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Vý pis z usne se ní Rady obce (RO) ze dne 19. 9. 2011
RO schva lu je:

- změ nu pro voz ní doby v re stau ra ci La gu na v době od 1. 10. 2011 –
31. 12. 2011. Re stau ra ce bude v týd nu vždy ve dnech pon dě lí a úte rý
uza vře na,

- Pro voz ní řád pro po sky to vá ní uby to va cích služeb v uby tov ně RZ La -
gu na Pa so hláv ky,

- Do ho du o ukon če ní nájmu mezi Obcí Pa so hláv ky a J. D.,
- zve řej ně ní zá mě ru obce č. 36/2011 na pro ná jem bu do vy Grill bis tra.
- Li cenč ní smlou vu o ve řej ném pro vo zo vá ní VP_2011_118150 uza vře -

nou mezi spo leč nos tí OSA - ochran ný svaz au tor ský pro prá va k dí lům
hu deb ním, o. s., Čs. ar má dy 20, 160 56 Pra ha 6 a Obcí Pa so hláv ky,

- Li cenč ní smlou vu o ve řej ném pro vo zo vá ní VP_2011_118179 uza vře -
nou mezi spo leč nos tí OSA - ochran ný svaz au tor ský pro prá va k dí lům
hu deb ním, o. s., Čs. ar má dy 20, 160 56 Pra ha 6 a Obcí Pa so hláv ky,

- na zá kla dě žádos ti spo leč nos tí GA sAG spol. s r. o., V Újez dech 559/2,
Brno - Med lán ky, ve de ní stře do tla ké ho ply no vo du STPE 225 Nová
Ves u Po ho ře lic - Pa so hláv ky, dle pro jek to vé do ku men ta ce pro územ -
ní ří ze ní,

- Smlou vu o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho bře me ne a sou hla su se
zří ze ním stav by uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky a spo leč nos tí JMP
Net, s. r. o., Ply ná ren ská 499/1, 657 02 Brno,

- Po jist nou smlou vu č. 0013805018 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv ky
a Hasič skou vzá jem nou po jišťov nou, a. s., se síd lem Řím ská 45,
120 00 Pra ha (po jiš tě ní ma jet ku obce),

- pro gram jed ná ní a ter mín ko ná ní Za stu pi tel stva obce dne 29.  9.  2011.
RO sou hla sí:

- na zá kla dě žádos ti P. R., s pro ná jmem kul tur ní ho domu, v ter mí nech
21. 10., 22. 10., 25. 11., 26. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12. 2011, dále pak
21. 1., 11. 2., 24. 3., 7. 4., a 19. 5. 2012. Ter mí ny jsou v sou la du
s požadav ky na pro ná jem KD od míst ních zá jmo vých or ga ni za cí. RO
si zá ro veň vy hra zu je prá vo kdy ko liv ukon čit pro ná jem KD v pří pa dě,
že bude zjiš tě no ja ké ko liv ni če ní jeho za ří ze ní či vy ba ve ní,

- s ukon če ním Smlou vy o nájmu ne by to vých prostor č. 5/2011 do ho dou
s jed no mě síč ní vý po věd ní lhů tou ke dni 31. 10. 2011 na zá kla dě
žádos ti J. D.,

- na zá kla dě žádos ti J. P., s oplo ce ním po zem ků p. č. 6318, 6319, 6320,
6321 a 6322 v k. ú. Pa so hláv ky dle si tu ač ní ho plán ku, kte ré jsou ve
vlast nic tví žada tel ky. Sou čas ně upo zor ňu je také na nut nost zís ká ní
pří sluš né ho po vo le ní u sta veb ní ho úřa du v Po ho ře li cích.

RO bere na vě do mí:
- pro jekt bou ra cích pra cí na ze mě děl ský ob jekt Pa so hláv ky (bý va lé kra -

ví ny),
- 2. Stu dii Mys te ry shop ping pro ATC Mer kur a uklá dá ve dou cí mu

kem pu při pra vit ná vrhy na zlep še ní jeho služeb na r. 2012 a dále.
- in for ma ce ve dou cí ho kem pu o ná vštěv nos ti v ATC Mer kur v mě sí cích 

du ben - září 2011, me zi roč ní srov ná ní 2010/2011, vytížení lůžkové
ka pa ci ty v jed not li vých uby to va cích za ří ze ních, pří jmy z min cov ních

POZVÁNKA
SPOZ spolu s OÚ a místním farářem

v Pasohlávkách pořádají
v neděli 30. 10. v 15.30 hod.

 na místním hřbitově
 vzpomínkový akt ke dni zesnulých.

ČSŽ spolu s OÚ v Pasohlávkách 
srdečně zvou místní seniory

v sobotu 5. 11. v 16.30 hod.
do místního kulturního domu na 

podvečerní přátelské posezení.

Srdečně zvou pořadatelé

Kraj ské ře di tel ství
Po li cie Ji ho mo rav ské ho kra je
Pre ven tiv ně in for mač ní od dě le ní
Vážený pane sta ros to, 

chtě li by chom Vás tou to ces tou požádat
o zve řej ně ní ná sle du jí cí vý zvy. Žádá me Vás,
abys te ape lo va li zejmé na na star ší ob ča ny
pro střed nic tvím Va šich míst ních roz hla sů
či ka be lo vých te le vi zí.

V po sled ní době jsme byli upo zor ně ni na
stížnos ti, kte ré se tý ka jí ne ka lých prak tik ně -
kte rých pro dej ců elek tři ny a ply nu.
Zá stup ci spo leč nos tí na vště vu jí ob ča ny v by -
tech či do mech a požadu jí uza vře ní no vých
smluv. Ně kdy při tom ne prav di vým způ so -
bem in for mu jí zá kaz ní ky o pod mín kách
do dá vek ener gií nebo o tom, za ja ké ho do da -
va te le vy stu pu jí.

Z uve de ných dů vo dů žádá me ob ča ny,
aby peč li vě vy hod no ti li veš ke ré na bí ze né
pod mín ky a smlou vu po de pi so va li s roz va -
hou po dů klad ném pře čte ní. Pou ze tak lze
mi ni ma li zo vat ri zi ka spo je na s ne po cti vě
uza vře ný mi smlou va mi.

Za Vaši ocho tu a spo lu prá ci dě ku je me.
nprap. Petra Hrazdírová

Kounicova 24, 611 32 Brno
www.policie.cz

Výzva

Z činnosti rady a zastupitelstva

http://www.policie.cz
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Vý sled ky an ke ty

au to ma tů ve sprchách a pl ně ní roz počtu k 16. 9. 2011,
- roz pis svo zu ne bez peč né ho od pa du v obci na den

8. 10. 2011.,
- výzvu Sprá vy chrá ně né kra jin né ob las ti Pá la va k ře še ní

si tu a ce s in vaz ní dře vi nou pa ja sa nem žlázna tým a sou -
hla sí s po ká ce ním pa ja sa nu na křižovat ce na pro ti au to -
bu so vé za stáv ky,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - sr pen 2011.

Vý pis z usne se ní Rady obce ze dne 3. 10. 2011
RO schva lu je:

- na re a li za ci po klád ky as fal to vé ho po vrchu na cyk los -
tez ce v úse ku od most ku po as falt k ATC Mer kur spo -
leč nost PSVS, a. s., Tlu ma čov, 

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. H/37 o nájmu hro bo vé ho
mís ta uza vře ný mezi Obcí Pa so hláv ky a P. P.,

- Do da tek č. 1 ke Smlou vě č. H/46 o nájmu hro bo vé ho
mís ta uza vře ný mezi Obcí Pa so hláv ky a P. P.,

- Směr ni ci pro pro ve de ní in ven ta ri za ce v roce 2011 a po -
vě řu je sta ros tu jme no vá ním in ven ta ri zač ní ko mi se,

- 10% pro vi ze z pul to vé ceny uby to vá ní pro smluv ní CK.
RO sou hla sí:

- s účas tí obce jako part ne ra EU pro jek tu "Roz ší ře ní svě -
to vé ho kul tur ní ho dě dic tví Řím ský li mes ve střed ním
Po du na jí". No si te lem pro jek tu je Ústav ra kous ké his to -
rie při Uni ver zi tě ve Víd ni,

- s roz vo dem ply no vo du v ATC Mer kur dle před ložené -
ho si tu ač ní ho ná kre su. Ply no vod bude ve den na jižní
stra ně ko mu ni ka ce ve dou cí přes kemp,

- s vy dá ním sta veb ní ho po vo le ní na stav bu "Ther mal Pa -
so hláv ky - vo do vod mi ne rál ní vody" 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 vy dá ním sta veb ní ho po vo le ní na stav bu "Ther mal Pa -
so hláv ky - vo do vod užit ko vé vody" 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 před loženým ná vrhem na no vou ko mu ni ka ci mezi bu -
dou cí pá teř ní ko mu ni ka cí a ATC Mer kur (vy ús tě ní
v pro sto ru blíz kos ti Ry bář ské baš ty) ozna če ným jako
č. 3, kte rý má na po je ní na sou čas nou ko mu ni ka ci ve -
dou cí přes ATC rov no měr ně na obě stra ny ve stej né dél -
ce při po je ní,

- s pře su nem kru ho vé ho ob jez du ze stře du pá teř ní ko mu -
ni ka ce nad lá zeň ský po lo ostrov.

RO bere na vě do mí:
- vý sled ky an ke ty na téma zá ka zu hluč ných čin nos tí

v ne dě li a ve stá tem uzna ných svát cích. Pro: 189 ob ča -
nů, pro ti: 235 ob ča nů,

- zá pis Ko mi se pro roz voj a vý stav bu v obci Pa so hláv ky
ze dne 21. 9. 2011,

- při pra vo va nou změ nu ve věci pře cho dů pro chod ce na
I52 v blíz kos ti ho te lu Ter mal Mu šov, kde Kraj ský úřad
JMK, od bor do pra vy - od dě le ní po zem ních ko mu ni ka -
cí, ve spo lu prá ci s Po li cií ČR, pod ni kl kro ky ke zru še ní

jed no ho z pře cho dů pro chod ce v blíz kos ti ko mu ni ka ce
ve dou cí do ATC Mer kur.

RO uklá dá Ko mi si pro roz voj a vý stav bu v obci před -
ložit plán čin nos tí, kte rý mi by se moh la obec za bý vat, mj.
také na vrh nout změ ny v sou čas ně plat né za sta vo va cí stu dii
kem pu pří pad ně kom plet ně no vou po do bu za sta vo va cí stu -
die s vý hle dem na roz voj kem pu.

RO ne schva lu je uza vře ní Smlou vy o zve řej ně ní in zer ce
mezi Obcí Pa so hláv ky, ATC Mer kur a ME DI A TEL,
spol. s  r. o., Pra ha na zá kla dě do po ru če ní ve dou cí ho
ATC Mer kur a RZL. 

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 29. 9.
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 2/2011,
- Do ho du ak ci o ná řů o roz sa hu své účas ti na zvý še ní zá -

klad ní ho ka pi tá lu uza vře nou mezi Ji ho mo rav ským kra -
jem, Brno a Obcí Pa so hláv ky, 

- Do da tek č. 1 Smlou vy o za jiš tě ní fi nan co vá ní sys té mu
IDS JMK uza vře ný mezi Ji ho mo rav ským kra jem, Brno
a Obcí Pa so hláv ky,

- zá měr od pro de je po zem ků p. č. 4980/18 o vý mě ře
169 m2 a p. č. 4980/19 o vý mě ře 97 m2, oba v k. ú. Pa so -
hláv ky, za cenu 300 Kč/m2,

- zá měr od ku pu po zem ku p. č. 5202 o vý mě ře 24 m2

v k. ú. Pa so hláv ky za cenu 300 Kč/m2,
- pro mi nu tí nájmu ve výši 90% cel ko vé ceny nájmu za

ob do bí od 1. 7. 2010 do 5. 9. 2011, tj. 163.296 Kč spo -
leč nos ti ZIDO GAME s. r. o., Břec lav ská 330, Hruš ky,
z dů vo du ne re a li za ce zá mě ru vý stav by re stau ra ce
v ATC Mer kur Pa so hláv ky,

- upra ve né po ky ny pro zpra co vá ní ná vr hu územ ní ho plá -
nu Pa so hláv ky, v sou la du s ust. § 49 odst. 3 sta veb ní ho
zá ko na,

- zá měr od pro de je po zem ku p. č. 4933/105 o vý mě ře
680 m2 v k. ú. Pa so hláv ky, od dě le né ho ge o me t ric kým plá -
nem č. 606 - 2075/2011, kte rý vzni kl z po zem ků p. č.
4933/105 o vý mě ře 551 m2, p. č. 4933/107 o vý mě ře 59 m2

a p. č. 4933/108 o vý mě ře 70 m2, za cenu 300 Kč/m2.
ZO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr od pro de je

po zem ků p. č. 4980/18 o vý mě ře 169 m2 a p. č. 4980/19
o vý mě ře 97 m2, oba v k. ú. Pa so hláv ky, za cenu 300 Kč/m2.

ZO re vo ku je usne se ní č. 5/2011 ze dne 26. 5. 2011, bod
11) v čás ti h) a l).

ZO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr od pro de je
po zem ku p. č. 4933/105 o vý mě ře 680 m2 v k. ú. Pa so hláv -
ky, od dě le né ho ge o me t ric kým plá nem č. 606 - 2075/2011,
kte rý vzni kl z po zem ků p. č. 4933/105 o vý mě ře 551 m2,
p. č. 4933/107 o vý mě ře 59 m2 a p. č. 4933/108 o vý mě ře
70 m2, vše v k. ú. Pa so hláv ky, za cenu 300 Kč/m2.

ZO ne schva lu je zá měr od pro de je po zem ku pod re stau -
ra cí SCHNIT ZEL  HOU SE, na chá ze jí cí se na po zem ku p. č. 
st. 371 o vý mě ře 107 m2 a čás ti po zem ku 3163/14 v k. ú.
Mu šov, při lé ha jí cí ho k před mět né re stau ra ci.

Z činnosti rady a zastupitelstva obce

Na zá kla dě vy hlá še ní an ke ty v zá ři jo vém čís le zpra vo -
da je a na webo vých strán kách obce na téma zá ka zu
hluč ných čin nos tí v ne dě li a ve stá tem uzna ných svát cích
uve řej ňu je me vý sled ky:

Pro vy hlá še ní zá ka zu bylo 189 hla sů a pro ti vy hlá še ní
zá ka zu bylo 235 hla sů.

Hla sy byly se čte ny jak z vrá ce ných an ket ních líst ků ze
zpra vo da je, tak i z in ter ne to vé ho hla so vá ní. Při in ter ne to -
vém hla so vá ní se sčí tal je den hlas z každé ode sla né IP
ad re sy. Tím to hla so vá ním se více oby va tel vy já d ři lo, aby se
hluč né čin nos ti ne za ka zo va ly.



Pasohlávský zpravodaj 3

O po hár sta ros ty obce Pa so hláv kyOzná me ní
Obec ní ho úřa du
Vy zý vá me ob ča ny, aby si před svý -

mi domy upra vi li stro my tak, aby bylo
možné pro vá dět zim ní údržbu chod ní -
ků. Je po tře ba oře zat vět ve stro mů ve
výš ce 230 cm nad chod ní ky. Žádá me
o pro ve de ní oře zu vět ví do 20. 11. 2011.
Kdo si oře zá ní vět ví ne pro ve de do sta -
no ve né ho ter mí nu, bude oře zá ní
pro ve de no za měst nan ci obce.

Ko mi se pro kul tu ru a sport vy zý vá
ob ča ny, kte ří rádi tvo ří nebo vy rá bě jí,
aby na bíd li svou tvor bu k vy sta ve ní
nebo pří pad né mu pro de ji na jar mar ku,
při roz svě co vá ní vá noč ní ho stro mu.
Pří pad ní zá jem ci, ať se na hlá sí do
29. 11. 2011 na Obec ním úřa dě nebo
v knihov ně.

Upo zor ňu je me ro di če, aby po u či li
své děti, ja kým způ so bem se mají cho -
vat na dět ském hřiš ti. Dět ské hřiš tě
bylo vy bu do vá no pro děti do 14 let
věku a ni ko liv pro star ší mlá dež. Aby
toto hřiš tě vydrželo sloužit co nejdé le,
je nut né ohle du pl né cho vá ní dětí
a mno ho krát i do zor do spě lých.

Zá ro veň upo zor ňu je me ma ji te le
psů, že na dět ské hřiš tě je vstup se psy
za ká zán.

Upo zor ňu je me ro di če dětí a mlá -
deže, že by se měli za jí mat, kde se
je jich děti zdržují. Tato vý zva je re ak cí 
na to, že se ně kte ré děti shlu ku jí v ob -
jek tu bý va lých kra ví nů za síd liš těm,
le zou na půdu a také po stře še ob jek tů.
Bu do vy jsou v ha va rij ním sta vu a hro -
zí zde ne bez pe čí vel mi závažných
úra zů. Obec plá nu je tyto ob jek ty
zbou rat, v sou čas né době však na de -
mo li ci není do sta tek fi nanč ních
pro střed ků. Ape lu je me na ro di če, aby
své děti upo zor ni li, že do těch to ob jek -
tů je vstup za ká zán.

Prv ní srp no vou so bo tu se na míst ním hřiš ti ko na la sou těž v požár ním úto ku,
za řa ze ná do se ri á lu Břec lav ské hasič ské ligy. Do Pa so hlá vek se sje lo
15 mužských a 4 žen ské týmy. Po pr vé jsme také moh li před sta vit naši no vou tar -
ta no vou roz bě ho vou drá hu, kte rá se po ved la do kon čit zhru ba dva týd ny před
sou těží. Po slav nost ním ná stu pu, kte ré ho se již tra dič ně zú čast nil i sta ros ta naší
obce, se moh lo za čít sou těžit. 

Hned prv ní tým bohužel ne do kon čil svůj po kus, kvů li se lhá ní ča so mí ry. Klu -
ci z Vel kých Pav lo vic "B" se ale moc ne zlo bi li, pro tože se jim útok vů bec
ne po ve dl a moh li si ho na kon ci prv ní ho kola zo pa ko vat. Dru hý a tře tí star tu jí cí
tým nic svě to bor né ho ne před ve dl, a tak se če ka lo, co před ve dou na čtvr té po zi ci
star tu jí cí do má cí. Před ved li jsme krás ný útok, ve kte rém se ne po ved la pou ze jed -
na věc, sestře lit pra vý terč. Sta ník na le vém ter či stří kl pa rád ních 17.20s, Jar da už
to lik štěs tí ne měl a po tom, co ho oto čil proud vody na záda, ne mě lo cenu po kra -
čo vat. Je di ný so lid ní po kus v prv ním kole do ká za li před vést klu ci z Vé mys lic.
Je jich čas 18.50s po su nul hasi če ze Zno jem ské ho okre su jas ně na prv ní místo. 

 Dru hé kolo bylo, co se časů týče, už da le ko za jí ma věj ší, ale i tak se na naší
rych lé tra ti če ka lo da le ko více dob rých úto ků. Je den z pěti týmů, kte rý se do stal
pod dva cet sekund, byly Je ze řa ny. Klu ci k nám jez dí pra vi del ně a po měr ně se jim
tu daří. S ča sem 19.21s ob sa di li cel ko vé páté mís to. Je nom o kou sek lep ší po kus
před ved lo Ko by lí. Le tos to "Ko by lá ci" ne mě li vů bec jed no du ché. Po ně ko li ka
vy nu ce ných změ nách v týmu jim to moc ne bě ha lo, ale u nás se jim za da ři lo. Čas
19.15s jim za jis til ne po pu lár ní bram bo ro vou me dai li. Vé mys li ce ne do ká za ly
svůj po kus z prv ní ho kola vy lep šit, a tak za čas 18.50s bra ly tře tí mís to. Stej ně
jako v loň ském roce jsme ne do ká za li do má cí sou těž vy hrát a těs ně jsme skon či li
na dru hém mís tě. Po dob ně jako v prv ním kole jsme roz běh li po kus pa rád ně, ale
ne by lo nám přá no lépe tre fit ter če. Opět lep ší levý terč v čase 17.72s by bý val na
prv ní mís to sta čil, ale Jar da ne měl svůj den. Jeho proud za sta vil ča so mí ru v čase
18.23s a prv ní mís to nám o kou sek utek lo. Prv ní mís to si za slouženě od vez li bor -
ci z Poštor né. Po kus ne byl na po hled ni jak rych lý, ale vý sled ný čas 17.99s sta čil
na ví těz ství. 

1.  Poštor ná 17.99s
2.  Pa so hláv ky 18.23s
3.  Vé mys li ce 18.50s

V žen ské ka te go rii se již tra dič ně na na šem okre se ne bě ha jí moc po hled né
a di vác ky atrak tiv ní úto ky. Spous ty chyb už od star tu ne do vo lu jí ženám do sa -
ho vat lep ší časy. Bohužel se ne zdá, že by se na tom v nej bližších le tech mělo
něco změ nit.

1.  Tvr do ni ce 20.71s
2.  Lanžhot 20.85s
3.  Ko by lí 21.27s

Na zá věr chci po dě ko vat všem spon zo rům, li dem co nám po má ha li sou těž
při pra vit a naší skvě lé tech nic ké četě, kte rá skli di la ob div všech sou těžících a byla
po ce lou dobu sou těže vždy při pra ve na po mo ci tam, kde to bylo po tře ba.   

Jakub Sirbu
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Ju bi lan ti listopad
Očko Ondrej          79 let
Mi ku láš ko vá Ma rie 67 let
Vrš ka Mi chal         67 let
Po kor ný An to nín      62 let
Krej či ří ko vá Alžběta 61 let
Grim mo vá Dana         61 let
Kva pi lo vá Růžena      50 let
Očko Miroslav               50 let

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně
štěs tí, zdra ví a po ho dy.

Svatba
V so bo tu 15. 10. 2011 uza vře li

manžel ství Mi cha e la Mi ko vá a Mi -
ro slav Vlk.

No vo manželům bla ho pře je me.

Úmrtí

V ne dě li 9. 10. 2011 ze mřel náš
spo lu ob čan pan Bo ři voj Bo to něk.

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

Alena Slabá

Společenská
kronika

Klub vojenské historie
Hraničářský pluk 19

pořádá u příležitosti
vzniku

Dne veteránů

VÝSTAVU  MILITÁRIÍ

Témata výstavy:
Ozbrojené síly Československé republiky v letech 1918 - 1938

Dukla - boje 1. čs. sboru v SSSR v roce 1944 
Osvobozování Jižní Moravy 1945

Kulturní dům v Pasohlávkách
 

12. 11. sobota 9 - 17 hod
Zveme širokou veřejnost!

Vstup vol ný

Se zo na  v  ATC Mer kur
I přes ne pří liš vy da ře né po ča sí, kte ré le toš ní se zo nu pro vá ze lo, zejmé na

v mě sí ci čer ven ci se se zo na 2011 vy da ři la. K 30. 9. jsme do sáh li v pří jmech
část ky 30 204 609 Kč, což je v po rov ná ní s loň ským rokem ve stej ném ob do bí 
o  512 093 Kč více. Vý da je k danému datu činily 22 206 032 Kč. 

Za nej slab ší mě síc le toš ní se zo ny lze považovat čer ve nec, kdy nám po ča sí
moc ne přá lo, což se sa mo zřej mě od ra zi lo v ná vštěv nos ti kem pu a v po rov ná ní
s mi nu lým rokem na vští vi lo kemp o 1962 lidí méně. I přes ten to po kles na vští -
vi lo kemp 62 266 osob, což za stej né ob do bí loň ské ho roku je o 4 449 osob víc.
Pokud jde o po čet pře no co vá ní, v le toš ní se zo ně se u nás uby to va lo 140 893
osob, což je o 4 224 pře no co vá ní více jak v roce  mi nu lém.  Vět ší cel ko vé po -
čty hos tů se od ra zi ly i v ostat ních pří jmech jako např.: tržby z min cov ních
au to ma tů ze sprch do sáh ly část ky 811 828 Kč, což je také ná růst opro ti loň ské -
mu roku, a to o 199 193 Kč. I v ostat ních do plň ko vých službách jsme do sáh li
ná růs tu. Pro za jí ma vost: tržby ze vstup né ho Stá lé ar che o lo gic ké vý sta vy či ni -
ly 5 582 Kč, půj čov né za kola 160 562 Kč, z tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra
v ATC 116 144 Kč, tržby z tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra v Pa so hláv kách 
97 690 Kč. Celkem tedy tržby z doplňkových služeb a prodeje jsou
380 278 Kč, což je o 15% víc jak v loňském roce.

Na zá kla dě těch to vý sled ků mohu tedy kon sta to vat, že se zo na 2011 byla
úspěš ná a že jsme do stá li zá vaz kům vůči roz počtu i obci. Do vol te mi, abych
využil této pří ležitos ti a i tou to ces tou bych rád ješ tě jed nou po dě ko val všem
za měst nan cům a pra cov ní kům ATC Mer kur a RZ La gu na, kte ří se každý
svým dí lem a ne ma lou mí rou spo lu po dí le li na zvlád nu tí úko lů spo je ných se
za jiš tě ním kva lit ních služeb pro naše návštěvníky a hosty a na úspěšné sezoně
2011. 

Dě ku ji. 
Vlastimil Suchánek, BA(H), vedoucí ATC Merkur a RZ Laguna


