. Na
kon ci prv ní ho po lo ča su náš tým vsí til bran ku a po lo čas jsme vy hrá li 1 : 0. 

Dru há půle za ča la vel kým ná po rem hos tů a jen díky fan tas tic kým zá kro kům
bran ká ře Osi ky Pavla náš tým držel ve de ní. Když už jsme všich ni dou fa li, že vý hru
udržíme, při šel trest 10 min. před kon cem utká ní a sou peř na še mu týmu vstře lil vy -
rov ná va cí bran ku. Utká ní tedy skon či lo re mí zou a náš tým skon čil na dob rém
tře tím mís tě.

Dou fám, že jsme naše fa nouš ky ne zkla mali a chtěl bych jim po dě ko vat za celý
náš tým za to, že nás v jar ní čás ti sou těže po vzbu zo va li v hoj ném počtu.

DÍKY!!!
                                             Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš

                                                                           Zpracovala: Ludmila Šnepfenbergová

Při šlo září a pro nás, dob ro vol né hasi če, to zna me ná ko -
nec sou těží. Ty ex tra li go vé skon či ly o dru hém zá ři jo vém
ví ken du, a pro to je čas na ma lou re ka pi tu la ci. V ex tra li ze
jsme le tos sou těžili vů bec po pr vé a opro ti ostat ním zku še něj -
ším týmům nám chy běl oprav du su per čas (cca 16.40s), kte rý
by nás aspoň jed nou do stal mezi tři nej lep ší. Ob čas se nám
ne se šli prou da ři a je jich pro stři ky nás stá ly hod ně bodů, jin dy 
byla chy ba úpl ně jin de. Na dru hou stra nu jsme ale ce lou ex -
tra li gou pro šli bez vážněj ší chy by. Všech ny úto ky jsme vždy
ukon či li. Na víc jsme jako je den ze dvou týmů do ká za li bo do -
vat na tři nác ti z cel ko vých čtr nác ti zá vo dů. Náš nej hor ší čas
byl 18.25s a ten nej lep ší 16.88s. Jako no váč ci jsme se umís ti li 
na cel ko vém de sá tém mís tě a jen těs ně nám uni kl ti tul pro
Sko ka na roku. 

Ten ná sle du jí cí ví kend pro nás zna me nal ko nec také li go -
vých sou těží, kon krét ně Břec lav ské a Ho do nín ské ligy.
Bohužel se ter mí ny obou zá vo dů po tka ly na stej ný den i čas,
takže nám dalo hod ně prá ce, aby chom oba stih li. Za ča li jsme
v Bo ře ti cích, kdy bylo na ším plá nem za běh nout hned prv ní
po kus co nej lé pe a pak okamžitě vy ra zit do Va ce no vic. S ča -
sem 17.44s jsme zá vod na ko nec vy hrá li a sta li jsme se tak
ví tě zi celé Břec lav ské Hasič ské ligy pro rok 2013! Naše bi -
lan ce je sedm vý her a jed no dru hé mís to. Cel ko vě jsme
zís ka li 117 bodů a na dru hé ho v po řa dí jsme si vy pra co va li

ná skok 17 bodů. Na víc jsme moh li tak tro chu sla vit pr ven ství 
i v žen ské ka te go rii. V zimě se s námi totiž za ča la při pra vo vat 
i nová člen ka SDH Pa so hláv ky, a pro tože my ne má me žen -
ský tým, pro půj či li jsme ji do týmu ho lek z Ko by lí, kde na šla
své mís to na le vém prou du. Hned v prv ní se zoně se pak děv -
ča tům po da ři lo vy hrát ce lou žen skou část Břec lav ské ligy.

Jak už bylo ře če no výše, ví těz stvím v Břec lav ské lize naše
li go vé pů so be ní ješ tě ne skon či lo. Rych le jsme pře je li do Va ce -
no vic, kde jsme měli jen pět mi nut na pří pra vu. Ces tou na start
jsme sice za slech li, že se kon ku ren ci pří liš ne da ři lo, ale to nás
pří liš ne za jí ma lo. Nám se útok po ve dl pa rád ně, ale po trá pil nás
opět pro střik, ten to krát na pra vém prou du, kde se ča so mí ra za -
sta vi la na 18.02s (LP 16.86s). I přes to nás ne do ká zal ni kdo
po ra zit a my sla vi li dru hé ví těz ství zá vo du v jed nom dni. S bi -
lan cí šes ti ví těz ství, tří 2. míst a jed no ho ne plat né ho po ku su, kdy 
jsme ob je li de set sou těží ze čtr nác ti možných, ob sa di li jsme
v cel ko vém hod no ce ní GP Ho do nín ské ligy tře tí mís to, kdy na
dru hé nám chy bě ly pou hé dva body.

Na kon ci září nás če ka jí už pou ze po há ro vé sou těže a po
krát ké pau ze se za čne me při pra vo vat na dal ší se zo nu. 

Tím to by chom chtě li po dě ko vat všem na šim pří z niv cům
za pod po ru a sli bu je me, že v dal ší se zoně se bu de me snažit
naše vý sled ky ješ tě vy lep šit.

SDH Pasohlávky

Hasi či: ko nec se zony


