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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 24. 6. 2013
RO schva lu je:

- 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 manželé S.,

- uza vře ní Smlou vy č. 1/2013 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý je po dob -
ný ko mu nál ní mu od pa du mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a B. B.,

- uza vře ní Smlou vy č. 2/2013 o od vo zu a zne škod ně ní od pa du, kte rý je po dob -
ný ko mu nál ní mu od pa du mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. L.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 12/2003 mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a A. K.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 30/2009 mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a A. K.,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 2/2013 mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a manželé Z.,

- vý po věď Ob chod ní smlou vy k od vo zu kalů z ČOV Pa so hláv ky uza vře né dne
29. 7. 2003 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a SE TRA spol. s r. o.,
Zvo nař ka 16, 617 00 Brno,

- na zá kla dě žádos ti manželů H. od pro dej po zem ku p. č. st. 576 v k. ú. Pa so hláv -
ky, na kte rém se na chá zí je jich garáž, a to za cenu ve výši 10 900 Kč (cena -
300 Kč/m2, + 4.000 Kč za ná kla dy spo je né s pře pi sem a na by tím po zem ku do
vlast nic tví obce),

- na zá kla dě žádos ti Aso ci a ce ro di čů a přá tel zdra vot ně po stižených dětí v ČR
o. s., Klub RA DOST, Wol ke ro va 22, Pro s tě jov, po skyt nu tí fi nanč ní ho pří spěv -
ku na po byt zdra vot ně po stižených dětí na let ní ško le v pří ro dě ve výši 2 000 Kč,

- 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 Aso ci a ce ro di čů a přá tel zdra vot ně po stižených dětí v ČR o. s.,
Klub RA DOST, Wol ke ro va 22, Pro s tě jov,

- uza vře ní Smlou vy o vý půjč ce a da ro vá ní mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a ob ča ny Pa so hlá vek na stra ně vy půj či te le, dle při ložené ho se zna mu
ob ča nů (vzo ro vá smlou va) - vý půjč ka kom posté ru a ná sled né da ro vá ní,

- uza vře ní Smlou vy č. H/19 o nájmu hro bo vé ho mís ta mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a paní R. D.,

- roz hod nu tí/ Ozná me ní za da va te le o při dě le ní za káz ky na sta veb ní prá ce "ATC 
Mer kur - re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce - ví ce prá ce" ucha ze či PRO STAV -
BY a. s., IČ 27713130, se síd lem Zengro va 2693/2, 615 00 Brno,

- uza vře ní Do dat ku č. 2 smlou vy o dílo č. 2012 - 12 - 03 mezi smluv ní mi stra na -
mi Obec Pa so hláv ky a spo leč nos tí PRO STAV BY a. s., IČ 27713130, se síd -

Hola, hola,
ško la volá . . .

Zá jezd na mu zi kál
Obec Pa so hláv ky po řá dá v so bo tu

12. 10. 2013 zá jezd do pražské ho Di va -
dla BRODWAY na nový mu zi kál
"Mata Hari". Mu zi kál Mi cha la Da vi -
da je na mo ti vy živo ta ni zo zem ské
ori en tál ní ta neč ni ce, kte rá se v prů bě hu
prv ní svě to vé vál ky sta la agent kou Ně -
mec ka a Fran cie. Za čá tek před sta ve ní
je ve 14:00 hod., před po klá da ný od jezd 
au to bu su je cca v 10:00 hod. 

Ob ča né, kte ří mají zá jem mu zi kál
na vští vit, se mo hou hlá sit na Obec ním
úřa dě v Pa so hláv kách osob ně, te le fo -
nic ky na č. 519 427 710, nebo mai lem
na obec@pasohlavky.cz. Zá jem ci po
na hlá še ní uhra dí vstup né ve výši
700 Kč, kte ré bude vy bí rá no na Obec -
ním úřa dě. Vstup né je nut no za pla tit co
nejdří ve po při hlá še ní. K dis po zi ci je
ješ tě 5 kusů vstu pe nek. Po vy pro dá ní
všech vstu pe nek již ne bu de možné se
při hlá sit. 

Do pra va au to bu sem bude hra ze na
z roz počtu obce. Přes ný od jezd au to bu -
su bude ozná men pro střed nic tvím
míst ní ho roz hla su.

Z jednání rady a zastupitelstva

Po pr vé na stou pí do škol ních la vic
ve ško le v Pa so hláv kách šest no vých
prv ňáč ků. 
Tři děv ča ta:

Mi ro sla va Pro cház ko vá
Ale na Ka d líč ko vá
Ane Ma rie Ma so pus to vá

Tři chlap ci:
On dřej Vrš ka
Aleš He le šic
Šimon Zá meč ník
Dě tem pře je me ve ško le dob ré vý -

sled ky a ro di čům pev né ner vy.
                                              Alena Slabá       

Oznámení OÚ Tří dě ní od pa dů v naší obci 
V roce 2012 se v naší obci vy tří di lo a pře da lo k dal ší mu využití cel kem

40,351 tuny od pa du. V rám ci to ho to vy tří dě né ho od pa du jsme do sáh li úspo ry:
Emi se CO2 ekv. - 53,971 tun; úspo ra ener gie či ni la 1.383.093 MJ.

Za toto vy tří dě né množství obec obdržela cel kem 145.537 Kč, kte ré snižují po -
díl obce na úhra dě za vý voz od pa dů. Ape lu je me na všech ny ob ča ny, aby i na dá le
tří di li a vy tří dě né ho od pa du bylo ješ tě více, než v loň ském roce.

Ob ča nům, kte ří tří dí, tím to dě ku je me za spo lu prá ci.
Tomáš Ingr, starosta obce

mailto:obec@pasohlavky.cz
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lem Zengro va 2, 615 00 Brno, při re a li za ci za káz ky
"ATC Mer kur - re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce" na ví -
ce prá ce a mé ně prá ce na ob jek tu "pří jez do vá ko mu ni ka -
ce",

- na zá kla dě žádos ti pana K. K. hu deb ní pro duk ci a vý jim -
ku z noč ní ho kli du ve dnech 13. 7., 17. 8. a 31. 8. 2013
vždy do 01:00 hod. ná sle du jí cí ho dne. Po 22:00 hod.
žada tel za jis tí, aby hud ba ve ven kov ních pro sto rech byla
ztlu me na tak, aby domy v oko lí re stau ra ce ne by ly ru še ny 
nad měr ným hlu kem z hu deb ních pro duk cí. Po kud tato
pod mín ka ne bu de dodržena, budou žadateli povolené
produkce zru še ny,

- uza vře ní Smlou vy o pro nájmu mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a spo leč nost Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o.,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce na
10. 7. 2013.

RO sou hla sí:
- s pro ve de ním vo do vod ní a ka na li zač ní pří poj ky ke kos -

te lu sv. Anny přes míst ní ko mu ni ka ci u kos te la na po -
zem ku p. č. 4980/11 v k. ú. Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti Ing. J. S., pro jek tan ta, s re a li za cí pře -
stav by ro din né ho domu Pa so hláv ky č. p. 144 dle před -
ložených ná vrhů k PD s ná zvem "Pře stav ba RD -
Pa so hláv ky 144".

RO bere na vě do mí:
- vý po vě di Ná jem ní smlou vy a Ná jem ní smlou vy k umís -

tě ní dře vě ných bu něk v are á lu ATC Mer kur, ze dne
8. 2. 2011, po da né spo leč nos tí Lod ní do pra va Břec lav,
s. r. o., se síd lem Haš ko va 3376, 690 02 Břec lav,

- od po vě di - sdě le ní sta ros ty obce na do pi sy po da né pa -
nem J. J. na Obec Pa so hláv ky do ru če né dne 10. 6. 2013,

- zá pis z jed ná ní na OÚ Pa so hláv ky 24. 6. 2013 mezi Obcí
Pa so hláv ky a zá stup ci Po vo dí Mo ra vy, s. p., zá vod Střed -
ní Mo ra va, ve věci žádos ti o vy já d ře ní ke správ ní mu ří ze ní 
ve věci ome ze ní pří stu pu na úče lo vou ko mu ni ka ci,

- na bíd ku pana S. se zá mě rem od ku pu čás ti po zem ku
p. č. 3163/362 v k. ú. Pa so hláv ky pro vý stav bu dis ko té -
ky. Po ukon če ní sta veb ních pra cí v kem pu a ná sled ně
i pro vo zem aqua par ku obec zváží dal ší ak ti vi ty v tom to
zá jmo vém úze mí,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - kvě ten 2013.
RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce od pro -

dat po ze mek p. č. st. 576, za sta vě ná plo cha, o vý mě ře 23 m2

(po ze mek pod stav bou garáže).
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 8. 7. 2013
RO schva lu je:

- jme no vá ní čle nů a ná hrad ní ků ko mi se pro ve řej nou za -
káz ku "Po ří ze ní za me ta cí ho vozu",

- na zá kla dě žádos ti sta ros ty SDH Pa so hláv ky bez plat né
za půj če ní sto lů a la vic na hasič ské zá vo dy ko na né dne
20. 7. 2013 na fot ba lo vém hřiš ti,

- uza vře ní Smlou vy č. 3/2013 o od vo zu a zne škod ně ní od -
pa du, kte rý je po dob ný ko mu nál ní mu od pa du, mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. L.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 14/2011 
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a I. K.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 20/2011 
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a D. P.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy ze dne
28. 1. 2003 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a P. I.,

- 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. I.,
- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 5/2012

mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. B. a H. B.,
- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní Smlou vy o nájmu ne by to -

vých prostor č. 2/2012 mezi smluv ní mi stra na mi Obec
Pa so hláv ky a J. D.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní smlou vy o nájmu č. 19/2011
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a K. J.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy ze dne
11. 2. 2010 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a I. Š.,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní ná jem ní smlou vy č. 6/2012 
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. P.

RO bere na vě do mí:
- zprá vu o vý sled ku kon t ro ly pla ce ní po jist né ho na ve řej -

né zdra vot ní po jiš tě ní a dodržová ní ostat ních po vin nos tí
plát ce pro ve de né u Obce Pa so hláv ky dne 6. 6. 2013 Vše -
o bec nou zdra vot ní po jišťov nou ČR,

- in for ma ce spo leč nos ti EKO - KOM, a. s., Pra ha,
o množství od pa du, kte ré obec Pa so hláv ky vy tří di la
v roce 2012, včet ně vy da né ho "Osvěd če ní o úspo ře emi -
sí" pro Obec Pa so hláv ky.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 22. 7. 2013
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti ČSŽ Pa so hláv ky bez plat ný pro ná jem
kul tur ní ho domu ve dnech 27. - 28. 7. 2013 při po řá dá ní
Anen ských hodů. Zá ro veň schva lu je vý jim ku z noč ní ho
kli du v uve de ných dnech vždy do 03,00 hod. dne ná sle -
du jí cí ho,

- uza vře ní Do dat ku č. 3 ke Smlou vě o dílo č. 2012-12-03
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a PRO -
STAV BY a. s., Dě di na 447, 683 54 Ot ni ce (úpra va ter -
mí nů ukon če ní díla),

- na zá kla dě žádos ti paní Ro zá lie Ze le ná ko vé, by tem Pa -
so hláv ky 97, vý jim ku z noč ní ho kli du při osla vě na ro ze -
nin s hu deb ní pro duk cí na ad re se žada tel ky dne
3. 8. 2013 do 02,00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- zprá vu o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve vý bě ro vém
ří ze ní na ve řej nou za káz ku "Po ří ze ní za me ta cí ho vozu".
Rada obce schva lu je do po ru če ní vý bě ro vé ko mi se na
zho to vi te le za káz ky a uza vře ní Kup ní smlou vy s ucha ze -
čem GAR DEN Stu dio, s. r. o., U zo o lo gic ké za hra dy
2/212, 635 00 Brno, IČ 60698454,

- vý jim ku z noč ní ho kli du pro re stau ra ce v au to kem pu Mer -
kur Pa so hláv ky pro re kre ač ní se zóonu 2013 ná sle dov ně:
Pon dě lí, úte rý, čtvr tek, ne dě le: do 23.00 hod. s hud bou -
do 01.00 hod. bez hud by; 
Stře da, so bo ta: do 01.00 hod. s hud bou - do 03.00 hod.
bez hud by; 
Pá tek:do 24.00 hod. s hud bou - do 03.00 hod. bez hud by.
V pá tek re stau ra ce Ry bář ská baš ta a Re stau ra ce u La gu -
ny: do 01.00 hod. s hud bou - do 03.00 hod. bez hud by.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti manželů B. s re a li za cí stav by dle PD -

"Re kre ač ní ná stav ba a pří stav ba stá va jí cí ho vin né ho
skle pa",

- na zá kla dě žádos ti J. Š. s vy se ká ním vzrost lé trá vy a ná le -
to vých dře vin na po zem ku par. č. 2181/4 v k. ú. Mu šov,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti ME DIA AGE, s. r. o., Ne -
u man no va 22, 602 00 Brno, s ná stři kem "smě ro vek"
k aqua par ku Aqua land Mo ra via Pa so hláv ky dle před -
ložené ho ná vr hu, za cenu 500 Kč/smě rov ku,

- dle žádos ti spo leč nos ti AQUA CEN T RUM Břec lav

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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s. r. o., Ka pus ty 27, 69006 Břec lav, s re a li za cí stav by dle
před ložené pro jek to vé do ku men ta ce pro územ ní a sta veb -
ní ří ze ní - "Pa so hláv ky - tech nic ké zá ze mí" na po zem ku
par. č. 5004/5, 4565/2, 5008, 4565/5 v k. ú. Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí:
- stížnost pana B. S., na ru še ní noč ní ho kli du hla si tou hud -

bou z re stau ra ce Vel ký Dvůr dne 13. 7. 2013, kdy re stau -
ra ce měla po vo le nou hu deb ní pro duk ci. RO uklá dá
sta ros to vi pro jed nat s pro vo zo va te lem re stau ra ce po řá -
dá ní hu deb ních pro duk cí, kte ré má po vo le ny ná sled ně
také ve dnech 17. 8. a 31. 8. 2013, aby hud ba byla po
22 hod. zti še na tak, aby nad měr nou hluč nos tí ne ob -
těžoval oko lí re stau ra ce,

- Územ ní roz hod nu tí č. 37/2013 o dě le ní po zem ku par. č.
5146 - ovoc ný sad o vý mě ře 30485 m2 v k. ú. Mu šov, vy -
da né MěÚ Po ho ře li ce, od bor územ ní ho plá no vá ní a sta -
veb ní úřad a uklá dá sta ros to vi obce po dat pro ti
roz hod nu tí od vo lá ní,

- ná vrh spo leč nos ti Lan d mann s. r. o. Bře zí na smě nu po -
zem ků s obcí Pa so hláv ky a před klá dá ten to ná vrh k pro -
jed ná ní na za stu pi tel stvu obce,

- zprá vu o Pl ně ní roz počtu obce za le den - čer ven 2013,
- zna lec ký po su dek č. 1232/2013.

RO ne sou hla sí s ná vrhem spo leč nos ti Vi nofrukt a. s. Dol -
ní Du na jo vi ce na na vr ho va nou smě nu po zem ků, kte ré se jeví
ne so lid ní a uklá dá sta ros to vi obce vést se spo leč nos tí jed ná ní
o tom, že po kud by mělo mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí
Vi nofrukt a. s. do jít ke smě ně po zem ků, tak za rovných
podmínek pro obě strany.

RO trvá na pod mín ce, kte rou schvá li la pro vy dá ní sta veb -
ní ho po vo le ní pro stav bu "Ther mal Pa so hláv ky, tech nic ká
a do prav ní in frastruk tu ra", a to pro část splaš ko vé ka na li za -
ce, kde v mís tech na po je ní dle PD S1 a T1 mělo být
vy bu do vá no mě ří cí za ří ze ní. Po ně vadž tato pod mín ka ne by -
la ná sled ně za pra co vá na do pro jek tu pro re a li za ci stav by,
a tudíž ne by la zre a li zo vá na, byla Obec Pa so hláv ky požádá na 
při ko lau da ci dešťové a splaškové kanalizace dne
16. 7. 2013, zdali by od této podmínky neustoupila.
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 5. 8. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o možnos ti pro vést stav bu na ci zím
po zem ku mezi spo leč nos tí Ther mal Pa so hláv ky a. s.
a Obcí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o při po je ní k dis tri buč ní sou sta vě
č. 320020037351 mezi spo leč nos tí JMP Net, s. r. o.,
Brno a Obcí Pa so hláv ky (tech nic ké zá ze mí obce).

- uza vře ní Kup ní smlou vy č. 1/13/MIS T0260 mezi spo -
leč nos tí STA VOSPOL, s. r. o., Brno a Obcí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Do ho dy o ukon če ní Smlou vy o pro nájmu po -
zem ku č. 18/2006 mezi Obcí Pa so hláv ky a P. a H. F.,

- za slá ní do pi su Za stu pi tel stvu Ji ho mo rav ské ho kra je na
pod po ru ini ci a ti vy měs ta Mi ku lov k za cho vá ní služby
rych lé lé kař ské po mo ci v Mi ku lo vě.

RO sou hla sí:
- s tr va lým vy ně tím čás ti po zem ku p. č. 4565/2 v k. ú. Pa -

so hláv ky. Tr va lé vy ně tí se bude tý kat 593 m2 před mět -
né ho po zem ku,

- s pro ná jmem par ko viš tě před aqua par kem na rok 2014,
- s pro vo zem dět ské atrak ce Rada obce - tu ris tic ké ho vláč -

ku, na úče lo vých ko mu ni ka cích v uza vře ném are á lu ATC 
Mer kur. Po vo le ní pro vo zo vá ní se vzta hu je na rok 2013.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr pro nájmu
par ko viš tě na po zem cích p. č. 3164/73 o vý mě ře 2.442 m2,
p. č. 3164/51 o vý mě ře 45 m2, p. č. 3164/71 o vý mě ře 24 m2,
p. č. 3164/50 o vý mě ře 2.193 m2, 3164/60 o vý mě ře 314 m2,
p. č. 3309 o vý mě ře 119 m2. Pro ná jem par ko viš tě je sta no ven 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

RO ne sou hla sí s pro ná jmem čás ti kul tur ní ho domu pro
zří ze ní rych lé ho ob čer stve ní.
Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 10. 7.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 3/2013,
- smě nit část po zem ku p. č. 5759 o vý mě ře 6283 m2, druh

po zem ku orná půda, od dě le nou ge o me t ric kým plá nem č.
663 - 203/2013 ze dne 3. 5. 2013, jed ná se o po ze mek p. č.
5759/2 o vý mě ře 6283 m2, druh po zem ku orná půda, v k. ú. 
Pa so hláv ky, ve vlast nic tví Obce Pa so hláv ky, za po ze mek
p. č. 5760/1 o vý mě ře 6283 m2, druh po zem ku orná půda,
od dě le nou ge o me t ric kým plá nem č. 663 - 2035/2013 ze
dne 3. 5.2013, jed ná se o po ze mek p. č. 5760/3 o vý mě ře
6283 m2, druh po zem ku orná půda v k. ú. Pa so hláv ky, ve
vlast nic tví Ther mal Pa so hláv ky a. s. ZO uklá dá sta ros to vi
obce uza vře ní směn né smlou vy na smě nu po zem ků  p. č.
5759/2 o vý mě ře 6283 m2 v k. ú. Pa so hláv ky za po ze mek
p. č. 5760/3 o vý mě ře 6283 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, kte ré
vznik ly z po zem ků p. č. 5759 a p. č. 5760/1, dle ge o me t ric -
ké ho plá nu č. 663 - 2035/2013 ze dne 3. 5. 2013.

ZO ne schvá li lo pro dej po zem ků p. č. 5144, p. č. 3149/12
a p. č. 3149/14 v k. ú. Mu šov.

ZO ne schvá li lo pro dej po zem ků ve vlast nic tví obce
p. č. 4961/17, 4961/11, st. 796 a ne mo vi tos ti na po zem ku
p. č. st. 796 v k. ú. Pa so hláv ky.

ISNO
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 účtu, sta čí
na psat email 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

http://www.isnopasohlavky.cz
mailto:isnopasohlavky@centrum.cz
http://www.isnopasohlavky.cz
mailto:isnopasohlavky@centrum.cz
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Dne 1. 8. 2013 bylo ote vře no Sběr né stře dis ko od pa dů Pa so hláv ky, kte ré pro -
vo zu je spo leč nost STKO, spol.s. r. o. s pod po rou obce Pa so hláv ky.

Toto za ří ze ní slouží k bez plat né mu příjmu od pa dů od ob ča nů obce Pa so -
hláv ky, Hor ní Věs to ni ce, Klent ni ce, No vosed ly, Ivaň, Per ná, Hra bě ti ce,
Je vi šov ka, městys Dr nho lec a měs to Mi ku lov. Od pa dy zde mo hou ode vzdá vat 
i fir my dle ak tu ál ní ho ce ní ku pro jednotlivé odpady. 

Sběr né stře dis ko od pa dů na jde te v obci Pa so hláv ky smě rem ke hřbi to vu.
Kon takt ní oso ba: 

Bc. Pa vel Ji rá ček, ve dou cí sta ci o nár ních za ří ze ní
Mi ro sla va Vajďá ko vá, ob slu ha SSOD
te le fon: +420 0736 516 002, email: ssod.pasohlavky@gmail.com

Pro voz ní doba:
Pon dě lí Za vře no
Úte rý Za vře no
Stře da 15:00 - 18:00  
Čtvr tek Za vře no
Pá tek 15:00 - 18:00
So bo ta   9:00 - 12:00
Ne dě le Za vře no

Při jí ma né od pa dy:
Při jí ma né od pa dy na Sběr né stře dis ko od pa dů Pa so hláv ky jsou sta no ve ny

v pří lo ze č. 2 pro voz ní ho řádu za ří ze ní. 
Ka te go rie při jí ma ných od pa dů jsou jak od pa dy ostat ní (pa pír, plas ty, sklo, sutě, 

ob jem ný od pad), tak i od pa dy ka te go rie ne bez peč ných od pa dů (ple chov ky od ba -
rev, mi ne rál ní a hyd rau lic ké použité ole je, léky, zá řiv ky, ba te rie a mno ho dal ších). 
Zjed no du še ně, jaké od pa dy mohu při vést?
m ob jem né od pa dy (ná by tek, ko ber ce . . .)
m ne bez peč né od pa dy (ba te rie a aku mu lá to ry, zá řiv ky, vý boj ky, bar vy, le pi -

dla, ole je, ře di dla a ná do by jimi zne čiš tě né . . .)
m elek tro spo tře bi če (led nič ky, led nič ky, te le vi ze, mo ni to ry . . .)
m ze leň (trá va, lis tí, spa da né ovo ce . . .)
m sta veb ní od pad (cih ly, be ton, pí sek, suť . . .)
m se pa ro va né složky od pa du (pa pír, plast, sklo, ná po jo vé kar to ny)
m tex til (ob le če ní, obuv, by to vý tex til, hrač ky) - za úče lem dal ší ho využití tex -

til nut no ode vzdat čis tý, su chý, za ba le ný v ige li to vých pyt lích.

Zaměstnání
Obec Pa so hláv ky

vy hla šu je vý bě ro vé ří ze ní
na pra cov ní po zi ci

Pro voz ní údržby obce.

Obec Pa so hláv ky při jme s ná stu -
pem od 1. 10. 2013, pří pad ně do ho dou,
za měst nan ce na po zi ci "pro voz ní
údržby obce".
Cha rak te ris ti ka pra cov ní po zi ce:

- or ga ni za ce a plá no vá ní prá ce za -
měst nan ců údržby, evi den ce do -
cház ky

- zajiš tě ní pro vo zu čis tír ny od pad -
ních vod

- zajiš tě ní údržby a oprav obec ní
tech ni ky

- další prá ce při údržbě obce - ma nu -
ál ní prá ce

- sprá va bu dov
- zajiš tě ní a ná kup ma te ri á lu, ko mu -

ni ka ce s do da va te li

Požadav ky na ucha ze če:
- stře do škol ské vzdě lá ní tech nic ké ho 

smě ru (mi ni mál ně vy u čen)
- řidič ský prů kaz sku pi ny C nebo

B+T - "ak tiv ní ři dič"
- svá řeč ský prů kaz vý ho dou
- orga ni zač ní schop nos ti, sa mo stat -

nost, fle xi bi li ta
- bez ú hon nost
- manu ál ní zruč nost, fy zic ká zdat -

nost
- odpo ví da jí cí zdra vot ní způ so bi lost
- odol nost vůči stre su
- schop nost rych lé ho roz ho do vá ní
- schop nost ře šit tech nic ké pro blé my

a ne o če ká va né změ ny
- vybra ný ucha zeč bude mu set

doložit, že má uza vře nou po jist ku
na po jiš tě ní pro ti způ so be ní ško dy
vůči za měst na va te li

Pí sem nou při hláš ku včet ně pří loh
jsou ucha ze či po vin ni za slat nebo
osob ně pře dat nej poz dě ji do 9. 9. 2013
na ad re su: 

Obec ní úřad Pa so hláv ky
691 22 Pa so hláv ky 1. 
Vy bra ní ucha ze či bu dou po zvá ni

k osob ní mu po ho vo ru.
K při hláš ce je nut né při po jit:

- struk tu ro va ný pro fes ní živo to pis
s úda ji o do sa vad ních za měst ná ních 
a pra xi, od bor ných zna los tech a do -
ved nos tech

- ko pii do kla du o dosaženém vzdě lá -
ní (bez ově ře ní).

 Ná vod jak efek tiv ně tří dit od pa dy 

 Sběrné středisko odpadů Pasohlávky 

PLAST
1. Do mác nos ti, kte ré mají žluté ná do by, tří dí plast do těch to ná dob.
2. Do žluté ná do by popř. do žlu té ho kon tej ne ru třiď te veš ke ré plas ty – např. plas to -

vé oba ly od těs to vin, od bon bó nů, la hev od jaru, od šam po nu, pře prav ní fo lie od
PET lah ví, se šlápnu té PET lah ve, ke lím ky od jo gur tu - ne mu sí být vy my té, není
to eko lo gic ké. Sta čí, když bu dou dů klad ně vy škra ba né. A dal ší jiné plas ty.
Spo leč ně s plas ty můžete dá vat také kra bi ce od džusu nebo od mlé ka - pro sí me
nech te zby lé te ku ti ny z kra bic vy ka pat a kra bi ce se šláp ně te. Kra bi ce od džusu
nebo od mlé ka jsou spe ci fic ký obal, kte rý je vhod né tří dit spí še do plas tu než do
pa pí ru - na tří dí cí lin ce si je do tří dí podle svých před stav.
Do tří dě né ho plas tu ne pa t ří: plas to vé oba ly od che mi ká lií, od ne bez peč ných lá -
tek a se zbyt ky po tra vin; no vodu ro vé trub ky a pod la ho vé kry ti ny – patří na
sběrné místo.
Vět ší plas ty jako např. bed na na hroz ny, kte ré se ne ve jdou do žluté ná do by popř.
do pyt le, po stav te vedle žluté ná do by popř. vedle pyt le. Po ly sty ren, je-li to
možné, svažte do ba lí ku a po stav te vedle žluté ná do by popř. vedle pyt le. Roz lá -
ma ný po ly sty ren dej te do žluté ná do by popř. do pyt le k ostat ním plas tům. Po ly -
sty ren nic neváží, ale za bí rá spous tu mís ta - v ná do bě na plast popř. v pyt li
zkres lu je vý po čet sle vy na po plat ku.

3. Žlu tou ná do bu s plas ty při sta vuj te k vý sy pu až už je plná. Není tře ba do ná do by
plast rvát si lou, sta čí jed not li vé plas ty se šláp nout - pře de vším PET lah ve a kra bi ce
od mlé ka a od džusu! Jen pro za jí ma vost v ná do bě by mělo být cca 7 kg plas tu.

PA PÍR
1. Do mác nos ti, kte ré mají mod ré ná do by, tří dí pa pír do těch to ná dob.

mailto:ssod.pasohlavky@gmail.com
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Nejen na Mo ra vě, ale i v Če chách, jsou
hody stá le ješ tě sou čás tí sta rých zvy ků a tra -
dic. Na mno hých mís tech se je jich po řá dá ní
a udržová ní daří méně, a jsou spo je ny spí še
s ko mer cí, kdy do obce při je dou ko lo to če
a stán ky s ob le če ním či ob čer stve ním. V ob -
cích na Jižní Mo ra vě se však daří zvy ky
za cho vá vat a udržovat vý znam hodů takový,
jaký měly i v minulosti. 

Hody, nebo také pouť, se sla vi ly vždy
u pří ležitos ti vý ro čí pa t ro na, jemuž byl za -
svě cen kos tel v obci. Bylo zvy kem, že se v tu
dobu do obce vra ce li ro dá ci a lidé se ob lé ka li
do svá teč ních kro jů. Je jich vy ší vá ní, po čet
spod ni ček a cel ko vá zdob nost zá vi se la vždy
na bo ha tosti kra je. Dodnes je zvy kem prů -
vod obcí v kro jích. Do po cho du hra je ka pe la
a cha sa v prů vo du tan čí a zpí vá. Také stá le
pla tí, že hody řídí hlav ní stá rek, kte rý pře bí rá 
od sta ros ty "prá vo", kte ré zna me ná zod po -
věd nost za dění v obci po dobu ko ná ní
slav nos tí. Stá rek by měl mít prá vo ne u stá le
u sebe a ne měl by ho ztra tit. Tra di cí zů stá vá
i ve čer ní zá ba va, kde za zvu ků mu zi ky slav -
nost ně na stou pí všich ni kro jo va ní a tan čí
skoč nou, vr tě nou, ver buňk a dal ší tan ce.
Dal ším důležitým sym bo lem hodů je máj ka,
tedy vy so ký opra co va ný kmen se zdo be nou
špič kou, kte rý čas to měří i více než tři cet me -
t rů. Dodnes se zve dá bez použití tech ni ky jen 
za po mo ci lan a podpěr. Májka by se pak
měla hlídat po celou dobu hodů, protože
pokud by ji někdo skácel, znamenalo by to
konec slav nos tí.

V naší obci je kos tel za svě cen sv. Anně,
a pro to se míst ní hody ko na ly u pří ležitos ti
je jí ho svát ku, tedy o ví ken du 27. – 28. čer -
ven ce. Po oba dny za čal kro jo va ný prů vod
v 13.00 hod za při hlížení nejen míst ních ob -
ča nů, ale i vel ké ho po čtu tu ris tů, pro kte ré
jsou kro je stá le vel kou a velmi oblíbenou
atrakcí. 

Na roz díl od mi nu lých roč ní ků pro vá ze lo 
celý ví kend oprav du let ní po ča sí, takže se
moh la i ve čer ní zá ba va ko nat na ven kov ním
pro stranství u míst ní ho sálu. Stár ky v prů vo -
du i při ve čer ní zá ba vě do pro vá ze la ka pe la
"Hor no bo ja ni", kte rá se u nás ná vštěv ní kům
před sta vi la po pr vé. O tom, že se jis tě lí bi la,
svěd čil téměř ne u stá le plný ta neč ní par ket.
Ten, kdo ne tan čil, ten se ba vil u vína, piva
nebo i tvrd ší ho al ko ho lu nebo se posiloval
občerstvením, které tu také bylo letos
k dispozici. 

Všech ny zvy ky byly za cho vá ny, až na je -
den. Na roz díl od zá ba vy, kte rá tr va la po oba
dny až do brz kých ran ních ho din, máj ka ne -
vy držela a při ne děl ní zá ba vě už ne stá la.
Dou fej me, že to zů sta ne je di ná po ru še ná tra -
di ce i pro bu douc nost a hody u nás zů sta nou
i na dá le hlavní kulturní událostí léta. 

Bc. Simona Jelénková

Tra dič ní
 kro jo va né hody

2. Do mod ré ná do by popř. do mod ré ho kon tej ne ru třiď te veš ke rý pa pír –
např. oba ly od mou ky, cuk ru, kra bič ky od léků, su še nek, ce re á lií, sýru,
obál ky, kra bi ce od bot, se ši ty, ča so pi sy, no vi ny, le tá ky.
Do tří dě né ho pa pí ru ne pa t ří: mok rý pa pír (může při jít do kom postu), mast ný
nebo ji nak zne čiš tě ný pa pír – pa t ří do po pel ni ce se směs ným od pa dem.
Vět ší pa pí ro vé kra bi ce, kte ré se ne ve jdou do mod ré ná do by, roz lep te
a svažte do ba lí ku a po stav te vedle mod ré ná do by. Ne roz le pe né kra bi ce
ne bu dou sváženy!

3. Mod rou ná do bu s plas ty při sta vuj te k vý sy pu až už je plná. Není tře ba do
ná do by pa pír rvát si lou, sta čí roz le po vat kra bi ce a kra bič ky! Jen pro za jí -
ma vost v ná do bě by mělo být cca 15 kg pa pí ru.

BI O OD PAD
1. Bi o od pad je možné tří dit do hně dých kon tej ne rů, zkr mo vat zví řa tům, vy -

ha zo vat na hno jiš tě nebo kom posto vat v kom posté rech. V rám ci vý počtu
snížení po plat ku za od pa dy je nej vý hod něj ší bi o od pad zkr mo vat zví řa tům, 
vy ha zo vat na hno jiš tě nebo kom posto vat. Důležité je, aby bi o od pad ne -
kon čil v ná do bě se směs ným opa dem.

2. Do hně dé ná do by popř. do kom postu můžete dá vat – zbyt ky ovo ce a ze le -
ni ny, ká vo vou sed li nu a čaje, zbyt ky pe či va, zvad lé kvě ti ny, ze mi na z kvě -
ti ná čů, zbyt ky va ře ných jí del (bram bo ry, rýže, těs to vi ny, knedlí ky,…),
po se če ná trá va, vět vič ky, lis tí, ple ve le, pi li ny, hob li ny, kůra, po pel ze dře -
va, po de stýl ka a trus býložra vých maz líč ků, pa pí ro vé ka pes ní ky, ubrous -
ky, mok rý pa pír.
Do hně dé ná do by popř. do kom postu roz hod ně ne dá vej te – jiný od pad
jako je plast, sklo, kovy, tex til, atd., léky, bar vy, po stři ky, sta veb ní suť,
živo čiš né zbyt ky (maso, kůže), po de stýl ka a trus masožra vých domácích
mazlíčků.

KO VO VÉ OBA LY
1. Ple chov ky, kon zer vy a prázd né spre je můžete vy ho dit do ná do by se směs -

ným od pa dem. Směs ný od pad kon čí jako pa li vo v br něn ské spa lov ně, kde
se kovy z po pe le vy tří dí po mo cí mag ne tic ké ho se pa rá to ru. Po kud máte
ple cho vek vět ší množství, ra dě ji je (z dů vo du vý počtu sle vy na po plat ku)
od nes te do vý kup ny dru hot ných su ro vin.

2. Ple chov ky od ba rev a od ole je jsou ne bez peč ný od pad a pa t ří na sběr ný dvůr.
SKLO
1. Od klá dej te do kon tej ne rů in sta lo va ných v obci. Bílý kon tej ner – čiré skle -

ně né oba ly; ze le ný kon tej ner – ba rev né sklo a ta bu lo vé čiré sklo. Po kud si
nejste jis ti, zda sklo vy ho dit do bí lé ho či do ze le né ho kon tej ne ru, vol te ze -
le ný kon tej ner.

2. Do tří dě né ho skla ne pa t ří drá tě né sklo, au to sk lo, zr ca dla a por ce lán – pa t ří
na sběr né mís to.

ELEK TRO ZA ŘÍ ZE NÍ
1. Veš ke ré elek tro za ří ze ní od mo bil ní ho te le fo nu až po mra zák pa t ří na sběr -

ný dvůr.
2. Drob né elek tro za ří ze ní jako např. myš, kal ku lač ka, bu dík, rá dio, fo to a pa -

rát, te le fon, ka me ra, vi deo hry, ruč ní ovla da če vi deo her,  set-top-box, ho li -
cí stro jek, fén, žeh lič ka, tous to vač, rych lo var ná kon vi ce, vr tač ka, páj ka,
ba te rie, úspor né žárov ky atd. můžete donést na obec ní úřad do sběr né ná -
do by nebo na sběr ný dvůr.

3. Elek tro za ří ze ní mu se jí být kom plet ní! Kom plet ní zna me ná, že elek tro za -
ří ze ní ob sa hu je všech ny pů vod ní po hro ma dě držící kom po nen ty.

ROST LIN NÝ OLEJ
1. Rost lin ný olej sbí rej te do PET lah ví o mi ni mál ním ob je mu 2 li t ry (čím vět -

ší ob jem, tím lépe).
2. Dob ře uza vře ná PET la hev s rost lin ným ole jem pa t ří na sběr ný dvůr.
TEX TIL
1. Tex til a pá ro vou obuv je možné tří dit do hro ma dy do prů hled ných ige li to -

vých pyt lů (k do stá ní zdar ma na obec ním úřa dě). Plné pyt le dob ře zavažte
a po stav te v den svo zu pa pí ru vedle mod ré ná do by.

2. Tex til může být po tr ha ný. 
3. Tex til musí být čis tý (ne mu sí být čer s tvě vy pra ný) - ne smí být zne hod no -

ce ný na pří klad od ole je, od bar vy atd.
4. Dále se také tex til sbí rá pro úče ly hu ma ni tár ní sbír ky vy hlá še né vždy v ur -

či tém ter mí nu obec ním úřa dem.
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Ju bi lan ti září
Bracková Ludmila        90 let
Ka d lí ček Jan                   79 let
Pin ka vo vá Ma rie           75 let
Ka d lí ček Mi chal           75 let
Dub šo vá Ma rie              74 let
Di bus zo vá Jar mi la    73 let
Sa layo vá Anna             70 let
Čer mák Vác lav             65 let
Man dák Ja ro slav       62 let
Uhe rek Kvě to slav           61 let
Šnepfenbergová Marie       61 let

Ju bi lan tům bla ho pře je me a pře je -
me hod ně štěs tí, zdra ví a spo ko je nos ti.

Narození
20. čer ven ce se manželům Ane tě

a Mi cha lo vi Ne u man no vým na ro di la
dce ra Lau ra.

31. čer ven ce se Ale ně Hra di lo vé
na ro dil syn Ro man Da niel.

15. srp na se manželům An dree
a To mášo vi Šmar do vým na ro dil syn
Ma ty áš.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a Lau rin ku, Ro mán ka Da nie la
a Ma ty áš ka ví tá me mezi nás.

Úmrtí
V srpnu nás navždy opus til náš spo -

lu ob čan pan Jiří Kraus.

Svatba
V so bo tu 3. srp na uza vře li man žel -

ství Pavlí na Lan go vá a Mar tin
Má šek.

No vo manželům bla ho pře je me.
                                       Alena Slabá

Společenská
kronika

Vý sled ky utká ní TJ ZE TOR Pa so hláv ky
Ne dě le dne 19. 5. 2013

                 Ze tor  Pa so hláv ky   -   So kol Vra no vi ce
                                0                 :                3
V ne dě li jsme ode hrá li mis trov ské utká ní na do má cí půdě pro ti Vra no vi cím. 

Šlo o sou boj o dru hé mís to v naší sku pi ně. Bohužel, i  když to ze za čát ku tak ne vy -
pa da lo, utká ní jsme ne zvlád li a i když jsme hrá li od 35 min. pro ti de se ti
pro ti hrá čům, tak se na šim  hrá čům vstře lit bran ku ne po da ři lo. Utká ní jsme tedy
pro hrá li a sou peř z Vra no vic náš ná skok na dru hém mís tě stá hl na je den bod. Chtěl
bych po dě ko vat fa nouš kům za po vzbu zo vá ní, i když jsme pro hrá li.

Ne dě le dne 26. 5. 2013
                 Ze tor  Pa so hláv ky   -   So kol  Při bi ce "B"
                                2                 :                1

Střel ci bra nek: To mek Mira 2
V ne dě li jsme ode hrá li utká ní na do má cím hřiš ti pro ti sou pe ři z Při bic. Naši hrá -

či na stou pi li s od hod lá ním od či nit mi nu lou porážku a sou pe ře po ra zit. Sou pe ře
jsme pře hrá va li ve všech smě rech a vy tvá ře li si šan ce, ale i přes vý bor ný vý kon
bran ká ře hos tů jsme gól ne vstře li li. Ke kon ci prv ní půle se nám zda ři la akce a Mira
To mek dal prv ní gól, jenže hos té snad z je di né stře ly do ká za li vy rov nat, takže po -
lo čas byl 1:1. Dru hou půli jsme za ča li opět ná po rem a ke kon ci utká ní se nám
po da ři lo dát hos tům dru hou a ví těz nou bran ku. Utká ní jsme tedy zvlád li a vy hrá li
2 : 1.

Dou fám, že jsme naše fa nouš ky ne zkla ma li a že nás bu dou pod po ro vat v ješ tě
vět ším po čtu než do po sud. Ob čer stve ní  je při do má cích zá pa sech za jiš tě no, takže
se mo hou v po ho dě ob čer stvit. DÍKY!!!

                                
                              

        Informace poskytl předseda: Šnepfenberg Lukáš
                                Zpracovala: L. Šnepfenbergová

Mistrovství ČR
Dračích lodí

Také si ně kdy při pa dá te pro ti cho vá ní po li ti ků či úřed ní ků bez moc ní? Máte
chuť se ně kam za vřít a tvá řit se, že se Vás po li ti ka a ob čan ské dění ko lem Vás
vlast ně ne tý ká? 

Ta ko vé po ci ty máme ob čas asi všich ni, jenže ve sku teč nos ti se tím to pří stu pem vzdá -
vá me možnos ti ovliv ňo vat svět, ve kte rém žije me, a "vy dá vá me se na po spas"
roz hod nu tím, vy hláš kám, zá ko nům, kte ré za nás uči ni li jiní. Mís to ak tiv ní ho ob ča na po dí -
le jí cí ho se na ve řej ném dění se pak stá vá me ne zú čast ně nou ovcí ve stá du, "ovča nem".

De mo kra cie se ve svém pů vod ním vý zna mu opí rá o ocho tu čle nů spo leč nos ti spo -
lu po dí let se na spra vo vá ní spo leč né ho ve řej né ho pro sto ru. Jenže vět ši na čes ké do spě lé 
po pu la ce vy rost la v to ta lit ním režimu a nemá do sta teč né zna los ti, jak uplat ňo vat v de -
mo kra cii svá prá va, roz ví jet svůj život ní prostor a hrát ak tiv ní roli ve ve řej ném živo tě.

Toho si vší má ev rop ský pro jekt "Pod po ra, sti mu la ce a pro pa ga ce dal ší ho vzdě lá -
vá ní jed not liv ců v ob las ti od bor ných a obec ných kom pe ten cí", reg. č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0206 fi nan co va ný Ev rop skou unií a stát ním roz poč tem Čes ké re -
pub li ky, kte rý s ústřed ním mot tem "Ne buď ovčan! Ob čan skou gra mot nos tí pro ti
ovčan ství" při ná ší ná vod, jak se do ob čan ské ho živo ta účin ně za po jit.

Cí lem pro jek tu je při nést ob čan ské vzdě lá vá ní do stup né pro všech ny. Lek to ři při -
pra vi li cel kem 15 kur zů z  ob las tí Ak tiv ní ob čan ství a par ti ci pa ce ob ča nů na ve řej ném
dění, Dob ro vol nic tví, Mul ti kul tu ra lis mus a pre ven ce ex tre mis mu, Od po věd ný pří stu -
pu k život ní mu pro stře dí a Od po věd ný pří stu pu k fi nan cím. Všech ny kur zy jsou
re a li zo vá ny zdar ma a sro zu mi tel nou for mou s dů ra zem na prak tic ké po je tí a využití.
Ak tu ál ně pro bí ha jí pre zenč ní kur zy ve vět ších kraj ských měs tech, ale vzdě lá vat se
můžete také přes in ter net, a to ve for mě on li ne se mi ná řů a e-lear nin go vých kur zů. 

O všech po drob nos tech a ter mí nech se do čte te na webo vých strán kách pro jek tu
www.ne bu dov can.cz. 

Ev rop ský pro jekt učí, jak ne být "ovča nem"

Posled ní ví kend v září bude ATC
Mer kur v Pa so hláv kách pa t řit dra kům
a dra čím lo dím. 

V pá tek mají svůj zá vod škol ní
týmy, o ví ken du se pak utka jí o mis -
trov ské ti tu ly jak nej lep ší týmy
v ka te go rii Čes ké ho po há ru, tak HOB -
BY a FUN týmy ve svých ka te go ri ích. 

Mis trov ství ČR se tedy ot ví rá všem
týmům na všech vý kon nost ních úrov -
ních!

Více na www.pav lof-sport.cz.


