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Vážení spo lu ob ča né, na stal čas ad vent ní, spo lu s ním i pří pra vy na blížící se
Vá no ce a pří chod no vé ho roku. Vě řím, že ten to čas vět ši na z vás strá ví v kli du a po -
ho dě.

V le toš ním roce opět pro bí ha la v naší obci sou těž o nej lep ší před za hrád ku
a kvě ti no vou vý zdo bu domu. Člen ky kul tur ní a spor tov ní ko mi se spo lu se zá stup -
ky ně mi vo leb ní stra ny "MA MIN KY ZA PA SO HLÁV KY" do ku men to va ly
před za hrád ky a kvě ti no vé vý zdo by domů od jar ních mě sí ců do kon ce mě sí ce září,
v prů bě hu mě sí ce říj na tuto sou těž ko mi se pro kul tu ru a sport vy hod no ti la a z ní
vze šli ví tě zo vé. Na 1. mís tě se umís til dům č. 100 manželů Šťas t ných star ších, na 2. 
mís tě se umís til dům č. 115 manželů Ing ro vých, na 3. mís tě se se stej ným po čtem
bodů umís ti ly domy č. 3E manželů Šťas t ných mlad ších, č. 137 manželů Mrk vi co -
vých a č. 196 manželů Ha ban co vých. Tito vý her ci obdrží po u kaz na ná kup
za hrad nic kých po třeb či kvě tin. 

V půli mě sí ce lis to pa du bylo ko neč ně pře dá no za tep le ní bu do vy Zá klad ní
a ma teř ské ško ly v obci. Tato akce měla být ukon če na kon cem prázd nin, avšak ne -
chtě li jsme od do da va tel ské fir my stá le stav bu pře vzít, a to z dů vo du ne u stá lých
vad a ne do děl ků na této stav bě. Je li kož to s do da va tel skou fir mou již ne šlo ře šit
smír čí ces tou, uplat ni li jsme vůči ní sank ce ve výši 45.000 Kč za pro dle ní s pře dá -
ním do kon če né stav by. Jsme rádi, že je již akce ukon če na a bu de me zvě da vi, jaké
úspo ry na fi nan cích nám při ne se za tep le ní před mět né bu do vy.

Také se do kon či lo bu do vá ní cyk los tezky Brno - Ví deň. V rám ci ka tastrů naší
obce byla vy as fal to vá na hráz u střed ní No vo mlýn ské nádrže smě rem od kem pu,
ko lem sou to ku řek Dyje, Jih la vy a Svrat ky až po most u Iva ně. Dále se po sta vil
mos tek na kon ci pro me ná dy smě rem ke kem pu a na dru hé stra ně pro me ná dy se po -
kra čo va lo v as fal to vá ní po hrá zi smě rem k Bro du nad Dyjí včet ně vý stav by no vé ho 
mos tu, na po je ní na sou čas nou pro me ná du a spo je ním chod ní ků na kon ci obce
s cyk los tezkou a pro me ná dou. V rám ci této akce rada obce, na zá kla dě schvá le ní
za stu pi tel stva obce, od sou hla si la re a li za ci za as fal to vá ní úse ku mezi no vým most -
kem smě rem ke kem pu a kem pem. Dnes se tedy do sta ne me po as fal to vé
ko mu ni ka ci až do kempu.

Bohužel jsme byli nu ce ni od su nout re a li za ci no vé ho chod ní ku u kos te la, u bu -
do vy bý va lé fary, dnes Pen zi o nu u Sva té Anny, na jar ní mě sí ce, a to z dů vo du, že
jsme dlou hou dobu če ka li na vy já d ře ní a pod pis smlou vy k umís tě ní stav by chod -
ní ku na po zem ku Řím sko ka to lic ké far nos ti Pa so hláv ky. Je li kož jsme tím to
zdržením ne stih li zís kat po vo le ní k vý stav bě chod ní ku do dneš ních dnů, od su nu li
jsme re a li za ci na jaro příští ho roku. Tím pá dem se i po su nu je re a li za ce úpra vy pro -
stranství u Jed no ty, a to z dů vo du, že jsme s jed na te li Jed no ty Mi ku lov byli
do mlu ve ni, že re a li za ci úpra vy pro stranství u Jed no ty spo jí me s vý stav bou chod ní -
ku u kostela.

V půli mě sí ce říj na jsme obdrželi roz hod nu tí o zís ká ní do ta ce k úpra vám na
hřbi to vě. Úpra vy by se měly tý kat zad láždění cest na hřbi to vě, pro stranství před
hřbi to vem a vý stavby ko lum bária - schrá nek pro uložení uren. Cel ko vé ná kla dy na
před mět nou akci jsou ve výši 800.000 Kč a do ta ci jsme do sta li při slí be nou v část ce
450.000 Kč. Re a li za ce by měla pro běh nout na jaře příští ho roku.

V sou čas nos ti také pro bí ha jí pří pra vy k se sta ve ní roz počtu obce na příští rok.
Pře ji všem ob ča nům klid nou před vá noč ní at mo sfé ru.

Tomáš Ingr

V so bo tu 5. 11. 2011 v pod ve čer ních 
ho di nách bylo na obci více ruš no jak ji -
nou dobu. To se do míst ní ho kul tur ní ho
domu schá ze li míst ní se ni o ři na se tká ní,
kte ré pro ně při pra vi la or ga ni za ce ČSŽ
s fi nanč ním při spě ním (část ka 5000 Kč)
obce Pa so hláv ky za stou pe né pa nem sta -
ros tou To má šem In grem.

Je tře ba se zná mit ve řej nost s tím, jak
se za ři zu je  tato akce a kdo ji fi nan cu je.
Ce lou akci včet ně za dá ní pro gra mu, po -
hoš tě ní a ob slu hy za jišťuje ČSŽ
z vý děl ku na Anen ských ho dech a obec
při spí vá část kou 5000 Kč. Po zvá no bylo 
přes 100 se ni o rů, svou účast při slí bi lo
70 se ni o rů a zú čast ni lo se jí 62 se ni o rů.
Po se ze ní za há ji la člen ka SPOZ paní
Ale na Sla bá krát kým pro je vem a pan
sta ros ta To máš Ingr se zná mil pří tom né
s pro ble ma ti kou obce a s tím, co bylo
v uply nu lém roce vy ko ná no. V pro gra -
mu vy stou pi ly děti z míst ní škol ní
družiny pod ve de ním paní Len ky Žalud -
ko vé a paní uči tel ky Dag mar Bár to vé.

Je jich pro gram složený ze zpě vu
a scé nek byl moc pěk ný, děti skli di ly
vel ký aplaus a od or ga ni zá to rů ob čer -
stve ní a malý ba lí ček lasko min. 

Po dě ko vá ní pa t ří také paní Žalud -
ko vé a paní Bár to vé. Ce lým ve če rem se 
o zá ba vu sta ra la "Brťov ská šest ka" s li -
do vým vy pra vě čem. Každý se mohl dle 
svých možnos tí ba vit. Ná la da byla ve -
se lá a po sled ní se ni o ři opouš tě li
kul tur ní dům v pozd ních ve čer ních ho -
di nách. Vě řím, že i příští rok se sejde me 
a účast bude ješ tě vět ší.

Alena Slabá

Podvečerní
 setkání se seniory

Okén ko sta ros ty
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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 17. 10. 2011
RO schva lu je:

- Smlou vu o dílo uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a L. K., Gar den F4, Mi ku lov,

- jako ná jem ce čás ti bu do vy na par ce le p. č. st. 305 v k. ú.
Mu šov pana J. D., kte rý jako je di ný po dal na bíd ku na
pro ná jem v sou la du se zve řej ně ným zá mě rem obce
č. 36/2011 a spl nil všech ny pod mín ky dané zá mě rem,

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Zá klad ní or ga ni za cí, Čes ký za hrád kář ský
svaz Vla sa ti ce,

- Smlou vu o prá vu pro vést stav bu na po zem ku ji né ho
vlast ní ka uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a paní J. V.,

- Smlou vu o dílo uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo -
leč nos tí Pražské sil nič ní a vo do hos po dář ské stav by,
a. s., Du beč ská 3238, Pra ha, na akci "Pa so hláv ky,
ATC Mer kur - ko mu ni ka ce",

- Smlou vu o nájmu po zem ku č. 7/2011 uza vře nou mezi
Obcí Pa so hláv ky a L. Š.,

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Čes kým sva zem žen, Pa so hláv ky (se tká ní
se ni o rů),

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Čes kým sva zem žen, Pa so hláv ky (Bab ské
hody).

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti KD sys tem s. r. o., Vra nov -

ská 40, Brno s po řá dá ním kul tur ních a hu deb ních pro duk cí
v kul tur ním domě Pa so hláv ky v žádos ti uve de ných ter mí -
nech. Ukon če ní pro duk ce je sta no ve no na 03:00 hod.
V pří pa dě ru še ní noč ní ho kli du bude sou hlas zru šen,

- s bez plat ným za půj če ním cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ
paní D. D., na zá kla dě její žádos ti o za půj če ní cvi čeb ny
pro cvi če ní pro ženy, 

- s na po je ním ro din né ho domu č.p. 90 na st. 570/1 a 570/2
přes po ze mek 5004/5, vše k. ú. Pa so hláv ky, na obec ní ka -
na li za ci, na zá kla dě žádos ti paní J. V. Na po je ní na ka na li -
za ci bude za pod mí nek, že ne do jde in ves to rem k po ško ze ní 
ka na li zač ní ho řadu, před za sy pá ním na po je ní bude při vo -
lán zá stup ce obce, kte rý toto zkon t ro lu je, a na pří poj ce
bude na in sta lo va né mě ře ní množství splaš ko vých vod,

- s bez plat ným za půj če ním kul tur ní ho domu na zá kla dě
žádos ti Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv ky, a to dne
5. 11. 2011 pro se tká ní se ni o rů a dne 19. 11. 2011 na
Bab ské hody. 

RO bere na vě do mí:
- žádost spo leč nos ti KD sys tem s. r. o., Brno na pro ná jem

domu č. p. 22,
- žádost pana L. D., na pro ná jem domu č. p. 22,
- zá pis č. 8 Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci,
- na bíd ku spo leč nos ti Krá lov ská ob chod ní, s. r. o., Uni -
čov a sou hla sí s vy pra co vá ním bez plat né stu die na ener -
ge tic ké po sou ze ní bu dov.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem 
domu č. p. 22, výše pro nájmu je 24 000 Kč/rok.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 31. 10. 2011
RO schva lu je:

- před ložený ná vrh ce ní ku pro voz ní RZ La gu na na rok
2012,

- Smlou vu č. H - U/44 o nájmu hro bo vé ho mís ta uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a A. D.,

- Smlou vu o dílo na pro ve de ní územ ní ho plá nu Pa so hláv ky,
změ na č. 3, uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí 
AR pro jekt, s. r. o., Hviezdo sla vo va 29, 627 00 Brno,

- ná vrh čle nů Ko mi se pro kul tu ru a sport na po řa dí vý her -

ců sou těže o nej lep ší před za hrád ku a kvě ti no vou vý zdo -
bu roku 2011 v tom to po řa dí: 1. mís to - manželé Šťas t ní,
dům č. p. 100; 2. mís to - manželé Ingro vi, dům č. p. 115;
3. mís to - manželé Šťas t ní ml., dům e. č. 3E, manželé
Mrk vi co vi, dům č. p. 137, manželé Ha ban co vi, dům č. p. 
196, 4. místo - manželé Ze mán ko vi, dům č. p. 141
a manželé Šte fa no vi, dům č. p. 110. Účast ní ci na prv ním, 
dru hém a tře tím mís tě obdrží po u kaz k od bě ru zboží,

- Smlou vu o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře -
me nu č. E. ON: 4211 - 005/001/2011 - HO - AD uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s.,
F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce ke
stav bě "Pa so hláv ky, příp.NN - k. smyč ka, sběr ný dvůr",

- Smlou vu o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře -
me nu č. E. ON: 4210 - 068/001/2011 - HO - AD uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s.,
F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké Bu dě jo vi ce ke
stav bě "Pa so hláv ky, ka bel NN, po sí le ní sítě",

- Smlou vu o po skyt nu tí práv k užívá ní soft ware, č. 6283,
uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí ALIS,
spol. s r. o., Ma ri án ská 5538, 470 01 Čes ká Lípa,

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Řím sko ka to lic kou far nos tí Pa so hláv ky,

- Smlou vu č. 211/2011 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a J. K.,

- Smlou vu č. 210/2011 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře -
nou mezi Obcí Pa so hláv ky a P. G.,

- Smlou vu o po skyt nu tí pří spěv ku uza vře nou mezi Obcí
Pa so hláv ky a Čes kým čer ve ným křížem Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí:
- ve de ní tra sy vo do vo du mi ne rál ní vody, jehož re a li za ci

bude fi nan co vat Obec Pa so hláv ky, a to v dél ce od vrtu
Pa2G po tra su vo do vo du mi ne rál ní vody, kte rý bude
dále in ves to vat spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky, a. s.

- žádost spo leč nos ti Vi nofrukt, a. s., Kos tel ní ul.č. 416, Dol -
ní Du na jo vi ce, o pro dloužení smlou vy o pro nájmu po zem -
ků p. č. 6180 a 6200 v k. ú. Pa so hláv ky do 30. 9. 2012,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - září 2011,
- ar chi tek to nic kou stu dii "Apart má no vý dům u je ze ra",

kde in ves to rem stav by J. I. RO po stu pu je tuto stu dii
k po sou ze ní Ko mi si pro roz voj a vý stav bu v Pa so hláv -
kách, a dále pak k pro jed ná ní v za stu pi tel stvu obce.

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti AP IN -
VESTING, s. r. o., Pa lac ké ho 12, 612 00 Brno, se změ nou
územ ní ho roz hod nu tí a změ nou stav by před do kon če ním
stav by Ther mal Pa so hláv ky - tech nic ká a do prav ní in -
frastruk tu ra, změ na 2, část SO ko mu ni ka ce a SO cyk los tez ka 
spo čí va jí cí ve změ ně ře še ní na po je ní ko mu ni ka ce TDI část
B na pá teř ní ko mu ni ka ci TDI část A, změ na křižovat ky na
kru ho vý ob jezd, a změ ně ve de ní tra sy cyk los tezky v tom to
mís tě. RO dále sou hla sí s uza vře ním ve řej no práv ní smlou vy
ke změ ně územ ní ho roz hod nu tí a změn stav by před do kon -
če ním výše uve de né akce. In ves to rem při pra vo va né akce je
spo leč nost Ther mal Pa so hláv ky, a. s., Pa so hláv ky 1, 691 22.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro -
ná jem po zem ků p. č. 6180 o vý mě ře 12.245 m2 a 6200
o vý mě ře 9.777 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, do 30. 9. 2012 za cenu
2.100 Kč/ha/rok.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 14. 11. 2011
RO schva lu je:

- Do da tek č. 4 k ná jem ní smlou vě uza vře né mezi Obcí Pa -
so hláv ky a J. V.,

- ce ník uby to vá ní pro ATC Mer kur na rok 2012.
RO sou hla sí:

- na zá kla dě žádos ti Mys li vec ké ho sdružení Pa so hláv ky

Z činnosti rady obce
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s po skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku na hud bu ve výši
11.000 Kč na po řá dá ní mys li vec ké ho ple su dne 4. 2. 2012
za pod mín ky, že za stu pi tel stvo obce schvá lí roz po čet obce
na rok 2012, ve kte rém bude ten to pří spě vek navržen.

- se za dá ním zpra co vá ní územ ní stu die včet ně re gu la ti vů
na lo ka li tu Pa so hláv ky-vý chod spo leč nos ti LI -
VINGSTAV s. r. o., Hy be šo va 42, 602 00 Brno za na bíd -
ko vou cenu 85.000 Kč (bez DPH),

- s od ku pem po zem ků ve vlast nic tví Stát ní ho stat ku Val ti -
ce, s. p. v likvi da ci, se síd lem nám. Svo bo dy 3, 691 42
Val ti ce, p. č. 4992/3 o vý mě ře 204 m2, 4992/33 o vý mě ře
402 m2, 4992/34 o vý mě ře 252 m2 a 4992/35 o vý mě ře
12 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, dle zna lec ké ho po sud ku
č. 2865/2011 spo leč nos ti Zna lec ký ústav Mon teka la
spol. s r. o., Há lo va č. 34, 190 00 Pra ha 9. RO před klá dá
ZO k od sou hla se ní od kup po zem ků,

- s ukon če ním Smlou vy o pře ne chá ní VO na úze mí obce
Pa so hláv ky do nájmu, jeho pro vo zo vá ní a sprá vě, uza -
vře né mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí EL SY MO,
s. r. o., Porážka 207/1, 602 00 Brno, a schva lu je vý po věď 
k 31. 12. 2012,

- s vý půjč kou po zem ku p.č. 5759 o vý mě ře 17.193 m2

v k. ú. Pa so hláv ky za úče lem úpra vy a údržby po zem ku,
- na zá kla dě žádos ti pana M. O. s bez plat ným za půj če ním

cvi čeb ny v bu do vě MŠ a ZŠ Pa so hláv ky, za pod mín ky
dodržová ní pra vi del je jí ho užívá ní.

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, na zá kla dě pro ve de né kon t ro ly Vše o bec nou zdra -
vot ní po jišťov nou ČR, územ ní pra co viš tě Břec lav, dne
22. 9. 2011,

- zá pis č. 9 - Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so -
hláv ky,

- žádost o od kup po zem ku pana P. N. a R. W., pro vo zo va -
te lé a ma ji te lé re stau ra ce Schnit zel Hou se v ATC Mer kur 
na p. č. 3163/14 k. ú. Mu šov. RO po stu pu je žádost o od -
kup po zem ku k pro jed ná ní ZO s do po ru če ním RO ten to
po ze mek ne od pro dat,

- in for ma ci sta ros ty o ná vr hu smě ny po zem ků ve vlast nic -
tví obce s po zem ky ve vlast nic tví spo leč nos ti Pas ter ma
s. r. o. Brno (p.č. 4992/4, 4992/5, 5187, 511/2 v k. ú Pa so -
hláv ky) v pro sto ru ko lem vrtu Pa2G, dle před cho zí ho

jed ná ní zá stup ců této spo leč nos ti. RO po stu pu je ten to
ná vrh na smě nu po zem ků ZO a tuto smě nu do po ru ču je,

- žádost o smě nu čás ti po zem ku p. č. 3163/310 a to 1/6
z cel ko vé vý mě ry 3.138 m2 za po ze mek pod pro dej ním
stán kem č. ev.  63 na par ce le p. č. st. 357, paní M. L. RO
uklá dá sta ros to vi a mís tosta rost ce za dat zpra co vá ní zna -
lec ké ho po sud ku na oce ně ní po zem ků tý ka jí cích se pří -
pad né smě ny tj. p. č. 3163/310, 3163/112, 3163/27 a  p. č. 
st. 357 vše v k. ú. Mu šov. Po vy pra co vá ní zna lec ké ho po -
sud ku bude žádost po stou pe na ZO, kte ré o pří pad né smě -
ně po zem ků roz hod ne,

- žádost o smě nu po zem ku p. č. 3163/310 v čás ti 5/6 z cel -
ko vé vý mě ry 3.138 m2 za po ze mek pod pro dej ní mi stán -
ky č. ev. 59, 60, 61, 62 a 66 na par ce lách p. č. st. 359, 361,
362, 363, 364, pana R. K. RO uklá dá sta ros to vi a mís -
tosta rost ce za dat zpra co vá ní zna lec ké ho po sud ku na
oce ně ní po zem ků tý ka jí cích se pří pad né smě ny tj. p. č.
3163/310, 3163/112, 3163/27 a  p. č. st. 359, 361, 362,
363, 364 vše v k. ú. Mu šov. Po vy pra co vá ní zna lec ké ho
po sud ku bude žádost po stou pe na ZO, kte ré o pří pad né
smě ně po zem ků roz hod ne,

- žádost pana R. K. o bez plat ný pro ná jem po zem ku. Vy já -
d ře ní k před mět né žádos ti bude žada te li sdě le no až po
ko neč ném roz hod nu tí ZO ke smě ně po zem ků,

- Stu dii na po je ní au to kem pu Pa so hláv ky, do prav ní ře še ní, 
spo leč nos ti AR GE MA spol. s r. o., Lužná 49, Brno,

- na bíd ku k pro de ji lodi Věs to nic ká Ve nu še a pří stav ních
mol na hor ní No vo mlýn ské nádrži od spo leč nos ti Lod ní
do pra va Břec lav, s. r. o. a po stu pu je ji k pro jed ná ní na za -
se dá ní Za stu pi tel stva obce,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - ří jen 2011,
- ná vrh na zvý še ní daně z ne mo vi tos ti na pě ti ná so bek zá klad ní 
část ky s tím, že by si ob ča né s tr va lým po by tem v obci moh li
požádat o vrá ce ní čtyř ná sob ku zá klad ní část ky.

Rada obce uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na vý -
půjč ku po zem ku p. č. 5759 o vý mě ře 17.193 m2 v k. ú.
Pa so hláv ky za úče lem jeho úpra vy a údržby.

Rada obce uklá dá sta ros to vi (mís tosta rost ce) vy zvat
před se du TJ Ze tor Pa so hláv ky a sta ros tu Sbo ru dob ro vol -
ných hasi čů Pa so hláv ky k tomu, aby v pro sto rách bu do vy pro 
sport (šat ny, fit ness) za jis ti li udržová ní po řád ku. Po kud zde
bude i na dá le ta ko vý ne po řá dek, kte rý byl zjiš těn při kon t ro le 
bu do vy, bude jim dal ší užívá ní bu do vy ome ze no.

Nové knihy
KOUZLO  OKAMŽIKU - Nora  Rob erts - román pro ženy
KŘEHKÉ  SOUZNĚNÍ - Dor o thy  Garlock - his to ric ký román
LÁSKA, ČEST  A  PRACHY - Jo Rees  -  detektivní román
LET NÍ  ZÁ V RAŤ - Eli za be th  Lowel lo vá - na pí na vý román
FANTAZII  SE  MEZE  NEKLADOU - J. D. Robb - kriminální román
ROMANTIK - Madeline Hunter - milostný román
ŽIVÁ  VODA - Anrew  Neiderman - román z lékařského prostředí
TAJEMSTVÍ  POSVÁTNÝCH MÍST, nevysvětlitelné jevy a úkazy  
-  Brian  Haughton
MRAZIVÉ HŘÍCHY - Kay  Hooper - napínavý román
(nadpřirozené schopnosti v detektivce)
HR DOST  DO  VÍN KU, sou boj krá lo ven o čes kou ko ru nu - Hana 
Whit ton - li te ra tu ra fak tu
CENA MÉHO ŽIVO TA, ro di na slav né ho fot ba lis ty si mě adop to -
va la jako ot ro ky ni - pří běh podle skutečnosti
SLZY  TI CHA - po kra čo vá ní sku teč né ho pří bě hu "Byla jsem ot -
ro ky ní" - Men de  Na zer
NE Ú PROS NÝ  ŽÁR  -  Ta ma ra  Mc Kin ley  -  ro mán o me zi lid -
ských vzta zích
KRÁ SA PŘI NÁ ŠÍ SMRT - M. Hi g gins Clar ko vá - de tek tiv ní ro mán
STRÁŽCE  ÚSVI TU - Lin da  Ho war do vá - na pí na vý ro mán se zá -
plet kou

n V červ nu 2011 byl schvá len nový kni hov ní řád Míst ní
knihov ny v Pa so hláv kách, jehož přes né zně ní na jde te buď
v knihov ně nebo na  www.knihov na pa so hlav ky.webk.cz.

n Sou čás tí no vé ho Kni hov ní ho řádu je i ce ník služeb, kte rý
je po změ něn - ten to ce ník se bude tý kat po plat ků od roku
2012.

n Chtě la bych při po me nout, že na webu knihov ny  je k dis -
po zi ci on li ne ka ta log, kde si můžete vy hle dat ja ký ko liv
sva zek a zjis tit, jest li je v naší knihov ně či není.

n V srpnu 2011 byla pro ve de na re vi ze kni hov ní ho fon du,
kdy bylo ode psá no cca 1000 svaz ků (kni hy zni če né, du pli -
cit ní nebo ně ko lik let ne půj čo va né - za sta ra lé,...), tyto kni -
hy musí být ze zá ko na na bíd nu ty ji ným knihov nám,
po slé ze roz hod ne sta ros ta obce, zda je na bíd ne míst ní MŠ,
ZŠ, k pro de ji míst ním ob ča nům za sym bo lic kou cenu -
zbý va jí cí kni hy, o kte ré po tom to pro ce su ne bu de zá jem,
bu dou od ve ze ny do sběr ny pa pí ru.

n Na zá věr bych chtě la po dě ko vat ob ča nům, kte ří nosí do
knihov ny nové i za cho va lé kni hy jako dary. 

Všem ob ča nům Pa so hlá vek pře ji krás né Vá no ce a šťas -
t né vy kro če ní do No vé ho roku.

Knihovnice Eva Minaříková
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Ju bi lan ti prosinec
Hájková  Marie    97 let
Lisa La di slav          90 let
Vrš ko vá Božena           69 let
Šal plach to vá Božena   68 let
Ka lou sek Jan               68 let
Osi ko vá Emí lie             68 let
Krej či řík Jan             68 let
Krej či ří ko vá Věra        64 let
Ze má nek Jan              61 let
Ada mí ko vá Věra           60 let
Ing.Václav Eliáš       50 let

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

Úmrtí
V so bo tu 29. 10. 2011 ze mře la

naše spo lu ob čan ka paní Vil ma Šte -
fa no vá.

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

Alena Slabá

Společenská
kronika

Oznámení
obecního úřadu
Upo zor ňu je me ob ča ny, 
že obec ní úřad bude

od 22. 12. 2011 do 1. 1. 2012
uza vřen.

Informace

ATC Mer kur Pa so hláv ky se umís til 
na 4. mís tě v an ke tě Kemp 2011.

Od 1. 12. 2011 bude v ka deř nic tví
"LUCKA" pů so bit nový ka deř ník Olin
Ko va řík. Č. tel. 775 385 485.

Přijď te si vy zkou šet něco no vé ho.
Alena Slabá


