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Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 28. 5. 2012
RO schvaluje:
- na základě žádosti P. A., organizátora srazu klubu Fiat
Marea Club, výjimku z nočního klidu v ATC Merkur ve
dnech 1. 6. a 2. 6. 2012 do 01,00 hod. dne následujícího,
- na základě žádosti M. K., celoroční umístění stánku
s ovocem a zeleninou do 6 m2 v ATC Merkur. Nájemné
za pronájem části pozemku bude řešeno každoročně
uzavřením nájemní smlouvy,
- na zá kladě žádosti R. K., hudební produkce na náměstíč ku v ATC Merkur v rekreační sezo ně 2012
vždy ve dnech STŘEDA, PÁTEK a SOBOTA do
24,00 hod. S tím platí i otevírací doba pro restaurace
s ven kovním posezením. V ostatních dnech je provoz
těchto restau rací povolen do 23,00 hod. Rada obce
sou hlasí také s vystoupením Železného Zekona mimo
dny ST, PÁ, SO, kde je program plánova ný o max.
délce 90 min., kdy by povolený čas do 23,00 hod. měl
být dosta čující,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí místa na umístění obytného přívěsu a služeb s tím souvisejících mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a Povodí
Labe, státní podnik, se sídlem Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
- uza vře ní Smlou vy o po sky to vá ní bez peč nost ních
služeb mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky,
ATC Merkur a akciovou společností Česká bezpečnostní agentura a. s., 602 00 Brno, Orlí 542/27,
- uzavření Smlouvy o reklamní spolupráci mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a společností Point advertising agency, s. r. o., Pacajevova
145/15, 149 00 Praha 4,
- uzavření nájemní smlouvy č. 30/2009 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky, ATC Merkur a společností
F4, s. r. o., Kosmonautů 4, 748 01 Hlučín,
- na základě žádosti společnosti KD system s. r. o., Vranovská 40, 614 00 Brno, pořádání tří kulturních akcí
v Pizzerii Kometa Pasohlávky 4 , ve dnech 16. 6. 2012,
13. 7. 2012 a 4. 8. 2012 s výjimkou z nočního klidu do
02,00 hod. dne následujícího za podmínky, že po 24,00
hod. bude hudební produkce přiměřeně ztišena tak, aby
restaurace svým provozem nadměrně neobtěžovala občany bydlící v bezprostřední blízkosti pizzerie. V případě stížností na tyto hudební produkce bude povolení

zrušeno,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání soft-

-

-

-

ware číslo 6283 mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a společnost ALIS, spol. s r. o., Mariánská 538,
470 01 Česká Lípa,
uzavření Smlouvy č. H - U/45 o nájmu hrobového místa
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a paní
M. B.,
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a TJ Zetor Pasohlávky,
uza vření Smlou vy č. 1030001318/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a společnost E. ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice ke stavbě "Pasohlávky 1200 kW, kabelová smyčka na V" (přípojka k aquaparku),
uzavření Smlouvy č. 1030001318/002 o právu provést
stavbu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
aspolečnost E. ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 37049 České Budějovice ke stavbě "Pasohlávky 1200 kW, kabelová smyčka na V" (přípojka k aquaparku),
záměr obce na zpřístupnění mušovského kostela ve
spolupráci s obcí Ivaň a souhlasí s přípravou projektu financovaného z dotací ROP,
termín a program jednání zastupitelstva obce dne
6. 6. 2012.

RO souhlasí:
- na základě žádosti společnosti Provident Financial s. r. o.,
Vídeňská 89a, Brno, s výjimkou z nočního klidu v ATC
Merkur Pasohlávky při pořádání firemní akce ve dnech
8. 6. - 10. 6. 2012, a to do 01,00 hod. dne následujícího,
- na základě žádosti pana R. K., s napojením stavby pen-

zionu na obecní splaškovou kanalizaci a navýšením kapacity odváděných splaškových vod dle PD. Investor se
zaváže uzavřením smlouvy k úhradě finanční spoluúčasti na rozšíření kapacity ČOV vypočtené poměrem
k předpokládanému objemu vypouštěných odpadních
vod a nákladům obce na jednotku kapacity ČOV,
- s navrhovaným umístěním rodinného domu na pozemku par. č. 5073/5 v k. ú. Pasohlávky ve vlastnictví žadatele, kdy garáž je navržena na obdélníkovém půdorysu

Z jednání rady a zastupitelstva obce
o rozměrech 8,6 m x 16,35 m, a je umístěna v přední
části pozemku cca 2,85 m od přední hranice a svou polohou tak tvoří uliční čáru k okolní zástavbě, čímž
dodržuje požadovanou uliční linii. Rada obce dále souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Rodinný dům
Pasohlávky, parc. č. 5073/5, novostavba" při dodržení
výše uvedené varianty umístění garáže na pozemku
par. č. 5073/5.
RO bere na vědomí:
- usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická
dražba Exe ku tor ské ho úřa du Pra ha – vý chod,
JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Michelská
1326/62, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu obce účastí
v elektronické dražbě s příhozem do výše 10 tis. Kč.
Jedná se o odkup betonových základů manželů Kalivodových na pozemcích obce, kteří nerealizovali na základě uzavřené smlouvy stavbu RD na předmětném
pozemku,
- plnění rozpočtu obce za leden - duben 2012,
- závěrečný účet Obce Pasohlávky za rok 2011 dle zákona č. 250/2000 Sb. a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření územního samosprávného celku auditora
Ing. Františka Dvořáka, Dukelská 22, 692 01 Mikulov,
a předkládá tyto ke schválení na jednání zastupitelstva
obce,
- žádost A. M. na odprodej pozemku ve vlastnictví obce
par. č. 4971/2 k. ú. Pasohlávky o výměře 74 m2, případně nabídku na směnu s pozemkem par. č. 5910 o výměře
84 m2, který je ve vlastnictví žadatelky.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 11. 6. 2012
RO schvaluje:
- do da tek č. 1 k ná jem ní smlou vě uza vře né dne
15. 6. 2011 mezi stranami Obec Pasohlávky a P. D.,
- zveřejnění výzvy k předložení nabídky k zakázce malého rozsahu na stavební práce: Obec Pasohlávky - demolice zemědělské budovy a sýpky,
- uzavření Smlouvy č. 01/2012 o odvozu a zneškodnění
odpadu, který je podobný komunálnímu odpadu mezi
stranami Obec Pasohlávky a J. Ch.,
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 6/2012 mezi
stranami Obec Pasohlávky a T. B.,
- uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/2012 mezi
stranami Obec Pasohlávky a R. D.,
- změnu č. 1 v rámci stavby "Výstavba komplexu Moravia Thermal - změna č. 1" v k. ú. Mušov, na základě
žádosti společnosti Morávka centrum, a. s., se sídlem
Heršpická 813/5, 63900 Brno - Štýřice, spočívající ve
změně připojovacího paprsku k okružní křižovatce

a sloučení vjezdu a výjezdu z parkoviště. Tato změna
byla vyvolána změnou okružní křižovatky na elipsu,
- zápis z otevírání obálek a schvaluje zrušení výběrového
řízení na akci "Pasohlávky - rekonstrukce technologie
ČSOV č. 4 a 5" z důvodu malého počtu doručených nabídek - 1 nabídka společnosti VZH - DIS spol. s r. o.
Brno,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne
25. 6. 2012.
RO souhlasí na základě žádosti společnosti AP Investing,
s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, s napojením stavby dle projektové dokumentace "Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově - část B, infrastruktura", na
splaškovou kanalizaci a ČOV. RO si dále vyhrazuje právo vy-

jádřit se ke každé jednotlivé stavbě, která se bude napojovat
na infrastrukturu na poloostrově, aby nedošlo k překročení
kapacity ČOV.
RO bere na vědomí Zprávu o výsledku daňové kontroly,
provedené Finančním úřadem Brno – venkov.
RO neschvaluje, na základě podnětu pana J. D., pronájem případně odprodej prostor sloužících nyní jako společenská místnost a také bývalá PC herna k jejich předělání na
ubytování pro své zaměstnance.
Rada obce nesouhlasí na základě nabídky IV-Nakladatelství s. r. o., Plzeň, se zakoupením sad publikací v rámci
výchovné akce Evropské policejní asociace pro děti.
RO ukládá starostovi a místostarostce oslovit další firmy, které by zpracovali nabídku na provizorní opravu střechy na budově TIC a poradny lékaře. Dodaná cenová
nabídka je příliš vysoká vzhledem k tomu, že se výhledově
počítá s tím, že tato budova bude odstraněna a TIC a lékař
bude přemístěn do nové budovy polyfunkčního domu.
RO ukládá vedoucímu kempu zadat vypracování studie
na ozelenění kempu ATC v návaznosti na plánovanou výstavbu bungalovů, apartmánu apod.
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 6.
ZO schvaluje:
- poskytnutí půjčky - 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.,
- závěrečný účet obce Pasohlávky za rok 2011 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce Pasohlávky, a to bez
výhrad. ZO bere na vědomí zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad.

ZO neschválilo stažení žaloby o určení vlastnictví k pozemku p. č. 5073/2 v k.ú. Pasohlávky.

Dětský den - poděkování
V sobotu 2. 6. 2012 se konal u hřiště a v prostorách
Yachtclubu dětský den. Na pořádání dětského dne se osobně i finančně podíleli zájmové organizace v obci, tj. Český
červený kříž, Český svaz žen, TJ Zetor Pasohlávky, Myslivec ké sdružení, Čes ký za hrád kář ský svaz, ob čan ské
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sdružení Yachtclub Pasohlávky, Obecní úřad Pasohlávky
a Pizzerie Kometa.
Všem patří veliké poděkování ať už za osobní účast nebo
finanční zabezpečení bezproblémově proběhlého dětského
dne.
Pasohlávský zpravodaj

Výlet do brněnské haly BONGO

Poděkování

Všichni jsme se těšili už spoustu dnů dopředu. Ve středu 6. června 2012 nás
autobus odvezl do brněnské haly BONGO. Páni, to bylo něco pro nás! Trampolíny, skluzavky, labyrinty, skákací lana, nafukovací hrady a dokonce drak, který
nás co chvíli uvěznil ve své velké červené nafukovací tlamě! Nikdo z nás se ho
ale nebál. Vyzkoušeli jsme si všechny atrakce, i ty, které vypadaly hodně náročné. Jen obě paní učitelky měly trochu potíže - to když nás po dvou hodinách
dovádění svolávaly k odjezdu. Moc se nám tam totiž líbilo!

MŠ děkuje rodině Habáncové
za dár ko vý po u kaz na část ku
500 Kč.

ZŚ a MŠ

Jedeme na výlet!
Na výlet do westernového městečka v Boskovicích jsme se už několik
dní předem těšili. Již ráno se na nás
usmívalo sluníčko. Bylo jasné, že výprava za dobrodružstvím může začít.
Kromě indiánů, pistolníků a šerifa
jsme měli jedinečnou příležitost vidět,
co všechno se dokáže naučit kůň. Někteří z nás si vyzkoušeli střelbu z luku,
jízdu na koni a dokoce i rýžování zlata.
Odjížděli jsme spokojeni a náležitě
unaveni.
Závěrem chceme poděkovat OÚ Pasohlávky za úhradu cestovného.
Žáci 1. D, 2.D,

Vydání prvního
občanského průkazu

Učíme se německy
"Učíme se německy" - a jde nám to docela dobře!
O tom se mohli přesvědčit všichni rodiče, kteří se sešli 29. května 2012 v naší
mateřské škole. Děti spolu se svým lektorem němčiny Petrem Smíškem si už třetím rokem hrají, povídají, cvičí a vyrábějí. Vždy jedno dopoledne v týdnu. Po
krátké ukázce, kdy děti ukázaly rodičům, co už v cizím jazyce zvládají, se všichni
pustili do společného tvoření. Poskládat loď z papíru? To není právě jednoduchá
věc - maminky i tatínkové se tak vraceli do dětských let. A jako malou upomínku
si každý odnesl vlastnoručně vyrobenou magnetku.
ZŠ a MŠ

Pasohlávský zpravodaj

Vydání prvního občanského
průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý
pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský
průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné
požádat o vydání občanského průkazu
nejdříve v den dovršení 15 let věku
tak, aby občanský průkaz byl vydán
bez správního poplatku, a nejpozději
do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak,
aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude
vyroben před dovršením 15 let a doba
jeho platnosti bude 5 let (občanům
starším 15 let se vydává občanský průkaz na dobu 10 let). Občan by také
musel zaplatit správní poplatek ve výši
50 Kč, protože by se jednalo o vydání
občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (dle Sazebníku správních
poplatků, který je přílohou zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan,
který nebude mít v den dovršení
15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
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Odpoledne, které nepatřilo pouze dětem
Mezinárodní den dětí se v mnoha světových zemích slaví prvního
června. Tento svátek vznikl v roce 1950 a má upozorňovat světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí.
V naší obci se letos dětský den slavil v sobotu druhého června. Na
rozdíl od minulých let, kdy se odehrával v prostoru Ovčárny, letos se
hry a soutěže uskutečnily v prostoru u kabin za hřištěm a v prostoru
Yachtclubu.
Pro děti i ostatní návštěvníky tu byly připraveny soutěže v podobě
skoku v pytli, běhu na gumě či hodu na bojku. Zájemci si také mohli zastřílet ze vzduchovky, snažit se
poznat zvěř nebo
se projít po laně.
Velmi atraktivní byla také
mož nost p rojížďky na plachet ni ci nebo
v mo to ro v ém
člunu, z čehož
měli větší radost
spíše dospělí než
děti. Ty naopak
byly nejvíce nadšené z malování na obličej, takže za chvíli po hřišti běhalo hned několik spidermanů, motýlků či květinových víl. Během odpoledne dorazila i orientální tanečnice, která své taneční umění
předváděla s hadem obtočeným kolem krku. Děti pak měly možnost se
s hadem nejen vyfotit, ale také si ho pohladit.
Na závěr dne, přesněji ve dvaadvacet hodin, byl u Yachtclubu připraven velký ohňostroj, který byl tou správnou tečkou za příjemným odpolednem, kterému přálo i slunečné počasí.
Simona Jelénková

Cestování dětí do zahraničí - výroba cestovních dokladů
V souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., zákona
o cestovních dokladech, která byla provedena zákonem
č. 197/2010 Sb., došlo k tomu, že od 1. července 2011 se
nemohou zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů
a musí mít svůj cestovní doklad. V této novele je také usta novení, kte ré zce la ruší § 7 zákona č. 329/1999, které zní :
"Po kud byl zá pis občana v cestovním dokladu jeho rodiče
pro veden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvede ném datu tento občan pře kročit hranice bez vlastního ces tov ního dokladu s rodičem, v jehož ces tovním dokladu je
zapsán, nejpozději do 26. červ na 2012. Zápis občana
v cestovním dokla du jeho rodiče, který byl proveden pře de dnem 1. čer vence 2011, pozbý vá platnosti dnem 26.
června 2012."
Z výše uvedeného vyplývá, že od 26. června 2012 musí
mít všechny děti cestující do zahraničí svůj cestovní doklad.
Novela zákona zapříčinila také to, že se při vyřizování dokladů na městském úřadě tvoří fronty, které jsou způsobeny
hlavně tím, že na podání žádostí o vydaní e-pasu a e-OP
máme jen jednu kabinku, kde se tyto žádosti zpracovávají.
Druhou kabinku do Pohořelic bohužel nedostaneme: zapr-
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vé jsme malý správní obvod a zadruhé ministerstvo vnitra
na nové kabinky nemá peníze. Fronty se tvoří hlavně v dopoledních hodinách a potom odpoledne po třetí hodině,
mezi jednou a třetí hodinou odpolední takový zájem o vydání do kla dů není. Do po ru ču je me tedy žada te lům
využívat i tuto dobu.
Výroba nového pasu trvá asi 3 - 4 týdny, čekací lhůta nesmí překročit zákonem stanovenou dobu 30 dnů. Pas pro
dítě stojí stokorun a platnost má na pět let. Kdo se chystá na
dovolenou jen do zemí EU, tomu postačí vyřídit si pro dítě
mladší patnácti let občanský průkaz. Ten vyjde na padesát
korun, má platnost také pět let a zákonem stanovená doba na
vyřízení žádosti je také 30 dnů.
Žádat jde i o takzvaný rychlopas ("BLESK"). Ten je
možné vyrobit dle zákona ve lhůtě do patnácti dnů. Většinou je ovšem k vyzvednutí do tří dnů od podání žádosti. Dospělí starší patnácti let za něj zaplatí 1.500 Kč, osoby mladší
pak 1.000 Kč. K žádosti je nutno přiložit dvě fotografie
a doklad má platnost jen šest měsíců.
Ing. Zdeněk Blecha
vedoucí Odboru vnitřních věcí
Pasohlávský zpravodaj

Program letního kina ATC Merkur Pasohlávky
Červenec 2012
1. 7.

Šéfové na zabití (Horrible Bosses) - komedie/krimi, 98 min

2. 7.

Nepřítel pod ochranou (Safe House) - akční/mysteriozní, 115 min

3. 7.

Muži v naději - komedie, 110 min

4. 7.

Mission Impossible - Ghost Protocol - akční/thriller, 133 min

5. 7.

Pařba v Bangkoku (Hangover Part II) - komedie 103 min

6. 7.

Šmoulové (Smurfs) - animovaný/rodinný/komedie, 103 min

7. 7.

Auta 2 (Cars 2) - animovaný, 103 min

8. 7.

Tohle je válka! (This Means War) - akční/komedie/romantický, 96 min

9. 7.

Kontraband (Contraband) - thriller/krimi/akční/drama, 110 min

10. 7.

Čtyři slunce - drama/komedie, 105 min

11. 7.

Bitevní loď (Battleship) - akční/scifi, 131 min

12. 7.

Johnny English se vrací (Johnny English Reborn) - akční/komedie, 101 min

13. 7.

Muži v naději - komedie, 110 min

14. 7.

Obřad (Rite) - horor/drama/thriller, 112 min

15. 7.

Tintinova dobrodružství (Adventures of Tintin) - animovaný/dobrodružný, 107 min

16. 7.

Šéfové na zabití (Horrible Bosses) - komedie/krimi, 98 min

17. 7.

Perfect Days - I ženy mají své dny (Perfect Days) - komedie, 108 min

18. 7.

Twilight sága: Rozbřesk (Twilight Saga: Breaking Dawn)
- dobrodružný/drama/fantasy, 111min

19. 7.

Sherlock Holmes: Hra stínů (Sherlock Holmes: A Game of Shadows)
- krimi/dobrodružný/mysteriozní, 129 min

20. 7.

Pařba v Bangkoku (Hangover Part II) - komedie, 103 min

21. 7.

Kocour v botách (Puss in Boots) - animovaný, 90 min

22. 7.

Poupata - sociální drama, 94 min

23. 7.

Harry Potter a Relikvie smrti 2. část (Harry Potter and the Deathly Hallows)
- dobrodružný/drama/rodinný/fantasy, 130 min

24. 7.

Čtyři slunce - drama/komedie, 105 min

25. 7.

Alvin a Chipmunkové 3 (Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked)
- animovaný/rodinný/komedie, 87 min

26. 7.

Ošetřovatel (Zookeeper) - komedie/rodinný/romantický, 104 min

27. 7.

Obřad (Rite) - horor/drama/thriller, 112 min

28. 7.

Johnny English se vrací (Johnny English Reborn) - akční/komedie, 101 min

29. 7.

Ocelová pěst (Real Steel) - akční/drama/scifi, 127 min

30. 7.

Tohle je válka! (This Means War) - akční/komedie/romantický, 96 min

31. 7.

Prci, prci, prcičky: Školní sraz (American Pie: Reunion) - komedie/romantický, 113 min

* začátek ve 21:30
!!!!Změna programu vyhrazena!!!!
Letní kino je v rámci celodenního vstupného nebo zvýhodněného odpoledního vstupného.
Pro ubytované hosty zdarma!
Pasohlávský zpravodaj
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Program letního kina ATC Merkur
Srpen 2012
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

Muži v naději - komedie, 110 min
Nepřítel pod ochranou (Safe House) - akční/mysteriozní, 115 min
Rodina je základ státu - drama, 103 min
Obřad (Rite) - horor/drama/thriller, 112 min
Sherlock Holmes: Hra stínů (Sherlock Holmes: A Game of Shadows)–
- krimi/dobrodružný/mysteriozní, 129 min
Šéfové na zabití (Horrible Bosses) - komedie/krimi, 98 min
Tintinova dobrodružství (Adventures of Tintin)
- animovaný/dobrodružný, 107 min
Pařba v Bangkoku (Hangover Part II) - komedie, 103 min
Mission Impossible - Ghost Protocol - akční/thriller, 133 min
Čtyři slunce - drama/komedie, 105 min
Harry Potter a Relikvie smrti 2. část (Harry Potter and the
Deathly Hallows) - dobrodružný/drama/rodinný/fantasy, 130 min
Kamarád taky rád (Friends with Benefits) - komedie/romantický,
109 min
Šmoulové (Smurfs) - animovaný/rodinný/komedie, 103 min
Bitevní loď (Battleship) - akční/scifi, 131 min
Kocour v botách (Puss in Boots) - animovaný, 90 min
Twilight sága: Rozbřesk (Twilight Saga: Breaking Dawn)
- dobrodružný/drama/fantasy, 111min
Perfect Days - I ženy mají své dny (Perfect Days) - komedie, 108 min
Auta 2 (Cars 2) - animovaný, 103 min
Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka - komedie, 104 min
Obřad (Rite) - horor/drama/thriller, 112 min
Poupata - sociální drama, 94 min
Čtyři slunce - drama/komedie, 105 min
Šéfové na zabití (Horrible Bosses) - komedie/krimi, 98 min
Sherlock Holmes: Hra stínů (Sherlock Holmes: A Game of Shadows)
- krimi/dobrodružný/mysteriozní, 129 min
Muži v naději - komedie, 110 min
Pařba v Bangkoku (Hangover Part II) - komedie 103 min
Alvin a Chipmunkové 3 (Alvin and the Chipmunks:
Chip-Wrecked) - animovaný/rodinný/komedie, 87 min
Bitevní loď (Battleship) - akční/scifi, 131 min
Prci, prci, prcičky: Školní sraz (American Pie: Reunion)
- komedie/romantický, 113 min
Signál - komede/drama, 115 min
Kocour v botách (Puss in Boots) - animovaný, 90 min

* začátek ve 21:00
!!!!Změna programu vyhrazena!!!!
Letní kino je v rámci celodenního vstupného nebo zvýhodněného
odpoledního vstupného.
Pro ubytované hosty zdarma!

Společenská
kronika
Jubilanti červenec - srpen

Jančíková Anna
86 let
Zelenáková Rozálie
76 let
Novotný Zdeněk
75 let
Novák František
74 let
Binderová Marie
72 let
Šalplachta Jindřich
71 let
Vašková Ludmila
70 let
Úradníková Anna
68 let
Suchá Zdeňka
67 let
Adamík Jan
64 let
Pokorná Naděžda
63 let
Urbánek Vítězslav
62 let
Golejová Alena
55 let
Pinkava Josef
55 let
Plšková Růžena
87 let
Plotzová Drahomíra
86 let
Vašek Vladimír
76 let
Bracek Jaroslav
70 let
Moravec Karel
69 let
Bracek Pavel
64 let
Štolfová Jiřina
64 let
Bezeková Jana
64 let
Ingr Miroslav
63 let
Mikulášková Ludmila
62 let
Čermáková Marie
62 let
Fajmon Stanislav
61 let
Zedníčková Marie
55 let
Všem jubilantům přejeme štěstí,
zdraví a spokojenost.

Narození

28. května se manželům Janě
a Kamilovi Krňávkovým narodil syn
Kamil.
12. 6. 2012 se manželům Miroslavě a Pavlu Procházkovým narodil syn
Pavel.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malého Kamilka a Pavlíka vítáme mezi nás.

Svatba

Dne 2. června si řekli své “ano“
Michaela Mrkvicová a Jiří Kolozsi.
V sobotu 23. 6. uzavřeli manželství
Nikola Jelénková a Pavel Hanáček.
Novomanželům blahopřejeme.
Alena Slabá
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