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 Vážení spoluobčané,
léto máme za  sebou, ale babí léto, 

na které jsme se na podzim určitě těši-
li, jsme si ani nestihli vychutnat, a pod-
zim tak přišel nečekaně rychle. Rok tak 
nakročil do své poslední čtvrtiny.

Finanční prostředky šetříme na plá-
novanou investici na  síťování staveb-
ních pozemků pro lokalitu zvanou Paso-
hlávky – východ. Bohužel, nejde vše tak 
jednoduše a  rychle, jak bychom chtě-
li a  jak jsme předpokládali. Výběr pro-
jektanta na inženýrské sítě jsme muse-
li opakovat, protože v prvním kole výbě-
rového řízení se nám nikdo nepřihlásil. 
V  posledních dvou letech se v  repub-
lice oživila stavební činnost a  tak bylo 
těžké najít projekční kancelář, která by 
měla dostatek kapacity pro naši zakáz-
ku. Naštěstí ve  druhém kole se nám 
toto podařilo. Na  konci března toho-
to roku jsme převzali hotovou projek-
tovou dokumentaci, kterou jsme podali 
na stavební úřad s žádostí o územní roz-
hodnutí. Pak přišel další oříšek. Staveb-
ní úřad se potýká s  nedostatkem refe-
rentů, práce prý mají nad své možnos-
ti, a tak vše trvá déle, než by bylo vhod-
né. Vedoucí stavebního úřadu odešla 
toto léto do starobního důchodu a další 
referentka se nyní chystá na mateřskou 
dovolenou. Takže další úbytek pracov-
ních sil. A  ve  výběrovém řízení, kte-
ré městský úřad v  Pohořelicích vyhlá-
sil, se na  referenta stavebního úřadu 
nikdo nepřihlásil. A  tak město vypsa-
lo nové výběrové řízení a dle informací 
by měli přijmout rovnou hned tři refe-
renty. Tak doufám, že se situace na sta-
vebním úřadu zlepší, protože jejich slu-
žeb bude do budoucna opravdu potře-
ba. Nejsme totiž jediná obec, ve které se 
plánuje výstavba. A tak se nám vše ter-
mínově protahuje. Nicméně, koneč-
ně jsme v září úspěšně prošli územním 
řízením a  připravuje se dokumentace 
pro stavební povolení. Doufám, že ten-
to proces bude kratší než územní říze-
ní. Po získání stavební povolení může-
me zahájit proces výběrového řízení 
na zhotovitele sítí. Jakmile ho vysoutě-
žíme, budeme vědět, o jaké ceně se dá 
uvažovat při prodeji stavebních pozem-
ků. Pak už bude na zastupitelích, jakou 
schválí cenu k  prodeji, a  teoreticky se 
dá zahájit nabídka pozemků k  prode-
ji. V  souběhu realizace síťování by se 
mohly dát pozemky nabízet k  prodeji, 
protože než si stavebník projde zpraco-
váním projektové dokumentace, územ-

ním řízením a  stavebním povolením, 
tak snad už zasíťování bude v  plném 
proudu a  mohlo by se blížit pomalu 
ke konci.

Další akcí, kterou obec plánuje, je 
řešení kulturního domu. V  současné 
době máme zpracované návrhy dvou 
studií, jak by mohl nový „kulturák“ 
vypadat. V brzké době Vás s nimi sezná-
míme, abyste se i  Vy, občané, k  tomu-
to návrhu vyjádřili. Protože se nejed-
ná vůbec o levnou záležitost, je potřeba 
tuto investici dobře uvážit.

Také jsme nechali zpracovat studii 
na  rozšíření místní mateřské školy. Jak 
jistě víte, dětí v obci přibývá, a s pláno-
vaným rozvojem obce se toto číslo může 
ještě navýšit. A tak je potřeba být na toto 
připravený. Jediná možnost je nadstav-
ba současné budovy a  další třídu zří-
dit právě zde. Zastupitelé již měli mož-
nost se s touto studií seznámit. K návr-
hu padaly různé dotazy a  možnosti 
řešení technických variant, Na  návrhu 
se ještě stále pracuje, a hledají se taková 
řešení, aby vše bylo co nejlepší za účel-
ně vynaložené fi nanční prostředky. Je 
ovšem nezbytně nutné být připraven 
na situaci, kdy v roce 2020 bude muset 
být obec připravena na platnou legisla-
tivu, že musí mít vytvořené místa k při-
jetí do školky již dvouletých dětí. Stát dal 
tedy čas obcím, aby se na toto s předsti-
hem připravily, a  navíc k  tomu vyhlá-
sil i  dotační programy, z  kterých by to 
obce mohly zafi nancovat. Samozřejmě 
neposkytne fi nanční prostředky na vše, 
ale i padesát procent je lepších než nic.

Dále se zpracovává projektová doku-
mentace na další etapu rozšíření čistír-
ny odpadních vod. S  plánovanou sta-
vební činností na území naší obce bude 
potřeba zajistit dostatečnou kapacitu 
čističky na  připojení všech budoucích 
nemovitostí na obecní kanalizaci.

Jak vidíte, čeká nás toho v  blízké 
budoucnosti dost, na čem se teď inten-
zivně pracuje a projekčně se připravuje.

Na  závěr něco málo k  současné-
mu stavu ve společnosti Th ermal Paso-
hlávky a.s. Požádala jsem Tomáše Ing-
ra, aby připravil zprávu ze své pozice 
člena představenstva této společnosti, 
a to v návaznosti na to, jak je v poslední 
době tato společnost neustále zmiňová-
na v médiích a především pak její vede-
ní. Od  doby, kdy jsem starostkou, se 
pravidelně účastním zasedání dozorčí 
rady této společnosti, kde Jihomoravský 
kraj je zastoupen čtyřmi zástupci a naše 

obec dvěma. Za  celou dobu své účas-
ti na  těchto jednáních jsem nenabyla 
dojmu, že by se ve společnosti mělo dít 
něco nekalého, jak se dneska prezentu-
je. Předchozí vedení kraje prostřednic-
tvím svých zástupců veškeré kroky a jed-
nání ve společnosti po diskuzi a projed-
nání buďto schválilo, nebo si vyhradi-
lo více času pro svá rozhodnutí, dopl-
nění či úpravu podmínek. Od  posled-
ních krajských voleb a změnou politic-
ké garnitury se ale pohled kraje na naši 
společnou společnost změnil. Jsou 
zde vytýkány kroky, které byly před-
tím krajem odsouhlaseny. Ať už jsou 
pravé důvody pro tyto kroky jakékoliv, 
neměl by společník svou vlastní spo-
lečnost takto veřejně poškozovat, navíc 
bez jakéhokoliv vysvětlení či dolože-
ní oprávněných argumentů a  důkazů. 
A pouštět do médií zkreslené či domně-
lé informace není zrovna nejvhodněj-
ší způsob, jak vyjádřit své domněnky. 
Proto se nemohu ztotožnit a  souhlasit 
s  tím, co se nyní na  veřejnosti prezen-
tuje. V  uplynulých několika měsících 
jsem se několikrát sešla s vedením kra-
je, své názory a  postoje jsme si navzá-
jem vyříkali, a musím konstatovat, že se 
mi nelíbí současný postoj kraje ke spo-
lečnosti a  k  připomínkám a  námitkám 
obce, na  které nebere zřetel. Situací 
ve  společnosti jsme se zabývali něko-
likrát i  na  zasedání rady obce. Pokud 
bychom měli dojem, že zástupci obce 
v  orgánech společnosti nemají důvěru 
nebo že je něco špatně, určitě bychom 
tuto situaci řešili. Protože tomu tak 
není, nevidím důvod k tomu, abychom 
kohokoliv z těchto zástupců v  orgá-
nech společnosti Th ermal a.s. odvolá-
vali. O  fungování společnosti se neu-
stále zajímáme a snažíme se najít s kra-
jem společnou řeč a cestu v jejím dal-
ším vývoji. Jak jsem řekla i panu hejtma-
novi, vedení Jihomoravského kraje spo-
lečně s obcí je přece tady od toho, aby 
hájilo zájmy svého území, zájmy svých 
občanů, rozvíjelo svůj kraj v duchu tra-
dic a podoby jižní Moravy. Aby hodnota 
území nebyla nepřiměřeným zásahem 
trvale poškozena, např. stavbami, které 
do této krajiny nepatří, a které by nebyly 
využívány takovým způsobem, jak si to 
naše budoucí lázeňské a rekreační úze-
mí zaslouží.

Do  barevného podzimu přeji Všem 
pohodu a radost.

Martina Dominová, starostka

Okénko starostky
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Vážení čtenáři, na základě dění ve společnosti Th ermal 
Pasohlávky a.s. a pokřiveným mediálním informacím cítím 
potřebu sdělit veřejně následující informace. 

Společnost Th ermal Pasohlávky a.s. byla založena v roce 
2007 Jihomoravským krajem a  Obcí Pasohlávky za  úče-
lem zajištění vybudování lázeňské a rekreační zóny v Paso-
hlávkách. Jihomoravský kraj vložil do společnosti 100 mil. 
Kč (podíl ve  společnosti 2/3) a  Obec Pasohlávky celkem 
226 692 m2 pozemků v hodnotě 47,1 mil. Kč (podíl 1/3). 

Od počátku společnost pracovala na vyhotovení projek-
tu páteřní infrastruktury, jednala s potenciálními investo-
ry o zajištění zdrojů do tohoto území a taktéž připravovala 
zatraktivnění Římského vrchu. Po krajských volbách v roce 
2010 došlo ze strany Jihomoravského kraje (dále jen JMK) 
k  výměně členů vedení společnosti. Předsedou předsta-
venstva se stal Ing. Jiří Škrla, který vedl společnost do letoš-
ního roku. 

V roce 2011 dojednalo vedení společnosti odkup pozem-
ků od  odcházející holandské investiční skupiny, a  to cel-
kem 247 209 m2 za částku 49,7 mil. Kč (tj. 201 Kč/m2). Ten-
to nákup se podařil i přes to, že o uvedené pozemky měla 
zájem i  jiná fi nanční skupina. V  témže roce došlo taktéž 
k navýšení základního kapitálu společnosti oběma zakla-
dateli. JMK vložil do společnosti dalších 19 mil. Kč a Obec 
Pasohlávky dalších 46 522 m2 pozemků v hodnotě 12,5 mil. 
Kč. Podíly vlastnictví obou zakladatelů zůstaly nadále beze 
změny. Základní kapitál společnosti od té doby činí 178,67 
mil. Kč.

V roce 2014 byla dokončena páteřní technická a doprav-
ní infrastruktura v  celkové hodnotě 242 mil. Kč. Nákla-
dy jsou hrazeny 55 mil. úvěrem od České spořitelny; 90,5 
mil. úvěrem z JMK a 96,5 mil. Kč z dotace ROP Jihovýchod. 
Z důvodu, že společnost v roce 2011 nakoupila zmiňova-
né pozemky za 49,7 mil. Kč, chyběly jí prostředky na další 
provoz a fi nancování přípravy projektů. Proto bylo rozhod-
nuto, že společnost odprodá některé nepotřebné pozemky 
od holandských investorů, které neměly souvislost s lázeň-
skou zónou. Část pozemků nakoupila i  Obec Pasohláv-
ky. Jedna z největších transakcí se uskutečnila v roce 2014, 
kdy společnost KS Profi , a.s. nakoupila v lokalitě Pasohláv-
ky - východ za cenu 41,5 mil. Kč pozemky o celkové výmě-
ře 59  195 m2 (tj. 700 Kč/m2). Jednalo se o  pozemky, které 
byly původně nakoupeny za  201 Kč/m2. Celkem společ-
nost za  prodeje nepotřebných pozemků získala 62,7 mil. 
Kč a  stále jí v  majetku zůstaly další nakoupené pozemky 
v lázeňské zóně o výměře cca 143 000 m2. 

Tehdejší rozhodnutí o  nákupu pozemků od  odcháze-
jících holanďanů tak nelze hodnotit jinak než jako vel-
mi vydařený krok, kterým si společnost zajistila potřeb-
né fi nance na  splácení svých závazků, i  pro  další rozvoj 
a působení. 

V roce 2015 bylo rozhodnuto již další pozemky nepro-
dávat. Téhož roku a v roce následujícím vložil JMK do spo-
lečnosti dalších 40 mil. Kč jako příplatek mimo základní 
kapitál. 

V  současnosti společnost disponuje páteřní infrastruk-
turou v pořizovací hodnotě 242 mil. Kč, pozemky o výměře 
přibližně 223 tis. m2 na lázeňském poloostrově, 6 tis. m2 nad 

kempem (tzv. broskvový sad) a  téměř polovinou výměry 
vrchní části Římského vrchu. Odhadovaná hodnota těch-
to pozemků činí cca 500 mil. Kč. S přihlédnutím ke vkladu 
zakladatelů, což je necelých 180 mil. Kč, dluhu společnosti, 
který v současnosti činí 133 mil. Kč, má společnost celko-
vou hodnotu dle mého odhadu v rozmezí 500 – 700 mil. Kč.

Vedení společnosti neustále usilovně hledalo v hodné-
ho investora pro výstavbu plánovaných lázní. Od roku 2016 
byla na  základě uzavřeného memoranda vedena jedná-
ní s čínskými zástupci. S ohledem na vývoj těchto jednání 
sdělil předseda představenstva společnosti Th ermal Paso-
hlávky začátkem letošního roku panu hejtmanovi a vede-
ní JMK, že jednání s druhou stranou se nevyvíjí dle před-
stav vedení společnosti. Čínský investor vznášel takové 
požadavky na využití lázeňské zóny, které nebyly přijatelné 
pro zástupce společnosti a ani pro mě, jako zástupce obce 
ve společnosti.

V  letošním roce došlo opět k  výměně členů v  orgá-
nech společnosti ze strany JMK. Důvodem těchto změn 
byla vedením JMK označena nedostatečná komunikace 
a  nechuť vedení společnosti k  projektu s  čínským inves-
torem. Je zarážející, že JMK podporoval vedení společ-
nosti až do  doby, než se „cosi“ událo na  pražském hra-
dě, kam byl hejtman JMK povolán. Od té doby byla vede-
ní společnosti opakovaně vyslovována nedůvěra. JMK poté 
uzavřel s  čínským developerem nové memorandum sám 
a během léta komunikoval s čínskou stranou za JMK pou-
ze pan Ing.  Martin Itterheim, který je od  21. srpna před-
sedou představenstva společnosti. V  současné době spo-
lečnost pokračuje v  přípravě projektového záměru s  čín-
ským investorem. Výstupem by měl být návrh rozmístění 
objektů v lázeňské zóně, návrh založení nové společné fi r-
my a budoucí fungování společnosti. Zmíněný projektový 
záměr by měl být předložen k projednání v zastupitelstvu 
kraje i obce do konce letošního roku.

Kromě toho společnost Th ermal Pasohlávky pokraču-
je v přípravách projektu Odborně léčebného ústavu. Jed-
ná se o zařízení, které by mělo být jako doléčovací ústav 
pooperační péče s využitím léčivé vody. Tato investice by 
měla být hrazena samostatným fi nancováním Jihomo-
ravským krajem s  případnou  možností dotace ze státní-
ho rozpočtu.

Vedení obce i zástupci obce v orgánech společnosti vel-
mi pečlivě sledují vývoj situace a vyhodnocují, co je v rámci 
projektů pro obec akceptovatelné a co by už pro obec neby-
lo přípustné. Nechceme, aby se původní záměr společnos-
ti změnil v developerský projekt s cílem naše území vyždí-
mat (vytřískat co nejvíce fi nancí) a poté třeba i opustit. 

A také ne vždy, co se píše v médiích je pravdou. Někte-
rá média uvádějí polopravdy a někdy i skutečné lži se zadá-
ním a cílem poškodit dobré jméno bývalých členů předsta-
venstva, potažmo celé společnosti Th ermal Pasohlávky a.s. 
Je otázkou, co je skutečným cílem současného vedení JMK 
a  zda články nejsou jen zastíracím manévrem k  odvede-
ní pozornosti od skutečné podstaty, kam chce vedení JMK 
směrovat společnost. Pravdu ukáže asi až čas. 

 Tomáš Ingr, 
člen představenstva

Thermal Pasohlávky a.s. – informace o společnosti
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Pasohlávky v obrazech

Letošní léto znovu pr ovázely velmi 
vysoké teploty. Ty lákaly místní obča-
ny i  turisty ke  koupání, ať už v  horní 
nádrži, či v  lagunách nebo aquapar-
ku. Voda je hlavním lákadlem celé naší 
rekreační oblasti, a tak se stala ústřed-
ním motivem celé této rubriky. Vedle 
jejích krás, v podobě leknínů, se však 
letos vyznačovala i nepěknými „ozdo-
bami“ v podobě mrtvých ryb, za jejichž 
úhyn mohou opět velká horka. 



Kam dál v kariéře? 
Udělejte první krok 
za vysněným cílem

Vzpomínáte na  to, čím vším jste 
chtěli být jako malé děti, náctiletí? 
Komu z vás se podařilo dávný sen pro-
měnit ve skutečnost? Téma profese se 
chtě nechtě v  našem životě objevuje 
už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu 
správnou? Kdy uvažovat, že je na čase 
brát tyto úvahy zcela vážně? Možná 
dříve, než si vůbec dokážete předsta-
vit. Skvělým pomocníkem může být 
kariérový poradce – odborník, který 
dobře pracuje s  dětmi, dospívajícími 
i dospělými napříč profesemi či vzdě-
láním. Je dostupný úplně pro každého.

Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smy-

sl profesního směrování, již čtvrtým 
rokem poskytuje Centrum vzdělává-
ní všem (CVV). Je odborníkem v rám-
ci individuálních i  skupinových akti-
vit a  prezentuje se také na  veřejných 
akcích typu veletrhy pracovních příle-
žitostí. 

„Můžete nás navštívit na  čtyřech 
pobočkách v  Jihomoravském kra-
ji (Brno, Hodonín, Boskovice a  Znoj-
mo). Lidem v  odlehlých částech regi-
onu se chceme přiblížit pomocí online 
služeb. Těší nás rostoucí zájem o sku-
pinové programy, například Re:START 
pro rodiče na/po rodičovské dovolené. 
Kariérové poradenství chceme podpo-

řit především na základních, středních 
a  vyšších odborných školách,“ popsa-
la současnou strategii vedoucí cent-
ra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok 
dopředu v této oblasti činí právě Jiho-
moravský kraj. Jako jediný v  ČR zajiš-
ťuje dostupnost kariérového poraden-
ství v takovém rozsahu.

„Dlouhodobě spolupracujeme 
s jednotlivci a jsme navázáni i na dal-
ší instituce. Spolupracujeme s  HR 
odborníky v  oblasti kariéry i  se ško-
lami. Poskytujeme maximálně až 10 
konzultací, zpravidla ale zájemci vyu-
žijí v  průměru dvě až tři,“ upřesnila 
Martina Milotová, kariérní poradkyně, 
která má na  starosti pobočku v  Brně 
a v Boskovicích.

Konzultace probíhají zdarma v dis-
krétním prostředí. Jen za  loňský rok 

jich poradci CVV absolvovali více než 
500. „Na pohovor jsem šla s daleko vět-
ším sebevědomím. Cítila jsem se pří-
jemně a sebejistě a hlavně jsem vědě-
la, že je to práce, kterou skutečně hle-
dám,“ prozradila Martina, absolvent-
ka vysoké školy. Služeb CVV využila 
v době, kdy hledala pracovní uplatně-
ní. Během několika setkání odcházela 
s  jasnou vizí, co chce v životě skuteč-
ně dělat. Zjistěte více informací o kari-
érovém poradenství na  www.vzdela-
nivsem.cz, nebo se rovnou objednejte 
na konzultaci:

Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno, Bosko-

vice
milotova@vzdelanivsem.cz, 

+420 702 157 701

Jak už bylo dříve uvedeno, Pasohlávský obecní zpravodaj vycházel až 
do  předloňského roku pravidelně dvanáctkrát do  roka. Od  loňského dva-
cátého pátého ročníku jsme počet vydání upravili na šest. Aby mohlo kaž-
dé nové číslo našeho občasníku vzniknout, bylo k tomu potřeba zajistit tex-
ty, které jste si pak v klidu doma mohli přečíst. 

Původně jsem měla v úmyslu představit všechny autory různých rubrik 
a článků, jejichž jména se na stránkách zpravodaje objevila. Nečekala jsem 
však, že jejich počet výrazně přesáhne číslo 100. Sami uznáte, že tak dlouhý 
seznam zde nemohu uvést . . . 

Nezbývá mi tedy nic jednoduššího než místo dlouhého výčtu jmen radě-
ji všem autorům a  přispěvovatelům poděkovat za  jejich úsilí informovat 
i ostatní spoluobčany o věcech, které se děly a dějí kolem nás.    

 Alena Mandáková

ZPRAVODA J str. 5

25 let zpravodaje

Volby do PSPČR
V pátek a sobotu 20. – 21. října 2017 se uskuteční volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017. Volby se 
konají v pátek od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 
hod do  14.00 hod. Volit může každý občan, který v  době 
konání voleb dosáhl 18 let a který vlastní platný občanský 
průkaz. Volební místností je zasedací místnost Obecního 
úřadu Pasohlávky.

Dále informujeme občany, že Obec Pasohlávky jedná 
s vedením Aqualandu Moravia o zvýhodněném vstupném 
pro občany Pasohlávek. Podrobnější podmínky sdělíme 
prostřednictvím webových a facebookových stránek obce. 

Obecní úřad informuje



ZPRAVODA J str. 6

Budova Hostince U  Lasa je všem občanům i  návštěvníkům Pasohlávek dobře známá. Historická fotografi e dokládá 
vzhled této budovy těsně po válce. Jak je patrno z pozůstatku německého názvu na průčelí, jednalo se o pekařství. Proto 
i první český živnostník, pan Jan Trnka, zde pokračoval v provozování tohoto řemesla. 

V průběhu dalších let zde soukromníka nahradil obchod s potravinami spotřebního družstva Jednota Mikulov. Pohos-
tinství zde bylo zřízeno po otevření nové samoobsluhy, dnes fungující pod názvem COOP Jednota Mikulov. 

Kdysi a dnes, aneb historická srovnání

Úvahy, aktuality a připomínky

Hody, milé hody, už jsem dohodoval, 
už jsem čtyři noci, doma nenocoval . . .

Tuto písničku si často notují stár-
ci, když se nad ránem vracejí z hodo-
vé zábavy. 

Letos jsme se však krojovaných 
párů v  Pasohlávkách nedočkali. 
Anenská zábava bez přívlastku hodová se konala 22. čer-
vence v sále kulturního domu. Hlavním pořadatelem byla 
obec ve spolupráci se společenskými a zájmovými organi-
zacemi. Pro návštěvníky bylo připraveno tradiční občerst-
vení v baru a výčepu na sále. Čerstvě uzená klobása láka-
la labužníky svou vůní před kulturním domem, kde byl rov-

něž i venkovní výčep. K tanci vyhrávala dechová hudba 
„Pivoňka“ z Hlohovce.

Přesto, že organizátoři s předstihem na tuto akci upo-
zornili pozvánkou v  našem zpravodaji, něk olika plaká-
ty a výzdobou okolí kulturního domu, do sálu přišlo jen 
šedesát platících návštěvníků. Většina účastníků si však 
pochvalovala, že díky volnému parketu si dobře zatanco-
vali bez obvyklé  strkanice. I nálada byla veselá a tak kdo 
se chtěl bavit, určitě odcházel po ukončení akce spokoje-
ně domů. A možná si i vyzpěvoval: „Hody milé hody, už 
jsem dohodoval . . .“
Hody - nehody 2017 jsou za  námi. Ať žijí hody 2018! 

Věřím tomu, že se zase najdou nadšenci, kteří pomohou 
s přípravou i vlastní organizací příštích hodů. Že naší obcí 
opět projde krojovaný průvod s  plnou parádou a  večer 
taneční parket zaplní domácí i přespolní chasa. 

 Alena Mandáková

Početná čapí rodinka 
již odletěla

Když se koncem března nad dvo-
rem domu číslo 29, ozvalo hlučné kla-
pání, všichni poznali, že se ze zimoviš-

tě vrátili naši milí čápi. Nejprve si svůj 
příbytek důkladně zkontrolovali. Pak 
opravili škody po předešlé zimě a peč-
livě vystlali dno hnízda čerstvou trá-
vou, rákosem a  větvemi. Vždyť zde se 
za  nedlouho vyklubou na  svět jejich 
potomci. 

Jaké bylo překvapení pro pozoro-
vatele této ptačí rodinky, když z prou-
těného propletence vysoko nad naši-
mi hlavami po  čase natahovalo své 
dlouhé krky s  věčně hladovými zobá-
ky celkem pět mláďat. Je to oprav-
du něco výjimečného. Vždyť čapí pár 
vyvede obvykle dvě až tři mláďata roč-
ně. S obavou jsem tedy čekala, zda to 
nejmenší ptáče silnější sourozenci 

nevyštípou. Zda budou rodiče schop-
ni všechna mláďata uživit. A světe div 
se, vše dobře dopadlo. Přesto, že jed-
no mládě bylo vzrůstem očividně slab-
ší než zbývající čtyři, na  hnízdě setr-
vávalo spokojeně všech pět ptáčat. 
A když začátkem srpna všech pět mla-
dých čápů kroužilo nejen nad dvorem, 
kde vyrostli, ale jejich letecké výlety 
dosahovaly i  mnohem dál, byla jsem 
klidná. Zvládnou to! Na  cestu za  tep-
lem odletí čapí pár společně i se svým 
početným potomstvem. 

Jen to letos bylo nečekaně brzo - 
o celý týden dříve než obvykle!

Alena Mandáková

Hody - nehody 2017



Je prvního července 2017 20:00 hod. 
a  s  dětmi se scházíme ve  škole. Spo-
lečně vcházíme do  tělocvičny a  kaž-
dý si chystá své „hnízdečko“, ve kterém 
bude nocovat.

Aby nás později při spánku nerušilo 
kručící břicho, tak odcházíme na  dvo-
rek a chystáme si táborový oheň. Během 
chvíle se vzduchem šíří vůně špekáčků 
a nám se sbíhají sliny. S chutí se pouští-
me do jídla. Bříška jsou plná a s přichá-
zející tmou v nás roste napětí. Ve 22:00 
hod. opouštíme s  baterkami školu 
a vyrážíme na stezku odvahy plnou úko-
lů a  překvapení. Čeká nás i  úsek, který 
každý musí projít sám a  bez baterky. 
První odvážlivci vyráží samostatně a bez 
baterek vzhůru do  tmy, ale najednou 
se uprostřed cesty začne hýbat křoví 
a vypadá to, že s křikem vezmeme nohy 

na  ramena a  poběžíme rovnou domů. 
Děti jsou ale statečné a překonávají prv-
ní zaleknutí a pokračují v cestě dál.

Kolem půlnoci se statečně vracíme 
zpět do školy a plní dojmů, ale zároveň 
i unavení, zaleháme do svých spacáků.

Ráno vstáváme potěšeni a  pyš-

ni svou nebojácností, za  kterou jsme 
odměněni diplomem a  odcházíme 
domů jako největší hrdinové.

 Tak zase příští rok.
Lenka Žaludková,

 vychovatelka ŠD Pasohlávky.

ZPRAVODA J str. 7

Stezka odvahy
a spaní v tělocvičně

Mateřská a základní škola

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY:

Úterý 
od 15.00 hod. – do 17.30 hod.
(půjčování knih, přístup k počítačům)

Čtvrtek
od 15.00 hod. – do 16.00 hod.
(činnost čtenářsko-literárního kroužku)

od 16.00 hod. – do 18.30 hod. 
(půjčování knih, přístup k počítačům)

ROČNÍ POPLATEK ZA REGISTRACI:
dospělá osoba   50,00 Kč
děti do 15 let   30,00 Kč
důchodci          30,00 Kč

PROSBA NA ČTENÁŘE:
Prosím zaregistrované čtenáře, aby co nej-

dříve uhradili registrační poplatky za rok 2017. 
Také se obracím na čtenáře, kteří i přes doru-
čené upomínky nevrátili knihy do  knihovny, 
aby je co nejdříve přinesli. 

 Alena Kratochvílová, knihovnice

Místní knihovna



ZPRAVODA J str. 8

Poprvé do školy
Léto skončilo a  s  ním 

i  bezstarostné prázdni-
ny. V pondělí 4. září 2017 se 
děti vrátily do školních lavic. 
Někteří do  nich zasedli úpl-
ně poprvé. A  nejinak tomu 
bylo i v místní základní ško-
le, kde žáčky uvítala paní uči-
telka Mgr.  Jana Turečková . 
Do  lavic poprvé zasedl Mar-
tin Urban a Robin Kašpárek. 
Prvňáčkům předala pamět-
ní listy i  paní starostka spo-
lu s  dárky od  členek SPOZ. 
Také mateřská škola přivítala 
nové dětičky, které se zatím 
mnoha povinnostmi trápit 
nemusí.



ZPRAVODA J str. 9

Doplnění fotogalerie
Z  důvodu nedostatku místa v  minulém čísle zpravodaje, doplňujeme zde 

fotogalerii k zájezdům, které obec pro občany pořádala v první polovině toho-
to roku. V dubnu jsme jeli do Kroměříže na květinovou výstavu Floria a v červnu 
jsme navštívili Zoologickou zahradu Lešná ve Zlíně. 



Společenská kronika

Jubilanti červenec

Zelenáková Rozálie 81 let
Binderová Marie 77 let
Úradníková Anna 73 let
Adamík Jan 69 let

★ ★ ★

Jubilanti srpen

Bezeková Jana 69 let
Ingr Miroslav 68 let
Mikulášková Ludmila 67 let
Sittová Helena 62 let

★ ★ ★

Jubilanti září

Pinkavová Marie 79 let
Salayová Anna  74 let
Uherek Květoslav 65 let
Šnepfenbergová Marie 65 let
Slabá Alena 61 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. 

★ ★ ★

Úmrtí

Dne 16. července 2017 zemřel pan 
Martin Mikulášek

Dne 17. července 2017 zemřela paní 
Anna Jančíková. 

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast. 

★ ★ ★

Narození

Dne 22. srpna 2017 se manželům 
Kristýně a  Lukáši Šnepfenbergovým 
narodila dcera Emma.

Rodičům i prarodičům blahopřeje-
me.

Upozornění: Kdo z  rodičů právě 
narozených dětí si přeje mít „vítání“, 
nechť to přijde oznámit na Obecní úřad 
Pasohlávky. 

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.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PASOHLÁVKY

zve malé i velké občany na tradiční 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
který se uskuteční

v pátek 17. listopadu 2017

Sraz všech účastníků
je v 16.30 hodin

před Obecním úřadem Pasohlávky. 

PASOHLÁVSKÉ BABENKY 
všechny srdečně zvou na 

BABSKÉ HODY
které se uskuteční v sobotu 

18. listopadu 2017 od 20.00 hodin
 v kulturním domě. 

K tanci i poslechu hraje skupina Gejzír 

Pozvánky

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PASOHLÁVKY
srdečně zve všechny občany na 

VEPŘOVÉ HODY
které se budou konat v sobotu 

25. listopadu 2017 od 10.00 hodin 
na prostranství před kulturním domem 

Návštěvníci se mohou těšit na 
tradiční zabíjačkové dobroty, jako jsou 
jitrnice, jelita, škvarky, tlačenka, ovar, 
výpečky, černá i bílá polévka a chybět 

nebude ani guláš.


