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Pasohlávky v obrazech

Letošní mrazivou zimu vystřídalo 
jaro, a to velmi náhle. Již první jarní den 
vyšplhala rtuť teploměru až na 16 °C. 
I díky tomu naše obec rozkvetla 
a přivítala i každoročního „hosta“ 
v podobě čápa, který dorazil 
na konci března. 

Rok 1995: členové redakční rady se 
zaměstnanci OÚ Pasohlávky

Zleva: Alena Slabá, Drahomíra Plot-
zová, Zdeňka Zemánková, Jan Zeman, 
Alena Mandáková a Petra Konečná.

Jak jsme již dříve uvedli, Pasohláv-
ský zpravodaj byl založen z  iniciati-
vy Anny Úradníkové v roce 1992. Jeho 
„duchovní matka“ se pustila do  tvor-

by dalšího čísla s  plným nasazením. 
Svým elánem a nadšením získala brzy 
pro práci v redakční radě další spolu-
pracovníky a dopisovatele. Na samém 

počátku to byly Ludmila Kačico-
vá a  Drahomíra Plotzová. Později se 
v redakční radě vystřídaly Marie Dub-
šová, Alena Slabá, Ludmila Šenpfen-
bergová, Lenka Ferbyová a  Simona 
Jelénková. 

Do  funkce šéfredaktorů byli 
postupně jmenováni Anna Úradníko-
vá v  letech 1992 až 1994, Jan Zeman 
v roce 1995, Alena Slabá v letech 1996 
až 2016 a Simona Jelénková od letošní-
ho roku. 

Po  prvním dvoustránkovém výtis-
ku se rozsah zpravodaje rozšířil povět-
šinou na čtyřstránkové vydání. Výjim-
kou však nebyla ani pěti či šestistrán-
ková čísla.

 Alena Mandáková

25 let zpravodaje

Tvorba zpravodaje od počátku do současnosti



ZPRAVODA J str. 3

Obecní úřad informuje

Povinnosti občana v rámci systému ISNO

Portál Pohořelicko.cz už 5 let informuje o aktuálním dění v regionu

Vzhledem k tomu, že dochází neu-
stále k  nedorozumění ohledně slev 
a  celého systému ISNO, rozhodli 
jsme se, že v  několika bodech shrne-
me základní podmínky, jak dosáhnout 
slevy v rámci třídění:
1.   založit si prostřednictvím Obce 

nebo přímo v  kanceláři STKO 
u  ISNO referenta svůj odpadový 
účet.

2.   důsledně vyplnit registrační for-
mulář a  potvrdit inventuru stano-
viště na  www.mojeodpadky.cz 
- což obnáší kontrolu osob, které 
na  daném stanovišti třídí a  nádob 
do kterých odpad odkládáte. 

  Inventuru osob i  nádob je potře-

ba udělat také při jakékoliv změně 
a  následně alespoň 1x ročně, aby 
výsledná sleva z poplatku co nejví-
ce odpovídala skutečnosti.

3.   začít odpovědně tří dit odpad 
do nádob k tomu určených a snažit 
se předcházet vzniku odpadů.

Nádoby na  tříděný odpad (papír, 
plast, BIO) jsou opatřeny čipem na její 
zadní straně ve  spodní části mezi 
kolečky.

U papíru a plastu je čip ve formátu: 
STKO00011111. 

U BIO je čip ve formátu:
STKO00002222.

Nádoby na  směsný odpad jsou 

opatřeny 5místným čárovým kódem 
a to z boku nádoby.

Bližší informace o  systému ISNO 
najdete ve Vyhlášce Obce, v které produ-
kujete odpad, nebo na stránkách www.
stko.cz nebo se můžete obrátit na ISNO 
referenta v  kanceláři STKO spol. s   r.o. 
Mikulov a to na paní Lucii Rážovou.

Případné reklamace ohledně výše 
slevy, nebo chybně evidovaných vývo-
zů budeme s Vámi rádi řešit v řádném 
termínu uvedeném ve Vaší Vyhlášce. 

Děkujeme, že třídíte a  těšíme se 
na spolupráci s Vámi.

Lucie Rážová
STKO, spol. s r.o., isno@stko.cz

mobil: +420 736 516 020

Obec Pasohlávky na základě žádosti 
Občanského sdružení Diakonie Brou-
mov vyhlašuje humanitární sbírku:

 Letního a  zimního oblečení (dám-
ské, pánské, dětské)

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utě-
rek, záclon

 Látky (min. 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a  zbytky 
látek)

 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen 
funkční a nepoškozené)

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

 Obuv (veškerou nepoškozenou)

 Hračky (nepoškozené a kompletní)

 Peří, péřové přikrývky a polštáře

 Menší funkční elektrospotřebiče

Sbírka se uskuteční v  pátek 16. června 2017 od  16.00 
do 18.00 hod. a v sobotu 17. června 2017 od 10.00 do 12.00. 
Předmětné věci noste, prosím, v uvedený čas do kulturního 
domu, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepo-
škodily transportem. 

Hledáte práci v místě vašeho 
bydliště? Chcete si přečíst aktuál-
ní zprávy anebo naplánovat akci 
na víkend? Na webovém portálu 
www.Pohorelicko.cz najdete vše, 
co o dění v regionu chcete vědět.

Portál Pohořelicko.cz je v provozu 
od roku 2012 a postupně se z něj stal 
největší informační web v regionu. 
Denně přináší informace o všem, co se 
v regionu děje. Portál není zaměřený 
na specifi cké téma, a proto si na něm 
každý najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně 
aktualizované nabídky zaměstnání a 
brigád na Pohořelicku. Firmy a per-
sonální agentury zde zadávají volné 
pracovní nabídky. Nejnovější nabídku 
míst ve vašem okolí najdete na www.
pohorelicko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte 
směle kalendáře regionálních akcí. 
Pozvánku můžete publikovat v pře-
hledném seznamu událostí z celého 
regionu na adrese:

www.pohorelicko.cz/kalendar-akci/. 
Nejzajímavější a nejčtenější akce se 
automaticky zveřejní na regionál-
ní facebookové stránce, kde ji uvidí 
stovky fanoušků.

Portál Pohořelicko.cz podporuje 
regionální dění a spolupracuje s řadou 
institucí v  regionu, např. kulturními 
centry v  Pohořelicích a  Pasohlávkách 
a  SVČ Pohořelice. Píšeme o  Pohoře-
licku pro Pohořelicko.



Kdysi a dnes, aneb historická srovnání

V  roce 2010 byla původní budova 
fary vedle kostela sv. Anny komplet-
ně zrekonstruována a přebudována na 
penzion.

Posuďme současnou podobu částí 
naší obce s dobou dávno minulou.

Tímto vyzýváme občany,  pokud 
vlastní fotografi e starých Pasohlá-
vek a chtějí se o ně podělit se spo-
luobčany, aby je doručili a zapůj-
čili na OÚ Pasohlávky. 

Děkujeme.

Budova fary dříve...

...a dnes
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Výňatek z Basy:
… „Baso, za všechny pády na sále 
a trampoty a za veškerý způsobený bol 
se omlouváme, možná jsou špatné 
parkety
nebo snad to byl alkohol?
Oroduj …

Baso, dej pozor na Vrškovou Božku,
i ty vidíš, jak pořád padá -
spadla z kola a odřela si koleno,
a Zbyňa hned sanitku volá.
Oroduj …

Baso, poděkuj za nás paní starostce,
povolila dobrou věc,
každý čtvrtek se v zasedačce schází
maminky na výměnu zkušeností a na 
babský pokec.
Oroduj …

Baso, případy se ztrátou paměti se množí,
pro paní Binderovou to byla perná chvíle,
když po pár dnech zjistila,
že jí důchod ještě na poště leží.
Oroduj …

Baso, pochval mladý hasičský oddíl,
jeho výsledky musíš baso znát,
mají na tom všichni podíl,
tak se nemusíme požárů bát.
Oroduj …

Baso, dohlédni na Evu Jedounkovou 
z výšky,
trápila kočku hlady

a ta sežrala Brveníkům řízky.
Oroduj …

Baso, viděla jsi Kubu Hanušku,
horlivě zametal před barákem,
a byl ve slipech,
zabouchly se mu dveře a nikdo nebyl 
doma,
a tak hledal úkryt u Evy Jedounkové.
Oroduj …

Baso, doporuč Maruš Fajmonové ušního 
lékaře,
šla Aleně do obchodu pro tatarku
a s velkým úspěchem jí donesla oříškovou 
tatranku.
Oroduj …

Baso, nevíme, co se s Luďkou 
Šnepfenbergovou děje,
buď má starosti, nebo lásku,
ale chodila týden do práce s kabelkou,
kde měla ovladač místo mobilu.
Oroduj …

Baso, Jiřka Chludilová se jezdí koupat 
do Aqualandu
a je z toho úplně vedle
u východu ji upozornili, že je bosa
a ona boty na skříňce zapomněla.
Oroduj …

Baso, proč jsi nehlídala Honzu Doležala,
byl v hospodě na jídle s chlapama,
bylo tam šero, a když rozsvítili,
zjistil, že jí dvěma vidličkama.
oroduj …

Baso, o Radkovi Mikuláškovi velká fáma 
běží,
možná je to jenom legrace,
zapomněl si přetočit budíka
a šel o hodinu dříve do práce.
Oroduj …

Baso, zajisté nám potvrdíš,
že Lu káš Doležal v těch největších 
mrazech spadl do potoka,
na pomoc mu přispěchal Lukáš 
Mikulášek a Šnepfenberg,
spadli tam také a vypadali jako prasata.
Oroduj …

Baso, Jana Doležalová tě také 
potřebovala,
šla z kempu a přepadla jí žízeň,
u vody spali rybáři,
tak jim pití sebrala.
Oroduj …

Baso, že Radek Mikulášek trpí sklerózou, 
to jsme věděli,
poznali to pracovnice, které měl odvést 
na oběd.
Sám se doma cpal,
a oni čekali u kempu na svezení.
Oroduj …

Baso, škoda, že jsi nedošla k nám 
na myslivecký ples,
byla bys tam hybná páka,
Šťastný byl Karel Křivánek,
že vyhrál divočáka.
Oroduj …“

Fašank
V  sobotu 25. února ovládlo maso-

pustní veselí řadu měst a  obcí. Desít-
ky lidí se převlékly do rozmanitých kos-
týmů. Ani v  Pasohlávkách tomu neby-
lo jinak.

Sešli jsme se v osm hodin v místním 
kulturním domě a  za  doprovodu har-
monikáře jsme vyšli do ulic. 

V  průvodu byla cítit pohoda 

a radost. Ze dveří vycházely hospody-
ně a vítaly nás tradičními masopustní-
mi dobrotami. Nechyběla ani sklenka 
něčeho na zahřátí. 

Masopust se konal již poněkoliká-
té, ovšem postupem času se řádění 
masek zmírnilo. Dříve masky chodily 
i  do  domů a  tropily neplechu: rozhá-
zely dřevo, vypustily kola … Dnes už by 
to lidé nepřijali.

Tanec a  zpěv neopouštěl maškary 

ani při večerní zábavě, kterou hudeb-
ně doprovázel „Zbyňa Band“. Před 
půlnocí se za nář ku masek pochovala 
basa, ale poslední nadšenci se domů 
vraceli až nad ránem. 

Doufám, že se i  nadále bude tato 
tradice udržovat a  těšíme se na  příští 
fašankové veselí.

Miroslava Mikulášková
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Úvahy, aktuality a připomínky:



V sobotu 4. března 2017 se Pasohláv-
ky změnily na „Pohádkovou vesničku“. 
Při průjezdu autem obcí jsme mohli 
zahlédnout princezny, víly, čarodějni-
ce, piráty, bojovníky a různé pohádko-
vé postavy, které spojovalo jedno - dět-
ský karneval. 

Rozmanitosti masek a  fantazii rodi-
čů i jejich ratolestí se v tento den meze 
nekladou a v sále jsme během prome-
nády masek obdivovali spoustu zají-
mavých kostýmů, ať už z půjčovny nebo 
vyrobené. Tento den má patřit ke dnům 
splněných přání a naplnění tužeb - stát 
se například nadpřirozenou bytos-
tí, zachráncem světa, fi lmovým hrdi-
nou apod. Proto jsem si i já splnila svůj 
sen a  oblékla kostým Elzy z  Ledové-
ho království. Po ledu však v sále neby-
lo ani stopy, naopak to na parketě pěk-
ně během tanečků pěkně „vřelo“. Hor-
ko bylo i  některým rodičům a  dětem 
během soutěží, a  to i když stavěli sně-
huláka Olafa, pojídali lentilky nebo se 
strojili za  klauna. Soutěživý duch se 
opět projevil skoro u  všech účastníků 
karnevalu a  za  tuto snahu byli odmě-
něni nejen potleskem, ale i hmotnými 
památkami, které jistě potěšily.

Cílem soutěží ve  dvojicích není 
doběhnout jako první, ale naučit se 
spolupráci, domluvě při plnění úkolu 
a  taky chytnout mámu či tátu za  ruku 
a  vložit v  ně důvěru, že to zvládnou. 
Spolupráce a  důvěra jsou totiž dvě 
velmi důležité vlastnosti, které nám 
v životě nesmí chybět. A spolu se smí-
chem, úsměvem, radostí a  dobrou 
náladou nechyběly ani na této akci.

Mé oko a  chuťové buňky potě-
šil i  stůl s  dobrotami, které dospě-
lí přinesli do  naší každoroční ochut-
návací a  bodovací soutěže, protento-
krát Sýrobraní. Stupně vítězů nakonec 

obsadila Ivana Šťastná, Petra Konečná 
a Zdeňka Výšková.

Já už přemýšlím, jaký další sen si spl-
ním s maskou příští rok a taky se velmi 
těším na soutěže, jelikož díky vaší štěd-
rosti při dobrovolném vstupném (tento 
i předchozí roky) máme dostatek fi nan-
cí na nákup různých překážkových drah 
a zajímavých i neobvyklých „předmětů“ 
pro soutěže. Nechte se překvapit.

Závěrem bych chtěla poděko-
vat našim každoročním sponzo-
rům odměn pro děti – Obci Pasohláv-

ky, panu Tomáši Ingrovi, dále Mirce 
Mikuláškové a  Staňce Šnepfenbergo-
vé za  přípravu sálu a  organizaci dne, 
Simči Jelénkové za plakáty a informace 
na webu, TJ Zetor Pasohlávky za bufet 
s  občerstvením, paní vychovatelce 
Lence Žaludkové za  kulturní vložku 
v  podobě Klauna a  v  neposlední řadě 
všem zúčastněným, protože bez vás by 
naše snaha byla k ničemu  

Děkujeme a zase příští rok Ahoooj…
Iveta Žaludková

Předsedkyně komise pro kulturu a sport

Před nedávnem se mi do  rukou 
dostala tato fotografi e. Pořídila ji paní 
Ludmila Kačicová rovněž na  dětském 
karnevalu ovšem před dvaceti lety. Sní-
mek byl otištěn v  červencovém čís-
le zpravodaje v  roce 1997 spolu s  tím-
to textem: „Diváky nejvíce zaujaly dvě 
„dámy“ v tmavomodrých společenských 
šatech. Na hlavách měly slušivé slaměné 
kloboučky a na nohou střevíčky na vyso-
kých podpatcích . . . „Dámy“ upoutaly 
pozornost již při vstupu do sálu a hned 
se daly do tance. Překvapeným divákům 
předvedla v ženském převleku své herec-
ké výkony, vtip a radost z pohybu dvoji-
ce Mandák – Strouhal.“ 

  Alena Mandáková
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Odpoledne splněných 
přání



Tradiční výstava vín
Tradiční výstava vín v Pasohlávkách 

je obvykle spjata se svátkem Josefa, 
proto se ta letošní konala v sobotu 18. 
března. Košt se již tradičně těšil velké 
návštěvnosti nejen místních občanů, 
ale i těch přespolních. 

V nabídce bylo letos přes tři sta vzorků 
bílých, červených a růžových vín. Plody 
své práce zde prezentovali nejen místní 
vinaři, ale i ti z blízkého okolí. Z nich pak 
byli v  jednotlivých kategoriích vybráni 
a vyhlášeni šampioni výstavy.
Bílá vína: 

Popela Stanislav, Perná
Rulandské bílé PS 19,2

Červená vína: 
Klaška Lukáš, Březí
Dornfelder PS 19,2

Rosé vína: 
Popela Stanislav, Perná
Frankovka PS 19,1

Ročníková vína:
Duda Josef, Přibice
Muškát moravský VB 2011 19,3
Schimmerle Jan, Pohořelice
Svatovavřinecké 2015 19,2
Cenu starostky obce za  nejlepší 

kolekci místního vinaře získal Vinný 
sklep U Šťastných Pasohlávky. 

Atmosféru pravého koštu pak 
dokreslovala Cimbálová muzika z Mis-
třína, která hrála nejen k poslechu, ale 
i k tanci a zpěvu.

Simona Jelénková

Pejskové jsou radost, 
ale i starost

Milí čtenáři, téma příspěvku, kte-
rému právě věnujete pozornost, není 
vůbec voňavé – právě naopak. Jedná 
se totiž o psí exkrementy. Ptáte se, proč 
píši o  takové nicotnosti? Proč raději 
neopěvuji příchod jara s pestrou pale-
tou barev, rozmanitých vůní a  škálou 
ptačích trylků? Proč šťourám do těch-
to nevábných hromádek? 

Co mě k tomu vedlo? Byl to „poklad“, 
který jsem před časem ve  večerních 
hodinách našla na chodníku u kostela, 
a přitom několik málo kroků od místa 

nálezu byly na odpadkovém koši zavě-
šeny sáčky na psí výkaly.

Předesílám, že v  žádném případě 
nejsem odpůrce zvířat. Právě naopak. 
Zcela chápu každého, kdo si pro své 
obveselení pořídil čtyřnohého chlu-
patého kamaráda. Chválím, že mu 
věnují svoji pozornost, péči a  starost-
livost. Nezapomenou ho denně vzít 
na  vycházku, aby se dostatečně pro-
běhl, vyvenčil a vykonal svoji potřebu. 
Za  což se pejskovi většinou dostane 
od páníčka patřičné pochvaly . . .  

A  nyní se dostávám k  jádru věci. 
Poslední krok, na který mnozí z chova-
telů psů zapomínají, je chvályhodnou 
hromádku po  svém miláčkovi ukli-
dit. Přitom po  obci je mnoho odpad-
kových košů, na  kterých jsou zavěše-
ny papírové sáčky s lopatečkou určené 
právě k tomuto úkonu. Stačí jen utrh-
nout a  použít. Pak budou naše ulice 
i trávníky čisté a bezpečné.

A tak apeluji: Milí majitelé psů všech 
ras i velikostí, buďte ohleduplní nejen 

k  nám, ale i  k  sobě. Uklízejte prosím 
vždy po svých miláčcích. Nejenže je to 
vaše povinnost, ale je to hlavně sluš-
nost. A věřte mi, odnést si na podráž-
ce boty zapáchající psí bobek, není nic 
příjemného. Přitom je zcela jedno, zda 
to byl výtvor malého yorkšíra či obrov-
ské dogy. Pokaždé je to nechutné!

 Alena Mandáková
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Oblíbenost cyklostezky 
Brno–Vídeň stoupá. Prozradily to úda-
je z šesti sčítacích zařízení na trase. Už 
v  předchozím roce vykázaly statistiky 
rekordní půl milionovou návštěvnost, 
letos však předčily očekávání a  ten-
to rekord překonaly o více jak 260 tisíc 
záznamů. Celková návštěvnost tak 
poprvé překročila hranici tři čtvrtě mili-
onu lidí, když vykázala bezmála 780 
tisíc záznamů. 

Cyklostezku Brno–Vídeň využíva-
jí nejen cyklisté, ale i  koloběžkáři, in-
linisté a  také chodci. Ke  sportu, ale 
i  k  bezpečné přepravě mimo dopravní 
komunikace za cestami do práce nebo 
do školy.

Sčítací zařízení v  Pasohlávkách 
napočítalo v  loňském roce téměř 107 
tisíc pohybů.

Lákadlem je také dění na  trase, kte-
ré nabízí nespočet sportovních a kultur-
ních akcí v přilehlých městech a obcích.

Co se opravilo
Téměř 2,5 kilometrů trhlin opravi-

li na podzim loňského roku zaměstnan-

ci stavební fi rmy v úseku Blučina a Žid-
lochovice. Znepříjemňovaly cestu cyk-
listům v uplynulých sezónách, opravou 
se zabránilo i dalšímu znehodnocování 
povrchu. „Práce za necelých dvě stě tisíc 
korun schválilo předsednictvo svazku, 
podílelo se město Židlochovice i  obec 
Blučina,“ upřesnil člen předsednictva 
a starosta Žabčic, Vladimír Šmerda. Byla 
obnovena také výsadba alejových stro-
mů u cyklostezky v Přísnoticích.

Co se chystá
Pro budoucí roky je připravena 

výstavba nových úseků, které propojí 
obce na Židochovicku, jmenovitě Rebe-
šovice, Opatovice, Blučinu, Vojkovice, 
Hrušovany u Brna a Popovice. Na Zno-
jemsku se chystá výstavba u  Jevišovky 
a  v  Hrušovanech nad Jevišovkou. Pro-
jekt je ve fázi zpracování a na jeho reali-
zaci se budou hledat dotační granty.

Zahájení sezóny bude 29. 4. 2017
Společné zahájení sezóny na Cyklos-

tezce Brno–Vídeň se uskuteční v sobo-
tu 29. 4. 2017 v  Hevlíně na  Znojemsku 
a v rakouském Laa a.d. Th aya. Účastní-

ci se mohou těšit například na  biker-
ský freestyle, prohlídku zříceniny hra-
du v Laa v doprovodu starostky města, 
bohaté občerstvení i  losování o  ceny. 
Podrobný program bude zveřejněn 
na obvyklých místech.

Cyklistická stezka Brno–Vídeň 
začíná u  brněnského hlavního nádra-
ží, vede kolem haly Rondo a dále podél 
řeky Svratky k  Obchodnímu cent-
ru Olympia. Odtud pokračuje v  dél-
ce zhruba 70 kilometrů na jih přes Raj-
hrad, Opatovice, Židlochovice, Vrano-
vice a Pasohlávky až do Hevlína u hra-
nic s  Rakouskem. Pohodlně lze po  ní 
dojet až do Vídně.

Nejvíce bezpečná stezka v republi-
ce

Cyklostezka Brno–Vídeň je jiho-
moravskou páteřní osou, která spo-
juje dvě evropské metropole. Na  čes-
ké straně ji spravuje dobrovolný svazek 
23 obcí, včetně města Brna. K hranicím 
s Rakouskem měří 77 kilometrů, z toho 
plných 70 kilometrů splňuje paramet-
ry dopravně bezpečných tras pro cyklis-
ty. Cyklostezka Brno–Vídeň je tak v sou-
časné době nejvíce bezpečnou stezkou 
v republice. Nové povrchy byly vybudo-
vány hlavně v posledních letech za při-
spění evropských dotací, přispívá také 
Jihomoravský kraj, nejvýznamnějším 
členem je statutární město Brno.

Dagmar Sedláčková
DSO Cyklistická stezka Brno–Vídeň

Více jak tři čtvrtě milionu lidí
Návštěvnost na cyklostezce Brno–Vídeň překonala loňský rekord

Na  začátku března navštívily 
knihovnu děti z  MŠ i  ZŠ. V  knihovně 
jsme si povídali o klukovi s papírovou 
čepičkou „Večerníčkovi“.

V  pondělí 6. března navštívili 
knihovnu žáci ZŠ s paní učitelkou. Nej-
prve jsme si s dětmi povídali o historii 
Večerníčka, kdy se Večerníček popr-
vé objevil na obrazovce, kdo byl auto-
rem kreslené postavičky, výtvarníkem 
nebo kdo kluka namluvil apod. Potom 
děti řešily kvízy zaměřené na  pohád-
ky z  Večerníčka. Také došlo na  čtení. 
Četli jsme si jednu z nejstarších pohá-
dek, která byla ve  večerníčku vysílá-
na „Pohádky ovčí babičky“. Nakonec 

si děti v  knihovně namalovaly posta-
vičku Večerníčka a vyrobily papírovou 
čepičku, rázem byla knihovna plná 
„Večerníčků“.

Ve středu 8. března přišly na návště-
vu děti z  MŠ s  paní učitelkami. Hned 
na začátku je čekalo překvapení. Skří-
tek Knihovníček pro všechny škol-
káčky vyrobil papírové čepičky, kte-
ré si děti s radostí nasadily na své hla-
vičky. Poté jsme si v  knihovně zahrá-
li společně na  schovávanou. V regá-
lech, kde jsou uloženy knihy, se ukrý-
valy pohádkové postavičky z  Večer-
níčka např. Křemílek a  Vochomůr-
ka, Malá čarodějnice, Štafl ík a Špaget-

ka aj. Když děti našly jednu z postavi-
ček (např. Malou čarodějnici), čeka-
la je odměna v podobě čtené pohádky 
o této malé nezbednici. Děti byly moc 
šikovné, všechny schované postavičky 
v knihovně našly.

Na závěr návštěvy si žáci ze ZŠ i děti 
z MŠ prohlédli spoustu knížek, ve kte-
rých jsou pohádky z dětského pořadu 
„Večerníček“.

Každá návštěva jednou musí skon-
čit. S  dětmi se rozloučil Večerníček 
i  paní knihovnice. Děti si z  knihov-
ny odnesly papírové čepičky i sladkou 
odměnu.

 Kratochvílová Alena, knihovnice

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Zápis do Mateřské školy Pasohlávky proběhne ve čtvrtek 11. května 2017 
od 10.00 do 16.00 hod. 

Návštěva dětí ze školní družiny v knihovně

Mateřská a základní škola

Místní knihovna
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Jedenadvacátého března jsme se 
konečně dočkali prvního jarního dne. 
A  protože je potřeba jaro řádně při-
vítat, proběhl již třetí ročník „pálení 
Morany“.

Tuto akci do  naší vsi zavedla paní 
knihovnice Kratochvílová ve spolupráci 
s paní vychovatelkou Žaludkovou a dět-
mi z  místní školní družiny. Akce má 
sloužit jako připomínka starých tradic, 
kterých je v dnešní době čím dál méně. 

Jedná se o  původně západoslo-
vanský lidový zvyk, který se udržo-
val v  mnoha evropských zemích již 
ve 14. století. Morana, Morena, Marza-
na, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrt-
holka – těmito jmény se nazývala sla-

měná fi gura, kterou dívky oblékaly 
do ženských šatů a zdobily ji stuhami 
nebo kraslicemi, zejména v bílé a čer-
né barvě. Figura představovala smrt, 
která byla poté za  doprovodu obřad-
ních písní vyprovázena z vesnice, kde 
byla nakonec vhozena do  vody nebo 
do  příkopu. Zde byla buď upálena, 
nebo zakopána do  země. Tento rituál 
měl symbolizovat rozloučení se zimou 
a uvítání jara. 

Také místní děti doprovázely Mora-
nu písničkami a  básničkami. V  prů-
vodu tentokrát nechyběla ani skuteč-
ná Paní Jaro, společně s  Paní Zimou, 
která své žezlo Jaru symbolicky předa-
la u  vody pod přístavištěm, kde byla 
letošní Morana upálena a  vhozena 
do  vody. Nutno podotknout, že děti 
Zimu vyprovodily opravdu poctivě, 
protože rtuť teploměru to odpoledne 
vyšplhala na příjemných 16 °C. 

Simona Jelénková

„Paní Zimo rozmilá, 
královno ledu a sněhu spanilá,
přišli jsme Ti poděkovat za sněhovou 
nadílku,
mohli jsme se koulovat, lyžovat, 
sáňkovat a sněhu si užívat.
Ale dnes tu stojíme a všichni Tě 
moc pros íme,
předej vládu, žezlo své, jaru.
Jaro přijde se sluníčkem, 
zem se otevře zlatým klíčkem.
Všechno už se raduje, 
zpívá si a notuje.
Už té zimy bylo dost, odhodíme čepice, 
bundy a rukavice,
těšíme se na slunce, které pole 
i sady zahřívá,
skřivánek v oblacích vesele zpívá, 
broučci už se vyspali, jaro je tady.
Teď Tě zimo zapálíme a naposledy 
zimní písničkou vyprovodíme.“

Jedním z hlavních symbolů jara jsou 
Velikonoce. Je to čas, kdy vše rozkvétá, 
zbarvuje se a zdobí tak nejen jednotli-
vé domácnosti, ale i naši obec. Tomu-
to jarnímu zdobení již třetím rokem 
pomáhá i  Místní knihovna společně 
s dětmi ze školní družiny. 

Prostranství před obecním úřadem 
bylo opět ověšeno barevnými vajíčky 
z papíru a nechyběly ani pentle. Hlavní 
zdobení pak bylo připraveno na sobo-
tu 8. dubna, kdy se od 13.00 hod zača-
li scházet rodiče i prarodiče s dětmi. Již 
tradičně byl přichystán stromek, který 
mohli všichni přítomní ozdobit nej-

různějšími symboly jara a  Velikonoc. 
Novinkou letošního ročníku bylo 

vystoupení dětí z  družiny pod vede-
ním paní vychovatelky Lenky Žalud-
kové. Ty si připravily pásmo básniček 
i písniček. Své čtenářské umění před-
vedly i  děti ze Čtenářsko-literárního 
kroužku, kde si pod vedením paní kni-
hovnice Aleny Kratochvílové připra-
vily pohádku O  neposlušných kůzlát-
kách. Svá vystoupení pak zakončily 
společným tanečkem s  PET lahvemi, 
který sklidil velký úspěch u všech pří-
tomných diváků. 

Simona Jelénková

Vítání jara
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ATC Merkur

V ATC Merkur Pasohlávky se budou 
konat i  další zajímavé akce. Na  obě 
z  nich je vstup do  kempu stanoven 
organizátory, tzn. že vstup je možný 
pouze po  uhrazení plného vstupné-
ho – na tyto akce vstup na permanent-
ky není možný.  Upozorňujeme proto 
občany, že v těchto dnech se dá očeká-
vat zvýšený počet návštěvníků a  hluč-
nosti i v naší obci.

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

Víkend plný zábavy a  vzrušení pod 
heslem: MOTORCYCLES, EXTREME 
SPORT, ROCK & ROLL.

Nezáleží na  tom, jestli přijedete 
na  mašině, autem, na  kole, nebo při-
jdete pěšky. Program je takový, že si 
každý přijde na své.

K  vidění budou stovky motorek 
vystavovatelů v  rámci tradiční, mezi-
národní soutěže „přestaveb motocy-
klů“ BIG LAKE CUSTOM, v prezentač-
ní Harley Davidson zóně a také spous-
ta motorek samotných návštěvníků. 
Na  své si přijdou příznivci všech typů 
motocyklů, od  chopperů po  silnič-
ní speciály. Euro Bike Fest není nijak 
žánrově vyhraněný.

Je libo adrenalin? Čekají vás kas-

kadérská vystoupení, tradičně uvidíte 
kvalitní souboje v  Th aiském boxu pod 
záštitou prestižního klubu Muay Th ai 
Brno. Ocelové zbraně se ozvou v rámci 
HMB – Středověkého kontaktního boje 
a na vodě uvidítě excelentní triky evrop-
ských wakeboardistů. No a samozřejmě 
nemůže chybět páteční Zombierun. 

Pro milovníky kvalitní muziky jsou 
připraveny dvě scény pod dva nabi-
té večery a k  tomu DJ v  tanečním sta-
nu. Uvidíte spoustu kapel jak s vlastní 
tvorbou, tak i  zajímavé revivaly. Před-
staví se např. Walda Gang, Rammstein 
Members Club, Gate Grasher, Euros-
mith a další. 

Více informací na 
www.eurobikefest.cz

HDDCE SUPER RALLY 2017
31. 5. – 5. 6. 2017

Mezinárodní sraz milovníků Harley 
Davidson.

Na  rozloze cca 40 ha čeká všechny 
návštěvníky česká národní kuchyně, 
slavné plzeňské pivo, vynikající hud-
ba, vodní sporty, termální lázně, pro-
jížďky krásnou krajinou a  především 
hezké chvíle s novými i starými přáte-
li na FH-DCE Super Rally 2017.

Když v roce 1693 šest majitelů moto-
cyklů Harley-Davidson zakládalo H-D 
Club Brno, netušili, že počet členů se 
zmnohonásobí a tradice klubu, spoje-
ná s proslulou značkou Harley-David-
son, přetrvá více jak půl století. Někte-
ří zakládající členové, dnes stále plně 
aktivní, byli i  u  kolébky vzniku FH-D-
CE. Jejich legendární myšlenka z 60. let 
- „gliding through the countryside with 
my Harley-Davidson“ – bude po  více 
než padesáti letech provázet i tuto akci. 

Pro všechny návštěvníky je připra-
ven bohatý hudební program. Na třech 
scénách se představí např. AC/DC 
Czech revival, Eurosmith, Walda Gang, 
Guns and Roses a mnoho dalších. 

Více informací na 
www.superrally2017.cz

Vstupné na  ostatní akce v  kempu, 
jako je i  Zahájení turistické sezó-
ny 2017, je pro majitele permanent-
ních karet ZDARMA.  V  termínu od 
23. 6. – 25. 6. 2017 se můžete těšit 
na Festival Radosti a Života pod Pála-
vou 2017. Vstup na  festival je zpo-
platněn. V případě, že si budete chtít 
užít jiných aktivit v  kempu a  nebu-
dete se chtít zúčastnit festivalu, platí 
volný vstup na permanentku.



Společenská kronika

Jubilanti březen

Brigita Ferbyová 78 let
Ladislav Mikulášek 67 let
Ondřej Vrška 50 let

★ ★ ★

Jubilanti duben
Anna Minaříková 89 let
Jindřiška Pinkavová 84 let
Helena Karvaiová 83 let
Božena Suchánková 79 let
Alfred Ferby 78 let
Zbyněk Hájek 70 let
Vojtěška Mikulášková 66 let
Jiřina Chludilová 65 let
Rostislav Dubš 55 let
Radoslava Římáková 50 let

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 28. února 2017 se Veroni-
ce Huszárové a  Marku Urbánkovi 
narodila dcera Eliška.  

�   Dne 31. března 2017 se Milanu Šne-
pfenbergovi a Olze Turkové narodil 
syn Milan Barnabáš.

�   Dne 6. dubna 2017 se manželům 
Iloně a Miroslavu Osikovým narodil 
syn Lukáš.
Rodičům i prarodičům blahopřeje-

me. 

Upozornění: 
Kdo z rodičů právě narozených dětí 

si přeje mít vítání, nechť to přijde ozná-
mit na Obecní úřad Pasohlávky. 

★ ★ ★

Úmrtí

�   Dne 9. dubna 2017 zemřel pan Vla-
dimír Šalplachta. Pozůstalým vyslo-
vujeme upřímnou soustrast. 

Pasohlávský obecní zpravodaj – vydává Obec Pasohlávky, Periodický tisk územního samosprávního celku, 
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Obec Pasohlávky všechny srdečně zve na 

DĚTSKÝ DEN
který proběhne v sobotu 27. května 2017

 u kabin fotbalového hřiště od 9.30 hod. 

Pro dě   bude připravena spousta soutěžních disciplín 
a nebude chybět ani doprovodný program.

Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky všechny srdečně zve na

EXTRALIGOVÉ HASIČSKÉ ZÁVODY 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

které se uskuteční na místním hřiš   v neděli 4. června 2017.

V předvečer závodů, tedy v sobotu 3. června 2017, 
jste všichni srdečně zváni na 

LETNÍ NOC  ZÁBAVU POD OTEVŘENÝM NEBEM.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Pasohlávky, a to osobně, telefonicky na 

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

Pozvánky

Nezapomeňte, 
že druhou květnovou neděli

slaví svátek všechny maminky.
Proto si vzpomeňte i na tu svoji

a obdarujte ji,
ať už dárečkem nebo obje  m. 


