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Pa so hláv ská
re kre ač ní in for mu je

Ko mi se pro kul tu ru a sport při
OÚ Pa so hláv ky všech ny sr deč ně
zve na Dět ský kar ne val, kte rý se
koná v ne dě li 29. břez na 2015 od
15:00 hod. v sále kul tur ní ho domu 
v Pa so hláv kách. 

Pro děti jsou při pra ve ny nej -
růz něj ší sou těže a od mě ny v po -
do bě dár ko vých ba líč ků. K tan ci
a po sle chu bu dou hrát dět ské pís -
nič ky z re pro duk to rů. 

Sou čás tí akce bude také Va jíč kobra ní, kdy se mo hou ro di če
a pra ro di če na vzá jem poch lu bit svý mi re cep ty z va jec (po ma zán -

ky, sa lá ty, slad ká jíd la, jako
žlout ko vé řezy, bíl ko vé pu -
sin ky atd.). Tři nej lep ší re -
cep ty bu dou oce ně ny. 

Dal ší ob čer stve ní v po do -
bě křu pek, cro issan tů, li mo -
nád a kávy bude za jiš tě no. 

Vstup né dob ro vol né.

ZO ČZS
v Pa so hláv kách

si Vás do vo lu je
po zvat na

Tra dič ní košt vín,
kte rý se bude ko nat

v so bo tu  21. břez na 2015 ve 12,00 ho din
v sále kul tur ní ho domu.

K po sle chu hra je cim bá lo vá muzika z Mistříka.
Sr deč ně zvou po řa da te lé.

Pozvánka
na dětský karnevaln Po pla tek za psa je splat ný do 31. 3. 2015.

n Po pla tek za ko mu nál ní od pad je splat ný do
30. 4. 2015.

                                                               Alena Slabá

Informace OÚ

Ce ník per ma nent ních vstu pů a vjezdů do ATC Mer -
kur pro ob ča ny s tr va lým po by tem v obci Pa so hláv ky
pro rok 2015:
n do spě lí 200 Kč 
n děti od 5 do 13 let 100 Kč 
n po vo le ní k vjez du (auto/moto) 300 Kč

Po ku ta za ztrá tu a vy sta ve ní nové per ma nent ky
500 Kč.

Po vo le ní k vjez du bude vy dá no pou ze po před -
ložení tech nic ké ho prů ka zu vo zi dla, ve kte rém bude
uve den ma ji tel vo zi dla, kte rý byd lí v obci.

Pro dej per ma nent ních vstu pů a vjezdů  pro le toš ní se -
zo nu za čí ná již 2. 3. 2015 v bu do vě re cep ce kem pu (1. pa -
tro), a to od pon dě lí do pát ku v době od 8:00 do 15:00 hod.
Při úhra dě per ma nen tek do jde zá ro veň k ak tu a li za ci již
vy sta ve ných ka ret, tyto je nut né vzít s se bou.

Akce v květ nu

1. 5. - Pálava Open 2015
8. - 9. 5.  - Za há je ní tu ris tic ké se zo ny

Wal da gang, Ry bič ky 48, Ara ka in, Po le mic, Sup -
port Lesbi ens, Tubla tan ka, Pa vel Call ta, Ruda z Os t ra -
vy, Zoči Voči, Ja ro slav Uh líř s ka pe lou, Ka ta pult, to vše 
a mno ho dal ší ho je při pra ve no na dal ší roč ník již tra dič -
ní akce v ATC Mer kur Pa so hláv ky. Do pro vod ný pro -
gram - jez dec ký ry tíř ský tur naj, spor tov ní vyžití,
oh ňo vá show, oh ňostroj, wa ke bo ar ding, stán ky, Vel ký
zá bav ný pro gram pro děti, čiš tě ní dna vel ké La gu ny
v rám ci pro jek tu Eko po tá pěč 2015 za účas ti čes kých
a slo ven ských po tá pě čů a mno ho dal ší ho. Mo de ro vat
bude On dřej Blažmen Bla ho.
28. - 31. 5. - Eu ro bi ke fest Mu šov 2015

Marcela Čáslavová

Pozvánka
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Říkání pro vás připravila Alena Slabá

Zá jezd do di va dlaPo cho vá vá ní basy . . .
Obec Pa so hláv ky po řá dá zá jezd do Di va dla Bol ka Po -

lív ky v pon dě lí 13. dub na 2015 na před sta ve ní CHLAP
NA ZA BI TÍ. 

Fran couz ská ko me die je o tom, jak se pro fe si o nál ní
za bi ják sta ne obě tí se be vra ha. Tady by se tak krás ně
vraždilo, kdy by se vedle ne se be v raždilo... Když se se tká 
ne kom pro mis ní ná jem ný za bi ják s ne smě lým ztros ko -
tan cem, kte rý se snaží spá chat se be v raždu, může to na
prv ní po hled vy pa dat jako snad ná prá ce. Opak je však
prav dou... Pre ciz ně při pra ve nou akci mu za čne na ru šo -
vat do těr ný sou sed z ved lej ší ho ho te lo vé ho po ko je Fran -
co is Pignon. Po ne ú spěš ném po ku su se obě sit, chce
ho te lo vý po slí ček za vo lat po li cii, což se Ral fu Mi la no vi
vů bec ne ho dí, pro to se roz hod ne, že si tu a ci vy ře ší sám.
Ne tu ší však, že zba vit se toho do těr né ho chla pa bude nad 
jeho síly. V hlav ních ro lích Fi lip Blažek a Mi ro slav Vla -
dy ka. 

Za čá tek před sta ve ní je v 19:00 hod, před po klá da ný od -
jezd au to bu su bude cca v 17:30 hod od au to bu so vé za stáv ky.
Přes ný od jezd bude ozná men pro střed nic tvím míst ní ho roz -
hla su.

Ob ča né, kte ří mají zá jem o toto před sta ve ní, se mo hou hlá -
sit na obec ním úřa du 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 
se na zá jezd uhra dí na obec ním úřa du vstup né ve výši
420 Kč. 

K dis po zi ci je 45 ks vstu pe nek, pro to ne vá hej te s včas nou
re zer va cí. Po vy pro dá ní všech vstu pe nek se ne bu de již
možno při hlá sit. Do pra vu ob ča nům hra dí obec Pa so hláv ky
ze své ho roz počtu.

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Společenská
kronika

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři, 
v na s tá va jí cích dí lech bych vás rád se zná mil s prá vy, kte rá sou vi sí s ne mo vi -

tost mi.
Roz ho dl jsem se se ri ál vě no va ný ne mo vi tos tem za há jit podle mého ná zo ru

užiteč ným in sti tu tem ob čan ské ho zá ko ní ku, a to tzv. "vý měn kem".
Čas to se v pra xi se tká vám s po žadav kem vy ře šit ma jet ko vé po mě ry ne mo vi -

tos tí, kte ré jsou ve vlast nic tví nej star ší ge ne ra ce v ro di ně. Ob vyk le jsou po klá -
dá ny otáz ky, jak to máme nej lé pe udě lat? Závěť? Da ro vá ní? Úvo dem je po tře ba
si uvě do mit, že na prv ním mís tě při po dob ných úva hách by měl být zá jem na po -
koj ném stá ří nej star ší ho čle na ro di ny a jeho jis to tách. A prá vě k ta ko vé mu ře še ní 
slouží tzv. vý mě nek.

Prá va od po ví da jí cí vý měn ku mohou mít růz nou po va hu od prá va byd le ní,
přes po sky to vá ní stra vy, po s ky to vá ní úkli du a osob ní hy gi e ny, až po prá vo na
sluš ný po hřeb apod.

Zá kon váže vznik vý měn ku na okamžik změ ny vlast ní ka ne mo vi tos ti, nej -
čas tě ji da ro vá ním či kup ní smlou vou.

Opráv ně ný z vý měn ku si tedy prá vě při pře vo du ne mo vi tos ti vy hra dí pro
sebe vý ho dy, kte ré bude požado vat, a kte ré mo hou spo čí vat na pří klad také
v opa ko va ném po sky to vá ní pra vi -
del ných pla teb v ur či té výši.

Prá vo vý měn ku lze uzavřít také
tak, že bude zatěžovat ne mo vi tost
a bude za psá no do ka tas t ru ne mo vi -
tos tí. In for ma ce o vý měn ku tak bude 
ve řej ně do stup ná.

Vý mě nek

Jubilanti březen
Keck František              82 let
Fer by o vá Bri gi ta            76 let
Vla cho vá Ma rie                75 let
No vot ná Kvě to sla va          71 let
Buč ko vá Anna                    66 let
Ku řit ko vá Jin dřiš ka        64 let
Brab co vá Ana stá zie        64 let
Sla vík Bo ři voj             63 let
Ří ho vá Bo hu mi la           62 let
Dvo řá ček Jin dřich          60 let
Zá pe ca Alois                 60 let
Hra bi co vá Věra              50 let
Bin de ro vá Vla di mí ra      50 let
Eliášová Jitka                   50 let

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

Omluva
Omlou vám se paní Vlas tě Brac ko vé

a panu Janu Ze ma no vi za chyb né zve řej -
ně ní ju bi lea. Oba osla vi li v úno ru 60 let
a ne jak bylo zve řej ně no.

Narození
                                  

Dne 6. úno ra se manželům Pe t ře
a To mášo vi Ha nuš ko vým na ro dil syn
Teo.

Dne 16. úno ra se manželům Ivě
a Zden ko vi Kec ko vým na ro di la dce ra
Elen ka.

Dne 14. února se  Ka mi le Mi ko vé
a Janu Pavlí ko vi na ro di la dce ra Klá ra.

26. úno ra se Klá ře Di vác ké a Janu
Sla bé mu na ro di la dce ra Ka ro lín ka.

Rodi čům a pra ro di čům bla ho pře je me
a Tea, Elen ku a Klár ku ví tá me mezi nás.

Úmrtí
V so bo tu 14. úno ra nás ná h le opus ti la

naše spo lu ob čan ka sleč na Dana Bé di o vá.
Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me upřím nou 

sou strast.
    Slabá Alena

Ma so pust ní zá ba va jako
prv ní po sel jara

Zima už po ma lu kon čí a jaro při chá zí. Jeho sym bo lem jsou hlav ně Ve li ko no -
ce a s těmi sou vi sí i Ma so pust. Za čí ná jím totiž čty ři ce ti den ní půst prá vě před
Ve li ko no ce mi. 

U pří ležitos ti Ma so pus tu, nebo-li fa šan ku, se v naší obci každo roč ně po řá dá
zá ba va. Ten to krát při padla na so bo tu 14. úno ra 2015. Le toš ní roč ník se však
mu sel obe jít bez tra dič ní ho do po led ní ho prů vo du ma sek obcí, a to z dů vo du ne -
do sta teč né ho zájmu. Na zá ba vě však bylo ma sek do sta tek, a tak se na ta neč ním
par ke tě se šli např. Šmou lin ka s Be ruš kou, dále ne věs ta, kou zel ník, ško lač ky
i Ří ma né. K tan ci a po sle chu všem hrál Zbyňa band. 

Sou čás tí ve če ra byla i bo ha tá tom bo la a ne chy bě lo ani "po cho vá ní basy".
Zde si všich ni pří tom ní při po mně li úsměv né pří ho dy na šich spo lu ob ča nů, kte -
rým se od srd ce za smá li. Zá ba va poté po kra čo va la až do ran ních ho din. 

Dou fej me, že na přesrok se z míst ní ho Ma so pus tu sta ne opět ce lo den ní zá ba -
va a tato tra di ce v naší ves ni ci zů sta ne i na dá le. 

Bc. Simona Jelénková

Inzerce
Pro dám vi no hrad v k. ú. Mu šov - Řím ský vrch, dále vy ba ve ní skle pa -

lis, ne re zo vý mlý nek, sudy, kádě, bed ny. 
Tel. 602 545 723

Máte ve skle pě nebo na za hra dě sta ré ke ra mic ké nebo ka me ni no vé kvě -
ti ná če i tro chu po ško ze né, kte ré vám pře káží? Na bíd ně te.

Tel. 777 651 896


