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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 28. 5. 2012
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti  P. A., or ga ni zá to ra sra zu klu bu Fiat
Ma rea Club, vý jim ku z noč ní ho kli du v ATC Mer kur ve
dnech 1. 6. a 2. 6. 2012 do 01,00 hod. dne ná sle du jí cí ho,

- na zá kla dě žádos ti M. K., ce lo roč ní umís tě ní stán ku
s ovo cem a ze le ni nou do 6 m2 v ATC Mer kur. Ná jem né
za pro ná jem čás ti po zem ku bude ře še no každo roč ně
uza vře ním ná jem ní smlou vy,

- na zá kla dě žádos ti R. K., hu deb ní pro duk ce na ná -
měs tíč ku v ATC Mer kur v re kre ač ní se zo ně 2012
vždy ve dnech STŘE DA, PÁ TEK a SO BO TA do
24,00 hod. S tím pla tí i ote ví ra cí doba pro re stau ra ce
s ven kov ním po se ze ním. V ostat ních dnech je pro voz
těch to re stau ra cí po vo len do 23,00 hod. Rada obce
sou hla sí také s vy stou pe ním Želez né ho Ze ko na mimo 
dny ST, PÁ, SO, kde je pro gram plá no va ný o max.
dél ce 90 min., kdy by po vo le ný čas do 23,00 hod. měl
být do sta ču jí cí,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí mís ta na umís tě ní obyt -
né ho pří vě su a služeb s tím sou vi se jí cích mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a Po vo dí
Labe, stát ní pod nik, se síd lem Ci hel na 135, 530 09 Par -
du bi ce,

- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní bez peč nost ních
služeb mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky,
ATC Mer kur a ak ci o vou spo leč nos tí Čes ká bez peč nost -
ní agen tu ra a. s., 602 00 Brno, Orlí 542/27,

- uza vře ní Smlou vy o re klam ní spo lu prá ci mezi smluv ní -
mi stra na mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a spo leč -
nos tí Point ad ver ti sing agen cy, s. r. o., Pa ca je vo va
145/15, 149 00 Pra ha 4,

- uza vře ní ná jem ní smlou vy č. 30/2009 mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky, ATC Mer kur a spo leč nos tí
F4, s. r. o., Kos mo nau tů 4, 748 01 Hlu čín,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti KD sys tem s. r. o., Vra -
nov ská 40, 614 00 Brno, po řá dá ní tří kul tur ních akcí
v Piz ze rii Ko me ta Pa so hláv ky 4 , ve dnech 16. 6. 2012,
13. 7. 2012 a 4. 8. 2012 s vý jim kou z noč ní ho kli du do
02,00 hod. dne ná sle du jí cí ho za pod mín ky, že po 24,00
hod. bude hu deb ní pro duk ce při mě řeně zti še na tak, aby
re stau ra ce svým pro vo zem nad měr ně ne ob těžova la ob -
ča ny byd lí cí v bez pro střed ní blíz kos ti piz ze rie. V pří pa -
dě stížnos tí na tyto hu deb ní pro duk ce bude po vo le ní

zru še no,
- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí práv k užívá ní soft -

ware čís lo 6283 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -
hláv ky a spo leč nost ALIS, spol. s r. o., Ma ri án ská 538,
470 01 Čes ká Lípa,

- uza vře ní Smlou vy č. H - U/45 o nájmu hro bo vé ho mís ta
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a paní
M. B.,

- 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 TJ Ze tor Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy č. 1030001318/001 o bu dou cí
smlou vě o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře -
me nu mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a spo leč nost 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 1200 kW, ka be lo vá smyč ka na V" (pří poj ka k aqua -
par ku),

- uza vře ní Smlou vy č. 1030001318/002 o prá vu pro vést
stav bu mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
aspo leč nost E. ON Dis tri bu ce a. s., F. A. Ger stne ra
2151/6, 37049 Čes ké Bu dě jo vi ce ke stav bě "Pa so hláv -
ky 1200 kW, ka be lo vá smyč ka na V" (pří poj ka k aqua -
par ku),

- zá měr obce na zpří stup ně ní mu šov ské ho kos te la ve
spo lu prá ci s obcí Ivaň a sou hla sí s pří pra vou pro jek tu fi -
nan co va né ho z do ta cí ROP,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
6. 6. 2012.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti Pro vi dent Fi nan cial s. r. o.,

Ví deň ská 89a, Brno, s vý jim kou z noč ní ho kli du v ATC
Mer kur Pa so hláv ky při po řá dá ní fi rem ní akce ve dnech
8. 6. - 10. 6. 2012, a to do 01,00 hod. dne ná sle du jí cí ho,

- na zá kla dě žádos ti pana R. K., s na po je ním stav by pen -
zi o nu na obec ní splaško vou ka na li za ci a na vý še ním ka -
pa ci ty od vá dě ných splaš ko vých vod dle PD. In ves tor se 
zaváže uza vře ním smlou vy k úhra dě fi nanč ní spo lu -
účas ti na roz ší ře ní ka pa ci ty ČOV vy poč te né po mě rem
k před po klá da né mu ob je mu vy pouš tě ných od pad ních
vod a ná kla dům obce na jed not ku ka pa ci ty ČOV,

- s na vr ho va ným umís tě ním ro din né ho domu na po zem -
ku par. č. 5073/5 v k. ú. Pa so hláv ky ve vlast nic tví žada -
te le, kdy garáž je navržena na ob dél ní ko vém pů do ry su

Z jednání rady a zastupitelstva obce
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Dět ský den - po dě ko vá ní

o roz mě rech 8,6 m x 16,35 m, a  je umís tě na v před ní
čás ti po zem ku cca 2,85 m od před ní hra ni ce a svou po -
lo hou tak tvo ří ulič ní čáru k okol ní zá stav bě, čímž
dodržuje požado va nou ulič ní li nii. Rada obce dále sou -
hla sí s ve řej no práv ním pro jed ná ním stav by a uza vře -
ním ve řej no práv ní smlou vy na stav bu "Ro din ný dům
Pa so hláv ky, parc. č. 5073/5, no vostav ba" při dodržení
výše uve de né va ri an ty umís tě ní garáže na po zem ku
par. č. 5073/5.

RO bere na vě do mí:
- usne se ní o na ří ze ní dražeb ní ho jed ná ní - elek tro nic ká

dražba Exe ku tor ské ho úřa du Pra ha – vý chod,
JUDr. Mar cel Smé kal, soud ní exe ku tor, Mi chel ská
1326/62, 140 00 Pra ha 4 a po vě řu je sta ros tu obce účas tí
v elek tro nic ké dražbě s pří ho zem do výše 10 tis. Kč.
Jed ná se o od kup be to no vých zá kla dů manželů Ka li vo -
do vých na po zem cích obce, kte ří ne re a li zo va li na zá -
kla dě uza vře né smlou vy stav bu RD na před mět ném
po zem ku,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - du ben 2012,
- zá vě reč ný účet Obce Pa so hláv ky za rok 2011 dle zá ko -

na č. 250/2000 Sb. a zprá vu o vý sled ku pře zkou má ní
hos po da ře ní územ ní ho sa mo správ né ho cel ku au di to ra
Ing. Fran tiš ka Dvo řá ka, Du kel ská 22, 692 01 Mi ku lov,
a před klá dá tyto ke schvá le ní na jed ná ní za stu pi tel stva
obce,

- žádost A. M. na od pro dej po zem ku ve vlast nic tví obce
par. č. 4971/2 k. ú. Pa so hláv ky o vý mě ře 74 m2, pří pad -
ně na bíd ku na smě nu s po zem kem par. č. 5910 o vý mě ře 
84 m2, kte rý je ve vlast nic tví žada tel ky.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 11. 6. 2012
RO schva lu je:

- do da tek č. 1 k ná jem ní smlou vě uza vře né dne
15. 6. 2011 mezi stra na mi Obec Pa so hláv ky a P. D.,

- zve řej ně ní výzvy k před ložení na bíd ky k za káz ce ma lé -
ho roz sa hu na sta veb ní prá ce: Obec Pa so hláv ky - de mo -
li ce ze mě děl ské bu do vy a sýp ky,

- uza vře ní Smlou vy č. 01/2012 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
stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. Ch.,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 6/2012 mezi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a T. B.,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu po zem ku č. 7/2012 mezi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a R. D.,

- změ nu č. 1 v rám ci stav by "Vý stav ba kom ple xu Mo ra -
via Ther mal - změ na č. 1" v k. ú. Mu šov, na zá kla dě
žádos ti spo leč nos ti Mo ráv ka cen t rum, a. s., se síd lem
Her špic ká 813/5, 63900 Brno - Štý ři ce, spo čí va jí cí ve
změ ně při po jo va cí ho pa prsku k okružní křižovat ce

a slou če ní vjez du a vý jez du z par ko viš tě. Tato změ na
byla vy vo lána změ nou okružní křižovat ky na elip su,

- zá pis z ote ví rá ní obá lek a schva lu je zru še ní vý bě ro vé ho 
ří ze ní na akci "Pa so hláv ky - re kon struk ce tech no lo gie
ČSOV č. 4 a 5" z dů vo du ma lé ho po čtu do ru če ných na -
bí dek - 1 na bíd ka spo leč nos ti VZH - DIS spol. s r. o.
Brno,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
25. 6. 2012.

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, s na po je ním stav by dle pro -
jek to vé do ku men ta ce "Ther mal Pa so hláv ky - mul ti funkč ní ob -
jekt a in frastruk tu ra na po lo ostro vě - část B, in frastruk tu ra", na
splaško vou ka na li za ci a ČOV. RO si dále vy hra zu je prá vo vy -
já d řit se ke každé jed not li vé stav bě, kte rá se bude na po jo vat
na in frastruk tu ru na po lo ostro vě, aby ne do šlo k pře kro če ní
ka pa ci ty ČOV.

RO bere na vě do mí Zprá vu o vý sled ku da ňo vé kon t ro ly,
pro ve de né Fi nanč ním úřa dem Brno – ven kov.

RO ne schva lu je, na zá kla dě pod ně tu pana J. D., pro ná -
jem pří pad ně od pro dej prostor sloužících nyní jako spo le -
čen ská míst nost a také bý va lá PC her na k je jich pře dě lá ní na 
uby to vá ní pro své za měst nan ce.

Rada obce ne sou hla sí na zá kla dě na bíd ky IV-Na kla da -
tel ství s. r. o., Pl zeň, se za kou pe ním sad pu b li ka cí v rám ci
vý chov né akce Ev rop ské po li cej ní aso ci a ce pro děti.

RO uklá dá sta ros to vi a mís tosta rost ce oslo vit dal ší fir -
my, kte ré by zpra co va li na bíd ku na pro vi zor ní opra vu stře -
chy na bu do vě TIC a po rad ny lé ka ře. Do da ná ce no vá
na bíd ka je pří liš vy so ká vzhle dem k tomu, že se vý hle do vě
po čí tá s tím, že tato bu do va bude od stra ně na a TIC a lé kař
bude pře mís těn do nové bu do vy po ly funkč ní ho domu.

RO uklá dá ve dou cí mu kem pu za dat vy pra co vá ní stu die
na oze le ně ní kem pu ATC v ná vaz nos ti na plá no va nou vý -
stav bu bun ga lo vů, apart má nu apod.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva obce ze dne 6. 6.
ZO schva lu je:

- po skyt nu tí půjč ky - ve výši 40.000 Kč panu P. P., panu
B. D., panu M. G., paní V. S., panu P. P., paní A. G.,
panu R. K. - ve výši 30.000 Kč panu M. V.,

- zá vě reč ný účet obce Pa so hláv ky za rok 2011 a sou hla sí
s ce lo roč ním hos po da ře ním obce Pa so hláv ky, a to bez
vý hrad. ZO bere na vě do mí zprá vu au di to ra o vý sled -
cích pře zkou má ní hos po da ře ní za rok 2011 bez vý hrad.

ZO ne schvá li lo stažení žalo by o ur če ní vlast nic tví k po -
zem ku p. č. 5073/2 v k.ú. Pa so hláv ky.

Z jednání rady a zastupitelstva obce

V so bo tu 2. 6. 2012 se ko nal u hřiš tě a v pro sto rách
Yachtclu bu dět ský den. Na po řá dá ní dět ské ho dne se osob -
ně i fi nanč ně po dí le li zá jmo vé or ga ni za ce v obci, tj. Čes ký
čer ve ný kříž, Čes ký svaz žen, TJ Ze tor Pa so hláv ky, Mys li -
vec ké sdružení, Čes ký za hrád kář ský svaz, ob čan ské

sdružení Yachtclub Pa so hláv ky, Obec ní úřad Pa so hláv ky
a Piz ze rie Ko me ta. 

Všem pa t ří ve li ké po dě ko vá ní ať už za osob ní účast nebo 
fi nanč ní za bez pe če ní bez pro blé mo vě pro běhlé ho dět ské ho
dne.
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Vydání prvního
občanského průkazu

Všich ni jsme se tě ši li už spous tu dnů do pře du. Ve stře du 6. červ na 2012 nás
au to bus od ve zl do br něn ské haly BON GO. Páni, to bylo něco pro nás! Tram po lí -
ny, skluzav ky, la by rin ty, ská ka cí lana, na fu ko va cí hra dy a do kon ce drak,  kte rý
nás co chví li uvěz nil ve své vel ké čer ve né na fu ko va cí tla mě! Ni kdo z nás se ho
ale ne bál. Vy zkou še li jsme si všech ny atrak ce, i ty, kte ré vy pa da ly hod ně ná roč -
né. Jen obě paní uči tel ky měly tro chu potíže - to když nás po dvou ho di nách
do vá dě ní svo lá va ly k od jez du. Moc se nám tam totiž lí bi lo!

ZŚ a MŠ

Učí me se ně mec ky

Na vý let do wes ter no vé ho měs teč -
ka v Bo s ko vi cích jsme se už ně ko lik
dní pře dem tě ši li. Již ráno se na nás
usmí va lo slu níč ko. Bylo jas né, že vý -
pra va za dob ro družstvím může za čít. 

Kro mě in di á nů, pis tol ní ků a še ri fa
jsme měli je di neč nou pří ležitost vi dět,
co všech no se dokáže na u čit kůň. Ně -
kte ří z nás si vy zkou še li střel bu z luku,
jízdu na koni a do ko ce i rýžová ní zla ta. 
Odjížděli jsme spo ko je ni a náležitě
una ve ni. 

Zá vě rem chce me po dě ko vat OÚ Pa -
so hláv ky za úhra du ces tov né ho.

Žáci 1. D, 2.D, 

Výlet do brněnské haly BONGO

"Učí me se ně mec ky"  -  a jde nám to do ce la dob ře! 
O tom se moh li pře svěd čit všich ni ro di če, kte ří se se šli 29. květ na 2012 v naší

ma teř ské ško le. Děti spo lu se svým lek to rem něm či ny Pe trem Smíš kem si už tře -
tím rokem hra jí, po ví da jí, cvi čí a vy rá bě jí. Vždy jed no do po led ne v týd nu. Po
krát ké ukáz ce, kdy děti uká za ly ro di čům, co už v ci zím ja zy ce zvlá da jí, se všich ni 
pus ti li do spo leč né ho tvo ře ní. Po sklá dat loď z pa pí ru? To není prá vě jed no du chá
věc - ma min ky i ta tín ko vé se tak vra celi do dět ských let. A jako malou upomínku
si každý odnesl vlastnoručně vyrobenou magnetku.

ZŠ a MŠ

Po dě ko vá ní
MŠ dě ku je ro di ně Ha bán co vé

za dár ko vý po u kaz na část ku
500 Kč.

Je de me na vý let!

Vy dá ní prv ní ho ob čan ské ho
prů ka zu v 15 le tech

Po vin nos tí ob ča na, kte rý má tr va lý
po byt na úze mí Čes ké re pub li ky a do -
sá hl věku 15 let, je mít ob čan ský
prů kaz.

Pro spl ně ní této po vin nos ti je nut né 
požádat o vy dá ní ob čan ské ho prů ka zu
nejdří ve v den do vr še ní 15 let věku
tak, aby ob čan ský prů kaz byl vy dán
bez správ ní ho po plat ku, a nej poz dě ji 
do 30 dnů po do vr še ní 15 let věku tak,
aby se ob čan ne do pus til pře stup ku.

Po kud bude žádost po dá na ve vět -
ším před sti hu, ob čan ský prů kaz bude
vy ro ben před do vr še ním 15 let a doba
jeho plat nos ti bude 5 let (ob ča nům
star ším 15 let se vy dá vá ob čan ský prů -
kaz na dobu 10 let). Ob čan by také
mu sel za pla tit správ ní po pla tek ve výši 
50 Kč, pro tože by se jed na lo o vy dá ní
ob čan ské ho prů ka zu ob ča nu mlad ší -
mu 15 let (dle Sa zeb ní ku správ ních
po plat ků, kte rý je pří lo hou zá ko na
č. 634/2004 Sb., o správ ních po plat -
cích).

Z uve de né ho vy plý vá, že ob čan,
kte rý ne bu de mít v den do vr še ní
15 let ob čan ský prů kaz, se ne do -
pouš tí pře stup ku a má ješ tě lhů tu
30 dnů na to, aby o vy dá ní ob čan ské -
ho prů ka zu požádal. 
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Od po led ne, kte ré ne pa t ři lo pou ze dětem 
Me zi ná rod ní den dětí se v mno ha svě to vých ze mích sla ví prv ní ho 

červ na. Ten to svá tek vzni kl v roce 1950 a má upo zor ňo vat svě to vou
ve řej nost na prá va a po tře by dětí. 

V naší obci se le tos dět ský den sla vil v so bo tu dru hé ho červ na. Na
roz díl od mi nu lých let, kdy se ode hrá val v pro sto ru Ov čár ny, le tos se
hry a sou těže usku teč ni ly v pro sto ru u ka bin za hřiš těm a v pro sto ru
Yachtclu bu.

Pro děti i ostat ní ná vštěv ní ky tu byly při pra ve ny sou těže v po do bě
sko ku v pyt li, běhu na gumě či hodu na boj ku. Zá jem ci si také moh li za -

stří let ze vzdu -
chov ky, snažit se 
po znat zvěř nebo 
se pro jít po laně. 

Vel mi atrak -
tiv ní byla také
možnost pro -
jížďky na pla -
chet ni ci nebo
v mo to ro vém
člu nu, z čehož
měli vět ší ra dost
spí še do spě lí než 
děti. Ty na o pak
byly nej ví ce nad še né z ma lo vá ní na ob li čej, takže za chví li po hřiš ti bě -
ha lo hned ně ko lik spi der ma nů, motýl ků či kvě ti no vých víl.  Bě hem od -
po led ne do ra zi la i ori en tál ní ta neč ni ce, kte rá své ta neč ní umě ní
před vá dě la s ha dem ob to če ným ko lem krku. Děti pak měly možnost se
s ha dem nejen vy fo tit, ale také si ho po hla dit.

Na zá věr dne, přes ně ji ve dva a dva cet ho din, byl u Yachtclu bu při pra -
ven vel ký oh ňostroj, kte rý byl tou správ nou teč kou za pří jem ným od po -
led nem, kte ré mu přá lo i slu neč né po ča sí. 

Simona Jelénková

V sou vis los ti s no ve lou zá ko na č. 329/1999 Sb., zá ko na 
o ces tov ních do kla dech, kte rá byla pro ve de na zá ko nem
č. 197/2010 Sb., do šlo k tomu, že od 1. čer ven ce 2011 se
ne mo hou za pi so vat děti do ces tov ních do kla dů ro di čů
a musí mít svůj ces tov ní do klad. V této no ve le je také usta -
no ve ní, kte ré zce la ruší § 7 zá ko na č. 329/1999, kte ré zní : 
"Po kud byl zá pis ob ča na v ces tov ním do kla du jeho ro di če 
pro ve den pře de dnem 1. čer ven ce 2011, smí i po uve de -
ném datu ten to ob čan pře kro čit hra ni ce bez vlast ní ho ces -
tov ní ho do kla du s ro di čem, v jehož ces tov ním do kla du je
za psán, nej poz dě ji do 26. červ na 2012. Zá pis ob ča na
v ces tov ním do kla du jeho ro di če, kte rý byl pro ve den pře -
de dnem 1. čer ven ce 2011, po zbý vá plat nos ti dnem 26.
červ na 2012."

Z výše uve de né ho vy plý vá, že od 26. červ na 2012 musí
mít všech ny děti ces tu jí cí do za hra ni čí svůj ces tov ní do klad.  
No ve la zá ko na za pří či ni la také to, že se při vy ři zo vá ní do -
kla dů na měst ském úřa dě tvo ří fron ty, kte ré jsou způ so be ny
hlav ně tím, že na po dá ní žádos tí o vy da ní e-pasu a e-OP
máme jen jed nu ka bin ku, kde se tyto žádos ti zpra co vá va jí.
Dru hou ka bin ku do Po ho ře lic bohužel ne do sta ne me: za pr -

vé jsme malý správ ní ob vod a za dru hé mi nis ter stvo vni t ra
na nové ka bin ky nemá pe ní ze. Fron ty se tvo ří hlav ně v do -
po led ních ho di nách a po tom od po led ne po tře tí ho di ně,
mezi jed nou a tře tí ho di nou od po led ní ta ko vý zá jem o vy -
dání do kla dů není. Do po ru ču je me tedy žada te lům
využívat i tuto dobu.

Vý ro ba no vé ho pasu trvá asi 3 - 4 týd ny, če ka cí lhů ta ne -
smí pře kro čit zá ko nem sta no ve nou dobu 30 dnů. Pas pro
dítě sto jí sto ko run a plat nost má na pět let. Kdo se chys tá na
do vo le nou jen do zemí EU, tomu po sta čí vy ří dit si pro dítě
mlad ší pat nác ti let ob čan ský prů kaz. Ten vy jde na pa de sát
ko run, má plat nost také pět let a zá ko nem sta no ve ná doba na 
vy ří ze ní žádos ti je také 30 dnů.

Žádat jde i o tak zva ný rych lo pas ("BLESK"). Ten je
možné vy ro bit dle zá ko na ve lhů tě do pat nác ti dnů. Vět ši -
nou je ovšem k vy zved nu tí do tří dnů od po dá ní žádos ti. Do -
spě lí star ší pat nác ti let za něj za pla tí 1.500 Kč, oso by mlad ší
pak 1.000 Kč. K žádos ti je nut no při ložit dvě fo to gra fie
a do klad má plat nost jen šest mě sí ců. 

Ing. Zdeněk Blecha
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Ces to vá ní dětí do za hra ni čí - vý ro ba ces tov ních do kla dů
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Pro gram let ní ho kina ATC Mer kur Pa so hláv ky
Čer ve nec 2012

  1. 7. Šé fo vé na za bi tí (Horrible Bos ses) - ko me die/kri mi, 98 min
  2. 7. Ne pří tel pod ochra nou (Safe Hou se) - akč ní/mys te ri oz ní, 115 min
  3. 7. Muži v na dě ji - ko me die, 110 min
  4. 7. Mis si on Im possi ble - Ghost Pro to col - akční/thriller, 133 min
  5. 7. Pařba v Ban gko ku (Han go ver Part II) - ko me die 103 min
  6. 7. Šmou lo vé (Smurfs) - ani mo va ný/ro din ný/ko me die, 103 min
  7. 7. Auta 2 (Cars 2) - ani mo va ný, 103 min
  8. 7. To hle je vál ka! (This Me ans War) - akční/ko me die/ro man tic ký, 96 min
  9. 7. Kon tra band (Con tra band) - thriller/kri mi/akč ní/dra ma, 110 min
10. 7. Čty ři slun ce - dra ma/ko me die, 105 min
11. 7. Bi tev ní loď (Bat t le ship) - akční/sci fi, 131 min
12. 7. John ny En g lish se vra cí (John ny En g lish Re born) - akční/ko me die, 101 min
13. 7. Muži v na ději - ko me die, 110 min
14. 7. Obřad (Rite) - ho ror/dra ma/thriller, 112 min
15. 7. Tin ti no va dob ro družství (Ad ven tu res of Tin tin) - ani mo va ný/dob ro družný, 107 min
16. 7. Šé fo vé na za bi tí (Horrible Bos ses) - ko me die/kri mi, 98 min
17. 7. Per fect Days - I ženy mají své dny (Per fect Days) - ko me die, 108  min
18. 7. Twi light sága: Roz břesk (Twi light Saga: Bre a king Dawn)

- dob ro družný/dra ma/fan ta sy, 111 min
19. 7. Sher lock Hol mes: Hra stí nů (Sher lock Hol mes: A Game of Sha dows) 

- kri mi/dob ro družný/mys te ri oz ní, 129 min
20. 7. Pař ba v Ban gko ku (Han go ver Part II) - ko me die, 103 min
21. 7. Ko cour v bo tách (Puss in Bo ots) - ani mo va ný, 90 min
22. 7. Pou pa ta - so ci ál ní dra ma, 94 min
23. 7. Har ry Potter a Re likvie smr ti 2. část (Har ry Potter and the De a th ly Hal lows)

- dob ro družný/dra ma/ro din ný/fan ta sy, 130 min
24. 7. Čty ři slun ce - dra ma/ko me die, 105 min
25. 7. Al vin a Chi p mu n ko vé 3 (Al vin and the Chi p mu nks: Chip-Wrec ked)

- ani mo va ný/ro din ný/ko me die, 87 min
26. 7. Oše t řo va tel (Zo o ke e per) - ko me die/ro din ný/ro man tic ký, 104 min
27. 7. Obřad (Rite) - ho ror/dra ma/thriller, 112 min
28. 7. John ny En g lish se vra cí (John ny En g lish Re born) - akční/ko me die, 101 min
29. 7. Oce lo vá pěst (Real Ste el) - akč ní/dra ma/sci fi, 127 min
30. 7. To hle je vál ka! (This Me ans War) - akční/ko me die/ro man tic ký, 96 min
31. 7. Prci, prci, prcičky: Škol ní sraz (Ame ri can Pie: Reu ni on) - ko me die/ro man tic ký, 113 min

* za čá tek ve 21:30
!!!!Změna pro gra mu vy hra ze na!!!!
Let ní kino je v rám ci ce lo den ní ho vstup né ho nebo zvý hod něné ho od po led ní ho vstupného.
Pro uby to va né hos ty zdar ma!
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Ju bi lan ti červenec - srpen
Jančíková  Anna       86 let
Ze le ná ko vá Ro zá lie        76 let
No vot ný Zde něk              75 let
No vák Fran ti šek       74 let
Bin de ro vá Ma rie            72 let
Šal plach ta Jin dřich   71 let
Vaš ko vá Lud mi la          70 let
Úrad ní ko vá Anna           68 let
Su chá Zdeň ka         67 let
Ada mík Jan               64 let
Po kor ná Naděžda       63 let
Ur bá nek Ví těz slav    62 let
Go le jo vá  Ale na  55 let
Pin ka va Jo sef   55 let
Plško vá Růžena      87 let
Plo t zo vá Dra ho mí ra  86 let
Va šek Vla di mír        76 let
Bra cek Ja ro slav           70 let
Mo ra vec Ka rel        69 let
Bra cek Pa vel           64 let
Štol fo vá Ji ři na           64 let
Be z e ko vá Jana             64 let
Ingr Mi ro slav           63 let
Mi ku láš ko vá Lud mi la  62 let
Čer má ko vá Ma rie        62 let
Fa jmon Sta ni slav   61 let
Zedníčková Marie     55 let 

Všem ju bi lan tům pře je me štěs tí,
zdra ví a spo ko je nost.

Narození

28. květ na se manželům Janě
a Ka mi lo vi Kr ňáv ko vým na ro dil syn
Ka mil.

12. 6. 2012 se manželům Mi ro sla -
vě  a Pavlu Pro cház ko vým na ro dil syn
Pa vel.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a ma lé ho Ka mil ka a Pavlí ka ví tá -
me mezi nás.

Svatba                       
Dne 2. červ na si řek li své “ano“

Mi cha e la Mrk vi co vá a Jiří Ko loz si.
V so bo tu 23. 6. uza vře li manžel ství 

Ni ko la Je lén ko vá a Pa vel Ha ná ček.
No vo manželům bla ho pře je me.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Pro gram let ní ho kina ATC Mer kur
Sr pen 2012
  1. 8. Muži v na dě ji - ko me die, 110 min
  2. 8. Ne pří tel pod ochra nou (Safe Hou se) - akční/mys te ri oz ní, 115 min
  3. 8. Ro di na je zá klad stá tu - dra ma, 103 min
  4. 8. Obřad (Rite) - ho ror/dra ma/thriller, 112 min
  5. 8. Sher lock Hol mes: Hra stí nů (Sher lock Hol mes: A Game of Sha dows)–

- kri mi/dob ro družný/mys te ri oz ní, 129 min
  6. 8. Šé fo vé na za bi tí (Horrible Bos ses) - ko me die/kri mi, 98 min
  7. 8. Tin ti no va dob ro družství (Ad ven tu res of Tin tin)

- ani mo va ný/dob ro družný, 107 min
  8. 8. Pařba v Ban gko ku (Han go ver Part II) - ko me die, 103 min
  9. 8. Mis si on Im possi ble - Ghost Pro to col - akční/thriller, 133 min
10. 8. Čty ři slun ce - dra ma/ko me die, 105 min
11. 8. Har ry Potter a Re likvie smr ti 2. část (Har ry Potter and the

De a th ly Hal lows) - dob ro družný/dra ma/ro din ný/fan ta sy, 130 min
12. 8. Ka ma rád taky rád (Fri ends with Be ne fits) - ko me die/ro man tic ký,

109 min
13. 8. Šmou lo vé (Smurfs) - ani mo va ný/ro din ný/ko me die, 103 min
14. 8. Bi tev ní loď (Bat t le ship) - akční/sci fi, 131 min
15. 8. Ko cour v bo tách (Puss in Bo ots) - ani mo va ný, 90 min
16. 8. Twi light sága: Roz břesk (Twi light Saga: Bre a king Dawn)

- dob ro družný/dra ma/fan ta sy, 111 min
17. 8. Per fect Days - I ženy mají své dny (Per fect Days) - ko me die, 108  min
18. 8. Auta 2 (Cars 2) - ani mo va ný, 103 min
19. 8. Okres ní pře bor - Po sled ní zá pas Pe pí ka Hnát ka - ko me die, 104 min
20. 8. Obřad (Rite) - ho ror/dra ma/thriller, 112 min
21. 8. Pou pa ta - so ci ál ní dra ma, 94 min
22. 8. Čty ři slun ce - dra ma/ko me die, 105 min
23. 8. Šé fo vé na za bi tí (Horrible Bos ses) - ko me die/kri mi, 98 min
24. 8. Sher lock Hol mes: Hra stí nů (Sher lock Hol mes: A Game of Sha dows)

- kri mi/dob ro družný/mys te ri oz ní, 129 min
25. 8. Muži v na ději - ko me die, 110 min
26. 8. Pařba v Ban gko ku (Han go ver Part II) - ko me die 103 min
27. 8. Al vin a Chi p mu n ko vé 3 (Al vin and the Chi p mu nks:
 Chip-Wrec ked) - ani mo va ný/ro din ný/ko me die, 87 min
28. 8. Bi tev ní loď (Bat t le ship) - akční/sci fi, 131 min
29. 8. Prci, prci, prcič ky: Škol ní sraz (Ame ri can Pie: Reu ni on) 

- ko me die/ro man tic ký, 113 min
30. 8. Sig nál - ko me de/dra ma, 115 min
31. 8. Ko cour v bo tách (Puss in Bo ots) - ani mo va ný, 90 min

* za čá tek ve 21:00
!!!!Změna pro gra mu vy hra ze na!!!!
Let ní kino je v rám ci ce lo den ní ho vstup né ho nebo zvý hod něné ho
od po led ní ho vstup né ho.
Pro uby to va né hos ty zdar ma!


