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Jak to u nás vypadá
Začátek letošního roku byl ve znamení opravdu mrazivé-

ho počasí. I díky tomu jsme mohli opět oprášit brusle a vyu-
žít zamrzlou plochu nádrží. A  také jsme se mohli poko-
chat „ledovým královstvím“, které v naší obci zima vytvoři-
la. Na  začátku února pak po  dlouhé době napadla oprav-
du bohatá sněhová přikrývka, která však zase brzy roztála. 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět pozdra-

vila ze stránek Pasohlávského zpravo-
daje.

Příchod Nového roku nám přine-
sl zase po delším čase pocit, že víme, 
jak vypadá pořádná zima. Všechno 
pokryl sníh a ti nejmenší měli o zába-
vu postaráno. Také mnozí z  Vás měli 
tu možnost po delší době opět vytáh-
nout zimní brusle a zabruslit si na pře-
hradě. Někteří dokonce vytáhli za skle-
pů nebo půd běžky a  vyrazili do  sto-
py. Zkrátka pravé zimní opojení pro 
ty, kteří takové počasí umí využít pro 
sport nebo jiné volnočasové aktivity.

Ovšem tuhá zima s sebou nese dal-
ší nešvar. Spotřeba elektřiny k  tope-
ní stoupá a  nejen ta, také uhlí a  dře-
va, či jiných médií. Energetici jsou 
určitě spokojeni. Ne tak všichni obča-
né v naší obci. Každý z nás zajisté pře-
mýšlí, jak na topení ušetřit, a tak jsou 
mezi námi stále rodinné domy, ze kte-
rých se valí temný dým. V  této zimě 
na sebe ovšem každé nevhodné tope-
ní upozorňuje samo. Je to nepříjem-

né a  otravuje to okolí. Nikomu z  nás 
by nemělo být lhostejné zbytečné zne-
čišťování životního prostředí. Proč 
bychom si měli zimu takto zbytečně 
kazit?! Prosím Vás tedy, abyste se nad 
touto problematikou všichni zamys-
leli a  společně se snažme přesvěd-
čit i  ty, kteří stále ještě otravují naše 
ovzduší nevhodným topením, že se dá 
topit ekologicky, že naše vesnické čis-
té ovzduší může být stále příjemnější.

Dalším místem, kdy bychom mohli 
šetřit, je i třídění komunálního odpadu. 
Bohužel musím konstatovat, že v mezi-
ročním srovnání si naše obec pohorši-
la. Náklady na odpady se přepočítávají 
s ročním odstupem, a tak zatímco za rok 
2014 byly skutečné náklady na likvidaci 
odpadu na jednoho poplatníka 971 Kč, 
za rok 2015 se tato částka vyšplhala již 
na 1.279 Kč. Zastupitelstvo obce schvá-
lilo poplatek za  odpad ve  výši 500 Kč 
na poplatníka, a z této částky se odečí-
tají různé bonusy. A tak i když se někte-
ří z  nás snaží odpady maximálně tří-
dit, stále jsou mezi námi ti, co tu sna-
hu nemají. Obec proto ze svého roz-

počtu doplácí na  každého poplatníka 
částku, která pokrývá rozdíl mezi uhra-
zenou platbou a  skutečnými náklady. 
Je potřeba, aby si každý, kdo je přihlá-
šený  v systému ISNO, zkontroloval své 
údaje, které zde uvedl, a odpad tak i tří-
dil. Pokud má tedy někdo nahlášenou 
popelnici na  komunální odpad, musí 
veškerý takovýto odpad do této popel-
nice i ukládat a ne jej nosit do společ-
ných kontejnerů. To stejné platí i na tří-
děný odpad. Pokud to takto nečiníte, 
náklady se obci zvyšují.

A ještě krátké ohlédnutí za uplynu-
lým rokem 2016. Největším výdajem 
minulého roku byl nákup pozemků 
v areálu autokempu Merkur od Povodí 
Moravy s. p., který činil téměř 12 mili-
onů Kč. Dalším větším výdajem bylo 
zpevnění polní cesty v k. ú. Mušov, a to 
870 tisíc Kč. Na  odvádění a  čistěních 
odpadních vod obec vynaložila část-
ku 2,6 milionů Kč, do  školství na  pro-
voz místní MŠ a  ZŠ pak 1,16 milionů 
Kč. Občanům bylo poskytnuto na půjč-
kách z bytového fondu 340 tisíc Kč, zde 
ovšem občané mohli požádat i o více. 

Pasohlávky v obrazech

Okénko starostky
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Určitě stojí i  za  zmínku nově vybu-
dovaný chodník s  odpočívkami pro 
lavičky, který vyšel na 200 tisíc Kč, a to 
díky tomu, že jsme si jej dělali vlast-
ními silami. Rozpočtován byl na  260 
tisíc korun. Doufám, že rodiče uví-
tali i  nové prvky pro děti na  venkov-
ních hřištích, a  to za  budovou fi tness 
a  na  hřišti u  přístavu parníku. V  tom-
to trendu hodláme pokračovat i nadá-
le. Náklady za sběr a svoz odpadů stá-
ly obec bez mála 1 milion Kč, ovšem 
v  příjmech od  občanů bylo vybrá-
no 248 tisíc Kč. Dále byla dokončena 
půdní vestavba obecního úřadu, která 
nakonec vyšla na 2,96 milionu Kč, a to 
z  důvodů neočekávaných prací navíc 
(více podrobností najdete v dalším čís-

le zpravodaje). A  neposledním výda-
jem, který stojí za  zmínku, je odvod 
daní do  státního rozpočtu, které čini-
ly částku 3,5 milionů korun, a  dalších 
3,9 milionů korun daň z  příjmu obce, 
která ovšem po  zaúčtování do  výdajů 
prozatím zůstává příjmem obce. Stát 
ovšem uvažuje o  tom, že tuto výjim-
ku v  budoucnu hodlá změnit, a  chtěl 
by, aby tuto daň obce odváděly také 
do státního rozpočtu. Pokud k tomuto 
v  budoucnu přeci jen dojde, doufám, 
že to nebude moc brzy. Pro naši obec 
je to celkem významná částka. Podtr-
ženo a sečteno, za rok 2016 obec hos-
podařila takto: Příjmy – 40 590 666 Kč, 
Výdaje – 42 060 915 Kč. Obec měla k 31. 
12. 2016 na  bankovních účtech zůsta-

tek ve výši 11 017 390 Kč a dalších 15,8 
milionů Kč uložených v podílových lis-
tech ke zhodnocení.

V nejbližší době bude projednáván 
na zasedání zastupitelstva obce návrh 
rozpočtu na  rok 2017. Víme však, že 
na  plánovanou investiční akci, zasí-
ťování stavebních pozemků v  lokali-
tě „Pasohlávky – východ“ bude obec 
podle předběžného odhadu potřebo-
vat cca 20 milionů Kč bez DPH, kte-
ré právě pro toto střádáme. Ale to vše 
se dozvíte v  průběhu letošního roku, 
pokud budete sledovat dění na  zase-
dáních zastupitelstva obce.

Vše dobré v roce 2017 Vám přeje
Martina Dominová,

starostka obce

Na  základě usnesení představen-
stva akciové společnosti VaK Břeclav 
a. s. byly schváleny nové ceny vodné-
ho a stočného s účinností od 1. ledna 
2017 takto: 

•  Voda pitná (vodné)  43,70 Kč/m3 
(vč. 15 % DPH)

  Pro rok 2017 je cena stočného sta-
novena ve výši 28 Kč/m3. 

  Stočné můžete uhradit bezho-
tovostní formou na  účet obce č. 
6127651/0100, jako variabilní sym-
bol uvedete číslo 23212111, jako 
specifi cký symbol číslo domu, a  to 
do  30. dubna 2017. Platbu je také 
možné uskutečnit složením hoto-
vosti do pokladny na OÚ Pasohláv-
ky, a to do 28. dubna 2017.

•  Poplatek za  komunální odpad je 
splatný do 28. dubna 2017.

  Výši poplatku zjistíte po  přihlášení 
do ISNO systému, nebo vám ji sdělí 
na obecním úřadě. Odpady lze pla-
tit ve dvou splátkách, a to 50 % část-
ky do 28. 4. 2017 a zbývajících 50 % 
do 31. 10. 2017.

•  Poplatek za  psa je splatný do  31. 
března 2017. 

•  Výzva:
  Letošní Tradiční Anenské hody se 

uskuteční ve  dnech 22. – 23. čer-
vence 2017. Tímto žádáme všechny 
zá jemce, kteří by chtěli jít do  kro-
je, aby se nejpozději do  15. dubna 
2017 hlásili na OÚ Pasohlávky nebo 
na TIC Pasohlávky. Děkujeme. 

Letošní rok byl pro koledníky 
Tříkrálové sbírky obecně dost nároč-
ný. Chladné počasí, sníh, časté nemo-
ci. To všechno byly problémy, se kte-
rými se museli nějak poprat. Ale nám 
nakonec štěstí přálo a zrovna v nedě-
li 8. ledna, kdy jsme měli naplánovánu 
sbírku, se trošku oteplilo. Takže koled-
níci zvládli pochůzku bez vážnějších 
zdravotních následků. Není to samo-
zřejmost, že je někdo ochoten celé 

odpoledne v mraze chodit po vesnici. 
Proto patří našim koledníkům, zvlášť 
těm nejmenším, velký dík.

V tomto roce se nám podařilo vyko-
ledovat částku o  něco nižší než vlo-
ni. Ale i tak částka 16 713 Kč stojí za to. 
Celkem břeclavská Oblastní charita 
vybrala 2 704 340 Kč, což je částka, se 
kterou už se dá něco podpořit.

Výtěžek sbírky je určen na  pomoc 
nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí, a to zejména v našem regionu. 

Ti, kdo by rádi do sbírky přispěli, ale 
nebyli doma nebo si nechtěli nechat 
ujít jedinečnou příležitost zabruslit si 
na  přehradě, máme dobrou zprávu. 
Sbírku můžete podpořit také celoroč-
ně. Zasláním DMS ROK KOLEDA na čís-
lo 87 777 vám každý měsíc bude auto-

maticky odečtena částka 30 Kč, na kon-
to Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.

Ještě jednou jménem svým, jmé-
nem farnosti i  Oblastní charity Břec-
lav děkuji všem koledníkům, ale také 
vám všem, kteří jste přispěli jakouko-
liv částkou. Děkuji.

Lenka Ferbyová

Obecní úřad informuje

Poděkování
Jak je na jiném místě tohoto výtis-

ku uvedeno,  Pasohlávský obecní 
zpravodaj oslavil v  tomto roce své 
25. výročí vzniku. Jeho historie je 
dlouhá léta spojena se jménem paní 
Aleny Slabé. 

Členkou redakční rady se stala 
v  roce 1995. O  rok později převzala 
po svých předchůdcích – paní Anně 
Úradníkové a  panu Janu Zemano-
vi – vedení redakční rady a  stala 
se tak třetí šéfredaktorkou v  pořa-
dí. Tuto funkci zastávala celých 21 
let. Na konci loňského roku se však 
rozhodla své dlouholeté působení 
v obecním zpravodaji ukončit.

Nezbývá nám, než na tom to místě 
paní Aleně Slabé upřímně poděko-
vat za  její obětavou práci pro Paso-
hlávský obecní zpravodaj a  do  dal-
ších dní jí popřát hlavně pevné zdra-
ví, osobní spokojenost, klid a rodin-
nou pohodu.

Naše poděkování patří rovněž 
i paní Ludmile Šnepfenbergové, kte-
rá také v loňském roce ukončila své 
působení v redakční radě. I jí přeje-
me do budoucna pevné zdraví, hod-
ně štěstí a spokojenosti.

Členky redakční rady



Věřte, nevěřte! Náš Pasohlávský 
obecní zpravodaj v  únoru oslavil své 
25. narozeniny. U jeho zrodu stála paní 
Anna Úradníková. Přišla totiž na  za-
čátku roku 1991 s návrhem, že by bylo 
dobré informovat občany, kteří se z ja-
kéhokoliv důvodu neúčastnili zasedá-
ní zastupitelstva obce, o tom, co se zde 
projednávalo, o čem se rozhodovalo.

Postoj tehdejších zastupitelů obce 
v  této záležitosti však nebyl jednotný. 
Dokonce se ozývaly hlasy, že není dob-
ré vydávat tiskem, co se na zasedáních 
– ač veřejných – projednávalo, o  čem 
se diskutovalo. Vzhledem k tomu mu-
sela paní Úradníková svůj návrh v prů-
běhu roku několikrát opakovaně před-
kládat. Její snaha se dočkala naplně-
ní až po  dvanácti měsících, kdy ko-
nečně v  únoru 1992 vyšlo první číslo 
Pasohlávského obecního zpravodaje.

Celý výtisk byl psán na ručním psa-
cím stroji a  vešel se na  dvě stránky. 
V  úvodu prvního čísla bylo doslova 
uvedeno (jde o  přesný přepis bez ja-
kýchkoliv úprav):

„Vážení občané, 
pro vaši lepší informovanost 

o práci Obecního úřadu a dění 
v obci, začíná vycházet Pasohlávský 
obecní Zpravodaj. V závěru 
tohoto prvního čísla jsme pro vás 
připravili malou anketu, jejímž 
prostřednictvím můžete sami 
ovlivnit další osud Zpravodaje. 
Prosíme vás, a byste anketní lístek 
vyplnili a odevzdali jej do jednoho 
týdne na Obecním úřadě, nebo 
v MLK paní Úradníkové, která byla 
vydáváním Zpravodaje pověřena.

Náměty a připomínky 
ke Zpravodaji jsou vítány.“

Pro zajímavost uvedu i otázky, které 
prostřednictvím anketního lístku byly 
adresovány budoucím čtenářům 
zpravodaje:

1) Domníváte se, že by měl být 
Pasohlávský obecní ZPRAVODAJ 
vydáván pravidelně?

ANO NE NEVÍM

2) Pokud ano, jak často by měl 
být vydáván?

MĚSÍČNĚ JEDNOU ZA DVA 
MĚSÍCE

3) Zpravodaj by měl být 
občanům prodáván (za jakou 
cenu)?

Dáván zdarma (hradit z rozpočtu 
obce)

Jak byste odpověděli dnes, vážení 
čtenáři, kdyby Vám byly tyto otázky 
znovu položeny?

A  na  samotný závěr prvního dílu 
o  uplynulých 25 letech existence 
Pasohlávského obecního zpravodaje 
ještě pro úplnost vyjmenuji názvy 
ostatních rubrik – článků uvedeného 
prvního čísla:

„Z dávné minulosti naší obce“
„Obecní úřad informuje“
„Z činnosti MLK“
„Společenská kronika“
„Pozvání na Dny čínské kuchyně“ 

 Alena Mandáková

25 let zpravodaje
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Kdysi a dnes, aneb historická srovnání

Pos uďme současnou podobu čás-
tí naší obce s dobou dávno minulou.

Tímto vyzýváme občany, pokud 
vlastní fotografi e starých Pasohlávek 
a chtějí se o ně podělit se spoluobča-
ny, aby je doručili a  zapůjčili na  OÚ 
Pasohlávky. Děkujeme.

Kostel sv. Anny na  počátku minulého 
století.

Kostel sv. Anny dnes.

ZPRAVODA J str. 5
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Od  počátku letošního roku byl 
v  celostátních veřejných mediích vel-
mi často zmiňován mušovský kostel 
svatého Linharta. Neobvykle mrazi-
vé počasí této zimy totiž uzavřelo vod-
ní hladinu silným ledovým krunýřem, 
který lákal nejen k  projížďce na  brus-
lích, ale hlavně k vycházce k  této sak-
rální stavbě.

Osamocený kostel na ostrově upro-
střed střední nádrže vodního díla Nové 
Mlýny nezaujala novináře pro svou his-
torickou hodnotu či pro svůj zchátralý 
stav. Důvodem jejich pozornosti byly 
davy zvědavců, které po  zamrzlé hla-
dině proudily k  této památce. Střední 
nádrž je totiž významnou ptačí rezer-
vací zahrnutou v soustavě chráněných 
území Natura 2000. Po celý rok zde pla-
tí přísný zákaz vstupu. Ten je umožňo-
ván zcela výjimečně, a  to na  základě 
zvláštního povolení vydaného odbo-
rem životního prostředí Jihomoravské-
ho kraje. Přes hrozbu vysoké pokuty to 
však zmínění návštěvníci vůbec nere-
spektovali a ke kostelu se houfně vydá-
vali. Dokonce zde byly vidět i organizo-
vané skupiny s průvodcem.

Asi by se dalo s přimhouřením oka 
tolerovat, kdyby se někdo v  zimních 
měsících na  jedinou pozůstalou stav-
bu zatopené obce Mušov přišel zpo-
vzdálí podívat. Nechápu však ty jedin-

ce, kteří násilně odstraňují zámky 
a zábrany, které jsou tam nainstalová-
ny především z bezpečnostních důvo-
dů, aby uchránily nezvané návštěvní-
ky před možnými úrazy a již tak poni-
čenou stavbu před dalším poškozo-
váním, případně i  možným zříce-
ním. Stojí jim za  to, na  již počmára-
ných a poškrabaných zdech zanechat 
svůj podpis? Proč? Aby se zviditelni-
li? Aby po sobě zanechali „historickou 

stopu“? Kdyby každý z  těchto nezva-
ných návštěvníků raději přispěl třebas 
1 korunou do sbírky na záchranu této 
historicky vzácné stavby, udělal by 
mnohem významnější počin… a mož-
ná by se časem dočkal toho, že by sem 
mohl vstoupit zcela legálně a  potěšit 
se nejen uchovanou stavební památ-
kou, ale možná i  vystaveným svědec-
tvím o zaniklé obci a časech minulých. 

Alena Mandáková

 Mušovský kostel svatého Linharta
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První návštěva byla 14. února 
na Valentýna – svátek všech, kteří mají 
někoho rádi. Malým dárečkem, valen-
týnským srdíčkem, nebo přáníčkem 
dávají najevo svou lásku.

Ale kdo byl vlastně sv. Valentýn? 
Existuje hned několik verzí o  jeho 
původu i  minulosti. Jedna z  verzí: 
Valentýn byl knězem v  době císaře 
Klaudia. Tento panovník budoval vel-
mi silnou armádu. Vojákem se mohl 
stát jen svobodný muž, proto Klaudius 
vydal zákon, který zakazoval všechny 
sňatky. Valentýn byl v té době knězem 
v  kostele a  mimo to, že věřil v  Boha, 
věřil také v  lásku. Rozhodl se nedodr-
žovat nesmyslný Klaudiův zákon a dál 

oddával mladé zamilované páry. Jenže 
jednu noc císařovi vojáci vtrhli do kos-
tela a Valentýna zajali. Klaudius uvrhl 
Valentýna do  vězení. A  potom se sta-
lo něco velmi zvláštního. U jeho oken 
a  dveří se začaly shromažďovat dopi-
sy a  drobné dárečky od  těch, kterým 
pomohl. Dávali mu tím najevo, že věří, 
stejně jako on, v lásku.

A  proto i  my jsme se rozhodli, že 
na  sv. Valentýna obdarujeme nejmi-
lejšího člověka ve  svém okolí malým 
dárečkem, který sami vyrobíme.

Druhá návštěva dětí ze školní dru-
žiny byla na  masopustní pondě-
lí. Pod názvem „masopust“ se skrývá 
celé období od  Tří králů až do  začát-

ku postní doby, hlavně však poslední 
tři dny, jímž toto období končí. U nás 
na  Moravě se označuje jako fašank, 
fašinek, ostatky a někdy i karneval.

Takový malý karneval jsme si 
v knihovně udělali i my s dětmi. Vyro-
bili jsme si masky na  obličej. Každá 
maska znázorňovala nějaké zvířátko. 
Nakonec si děti pomocí gumičky mas-
ky připevnily na  obličej a  jejich úko-
lem bylo pantomimicky znázornit zví-
řátko, které vyrobily. 

Nálada v  knihovně byla opravdu 
karnevalová, všichni jsme se dosytos-
ti „vyblbnuli“.

Kratochvílová Alena
knihovnice

Osmnáctého ledna k  nám přije-
lo planetárium. Říkáte si, jak může 
planetárium cestovat? To přijede 
pán s  velkým balíkem, který rozloží, 
nafoukne a je to! My už jsme si v tom 
velkém stanu jen lehli a koukali naho-
ru, kde se promítaly hvězdy a hvězdič-
ky, a také veselá pohádka o zvířátkách 
a vesmíru.

Za další pohádkou jsme se na kon-
ci měsíce vydali autobusem do  Brna. 
V  loutkovém divadle „RADOST“ jsme 
prožívali napínavou cestu zvědavého 
slůněte Afrikou. Příběh plný veselých 
písniček se nám moc líbil. 

Učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky

Jak to u nás vyp adalo 
v lednu

Návštěva dětí ze školní družiny v knihovně

Mateřská a základní škola

Místní knihovna
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Již od listopadu se v zasedací míst-
nosti OÚ setkávají maminky se svými 
ratolestmi, a to každý čtvrtek od 10.00 
hod. 

Hlavní iniciátorkou těchto „sle-
tů“ byla Věra Strouhalová: „Jelikož se 
v loňském roce opravdu „urodilo“, co se 
týče miminek, přišlo mi fajn, kdyby se 
novopečené maminky měly kde setká-
vat, hlavně přes zimu, kdy se venku 
nedá trávit moc času.“ Další maminka, 

Hana Sirbová, dodává: „Dalším důvo-
dem je i  to, že si děti na  sebe mohou 
zvykat hned od  malička a  budou tak 
mít snadnější „přechod“, až půjdou 
do mateřské školky.“ Její slova potvrzu-
jí i další přítomné dámy.

Maminky zde většinou tráví asi 
hodinu týdně. Setkávají se zde děti 
ve  věku od  několika měsíců až do  tří 
let. „Moje Ema má deset měsíců a  je 
vidět, že ostatní děti na  ni mají klad-

ný vliv, je tu totiž mnohem hodněj-
ší“, připouští Sirbová a  zároveň dodá-
vá: „Naše setkávání má také praktické 
důvody. Dozvídáme se tu zkušenosti 
ostatních matek, týkající se například 
vaření pro děti, čistících prostředků, 
vyrábění apod.“. 

Na závěr by všechny maminky rády 
poděkovaly Obecnímu úřadu Paso-
hlávky za propůjčení prostor u. 

Simona Jelénková

DO MODERNÍ RESTAURACE KANČÍ BAŠTA V PASOHLÁVKÁCH
PŘIJMEME KOLEGY/KOLEGYNĚ NA PRACOVNÍ POZICE:

KUCHAŘ/KA                             ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

PŘÍLEŽITOST i pro BRIGÁDNÍKY 
V případě zájmu zasílejte životopisy na email: personalis  ka@yesforyou.cz

případně nás kontaktujte na tel. 724 412 943

CO OD VÁS OČEKÁVÁME: 
• vyučení v oboru
• praxe v oboru - výhodou
•  spolehlivost, samostatnost, ochotu 

pracovat, časovou fl exibilitu

CO VÁM NABÍZÍME: 
• zajímavé  fi nanční ohodnocení
• prémie dle kvality odvedené práce
•  možnost celoročního i sezónního zajištění 

práce v oboru
• možnost ubytování zdarma přímo v místě
• nástup možný od května, případně dohodou

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
• vyučení a praxe v oboru – výhodou
•  spolehlivost, samostatnost, ochotu 

pracovat 
• časovou fl exibilitu

CO VÁM NABÍZÍME:
• zajímavé fi nanční ohodnocení
• prémie dle kvality odvedené práce
•  možnost ubytování zdarma přímo 

v místě
•  nástup možný od května, případně 

dohodou
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ATC Merkur

Občané obce Pasohlávky mají 
od letošního roku vstup do ATC Merkur 
zdarma, vjezd pro 1 vozidlo je i nadá-
le zpoplatněn částkou 300 Kč. Podmín-
kou pro zajištění permanentního vstupu 
zdarma je trvalý pobyt v obci Pasohláv-
ky a vyřízení do 31. 3. 2017. Po tom-
to termínu bude permanentní vstup 
do ATC Merkur zpoplatněn částkou 200 
Kč/osoba nad 14 let, resp. 100 Kč/dítě 
5–13 let.

Na základě změny vstupní kar-
ty, na kterou se bude tisknout fotogra-
fi e vlastníka karty, je nutné zaslat foto-
grafi i (typu pasové velikosti) s kontakt-
ními údaji od všech osob (jméno, pří-

jmení, číslo popisné a telefonní číslo) 
na e-mail administrativa@pasohlavky.
cz , objednavky@pasohlavky.cz nebo ji 
předat osobně v kanceláři budovy hlav-
ní recepce ATC Merkur v 1. patře. Není 
nutné dodat originální fotografi i od foto-
grafa – stačí kvalitní fotografi e mobilním 
telefonem, avšak přesně dle požadavku 
na dokladové fotografi e (fotografi e hla-
vy čelním pohledem s horní částí ramen, 
bez brýlí na očích či šátkem na hlavě). 
Karty budou vydávány i dětem od 5 let. 
Vstupní karty nebude možné vytvo-
řit na počkání, proto je vhodné zasílat 
fotografi e předem na email od všech 
osob, které chtějí zajistit vstup 

do kempu (ideální za celou rodinu). 
V případě, že nebudou podklady dodá-
ny do 31. 3. 2017, nebude možné vysta-
vit karty zdarma.

Povolení k vjezdu bude vydáno pouze 
po předložení technického průkazu vozi-
dla, ve kterém bude uveden majitel vozi-
dla, který má trvalý pobyt v obci. Kar-
ta pro vozidlo bude vydána po uhraze-
ní poplatku, vyzvednutí je možné pou-
ze osobně. Pokud zašlete podklady 
emailem, vystavené karty si od března 
budete moci vyzvednout v Turistickém 
informačním centru Pasohlávky. Poku-
ta za ztrátu a vystavení nové permanent-
ky je 500 Kč

MERKUR CUP 2017 PÁLAVSKÝ FESTIVAL SPORTU 
PRO VŠECHNY
28. 4. – 1. 5. 2017

Motto akce: sportovní víkend pro všechny nadšené sportov-
ce, především  pro rodiny s dětmi. Součástí bude i výstava spor-
tovních potřeb a sportovního vybavení.

Závody: 
Pálava Open – tradiční závody dračích lodí
Okolo Pálavy – další ročník populárního závodu se letos 

přesouvá do Pasohlávek
Dunajovické kopce – 1. ročník cyklistického závodu 
Doprovodný program a zábava: lukostřelba, mobilní lezec-

ká stěna, bodyzorbing, planetárium, kvízy, nafukovací atrakce, 
windsurfi ng, wakeboarding, lodní doprava, jízdní kola, čtyřko-
la…, večerní diskotéka, koncert, pálení čarodějnic.

Přihlášky a bližší informace najdete na www.merkurcup.cz

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 
5. 5. - 6. 5. 2017

Na 17. ročníku vystoupí Olympic, Doga, Čechomor, Cit-
ron, Voxel, Narttu, The Paranoid, Petr Bende a spousta dalších. 
Připraven je doprovodný program pro děti i dospělé, spousta 
zábavy, dobrého jídla a pití.

DINOSAUŘÍ PLANETA NAVŠTÍVÍ MERKUR
V PASOHLÁVKÁCH

Tento Jedinečný projekt s názvem PLANETA DINOSAU-
RŮ již v sobotu 6. května u nás v kempu.

Projekt vznikl na základě myšlenky „škola hrou“, kde se 
spojuje zábava a vzdělávání velmi netradiční formou. Po mili-

onech let jsou tito tvorové stále velkou záhadou, která láká 
odborníky i širokou veřejnost. Vstupte s námi za dinosauřím 
dobrodružstvím, které si užije celá rodina. 

EURO BIKE FEST MUŠOV 2017
25. 5. - 28. 5. 2017

Víkend plný zábavy a vzrušení pod heslem: MOTOR-
CYCLES, EXTREME SPORT, ROCK & ROLL.

HD-DCE SUPER RALLY 2017
31. 5. - 5. 6. 2017

Mezinárodní sraz milovníků Harley Davidson.

VĚSTONICKÁ VENUŠE
16. 6. - 18. 6. 2017

Sraz naturistů na malé Laguně, soutěže, zábava.

FESTIVAL RADOSTI A ŽIVOTA POD PÁLAVOU 2017
23. 6. - 25. 6. 207

Setkání příznivců osobního rozvoje, hudby, tance,  pří-
rody, spontánního tvoření, zdravého žití a radování. Festi-
val proběhne v  duchu hudby, tance, divadelních předsta-
vení, workshopů řemesel, lidového tvoření, léčivých pro-
duktů, dílniček, chutných domácích výrobků a mnoha dal-
ších lákadel života. Program bude zahájen v pátek odpoled-
ne koncerty a představením celého programu. Součástí fes-
tivalu bude trh řemesel, rukodělných výrobků, zdravé výži-
vy, nápojů, obrazů atd.

SUMMER X FEST TOUR 2017
27. 7. 2017

8. ročník show letních extrémních sportů, zábava pro celou 
rodinu.

ZÁVĚREČNÁ LETNÍ SHOW A KUKUŘICOBRANÍ
26. 8. 2017

Ukončení hlavní letní sezony a prázdnin spojené s Kukuři-
cobraním. Koncery, zábava, dobré jídlo a pití.

Bližší informace o akcích najdete na www.kemp-merkur.cz.
Marcela Čáslavová

Vstup a vjezd do ATC Merkur v roce 2017 pro občany Pasohlávek

Připravované akce v ATC Merkur Pasohlávky v roce 2017
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Návod pro život
1.  Vezměte v  úvahu, že velká láska 

a  velké skutky zahrnují velké ris-
kování. 

2.  Když prohrajete, nenechejte si 
ujít ponaučení proč. 

3. Držte se tří R:

 • respektu vůči sobě

 • respektu vůči ostatním

 •  responsibility - zodpovědnosti 
za všechny svoje činy. 

4.  Pamatujte si, že když nedostane-
te to, co chcete, je to někdy skvělý 
zásah štěstí. 

5.  Naučte se pravidla, abyste věděli, 
jak je správně porušit. 

6.  Nedovolte, aby malé neshody 
zranily velké přátelství. 

7.  Když si uvědomíte, že jste uděla-
li chybu, udělejte okamžitě kroky 
k její nápravě. 

8.  Každý den buďte nějaký čas 
o samotě. 

9.  Otevřete svoji náruč změně, ale 
nevzdávejte se při tom svých hod-
not. 

10.  Pamatujte si, že mlčení je někdy 
ta nejlepší odpověď. 

11.  Žijte dobrý, čestný život. Až 
potom zestárnete a  budete se 

dívat zpět, budete se moci těšit 
z něho podruhé. 

12.  Milující atmosféra ve vaší domác-
nosti je základem vašeho života. 

13.  Při neshodě s vašimi milovanými, 
řešte pouze přítomnou situaci. 
Nevynášejte na světlo minulost. 

14.  Sdílejte svoje poznatky. Je to způ-
sob, jak dosáhnout nesmrtelnosti. 

15.  Buďte jemní k Zemi. 

16.  Jednou do  roka se vypravte 
někam, kde jste nikdy před tím 
nebyli. 

17.  Pamatujte si, že nejlepší vztah 
je ten, ve  kterém vaše vzájemná 
láska je větší, než vaše vzájemné 
potřeby. 

18.  Posuzujte svůj úspěch tím, čeho 
jste se museli vzdát, abyste ho 
dosáhli. 

19.  Přistupujte k lásce i vaření s hra-
vou bezstarostnou odevzdaností. 

Dalajláma

Vybrala Martina Dominová

Muzikál 
Mýdlový princ

V  pátek 27. ledna pořádala Obec 
Pasohlávky ve  spolupráci s  Komi-
sí pro kulturu a  sport již poněkolikáté 
zájezd na muzikál. Tentokrát byl vybrán 
Mýdlový princ v Boby centru v Brně.

Původní muzikál pražského Diva-
dla Broadway s  písničkami Václava 
Neckáře měl premiéru v březnu 2015. 
Děj vypráví o  neúspěšném pražském 
herci, jež se po smrti svého otce vrací 
do rodné vsi, kde má za úkol obnovit 
ochotnický divadelní spolek a vystou-
pit s ním v celostátní divadelní soutě-
ži. Pokud se mu to podaří, získá maje-
tek v  hodnotě několika milionů, což 
by hlavnímu hrdinovi, který je zatížen 
několika exekucemi, velmi pomohlo. 

V  hlavních rolích se zde představi-
li známí pražští herci v  čele s  Marti-
nem Dejdarem, Václavem Koptou, či 
Jaroslavou Obermaierovou. Největší 
úspěch však měl Denny Ratajský ali-
as opilecký lesní dělník Bečvář, jenž 
si publikum získal svou choreografi í 
„sekám – sekám, řežu – řežu“. „Stan-
ding ovation“ si však zasloužili všichni 
herci, jež mnohé diváky překvapili svý-
mi pěveckými výkony. 

Ohlasy na  představení byly v  „na-

šem táboře“ velmi kladné. Mnozí se 
však neubránili srovnání s muzikálem 
Děti ráje, na který naše obec pořádala 
zájezd v roce 2015. Ten získal u našich 
občanů ještě lepší hodnocení. Snad 
je to díky známějším písním, proto-
že Michal David je přece jen „profl ák-

lejší“ než Václav Neckář, alespoň pro 
mladší generace. Možná je to i množ-
stvím tanečních čísel, kterých bylo 
v „Dětech“ přece jen více. 

Nyní se můžeme těšit, jaký další 
kulturní zážitek nám obec nabídne. 

Simona Jelénková
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Společenská kronika

Jubilanti leden
Anežka Urbánková 81 let
Jiřina Aláčová  67 let
Vladimír Ingr  66 let
Alena Mandáková 63 let
Jubilanti únor
Alžběta Slabá   85 let
Vlastimil Binder 83 let
Zdeňka Sedláková 69 let
Jiří Chludil  69 let
Eva Ingrová  60 let

Tímto srdečně gratulujeme nejst arší-
mu občanu Pasohlávek – muži – panu 
Vlastimilu Binderovi, který své naroze-
niny oslaví v  měsíci únoru. Upřímně 
mu přejeme pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu v rodinném kruhu. 

Uvedeni byli pouze občané, kte-
ří svým podpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z  jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o zveřejně-
ní ve společenské kronice zpravodaje, 
může se podepsat na  OÚ. Děkujeme 
za pochopení. 

Narození
�   Dne 17. prosince 2016 se Liborovi 

Šťastnému a Petře Holendové naro-
dila dcera Emma.

�   Dne 3. ledna 2017 se Lence Švarné 
a Jozefu Májkovi narodil syn Timo-
thy. 

Rodičům i prarodičům blahopřejeme. 

Úmrtí
�   Dne 22. ledna 2017 zemřela paní 

Jiřina Kučerová. 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast. 

Pasohlávský obecní zpravodaj – vydává Obec Pasohlávky, Periodický tisk územního samosprávního 
celku, Registrace u Ministerstva kultury ČR pod r. č. MK ČR E 11763. 

Adresa administrace: Obecní úřad, Pasohlávky 1, PSČ 691 22, tel. 519 427 710. 
Tisk a sazba Protis, spol. s.r.o., Podolí 115; e-mail: protissro@volny.cz; www.protissro.cz. 

Cena – zdarma. Redakční ra da si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky 
 upravit a v případě potřeby zkrátit.

Obec Pasohlávky pořádá v pátek 28. dubna 2017

ZÁJEZD NA KVĚTINOVOU VÝSTAVU
FLORIA KROMĚŘÍŽ  JARO 2017

Tématem letošního ročníku bude svatba. 

Součás   je také výstava veteránů a bohatý doprovodný program pro dě  .
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Pasohlávky, a to osobně, 

telefonicky na 519 427 710 nebo e-mailem: obec@pasohlavky.cz

Komise pro kulturu a sport při OÚ Pasohlávky všechny srdečně zve na 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
který se uskuteční v sobotu 4. března od 14.30 hod.

v místním kulturním domě. 
Pro dě   jsou připraveny soutěže a odměny. 

Součás   akce je i SÝROBRANÍ, 
tedy soutěž o nejlepší recept na jakékoliv pokrmy ze sýra 

(cheesecake, pomazánky, pizza atd.). 
Proto i Ty vytvoř, přines a vyhraj v bodovací soutěži, 

nebo jen ochutnej a hodnoť ostatní recepty. 
Přijďte si užít odpoledne plné hudby, tance a zábavy. 

Vstupné dobrovolné. Těší se pořadatelé.

Český zahrádkářský svaz Pasohlávky zve
všechny příznivce vína a dobré muziky na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN 
která se uskuteční v sobotu 18. března 2017

v kulturním domě v Pasohlávkách. 

Zahájení proběhne ve 12.00 hod. 
K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát cimbálo-
vá muzika. Vstupné je 200 Kč, v ceně je vstup, 

katalog, sklenička a volná degustace vína. 
Těší se pořadatelé.

Pozvánky

Statistika obce
Kategorie  Počet

Dospělí   625
Dospělí – muži   294
Dospělí – ženy   331

Děti (15 – 18 let)  21
Děti (15 – 18 let) – chlapci 
 12
Děti (15 – 18 let) – dívky  9

Děti  (do 15 let)   109
Děti (do 15 let) – chlapci  64
Děti (do 15 let) – dívky  45

Děti (6 – 7)  15
Děti (do 3 let)  36
Celkem obyvatel  755
Průměrný věk obyvatel 39,5

Místní knihovna ve spolupráci se školní družinou 

všechny srdečně zvou na

VÍTÁNÍ JARA
které se uskuteční v úterý 21. března 2017. 

Průvod s Moranou vyjde od místní školy
ve 13.00 hod. 

Všichni jste srdečně zváni.
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