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Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. až 11. října 2014 proběhly po celé naší republice volby do obecních zastupitelstev. A nejinak tomu bylo i v naší obci. Součástí voleb v Pasohlávkách navíc bylo
i místní referendum, které se tu konalo vůbec poprvé v historii (výsledky referenda byly
uvedeny v minulém čísle zpravodaje). Do zastupitelstva obce se volilo celkem patnáct zastupitelů. V letošních volbách mohli obyvatelé vybírat kandidáty z celkem pěti kandidátních
stran. Nutno podotknout, že boj o voliče byl opravdu urputný a samotným volbám předcházela i tvrdá volební kampaň plná osobních útoků. Všichni voliči mají právo volby a podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodli o výsledcích takto:
Kandidátka
1
2
3
4
5

Název strany
Sdružení mladých pro Pasohlávky
Moravané
Křesť. Demokr. Unie - Čs. Str. lid.
Úsvit přímé demokracie
Komunistická str. Čech a Moravy

Počet
hlasů
627
3 286
719
665
550

Počet
hlasů v %
10,72
56,19
14,18
11,37
9,40

Počet
mandátů
1
9
2
2
1

Celkový počet oprávněných voličů byl 611, vydaných obálek bylo 421. Volební
účast činila 68,90 %. Počet platných hlasů byl 5 847.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni následující kandidáti:
Kandidát
Jan Duda
Tomáš Ingr
Martina Dominová. DiS.
MVDr. Miroslav Sedlák
Rostislav Dubš
Bc. Stanislava Šnepfenbergová
Vladimíra Binderová
Miroslav Osika ml.
Roman Mikulášek
Hana Mašková
Ing. Václav Eliáš
Dušan Ferby
Vladimír Barnek
Mgr. Zdeněk Kupsa
Ing. Alena Mandáková

Kandidátní strana
Sdružení mladých pro Pasohlávky
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Křesť. Demokr. Unie - Čs. Str. lid.
Křesť. Demokr. Unie - Čs. Str. lid.
Úsvit přímé demokracie
Úsvit přímé demokracie
Komunistická strana Čech a Moravy

Počet
hlasů
110
355
283
283
250
247
237
235
188
191
149
101
58
56
155

Pořadí
zvolení
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
1

Ve středu 5. 11. 2014 se od 18.00 hod. konalo v místním kulturním domě ustavující
zastupitelstvo, na kterém zvolení kandidáti složili slib a stali se oficiálními členy zastupitelstva obce v následujícím čtyřletém volebním období. Poté zastupitelé volili
starostu a místostarostu obce. Ještě před samotnou volbou starosty vystoupil se svým
prohlášením dosud platný starosta obce pan Tomáš Ingr. Uvedl zde, že již nechce kandidovat na funkci starosty a také přítomným sdělil důvody, které ho k tomuto rozhodnutí
dovedly (prohlášení najdete v tomto čísle zpravodaje). Poté se přešlo k samotné volbě
starosty a místostarosty obce. Novou starostkou Pasohlávek se stala Martina Dominová,
DiS. a novou místostarostkou obce byla zvolena Ing. Alena Mandáková.
Závěrem nezbývá nic jiného, než poděkovat zastupitelům, kteří hájili zájmy občanů
v předešlém volebním období, stejně tak i odstupujícímu panu starostovi Ingrovi a novému vedení obce popřát mnoho šťastných rozhodnutí, pevných nervů a hlavně
spokojených občanů.
Bc. Simona Jelénková

Představení
nové starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se Vám představila
a napsala pár krátkých vět. Jmenuji se
Martina Dominová, je mi 44 let, jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. V roce 1989
jsem odmaturovala na Gymnáziu v Mikulově a v roce 2006 jsem ukončila i dálkové
studium při zaměstnání na Veřejně správní akademii v Brně. Do zaměstnání jsem
nastoupila po mateřské dovolené v roce
1995 do autokempu Merkur, kde jsem
pod obcí pracovala jako administrativní
pracovnice až do roku 2010, kdy jsem
byla zvo le na mís tosta rost kou obce.
A v letošních podzimních komunálních
volbách jsem byla 5. listopadu zvolena do
funkce starostky.
Chtěla bych tímto poděkovat vám, občanům, za důvěru, kterou jste projevili ve
volbách do zastupitelstva obce, a kolegům zastupitelům za projev velké důvěry,
kterou mi touto volbou projevili. Jejich
důvěra je pro mě novou výzvou a novým
závazkem, který bude z mé strany a za
všech okolností zodpovědně a svědomitě
plněn.
Také bych tímto ještě jednou chtěla
poděkovat všem členům minulého zastupitelstva a rady obce, především pak panu
Ingrovi, končícímu starostovi, za dobře
odvedenou práci minulého volebního období, která byla prezentována v říjnovém
vydání zpravodaje, a že bylo čím se
chlubit.
Uvědomme si, že nejde jen o chvilkové rozdělení pravomocí, ale o dlouhé
4 roky života nás všech. Řízení obce je
týmová práce a já pevně věřím, že jsme
připraveni po tyto následující čtyři roky
táhnout, každý podle svých možností
a schopností, za jeden provaz a jedním
směrem. Oprostěme se, prosím, od válek,
které nepřináší prospěch nikomu z nás.
Těším se na konstruktivní spolupráci se
všemi zastupiteli a celému novému zastupitelstvu obce pak přeji, aby se nám za
čtyři roky podařilo splnit programové
cíle a mohli tak celé pasohlávské veřejnosti složit účty naší společné čtyřleté
práce.
Martina Dominová

Okénko odcházejícího starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi sdělit vám své odůvodnění k rozhodnutí dále nepokračovat ve funkci starosty obce Pasohlávky.
Po velmi pečlivém a dlouhém uvažování jsem se rozhodl již
opětovně nekandidovat na pozici starosty obce. Vím, že pro mnoho občanů je mé rozhodnutí zklamáním, přesto jsem velmi vážně
zvažoval, zda další 4 roky svého života obětuji energii pro všechny
občany a další osoby, se kterými se jako starosta musím setkávat.
Ať si každý říká, co chce, funkce starosty obce je jak časově,
tak i psychicky velmi náročnou profesí. A to hlavně v naší obci.
Nikdo nemůže porovnávat naši obec s jinými obcemi naší velikosti. Pasohlávky jsou zcela na jiné úrovni, než obce se srovnatelným
počtem obyvatel. Ať už z hlediska rozpočtu, kdy máme 3 - 4 krát
vyšší rozpočet než jiné obce naší velikosti, ale i z důvodu administrativ ních. Čím více finan cí je k dispozici, tím je vyšší
administrativa - dělá se více zakázek a řeší se plno dalších
záležitostí. A to s velmi podobným personálním aparátem, jaký
mají jiné obce naší velikosti a nikoliv s personálním aparátem, který by odpovídal rozpočtu obce. Jsem přesvědčený, že naše obec
bude v budoucnu potřebovat daleko více úřednických zaměstnanců, aby se dalo vše zvládat a starosta opravdu řešil koncepční
záležitosti a nemusel řešit přebujelou administrativu, která vládne
této zemi. Když starosta řeší hlavně administrativu, nemá čas řešit
koncepční záležitosti a nemá čas jezdit po jednáních. Pro naši obec
však mu sí me mít sta rostu, kte rý ne bu de úřed níkem, ale
manažerem. Jak jsem od některých občanů zaslechl, že v minulém
volebním období nebyl starosta často na úřadě. Ano, musím jim dát
za pravdu. Jezdil jsem různě po jednáních a vyjednával nejvhodnější podmínky pro naši obec. Taktéž záležitosti dotací: jestli si někdo
myslí, že dotace k nám samy přijdou, tak se velmi mýlí. Kvůli získání jediné dotace je nutné absolvovat mnoho jednání a mnoho
úřednického papírování. Pokud si někdo myslí, že by měl starosta
sedět na úřadě, tak taky musí počítat s tím, že z úřadu toho moc pro
obec nevyřídí. A já jako osoba jsem ve dnech jezdil po jednáních
a po večerech a víkendech dělal papírovou práci.
Ale abych planě nepsal, vrátím se k důvodům, které mne vedly k rozhodnutí dále nebýt starostou naší obce.
Po osmi letech ve funkci starosty cítím určité vyčerpání a částečné vyhoření. Pokud bych např. přirovnal sebe k žínce, tak si
představte vymáčknutou žínku - tak se asi cítím.
Dalším důvodem, proč již starostu v současnosti nehodlám dělat je to, že jako starosta musím jednat i s lidmi, se kterými bych se
v soukromém životě nikdy setkávat nemusel a když bych se setkal,
tak bych je velmi rychle poslal k šípku a dále se s nimi nesetkával.
Bohužel funkce starosty je v současnosti spíše za trest, než za odměnu. Na starostu chodí někteří lidé řvát a vybíjet si jejich depresi,
popř. nespokojenost s jejich životem. Já nejsem hádací typ a každý
takový výpad mi postupně ubíral energii a chuť tuto funkci dále vykonávat. Lidé by si měli uvědomit, že starosta nemůže vyhovět
každému a pokud zájem většiny obyvatel převládá nad zájmem jednotlivce, musí starosta hájit zájem většiny.
Jedním z dalších důvodů je zcela špatně nastavený systém
v této zemi. Jsem přesvědčený, že naše země by si zasloužila zcela jinou politickou reprezentaci, která bude hájit zájmy svých
občanů a nikoliv zájmy určitých vlivných či lobbistických skupin. Jako starosta jsem nucený tento systém podporovat, i když to
jde kolikrát proti mému přesvědčení. Pokud bych se systému postavil, dostal bych Pasohlávky do takové pozice, že by s námi
nikdo nejednal a Pasohlávky by byly ve vyjednávání zcela odsunuty na okraj. To by se týkalo i dotací. V takto nastaveném
systému se dotace nezískávají pro dobrý nápad, ale funguje to
hlavně po politické úrovni. A já jsem se dostal do stádia, kdy
jsem si řekl dost. Proč mám stále postupovat proti svému přesvědčení a tento systém proti své vůli podporovat? A než, abych
v následných 4 letech ubližoval svým jednáním Pasohlávkám
tím, že bych říkal pravdu o systému, raději opustím funkci starosty. Bohužel jsem zjistil, že sám člověk nemůže změnit celý
systém. A bohužel občané této země nadále volí ty stejné strany
a ty stejné politiky. Chápu, že pro běžného občana je velmi těžké
rozpoznat, který z politiků je slušný a který je gauner. Tak stejně
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se to těžko poznává i u politických stran. Jsem přesvědčený
o tom, že pokud se nezmění systém, nikdy v této zemi nebude
dobře. A bohužel tím se stává, že slušní lidé raději politiku opustí, protože si vyhodnotí, že toho sami moc nedokáží. Pak však
uvolňují místo lidem, kteří se chtějí dostat ke korytům. Bohužel
však ne v zájmu většiny občanů, ale spíše pro svůj vlastní
prospěch. Tito lidé umí svůj záměr velmi dobře skrývat a snaží se
mást občany.
Určitým vodítkem pro občany může být to, kdo chce rozvíjet,
ať už na obecní či na státní úrovni, referenda. Referendum je nástrojem přímé demokracie. Kdo se staví proti referendu, je to
určitým signálem, že nechce, aby o zásadních záležitostech rozhodovali sami občané. Proč pak asi? Myslí si, že občané jsou stáda
tupců? Nebo mají strach, že by se občané mohli naučit využívat referenda, převzít za své životy ve společnosti určitou zodpovědnost
a tím přivírat vrátka nekalým zájmům určitých jedinců? Já naopak
budu jako zastupitel prosazovat u zásadních otázek vypsání referend. Je velmi lehké říkat, proč by měli občané sami rozhodovat,
když si zvolili své zástupce. Jenže u zásadních věcí by měli opravdu ob ča né roz ho do vat for mou re fe rend. Proč ne chá vat
odpovědnost a případnou nespokojenost s výsledkem na zvolené
zástupce? Protože je potom jednoduché hodit vinu na druhé a nikoliv si nést odpovědnost sám za sebe. Rád bych, aby se referend
účastnilo cca 80% voličů a sami občané si zvolili, co v dané oblasti
chtějí. To je pro mne demokracie. Většinovým systémem si sami
lidé vyberou, co chtějí.
I když jsem byl napadán, že nebydlím v Pasohlávkách, tak
jsem od narození a do smrti budu duší občanem Pasohlávek a vždy
budu hájit zájmy obyvatel obce. Myslím si, že jsem za 8 let ve
funkci starosty udělal mnoho práce, ale také mnoho chyb. Když
bych použil heslo - kdo nic nedělá, nic nepokazí, tak mohu říct, že
je tomu opravdu tak. Pokud bych nedělal nic, nedělal bych ani
chyby. Čím více toho však člověk dělá, tím je vyšší pravděpodobnost udělání nějaké chyby či chyb. Jsme však lidské bytosti
a neznám člověka, který by chyby nedělal. Chyby děláme proto,
abychom se ve svém životě poučili a měli možnost chyby napravit.
Člověk si však z každé chyby musí vzít ponaučení a neměl by tu
samou chybu udělat znovu. Pokud se člověk z chyby nepoučí, neposune se ve svém vývoji dál. Já jsem nesmírně vděčný za poznání
ve funkci starosty a zároveň se velmi omlouvám za chyby, které
jsem za 8 let ve funkci starosty udělal. Taktéž však musím sdělit, že
jako starosta jsem zavedl účast starosty na vítání občánků, na posledním rozloučení s našimi spoluobčany, účastnil jsem se většiny
kulturních či společenských akcí, na které jsem byl pozván. A pokud byl jakýkoliv problém, byl jsem k dispozici - pokud jsem
k dispozici nebyl, řešila to paní místostarostka. Tudíž si nemyslím,
že to na obci nějak špatně fungovalo.
Věřím, že i když již nekandiduji na post starosty, budou mít
Pasohlávky nové vedení obce, které bude v započatém rozvoji
pokračovat. Jsem připravený novému vedení obce nadále vypomáhat a radit - pokud o to však bude mít zájem. Nejsem ten typ
člověka, že bych za sebou práskl dveřmi a nechal Pasohlávky napospas. Samozřejmě bude záležet na nově zvoleném vedení
obce, zda bude chtít se mnou spolupracovat či nikoliv.
Chci popřát Pasohlávkám, aby nové vedení obce dělalo minimum chyb - jsem připraven pomáhat, aby se neopakovaly chyby,
kterými jsme již prošli. Ve funkci zastupitele budu nadále hájit zájmy většiny obyvatel. Všem lidem přeji, aby si uvědomili, že jako
lidské bytosti jsme předurčeni ke spolupráci a nikoliv k bojům
a různému napadání. Pokud budeme ubližovat druhým a dělat jim
naschvály, vždy se nám to vrátí a nebudeme žít šťastný život.
Závěrem bych rád všem sdělil, že opravdu potřebuji načerpat
energii. Nikdy neříkám nikdy a proto i nyní veřejně sděluji, že
pokud načerpám nové síly, budu mít např. za 4 roky chuť do toho
jít a občané mi opětovně dají důvěru, nezavírám dveře možnosti
opět vzít břímě starosty obce a nadále jako starosta obce pro
Pasohlávky pracovat.
Děkuji všem za důvěru, kterou jste nám svými hlasy dali,
a omlouvám se těm, kteří jsou nyní zklamáni mým rozhodnutím.
Tomáš Ingr
Pasohlávský zpravodaj

Z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 29. 10. 2014
RO schvaluje:
- kácení stromů dle předloženého návrhu v celkovém počtu
13 ks stromů na území obce. Důvodem kácení jsou - realizace zakázky na stavbu mokřadů, narušování povrchu cyklostezky (zvedání asfaltu) a nebezpečí úrazu či majetkové
újmy,
- uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a společností Mušov - Brána do
římské říše, o. p. s., ve výši 80 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku
bylo schválenou ZO,
- uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky
a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., při realizaci
stavby "Mokřady Pasohlávky".
RO po projednání žádosti společnosti WILD park s. r. o., Špitálka 8, 602 00 Brno, požaduje pro vydání konečného stanoviska
k předmětné žádosti doložení situačního výkresu, kde bude zakresleno, kudy povedou případné inženýrské sítě k předmětné
stavbě vinotéky, dále z hlediska hygienických požadavků, kde
bude umístěna nádrž na vodu a nádrž na odpadní vodu. Vzhledem k tomu, že obec plánuje v předmětném území budovat/rekonstruovat cyklostezku a doprovodné chodníky, žádáme
o doložení, kam přesně budou odváděny dešťové vody, protože
na pozemky obce toto není možné.
RO nesouhlasí na základě žádosti M. Č. s pronájmem části
pozemku p. č. 5161 v k. ú. Mušov. V předmětné lokalitě obec pozemky nepronajímá k rekreačním účelům.
RO souhlasí na základě žádosti J. K. s přeložením vodovodní
přípojky ke stavbě restaurace U Raka v autokempu Merkur.
Žadatel/stavitel musí požádat o stavební povolení na vodovodní
přípojku také na dotčeném stavebním úřadu.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 10. 11. 2014
RO schvaluje:
- Jednací řád Rady obce Pasohlávky dle předloženého návrhu,
- dodatek č. 1 ke spisovému a skartačnímu řádu pro Obecní
úřad Pasohlávky. Doplnění skartačního řádu si vyžádala
změna pravidel v souvislosti s poskytováním dotací, kdy
obec na tuto skutečnost byla upozorněna při kontrole na
poskytnutou dotaci z Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod. Spisy týkající se dotovaných akcí
musí být nově archivovány 10 let,

- vyplacení odměny starostovi obce při skončení funkčního
období dle § 75, zákona č. 128/2000 Sb., a to formou jednorázové výplaty,
- na základě žádosti Českého svazu žen Pasohlávky bezplatný
pronájem kulturního domu pro pořádání Babských hodů dne
15. 11. 2014 a na setkání seniorů dne 22. 11. 2014. Náklady
spojené s úhradou energií za spotřebu na Babské hody budou zaplaceny v hotovosti do pokladny obecního úřadu, pro
setkání seniorů se tato úhrada promíjí. Současně se povoluje
výjimka z nočního klidu při zábavě dne 15. 11. 2014 do
03,00 hod. následujícího dne,
- vyhlášení výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku
na stavební práce "Rekonstrukce a doplnění veřejného
osvětlení se snížením jeho energetické náročnosti",
- termín a program jednání Zastupitelstva obce Pasohlávky
dne 26. 11. 2014 v 18,00 hod.
RO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na základě
žádosti Římskokatolické farnosti Drnholec s ohledem na to, že
uvedené akce se účastní minimum občanů obce Pasohlávky.
RO bere na vědomí plnění rozpočtu za leden - říjen 2014.
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 5.11.2014
ZO schvaluje:
- tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady obce
postupem uvedeným předsedajícím. V ostatních případech
probíhá hlasování zvednutím ruky,
- volební komisi ve složení: M. Z., Z. Z. a A. Ch.,
- návrhovou komisi ve složení: Tomáš Ingr, MVDr. Miroslav
Sedlák, Ing. Václav Eliáš
- zvolení jednoho místostarosty
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
ZO zvolilo do funkce uvolněné starostky obce paní Martinu
Dominovou, DiS.
ZO zvolilo do funkce uvolněné místostarostky obce paní
Ing. Alenu Mandákovou.
ZO zvolilo do funkce neuvolněného člena rady obce: pana
MVDr. Miroslava Sedláka, pana Dušana Ferbyho a pana Romana Mikuláška.
ZO ukončuje činnost volební a návrhové komise.

Nový druh odpovědnosti v podnikání
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tento článek by měl být další drobnou
pochvalou "nové" právní úpravy. Vnímám, že panuje představa, že když někdo
podniká například prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, že v takovém pří pa dě nese od po věd nost za
závazky a dluhy této společnosti pouze
tato společnost a nikoliv již samotná fyzická osoba.
Ano, bylo tomu tak, nová právní úprava však rozšiřuje a prohlubuje odpovědnost statutárního orgánu (jednatele) společnosti velmi významným způsobem.
Pasohlávský zpravodaj

Může tedy nastat situace, kdy jednatel
společnosti bude za závazky společnosti
ručit vlastním majetkem, jako fyzická
osoba.
Zákon č. 90/2012 Sb. v § 68 stanoví,
že soud může na návrh insolvenčního
správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen
jejího statutárního orgánu ručí za splnění
jejích povinností, jestliže
a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a
b) člen nebo bývalý člen statutárního
orgánu obchodní korporace věděli nebo

měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného
hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.
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Nejstarší občanka naší obce
Dne 8. prosince 2014 se dožívá
100 let paní

Společenská
kronika

Marie Hájková.
Je to nejstarší občanka naší
obce.
Přejeme jí hlavně hodně, hodně
zdraví a rodinnou pohodu.

Vánoční jarmark a rozsvěcování stromu
První adventní neděli, tedy 30. listopadu 2014 proběhne v naší obci již tradiční
Vánoční jarmark, který je spojen i s rozsvěcováním vánočního stromu.
Program:
14.00: zahájení
14.05 - 14.45: Jarabáček z Drnholce
14.45 - 15.45: Cimbaltrio
16.00 - 16.30: Mamina Gospel
16.30 - 17.00: Děti z místní MŠ a ZŠ
17.00: Požehnání a rozsvícení stromu
Večer bude zakončen ohňostrojem.
Jarmark začíná ve 14.00 hod. a návštěvníkům zde budou k dispozici prodejní stánky
s nejrůznějším zbožím (vánoční ozdoby a hračky, občerstvení, svařené víno, koláčky
a další dobroty).
V kulturním domě bude probíhat výtvarná dílnička pro děti i rodiče, chybět nebude
ani Ježíškova pošta a možná přijde i Mikuláš.
Přijďte se všichni vánočně naladit a potěšit se předvánoční atmosférou.

Informace
Oznamujeme občanům, že v hlavní budově v ATC Merkur je umístěn bankomat Komerční banky.

Poděkování
ZOKSČM v Pasohlávkách děkuje občanům za volební hlasy a přízeň při volbách
do zastupitelstva obce. Zvolena byla ing. Alena Mandáková, která byla zvolena místostrostkou. Paní Mandákové přejeme hodně úspěchů.

Alena Slabá

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám touto formou poděkovat za naše Sdružení
mladých pro Pasohlávky za podporu ve volbách do obecního zastupitelstva, kterou
jste nám svými hlasy projevili. Díky vašim hlasům se za naše sdružení do zastupitelstva dostal pan Jan Duda. Věříme, že díky panu Dudovi se i nově zvolenému zastupitelstvu bude dařit i nadále prosazovat projekty ve prospěch obce a občanů Pasohlávek.
Děkuji Vám

Jan Zemánek

Dřevovýroba Perná nabízí
- levné palivové dřevo
- nařezané na malé kousky
- dovoz zajištěn

Tel.: 603 20 39 20

Jubilanti - prosinec
Vršková Božena
Šalplachtová Božena
Kalousek Jan
Osiková Emílie
Krejčiřík Jan
Krejčiříková Věra
Slancová Eva
Zemánek Jan
Adamíková Věra
Minařík Lubomír
Hojsák Ladislav
Třísková Růžena
Procházka Pavel
Strouhal Jaromír
Osika Miroslav

72 let
71 let
71 let
71 let
71 let
67 let
67 let
64 let
63 let
62 let
62 let
60 let
55 let
55 let
50 let

Jubilantům přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.

Narození
28. 10. se manželům Klaškovým
narodila dcera Alžběta.
3. 11. se Veronice Huszarové
a Markovi Urbánkovi narodil syn
Dominik.
10. 11. se Simoně Kališové
a Zdeňkovi Suchánkovi narodil syn
Zdeněk.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a Alžbětku, Dominička a Zdeněčka vítáme mezi nás.

Sňatky
1. 11. 2014 uzavřeli sňatek Tomáš Hanuška a Petra Potěšilová.
Novomanželům blahopřejeme.
Alena Slabá
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