
Vydává Obecní úřad Pasohlávky   l ročník XXI   l   číslo 12   l   prosinec  2012

Z jednání rady obce
Vážení spo lu ob ča né, na stá vá 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 po klid né a po ho do vé at mo sfé ře. 

V říj no vém zpra vo da ji jste obdrželi an ket ní lís tek s možnos tí vy -
pl ně ní a ode vzdá ní na obec ním úřa dě. An ke ta se tý ka la možnos ti
zří ze ní obec ní pe čo va tel ky. Bohužel mu sí me kon sta to vat, že se nám 
při hlá si li pou ze 3 zá jem ci, a to kon krét ně o službu po mo ci při úkli du 
v do mác nos ti a 2x byl zá jem o do náš ku obě dů. Rada obce roz hod la,
že se tato služba z dů vo du níz ké ho po čtu zá jem ců ne bu de v obci zři -
zo vat. V pří pa dě ná růs tu zájmu o službu obec ní pe čo va tel ky je však
možnost dal ší ho pro jed ná ní o zří ze ní této služby.

V pá tek 2. 11. 2012 byl pro vá děn svoz tří dě né ho od pa du (plast
a pa pír) a svoz ko mu nál ní ho od pa du. Plas to vý od pad byl sve zen
v po řád ku, ale bohužel svoz pa pí ru ne pro bě hl tak, jak měl. Na zá -
kla dě ozná me ní od šes ti vší ma vých ob ča nů jsme zjis ti li, že
vy tří dě ný pa pír z mod rých po pel nic z do mác nos tí byl vy sy pá ván
do hro ma dy s ko mu nál ním od pa dem do jed no ho vozu. Ihned jsme
ten to pro blém ře ši li s ře di te lem STKO Mi ku lov. Ten nám poté po -
dal zprá vu, že oprav du ze stra ny po pe lá řů do šlo k po chy be ní.
Odů vod nil to tím, že mají roz bi tá 3 auta a za měst nan ci ne chtě li být
v pá tek déle v prá ci. Snažili se tedy prá ci si uleh čit a pa pír vy sy pa li
do hro ma dy s ko mu ná lem. Od pana ře di te le do sta li za měst nan ci
výtku a stržené fi nan ce z vý pla ty. Bylo nám při slí be no, že se to již
ne bu de opa ko vat. Tím to na vás, ob ča ny obce, ape lu ji, abys te i na -
dá le od pad tří di li a ne za vrh li kvů li flá kač ství po pe lá řů tří dě ní
od pa dů. Také vás žádám, abys te si i na dá le vší ma li, jak po pe lá ři
pra cu jí a zda od pad ne sy pou do jed no ho vozu. Po kud uvi dí te, že se
tak opět děje, ihned nám dej te vě dět a bu de me to ráz ně ře šit. Zá ro -
veň dě ku ji vší ma vým ob ča nům za upo zor ně ní na špat nou prá ci
po pe lá řů dne 2. 11.

V mě sí ci lis to pa du jsme obdrželi ozná me ní o zís ká ní do ta ce
z 24. vý zvy Ope rač ní ho pro gra mu život ní pro stře dí, pri o rit ní osy
2 (zlep šo vá ní kva li ty ovzdu ší a ome zo vá ní emi sí) na po ří ze ní za me -
ta cí ho vozu. Před po klá da né ná kla dy na po ří ze ní ví ce ú če lo vé ho
čis tí cí ho vozu jsou 1.995.000 Kč, z toho do ta ce činí 1.795.500 Kč.
Ná kup by se měl usku teč nit v příš tím roce.

Zá ro veň jsme obdrželi ozná me ní o zís ká ní do ta ce z 27. vý zvy
Ope rač ní ho pro gra mu život ní pro stře dí, pri o rit ní osy 6 (zlep šo vá ní
sta vu pří ro dy a kra ji ny) na vy sa ze ní bi o cen ter a bi o ko ri do rů v ka -
tastrech obcí Pa so hláv ky a Mu šov. O tuto do ta ci jsme žáda li
pro střed nic tvím ob čan ské ho sdružení Man ner, kte ré by mělo vý sad -
bu re a li zo vat. Cel ko vé ná kla dy jsou ve výši 11.341.814 Kč, z toho
do ta ce činí 10.774.722 Kč. Re a li za ce vý sa deb by měla pro bí hat
v roce 2013 a 2014.

V sou čas nos ti také pro bí ha jí pří pra vy k se sta ve ní roz počtu
obce na příští rok. 

Tomáš Ingr

Okén ko sta ros ty
Vý pis z usne se ní rady obce z 29. 10. 2012
RO schva lu je:

- po skyt nu tí re kre ač ní ho po u ka zu na ví ken do vý
po byt mimo hlav ní re kre ač ní se zonu v r. 2013 pro 
2 oso by v au to kem pu ATC Mer kur Pa so hláv ky,
v rám ci worksho pu v ob chod ním cen t ru ve Wroc -
la vi (PL) ve dnech 16. 11. - 18. 11. 2012,

- 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 Řím sko -
ka to lic ká far nost Pa so hláv ky,

- uza vře ní Smlou vy o bu dou cí smlou vě o zří ze ní
věc né ho bře me ne č .  OM 7 431 12, AC
016195/12/OM mezi smluv ní mi stra na mi Ji ho mo -
rav ský kraj a Obec Pa so hláv ky (akce "Pa so hláv ky -
vo do vod mi ne rál ní vody" po ze mek SÚS),

- uza vře ní Man dát ní smlou vy mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Mgr. Bc. Mi lan Ko -
neč ný, se síd lem K Ho lo tov ci 1191, Or lo vá -
Měs to, k ad mi nis tra tiv ní mu za jiš tě ní za dá va cí ho
ří ze ní na ve řej nou za káz ku "ATC Mer kur - re -
cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce",

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu "Zprů -
toč ně ní re vi ta li zač ní sou sta vy v EVL Mu šov ský
luh" mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky
a Lesy Čes ké re pub li ky s. p., se síd lem v Hrad ci
Krá lo vé, Pře mys lo va 1106, PSČ 501 68,

- uza vře ní smlou vy č. 014130002245/001 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 E.ON Dis -
tri bu ce, a. s., F.A.Ger stne ra 2151/6, Č. Bu dě jo vi ce,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv -
ky bez plat ný pro ná jem kul tur ní ho domu pro po -
řá dá ní akcí Bab ské hody dne 17.11.2012
a se tká ní se ni o rů dne 1. 12. 2012, včet ně udě le ní
vý jim ky z noč ní ho kli du do 03:00 hod. při ko ná ní 
každé z akcí do dne ná sle du jí cí ho,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí pří spěv ku mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Čes ký
svaz žen (se tká ní se ni o rů 1. 12. 2012),

- možný od kup čás ti po zem ku v k. ú. Pa so hláv ky
p. č. 5760 o ve li kos ti cca 8723 m2 od spo leč nos ti
Ther mal Pa so hláv ky a. s. pro plá no va nou vý stav bu
ro din ných domu v lo ka li tě "Pa so hláv ky - vý chod"
tak, aby zde bylo možné při pra vit sta veb ní po zem ky
pro dvě uce le né uli ce. Rada obce po vě řu je sta ros tu
obce jed ná ním se zá stup ci spo leč nos ti Ther mal Pa -
so hláv ky a. s. o kup ní ceně za před mět nou část po -
zem ku, a to do ma xi mál ní výše 400 Kč/m2,

- za dá ní vy pra co vá ní pro jek to vé do ku men ta ce pro
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zá měr "Mok řa dy a re vi ta li za ce po to ka" panu Ing. Ja ro mí ru 
Pa rol ko vi, pro jek to vé prá ce - stav by vod ní ho hos po dář ství 
a kra jin né ho inženýrství, Po pi ce 27, 669 02 Zno jmo.

RO bere na vě do mí:
- stav dlužníků v ATC Mer kur k 29. 10. 2012,
- in for ma ci sta ros ty o jed ná ní na spo leč nos ti VaK Břec lav,

a. s., o možném va ri an tě ve de ní vo do vo du, zda li je pro
VaK schůd ná, s navrženou va ri an tou však VaK ne sou -
hla sí. RO uklá dá sta ros to vi pro jed nat na VaKu a. s. dal ší
možnou va ri an tu ve de ní vo do vo du u vin ných skle pů,

- Zá pis č. 16 z jed ná ní Ko mi se pro roz voj a vý stav bu
v obci Pa so hláv ky ze dne 3. 10. 2012,

- zprá vu o zů stat ku fi nanč ních pro střed ků na účtech obce
Pa so hláv ky,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - září 2012,
- in for ma ce o ak cepta ci žádos ti na po skyt nu tí fi nanč ní

pod po ry v rám ci Ope rač ní ho pro gra mu Život ní pro stře dí
na re a li za ci bi o cen ter a bi o ko ri do rů, kde Pa so hláv ky
v za stou pe ní ob čan ské ho sdružení Man ner byly úspěš né,

- zprá vu z ka me ro vé pro hlíd ky ka na li zač ní ho řadu fir mou
Vo dá ren ská ak ci o vá spo leč nost, a. s., Brno, v čás ti kem -
pu Mer kur od let ní ho kina až po vy ús tě ní na čis tír ně od -
pad ních vod. Dle vý sled ku této pro hlíd ky RO uklá dá
sta ros to vi obce po kra čo vat v pří pra vách pro re a li za ci re -
kon struk ce to ho to úse ku,

- pro je ve ný zá jem ob ča nů Pa so hlá vek o pří pad ně zří ze né
služby obec ní pe čo va tel ky v rám ci do taz ní ko vé ho še t ře -
ní. Pro malý po čet zá jem ců ne bu de pro za tím tato služba
v obci zří zena.

RO sou hla sí s par ko vá ním 1 osob ní ho au to mo bi lu na po -
zem ku v k.ú. Mu šov p. č. 2553/6 - sil ni ce, a to na kraj ni ci
sil ni ce na pro ti vcho du do ne mo vi tos ti manželů E. a J. L.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 12. 11. 2012
RO schva lu je:

- uza vře ní Ob chod ní smlou vy o po sky to vá ní služeb mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a ATIS a. s., Füg -
ne ro va 7, 792 11 Brun tál, uby to vá ní v ATC Mer kur,

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

- na zá kla dě žádos ti D. F., pro ná jem po zem ku p. č. 6299
o vý mě ře 8 503 m2 a p. č. 6256 o vý mě ře 3 849 m2, vše
v k. ú. Pa so hláv ky,

- na zá kla dě zá pi sů pro ve de ných v ná vštěv ní kni ze ve
cvi čeb ně v bu do vě MŠ a ZŠ sank ce za po ru še ní Pro voz -
ní ho řádu cvi čeb ny MŠ a ZŠ Pa so hláv ky (PŘ) tak to: při

1. na po me nu tí pro ti po ru še ní PŘ - sank ce ve výši
500 Kč; při 2. na po me nu tí pro ti po ru še ní PŘ - sank ce ve
výši 1 000 Kč; při 3. na po me nu tí pro ti po ru še ní PŘ - zá -
kaz ná vštěvy cvi čeb ny a ode vzdá ní klí čů. Každý, kdo
má schvá le ný pro ná jem cvi čeb ny, ji uve de při od cho du
do ta ko vé ho sta vu, v ja kém byla při jeho pří cho du,

- po pro vě ře ní ce ní ků pro nájmu schrá nek v ko lum bári ích
v okol ních ob cích cenu za pro ná jem schrá nek v ko lum -
báriu na hřbi to vě v Pa so hláv kách tak to: malá schrán ka -
1 000 Kč/10 let; vel ká schrán ka - 1500 Kč/10 let,

- ter mín a pro gram jed ná ní za stu pi tel stva obce dne
21. 11. 2012.

RO bere na vě do mí:
- zá věr stu die Mys te ry shop ping ATC Mer kur Pa so hláv ky,

pro ve de né v kem pu dne 27. 8. 2012. K této stu dii před ložil
ve dou cí kem pu zprá vu, s je jímž ob sa hem RO sou hla sí,

- pře hled zá vaz ků po splat nos ti vůči ATC Mer kur k datu
12. 11. 2012. RO uklá dá ve dou cí mu kem pu na dá le
snižovat tyto zá vaz ky a na vrh nout opat ře ní, jak těm to
zá vaz kům po splat nos ti v bu douc nu před chá zet, tak aby
toto ře še ní bylo účin né,

- vy já d ře ní k žádos ti o zvážení od pro de je čás ti po zem ku spo -
leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. a uklá dá sta ros to vi obce po -
kra čo vat v jed ná ní se spo leč nos tí o pro dej ní ceně po zem ku,

- na bíd ku spo leč nos ti Ada lin s. r. o., Vel ké Pav lo vi ce, na
spo lu prá ci na pro jek tu "Fa ci bus Mo ra vi ae - Vý klad ní
skříň Jižní Mo ra vy" spo čí va jí cí v roz vo ji vi nař ství. Spo -
leč nost žádá o od kup čás ti po zem ku p. č. 3163/353
v k. ú. Mu šov o ve li kos ti 3 000 m2. Po ze mek je v sou čas -
né době bez pří stu po vých cest a inženýr ských sítí,

- žádost spo leč nos ti DeNe & Co. Spol. s r. o., Brno na
uza vře ní ná jem ní smlou vy na pro ná jem po zem ků pro
úče ly vý stav by ná jem ních domů na p. č. 4961/11,
p. č. 4961/17 a p. č. st. 796 vše v k. ú. Pa so hláv ky, a je -
jích ná sled ný od kup. Žádost bude pře hod no ce na po vy -
pra co vá ní ge o me t ric ké ho plá nu na roz dě le ní po zem ků,

- ce no vou na bíd ku na pro vo zo vá ní ve řej né ho osvět le ní
spo leč nos ti E - ON ser vis ní, Brno,

- ozná me ní MěÚ Po ho ře li ce, od bor ÚP a SÚ, ve věci:
Územ ní roz hod nu tí pro stav bu "Roz ší ře ní čis tír ny od -
pad ních vod Pa so hláv ky" na po zem ku st. 284 v k. ú. Mu -
šov ne na by lo práv ní moci z dů vo du po dá ní od vo lá ní OS
"Ob ča né za ochra nu kva li ty byd le ní v Brně - Kní nič -
kách, Roz dro jo vi cích a Ji na čo vi cích".

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr obce na pro ná -
jem po zem ků p. č. 6299 o vý mě ře 8 503 m2 a p. č. 6256
o vý mě ře 3 849 m2 v k. ú. Pa so hláv ky za cenu 2100 Kč/ha/rok.

Z jednání rady obce

Pře hled vý sled ků TJ Ze tor Pa so hláv ky
2. 9. 2012 Ze tor Pa so hláv ky - So kol Po ho ře li ce "B" 4 : 0
Střel ci:  Krej či řík Z.  2 bran ky, Sý ko ra V., To mek M.
9. 9. 2012 So kol Klent ni ce - Ze tor Pa so hláv ky 2 : 4
Střel ci:  Krej či řík Z. 2 bran ky, Osi ka S., Šne p fen berg L.
16. 9. 2012  Ze tor Pa so hláv ky - Dy na mo Cvr čo vi ce "B" 8 : 2
Střel ci: Krej či řík Z. 3 bran ky, To mek M. 2 bran ky, Osi ka S., Sý ko ra V., Grimm J.
23. 9. 2012 TJ So kol Mi lo vi ce - Ze tor Pa so hláv ky 2 : 9      
Střel ci:  Krej či řík Z. 3 bran ky,To mek M. 2 bran ky, Osi ka S., Sý ko ra V., Osi ka T., Su chá nek Z., Br ve ník M.
30. 9. 2012      Ze tor Pa so hláv ky - Dy na mo Vel ký Dvůr 3 : 2
Střel ci:  Sý ko ra V. 2 bran ky, Br ve ník M.

Informace poskytl předseda TJ Zetor Lukáš Šnepfenberg, zpracovala L.Šnepfenbergová
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Léto ukon či lo své pa no vá ní a na řadu při chá zí opět pod -
zim a s ním spo je né změ ny po ča sí, tep lot a také zkrá ce ní
dne. V ran ních ho di nách kom pli ku je vi di tel nost pozd ní ro -
ze dní vá ní či mlhy a se změ nou času krá ce ní dne, kdy
od po led ne ko lem šest nác té ho di ny bude šero.

Od pod zi mu do jara ztěžují ři di čům i chod cům po hyb
na sil ni ci zhor še né kli ma tic ké pod mín ky. Déšť, mlha,
po pa da né lis tí, ná le dí či sníh jsou pří či nou mno ha do -
prav ních ne hod, pro tože ři di či ne při klá da jí zhor še ným
po vě tr nost ním pod mín kám do sta teč nou důležitost nebo
si ješ tě ne u vě do mi li, že skon či lo ob do bí tep lé ho po ča sí
a su chých sil nic. Spo lé ha jí i na to, že na kluz ké nebo vlh -
ké vo zov ce mají stej nou nebo ne pa tr ně vět ší brzd nou
drá hu jako na su ché. Tak čas to do chá zí k tomu, že ři dič,
kte rý zpo ma lí nebo za sta ví před pře cho dem pro chod ce
(aby dal chod ci před nost) je ohrožen nebo sražen vo zi -
dlem je dou cím za ním. 

Ale i chod ci by měli mys let na své bez pe čí, pro tože za
snížené vi di tel nos ti jsou hůře vi dět. V let ním ob do bí nosí
více pes t ré ob le če ní, kte ré je pro ři di če lépe vi di tel né, ale
v zim ních mě sí cích čas to za po mí na jí na to, že je jich ob le -
če ní je vět ši nou tma vé. 

Ři di či vo zi del, mo to cy klu nebo cyk lis té mají po vin -
nos ti sví tit, chod ci ta ko vou po vin nost ne ma jí, i když jsou
na sil ni cích nej zra ni tel něj ší, pro to by měli více mys let na
svo ji bez peč nost a mít např. re flex ní do plň ky (pás ky na
bun dě, taš ce…), kte rý mi na sebe při osvět le ní upo zor ní,
je li kož ři dič může tma vou po sta vu za hléd nout až na po -
sled ní chví li.

Chod ci a cyk lis té:
q Jste na sil ni cích nej zra ni tel něj ší. 
q Mu sí te o to více mys let na svo ji bez peč nost a zvý šit

svo ji vi di tel nost v sil nič ním pro vo zu. 
q "Vi dět a být vi děn" je zá klad ní pra vi dlo bez peč -

nos ti na sil ni cích. Za snížené vi di tel nos ti a v noci
pla tí dvoj ná sob.

q Využívej te re flex ní a flu o rescenč ní ma te ri á ly a kom -
bi nuj te je tak, abys te byli dob ře vi dět za svět la i tmy.

Ne vhod né ob le če ní chod ců bývá čas to pří či nou
do prav ních ne hod

Ři di či:
q Mlhy, pří zem ní mra zí ky či po pa da né lis tí jsou čas to

pří či nou do prav ních ne hod (del ší brzd ná drá ha,
snížená ad he ze, ne bez pe čí smy ku). 

q Při způ sob te jízdu po vě tr nost ním pod mín kám a sta vu 
vo zov ky. 

q Dodržujte zá ko nem a míst ní úpra vou sta no ve né
rych lost ní li mi ty, při špat né vi di tel nos ti, mok ré, za -
sněžené nebo na mrz lé vo zov ce zpo mal te. 

q Po kud se do sta ne te do smy ku, ne šla pej te prud ce na
brz du, ale vy šláp ně te pe dál spoj ky a opa ko va ně se -
šla pá vej te brz du. Ne str há vej te prud ce vo lant. 

q Se zvý še nou opa tr nos tí pro jížděj te za stí ně ný mi úse ky -
le sem a přes mos ty nebo nad jezdy, kde se námra za drží
nejdé le. Dodržujte nejen nej vyš ší do vo le nou rych lost,
ale také bez peč nou vzdá le nost za vo zi dlem před vámi. 

 nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství policie JmK,
preventivně informační oddělení

Hody v dám ské režii

Ři di či a chod ci po zor!

Po loň ském, vel mi úspěš ném, prv ním roč -
ní ku Bab ských hodů vznik la v naší obci dal ší
pří jem ná tra di ce. Pro to se v so bo tu se dm nác té -
ho lis to pa du ko nal v míst ním sále už dru hý
roč ník této akce. 

Do kla dem vel ké ná vštěv nos ti byl fakt,
že téměř okamžitě po za čát ku byl v sále ne -
do sta tek vol ných míst k se ze ní. Dámy
v kro jích za há ji ly hody o půl de vá té úvod ní
pro me ná dou a sa mo zřej mě i se sta vou ta neč -
ků. Poté jim pan sta ros ta pře dal ho do vé
prá vo a zá ba va moh la pro puk nout na pl no.
Do kro jů se i le tos ob lé kl do sta teč ný po čet
žen. "Na roz díl od loň ské ho roku je le toš ní
vě ko vý prů měr stá rek tro chu vyš ší, což
všech ny hod no tí me vel mi klad ně," uved la
jed na ze stá rek, Hana Si r bo vá. K tan ci i po -
sle chu všem hrá la ka pe la Fan ta zie, kte rá
stří da la tra dič ní pís ně s těmi mo der ní mi,
takže ta neč ní par ket byl téměř vždy za pl něn. 
"Při pra vi ly jsme si cel kem tři se sta vy tan ců.
Ty jsme na cvi čo va ly ne ce lé tři mě sí ce," řek -
la Si r bo vá. "Změ nou opro ti loň ské mu roč ní ku je pak
půl noč ní pře kva pe ní," do da la.  To spo čí va lo v ta neč ním
"bat tlu" v ryt mu dis ca a rock’n’rollu. Vše sa mo zřej mě skon -
či lo smírem obou "zne přá te le ných" sku pin a jejich
společným závěrečným tancem. Stárky pak musely celou
sestavu pro velký úspěch opakovat.

Sou čás tí ve če ra byla i tom bo la, ze kte ré si ná vštěv ní ci
od nes li plno krás ných cen. Opo me nu ta by ne mě la zů stat ani 
vý zdo ba. Celý sál byl za pla ven ba rev ný mi pa pí ro vý mi kvě -
ty, což bylo jis tě pro každého ná vštěv ní ka vel kým
zpří jem ně ním, zejmé na nyní, v už sychravém podzimním
počasí. 

Bc. Simona Jelénková
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Ju bi lan ti prosinec
Hájková Marie            98 let
nej star ší ob čan ka obce
Vrš ko vá Božena     70 let
Šal plach to vá Božena 69 let
Ka lou sek Jan    69 let
Osi ko vá Emí lie 69 let
Krej či řík Jan  69 let
Krej či ří ko vá Věra 65 let
Ze má nek Jan  62 let
Ada mí ko vá Věra 61 let
Mi na řík Lu bo mír  60 let
Mi na řík Lu bo mír 55 let
Vašek Vladimír  50 let

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

17. říj na se manželům Ni ko le
a Pavlu Ha náč ko vým na ro di la dce ra
Len ka.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a ma lou Le nič ku ví tá me mezi nás.  

Úmrtí
V lis to pa du nás opus ti la paní

Fran tiš ka Šal plach to vá.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím -

nou sou strast.
Alena Slabá

Společenská
kronika

Vá noč ní jar mark
 a roz svě co vá ní stro mu

V ne dě li 2. 12. 2012 v pro sto rách vedle obec ní ho úřa du je pro všech ny při -
pra ve na již tra dič ní akce. Ve 14.00 hod. za čí ná vá noč ní jar mark - můžete se tě -
šit na spe ci a li ty, sva ře né víno, vá noč ní punč, me dov ní ky, per níč ky a dal ší
dob ro ty. 

Při pra ve ny bu dou pro dej ní stán ky, vý tvar ná díl na, děti mo hou po slat do pis 
Ježíš ko vi, před ve de se i ko vář. Vy stou pí dra ma tic ký kroužek Oří šek z Mi ku -
lo va, děti z míst ní ško ly a škol ky a možná i dal ší. Po celé od po led ne bu dou znít 
ko le dy. 

V 17.00 hod. bude slav nost ně roz sví cen vá noč ní strom a možná při jde
i Mi ku láš. Ve čer bude ukon čen oh ňostro jem. Přijď te se vá noč ně na la dit a po -
tě šit před vá noč ní at mo sfé rou.

Myslivecké sdružení
Pasohlávky pořádá

v sobotu 26. ledna 2013
 

MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje

dechový orchestr

AMATÉŘI Z DOBŠIC.


