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Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 20. 1. 2014

RO schva lu je:
- směr ni ci OÚ Pa so hláv ky č. 1/2014 - Směr ni ce pro za dá vá ní ve řej ných za ká zek,
- na zá kla dě za da né po ptáv ky na oce ně ní ne mo vi té ho ma jet ku pro ne pe něžitý

vklad do ob chod ní spo leč nos ti Pa so hláv ská re kre ač ní s. r. o., za dá ní za káz ky
na oce ně ní ing. Pavle Húsko vé, Hus to pe če, kte rá po da la nej vý hod něj ší na bíd -
ku,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti VAGO Group s. r. o., Sel ských bou ří 715,
503 51 Chlu mec nad Cid li nou, pro jekt na pro vo zo vá ní vod ní atrak ce - fly o -
bard na malé la gu ně, a to v mís tě blíže k re stau ra ci u nu da pláže opro ti požadav -
ku spo leč nos ti,

- uza vře ní Do dat ku ke smlou vě o po sky to vá ní od bor ných kni hov nic kých služeb na 
rok 2014 mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Měst ská knihov na Břec -
lav, Ná rod ních hr di nů 9, 690 02 Břec lav, dle před ložené ho zně ní,

- na zá kla dě žádos ti Spol ku LUN G TA, se síd lem Dlou há 2, 110 00 Pra ha 1, při po -
je ní obce Pa so hláv ky k me zi ná rod ní kam pa ni "Vlaj ka pro Ti bet" vy vě še ním ti bet -
ské vlaj ky v obci dne 10. 3. 2014,

- na zá kla dě žádos ti V. B., pro ná jem čás ti po zem ku v k. ú. Mu šov p. č. 5027 o vý -
mě ře 200 m2, kte rý se na chá zí za vin ným skle pem ve vlast nic tví žada te le, a kte rou
užívá jako za hra du,

- návrh na vy řa ze ní pro střed ků z ma jet ku Obce Pa so hláv ky k 31. 12. 2013 dle před -
ložené ho ná vr hu,

- uza vře ní Smlou vy o při po je ní k dis tri buč ní sou sta vě z napěťové hla di ny níz ké ho
na pě tí č. 12081851 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, tý ka jí cí 
se na po je ní bu dou cí ho tech nic ké ho zá ze mí obce a nové hasič ské zbroj ni ce na po -
zem ku p. č. 5004/5 v k. ú. Pa so hláv ky.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej ně ní zá mě ru obce na pro ná jem čás ti po zem ku
v k. ú. Mu šov p. č. 5027 o vý mě ře 200 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 3. 2. 2014
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti Mys li vec ké ho sdružení Pa so hláv ky pro mi nu tí ná jem né ho za
kul tur ní sál a udě lu je vý jim ku z noč ní ho kli du při po řá dá ní mys li vec ké ho ple su
dne 8. 2. 2014 do 3,00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- na zá kla dě žádos ti M. O. bez plat né užívá ní cvi čeb ny MŠ a ZŠ Pa so hláv ky ve
dnech úte rý od 20:30 - 22:00 hod. a čtvr tek 20:00 - 22:00 hod.,

- uza vře ní Do dat ku č. 5 smlou vy o dílo č. 2012-12-03 mezi smluv ní mi stra na mi
Obec Pa so hláv ky a spo leč nost PRO STAV BY a. s., Dě di na 447, 683 54 Ot ni ce
(ko neč ná cena díla "Re cep ce a pří jez do vá ko mu ni ka ce"),

- uza vře ní Smlou vy o pře vo du in ves tor ství mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so -

Ozná me ní
obec ní ho úřa du
Ozna mu je me ob ča nům, že u pro -

dej ny Jed no ta je umís těn kon tej ner na 
použitý tex til.  Do kon tej ne ru vha zuj te 
tex til, boty a hrač ky. Vše by mělo být
su ché, ne ples ni vé a ne zne čiš tě né.
Hrač ky v použitel ném sta vu.

Při hlá še ní do in te li gent ní ho sys té mu 
na klá dá ní s od pa dy je nut no pro vést do
31. 3. 2014. Po tom to datu se již sle va na 
ten to rok nemůže uplatnit.

Po pla tek za psa je splat ný do
31. 3. 2014.

Pří ruč ky dTest

Z jednání rady a zastupitelstva obce

Vážení spo lu ob ča né,
na zá kla dě spo lu prá ce s Ob čan ským

sdružením spo tře bi te lů TEST jsme
obdrželi pří ruč ky, kte ré vám byly do dá -
ny do schrá nek spo lu se zpra vo da jem.
Jed ná se o pří ruč ky:
l Omy ly čes kých spo tře bi te lů
l Po moc ník na ces ty
l Jak ne spad nout do pas ti
l Jak na kou pi oje té ho vozu

Vě ří me, že vám pří ruč ky po skyt nou
důležité in for ma ce a mo hou vám v bu -
douc nu po mo ci. 

Tomáš Ingr
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Po dě ko vá ní 

Zhod no ce ní se zo ny 2013 
hláv ky a Ře di tel ství sil nic a dál nic
ČR, se síd lem Na Pan krá ci 546/56,
140 00 Pra ha 4,

- uza v ře  ní  Smlou  vy č ís lo
1030016168/001 o smlou vě bu dou cí
o zří ze ní věc né ho bře me ne mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv -
ky a E. ON Dis tri bu ce, a. s., se síd lem
F. A. Ger stne ra 2151/6, 370 49 Čes ké
Bu dě jo vi ce,

- uza vře ní Do dat ku č.2 - SS14/09 ke
smlou vě SS12/09 mezi smluv ní mi
stra na mi LK pumpser vi ce, Kol be no -
va 898/11, 190 02 Pra ha 9 (ak tu a li zo -
va ný ce ník pro rok 2014).

RO bere na vě do mí in for ma ce o způ -
so bu využití půjč ky z úče lo vé ho fon du -
"By to vý fond Pa so hláv ky".

RO sou hla sí na zá kla dě žádos ti spo -
leč nos ti Ge pro stav ener gy s. r. o., J. Ople -
ta la 2403/10, 690 02 Břec lav, se změ nou
pro jek to vé do ku men ta ce spo čí va jí cí ve
změ ně ka be li za ce dle pod mín ky Lesů ČR,
k při pra vo va né stav bě "Pa so hláv ky, vVN, 
TS, K.NN, za hrád ká ři".

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva
obce ze dne 16. 1. 2014
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 7/2013,
- mě síč ní od mě nu ne u vol ně ným čle -

nům za stu pi tel stva obce s účin nos tí
od 1. února 2014 dle na ří ze ní vlá dy,

- od pro dat po ze mek p. č. 5048 o vý mě -
ře 1 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, od dě le ný
ge o  me t  r ic  kým plá nem č .  689-
197/2013 ze dne 8. 8. 2013, kte rý
vzni kl z po zem ku p. č. 5051/79  o vý -
mě ře 1 m2 v k. ú. Pa so hláv ky za cenu
500 Kč/m2. 
Ná kla dy spo je né s pře vo dem ne mo vi -
tos tí uhra dí na by va tel.

Z jednání RO a ZO
Loň ská se zo na se nes la v du chu vel kých změn. Prv ní změ nou bylo sa mot né

založení s.  r.  o. a veš ke ré náležitos ti s tím sou vi se jí cí.  Dal ší, kte rá se více do tkla hos -
tů ATC Mer kur, byly sta veb ní prá ce spo je né s do stav bou aqua par ku a bu do vá ní ka -
na li za ce. Tyto prá ce za sáh ly do za čát ku se zo ny v are á lu kem pu. Nyní při hod no ce ní
ce lé ho roku lze kon sta to vat, že jsme pro blé my se sta veb ním ru chem zvlád li bez vět -
ších pro blé mů a ztrát. 

Dal ší no vin kou jsou nové apart má ny a je jich uve de ní do pro vo zu a na bíd ky kem -
pu.  V le toš ním roce se za ča lo i s vý stav bou nové re cep ce. Mezi dal ší vět ší in ves tič ní
akce, kte ré se v le toš ním roce po da ři lo zre a li zo vat, pa t ři zejmé na ob mě na za sta ra -
lých a již ne vy ho vu jí cích tra fosta nic za nové. Le toš ní se zo na byla také díky tomu
prv ní, kdy již ne do chá ze lo k žád ným vý pad kům el. sítě. Opra va ces ty pro me ná dy
po dél Vel ké la gu ny z as fal to vé ho gra nu lá tu v dél ce 1100 m. 

Mezi nej vět ší lá ka dla le toš ní se zo ny pa t řil nový vlek vod ní ho lyžová ní. Pro příští
se zonu při pra vu je me dal ší nové atrak ce a ak ti vi ty, kte ré jsou naší vel kou kon ku renč -
ní vý ho dou opro ti ji ným po dob ným za ří ze ním.

Mezi nej dů ležitěj ší úko ly pro příští rok pa t ří pří pra va pro jek tu a do ku men ta ce
pro re kon struk ci bun ga lo vu II. Dále po kra čo va ní v zasíťová ní kem pu el. ener gií
a roz ší ře ní VO,  ob mě na osvět le ní po dél hlav ní ko mu ni ka ce v kem pu.  Zpra co vá ní
paspor ti za ce el. sítě v kem pu, nové a ak tu a li zo va né ori en tač ní ta bu le, ak tu a li za ce
paspor tu do prav ní ho zna če ní. Vy bu do vá ní plo tu od nové re cep ce k aqua par ku, par -
ko va cích stá ní a te rén ních úprav u no vých apart má nů. Re kon struk ce a roz ší ře ní vy -
ba ve ní v PV I a PVII o dal ší to a le ty, ku chyň ku, prádelnu.

V RZ La gu na jsme pro ved li opra vu to pe ní, kdy se na hra di la kr bo vá vložka za ko -
tel na pa li vo vé dří ví a pe le ty, kte rý je možné jed no du chou úpra vou pře sta vět i na
plyn v pří pa dě, že v bu douc nu dojde k plynofikaci obce.

Hos po dář ské vý sled ky (vše včet ně DPH)

                   pří jmy                                  vý da je
ATC 39.368.807 Kč  37.507.174 Kč
RZL                             2.661.979 Kč        2.525.370 Kč

Pa so hláv ská re kreační s. r. o. 42.030.786 Kč  40.032.544 Kč
   

   

Ná vštěv nost ATC Mer kur
Po kud jde o pře hled pře no co vá ní a po čty hos tů v roce 2013, tak po čet hos tů

v kem pu: 72 374 a po čet pře no co vá ní: 177 949. Opro ti loň ské mu roku jde o ná růst
o 6 821 hos tů = 10,4 % a o 26 669 pře no co vá ní více, tj. o 17,6 %.

Ná vštěv nost RZ La gu na
Po čet hos tů 1 556 a pře no co vá ní  4 424. Ve srov ná ní s rokem loň ským, bylo v RZ

o 39 hos tů více = 2,5%, ale u po čtu pře no co vá ní jde a po kles o 475 = 9,7%.

Ing. Vlastimil Suchánek, BA(H)
ředitel, jednatel společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.

Tím to bych chtě la do da teč ně po dě ko vat všem vy stu pu jí -
cím,  a to hlav ně dě tem a za měst nan cům z míst ní ZŠ a MŠ, pra -
cov ní kům a dě tem z DDM Mi ku lov, Bro nisla vě Šim čí ko vé
a dě tem ze ZŠ Dr nho lec, Mužákům a míst ní sku pi ně  Do pas za
je jich vy stou pe ní na vá noč ním jar mar ku. Vel ký dík pa t ří paní
Ale ně Kra to chví lo vé a dě tem ze čte nář ské ho kroužku, se kte rý -
mi na cvi či la nád her ný živý bet lém, kte rý byl pro všech ny jis tě
pří jem ným pře kva pe ním. 

Dal ší vel ké po dě ko vá ní pa t ří ko lek ti vu za měst nan kyň ZŠ
a MŠ Po ho ře li ce  za per fekt ně při pra ve nou vý sta vu v kul tur ním
domě, jejíž re a li za ce byla ná roč ná jak na pří pra vu tak i na čas.
Jme no vi tě dě ku ji paní Janě Rus ňá ko vé, Ma rii Chu do bo vé,
Len ce Žalud ko vé, Dag mar Bár to vé a Ma rii Bíl ko vé za ocho tu

tuto vý sta vu při pra vit. 
Dě ku ji také  Si mo ně Je lén ko vé, Ive tě Žalud ko vá a Mi na ří -

ko vé Evě za ná pad a re a li za ci vý tvar né díl ny, Ro ma no vi Ju r dá -
ko vi a za měst nan cům obec ní ho úřa du za tech nic kou po moc,
čle nům SDH Pa so hláv ky (Ro man Mi ku lá šek, Ja ro slav Man dák 
ml., Ja kub Si r bu), kte ří po moh li při stav bě sta nu, Mi ku láši se
svým do pro vo dem, tzn. ro di ně Fer by o vé, Ale ně Zá pe co vé za
oh ňostroj. Ná vštěv ní kům, že při šli, a všem, kte ří při spě li k pří -
jem né vá noč ní at mo sfé ře. 

Vě řím, že se vám na akci lí bi lo a strá vi li jste krás nou ad vent -
ní neděli. 

Marcela Čáslavová, Pasohlávská rekreační s. r. o.
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Mys li vec ký ples

Hasič ský sport má v naší obci již dlou ho le tou tra di ci. Te -
prve až v po sled ních le tech však sbí rá úspě chy i v kraj ských li -
go vých sou těžích. 

Sbor dob ro vol ných hasi čů v Pa so hláv kách má za se bou vel -
mi úspěš nou se zo nu roku 2013. Opa ko va ně se zú čast nil Břec -
lav ské a Ho do nín ské ligy a pre mi é ro vě si vy zkou šel
i ex tra li go vé sou těže. 

V Břec lav ské lize na sbí ra li míst ní hasi či cel kem 117 bodů
a s bi lan cí sed mi vý her a jed no ho dru hé ho mís ta se sta li ví tě -
zi ligy. Na vá za li tak na před cho zí pr ven ství v této lize, a to v le -
tech 2008, 2009 a 2012. Ofi ci ál ní vy hlá še ní Břec lav ské ligy
pro běh lo 2. lis to pa du 2013 v míst ním sále, kde byli ví tě zo vé
oce ně ni a náležitě osla ve ni. 

V GP Ho do nín ské lize se zú čast ni li de se ti z cel ko vých čtr -
nác ti zá vo dů. Z toho šest krát zví tě zi li a tři krát skon či li na dru -
hém mís tě. V cel ko vém hod no ce ní ligy pak ob sa di li krás né tře tí
mís to. 

V loň ském roce se pak po pr vé zú čast ni li i Ex tra li go vých
sou těží Čes ké re pub li ky v Požár ním úto ku, je jichž slav nost ní
vy hlá še ní pro běh lo 3. pro sin ce 2013 v Čer no vi cích.  Pa so hláv -
ský sbor ob sa dil při svém pre mi é ro vém star tu de sá té mís to a jen
těs ně jim uni kl ti tul pro Sko ka na roku. Na víc byl jed ním ze
dvou týmů, kte rý do ká zal bo do vat ve tři nác ti zá vo dech z cel ko -
vých čtr nác ti. V příští se zoně, tedy v le toš ním roce, se pa so -
hlávští hasi či bu dou moci po ku sit zdo lat ex tra li go vé sou pe ře
i před míst ním pu b li kem, je den ze zá vo dů se totiž bude ko nat i
na míst ním hřiš ti. 

Jed ním z dal ších do kla dů toho, že rok 2013 byl pro SDH Pa -
so hláv ky sku teč ně úspěš ný, byl i člá nek v re gi o nál ním tis ku,
kte rý byl vě no ván je jich snažení. 

Hodí se tedy po dě ko vat všem čle nům sbo ru za pří klad nou
re pre zen ta ci naší obce i za úspěš nou mi nu lou se zo nu a po přát
jim do té dal ší ješ tě více štěs tí a zda ru.

Bc. Simona Jelénková

Hasi či jako re pre zen tan ti obce

V so bo tu 8. úno ra 2014 uspo řá da lo Mys li vec ké sdružení
v Pa so hláv kách již tra dič ní (v obci je di ný) spo le čen ský ples. Ti, 
kdo ne le ni li a vy mě ni li po hod lí svých do mo vů za zá ba vu, ur či tě 
ne li to va li. 

K tan ci hrá la bez vad ná de cho vá hud ba "Hor no bo ja ni", kte -
rá pří tom né ne ne cha la dlou ho se dět. Bylo vi dět, jak se všich ni

baví a jak si to užíva jí. 
Bo ha tá tom bo la opět ne zkla ma la, tak co si víc přát. Dě ku je -

me čle nům Mys li vec ké ho sdružení za je jich úsi lí a tě ší me se na
dal ší ples.

Za ná vštěv ní ky
                        L. Šnepfenbergová
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Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, 
ten to člá nek smě řu je pře de vším

k těm, kte ří byd lí ve svých by tech v by to -
vých do mech. Do vo lím si tvr dit, že sko ro 
každý by to vý dům má své ho pro blé mo -
vé ho oby va te le. Ně kte rým sta čí do mlu -
vit, vy svět lit jim, že je jich cho vá ní ruší
ostat ní vlast ní ky bytů a je klid. Ale co
když to sta čit ne bu de? 

Je-li ně kte rý z vlast ní ků bytu ve va -
šem domě pů vod cem od pa du, vody, kou -
ře, pra chu, ply nu, pa chu, hlu ku, otře sů,
nebo ji ných po dob ných imi sí, a to v míře
ne při mě ře né míst ním po mě rům, pak

můžete při tro še tr pě li vos ti do sáh nout
toho, že byt to ho to "ru ši te le" bude i pro ti
jeho vůli pro dán na zá kla dě roz hod nu tí
sou du.

Výše po psa né ře še ní má opo ru
v § 1184 zák. č. 89/2012 Sb. Zá kon zde
sta no ví, že na ná vrh oso by od po věd né za
sprá vu domu nebo do tče né ho vlast ní ka
jed not ky může soud na ří dit pro dej jed -
not ky toho vlast ní ka, kte rý po ru šu je po -
vin nost uloženou mu vy ko na tel ným
roz hod nu tím sou du způ so bem pod stat ně
ome zu jí cím nebo zne možňu jí cím prá va
ostat ních vlast ní ků jed no tek.

Po stup je tedy ta ko vý, že nej prve na ru -
ši te le po dá me žalo bu, kte rou se bu de me
do má hat, aby soud svým vý ro kem za ká zal
ru ši te li zá vad né cho vá ní, a po kud i poté
bude ve svém obtěžová ní v roz po ru s vý ro -
kem sou du po kra čo vat, pak můžeme sou -
du na vrh nout, aby byl jeho byt pro dán.

Sousede, nerušte, nebo Váš byt prodám!

Děti z družiny  

21. led na se v knihov ně sou těžilo. Na ná vště vu při šly děti
z míst ní družiny. Děti si odložily zim ní bun dy a če pi ce a než se
usa di ly, paní kni hov ni ce jim roz da la kar ty na hru zva nou "BIN -
GO". Bin go je čí sel ná hra, u kte ré se děti oprav du po řád ně vy -
do vá dě ly. Ten, kdo jako prv ní vy škr tal po líč ka ve své hra cí
kar tě buď v řád ku nebo ve sloup ci či v úh lo příč ce, mohl z pl -
ných plic za kři čet "BIN GO".

Po tom se za ča la hrát o něco klid něj ší hra zva ná "Pís men ko
k pís men ku".  Jde o vzdě lá va cí hru pro děti, kte rá je za mě ře na
na vý u ku abe ce dy. Paní vy cho va tel ka vy bra la dě tem ob rá zek
a děti pak sklá da ly pís men ka tak, aby na psa ly slo vo, kte ré po pi -
su je vy bra ný ob rá zek. Vý her cem se stal ten, kdo na sbí ral nej ví -
ce žeto nů za správ ně vy bra ná pís men ka.

Mys lím, že od po led ne v knihov ně se oprav du po da ři lo a dě -
tem se líbilo.

Děti ze zá klad ní ško ly
 Do naší knihov ny jsem po zva la děti ze zá klad ní ško ly

i s paní uči tel kou, aby chom si po ví da li o zá sa dách sluš né ho
cho vá ní - eti ke tě. Ne dáv no se mi do sta la do ru kou kni ha ur če ná
pro malé čte ná ře, kte rá byla nej pro dá va něj ší kni hou roku 2012
"Dě deč ku vy prá věj - eti ke ta pro klu ky a hol čič ky", kte rou
na psal La di slav Špa ček. Kni ha se mi na to lik za lí bi la, že jsem se
o ni chtě la po dě lit s dět mi ze ZŠ.

Při před čí tá ní a ná sled né be se dě se klu ci a hol ky do zvě dě li,
jak se mají cho vat v ro di ně, na uli ci, ve ško le, na ná vštěvě, na
hřiš ti, v di va dle apod.  Že je důležité, aby byly ohle du pl né, las -
ka vé a obě ta vé nejen ke svým ka ma rá dům, ale i k do spě lým.  Po
každé pře čte né ka pi to le děti od po ví da ly na při pra ve né otáz ky,
nebo ná zor ně před vá dě ly, jak by v dané si tu a ci re a go va ly. Uká -
za li jsme si, jak by chom na pří klad pro stře li stůl ke sní da ni, nebo 
jak se správ ně pře chá zí přes pře chod pro chod ce apod. U ně kte -
rých ka pi tol (např. na ná vštěvě) se malí žáčci roz po ví da li zce la
sami.

  Kratochvílová Alena

Fo to gra fie dětí jsou umís tě ny na webo vých strán kách
knihov ny: www.knihovnapasohlavky.webk.cz

Sva tý Va len týn v knihov ně 

Ško láč ci  v knihov ně

Svá tek sva té ho Va len tý na (zkrá ce ně
také Va len týn), se sla ví v an g lo saských
ze mích každo roč ně 14. úno ra jako svá tek
lás ky. Je to den, kdy se tra dič ně po sí la jí
dár ky ve tva ru srd ce, což zna čí sym bol
lás ky. V po sled ní době se ten to svá tek
roz ší řil i k nám, do ur či té míry pře de vším
z ko merč ních dů vo dů. 

Ale děti v knihov ně na žádné ko merč -
ní dů vo dy ne mys le ly. Chtě ly jen na "Va -
len tý na" ob da ro vat nej mi lej ší by tost na
svě tě a tou je ma min ka. Pro to se s vel kou
chu tí pus ti ly do tvo ře ní sr dí ček z proužků
ba rev ných pa pí ru. Vznik la tak růz no ba -
rev ná sr díč ka, kte rá děti na ko nec do zdo -
bi ly podle své vlast ní fan ta zie. Při tvo ře ní
se děti moc snažily a prv ní na co mys le ly,
bylo, zda se sr díč ko bude lí bit ma min ce.
Do každého vy ro be né ho sr díč ka vložily
děti nejen svou do ved nost, ale i lás ku ke své ma min ce.                                                                     Kratochvílová Alena 

http://www.knihovnapasohlavky.webk.cz
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Jubilanti - březen 2014
Keck František     81 let
Fer by o vá Bri gi ta      75 let
Vla cho vá Ma rie      74 let 
No vot ná Kvě to sla va  70 let
Buč ko vá Anna   65 let
Ku řit ko vá Jin dřiš ka 63 let
Brab co vá Ana stá zie 63 let
Sla vík Bo ři voj             62 let
Ří ho vá Bo husla va       61 let
Ze le ná ko vá Lud mi la    55 let
Jelénková Růžena      55 let

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

Úmrtí

Dne 22. 1. 2014 nás navždy
opus til náš spo lu ob čan pan Jo sef
Pin ka va.

Dne 22. 1. 2014 ze mře la naše
spo lu ob čan ka paní  Anna  Sa layo -
vá.

Po zůsta lým ro di nám vy slo vu je -
me upřím nou sou strast. 

Alena Slabá

Společenská
kronika

Pozvánka
Čes ký za hrád kář ský svaz Pa so hláv ky

po řá dá 

 v so bo tu 22. 3. 2014 od 12.00 hod.

TRA DIČ NÍ KOŠT VÍN
v sále míst ní ho kul tur ní ho domu.

K po sle chu hra je Vsetín ská cim bá lo vá mu zi ka.

Sr deč ně zvou po řa da te lé. 

ČSŽ v Pasohlávkách pořádá

TRADIČNÍ 
        MASOPUST
         v sobotu 1. 3. 2014
       ve 20 hodin
K tanci a poslechu  hraje
ZBYŇA BAND

      

 

Vstupné: 80 Kč    (masky zdarma)

Vážení spo lu ob ča né,
v mi nu lém čís le zpra vo da je jsme zve řej ni li ce ník aqua par ku. Uzá věr ka každého čís -

la je 15. dne v mě sí ci. Bohužel v ob do bí mezi uzá věr kou a do dá ním zpra vo da je do
schrá nek změ nil aqua park ce ník (nový ce ník je od 1. 2. 2014) a tudíž ve zpra vo da ji vy šel 
ne ak tu ál ní ce ník. Tím to se všem ob ča nům omlou vá me za způ so be né kom pli ka ce. Ak -
tu ál ní ce ník na lez ne te na www.aqualand-moravia.cz v sek ci "Ce ník".

Tomáš Ingr

Ce ník aqua par ku - omlu va

http://www.aqualand-moravia.cz

