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Pasohlávky v obrazech

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
úvodem si dovolím připomenout 

několik důležitých informací. Prosím, 
abyste dodržovali obecně závaznou 
vyhlášku o omezení hlučných činností, 
která stanovuje zákaz rušivých činnos-
tí v  době nočního klidu, tj. denně od 
22:00 do 06:00 hod., a dále pak o nedě-

lích a státem uznaných svátcích v době 
od 06:00 do 09:00 hod. a od 11:00 do 
22:00 hod.. Z toho vyplývá, že ve vyme-
zených dnech jsou tyto činnosti povo-
leny pouze v době od 09 hod. do 11 
hod. Zákaz tak není stanoven ploš-
ně na celý den, ale během dvou hodin 
dopoledne je možné kolem domu či 

na zahrádce něco málo zrealizovat, co 
jste nestihli během soboty nebo v týd-
nu. Činností, jež by mohla svou hluč-
ností narušit veřejný pořádek, občan-
ské soužití nebo být v rozporu s dobrý-
mi mravy, je zejména provoz či použí-
vání: a) pojezdové a traktorové sekač-
ky na trávu, b) křovinořezu, c) kotou-

Okénko starostky

Letos jakoby příroda úplně zapomněla na jaro a 
přivedla nám rovnou léto. Krásné, někdy až moc slunečné, 
počasí u nás panuje téměř již od konce dubna. Dokladem 
toho je i početná šnečí rodinka, či krásně rozkvetlé květiny 
paní Ludmily Mikuláškové. Také turistická sezóna se už 
rozjela na plné obrátky. Davy turistů, na které jsme zvyklí 
až v letních měsících, k nám proudí již od května, aby si tu 
užili jak sportu, tak krásné přírody. 
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čové a motorové pily, d) brusky, e) roz-
brušovačky, f ) pneumatického kladi-
va a sbíječky, g) kompresoru, h) vrtač-
ky, i) míchačky, j) drtičky větví (štěp-
kovač) aj., které vydávají nelibý zvuk. 
Na „sídlišti“ slýchám časté stížnos-
ti na hluk o nedělích a svátcích. Uvě-
domte si, prosím, jak je tam rodinná 
zástavba nahusto a jak je každá hluč-
nější činnost slyšet. Zvláště pak apelu-
ji na ubytovatele, kteří poskytují ubyto-
vání. Vyhláška je zveřejněná na webo-
vých stránkách obce nebo je k nahléd-
nutí na obecním úřadě. Buďme k sobě 
ohleduplní, a i těch pár dnů víkendo-
vého volna si tedy nekazme zbyteč-
ným hlukem. To platí i v případě ruše-
ní nočního klidu. V  teplých měsících 
většinou spáváme při otevřeném okně 
a tak hluk z obce může být dost nepří-
jemný. Ne každý má víkend odpočin-
kový. Jsou mezi námi i ti, co chodí o 

víkendu do práce a musí vstávat brzy 
ráno. Jak takový občan přijde k  tomu, 
že se někdo baví, huláká po nocích, 
pouští si hudbu, zatímco on je do prá-
ce nevyspalý, protože nemá možnost 
se vyspat a odpočinout si před svou 
pracovní směnou. Doba nočního kli-
du není něco, co si na obci vymýšlí-
me. Je daná zákonem a zákonodárce 
určitě ví, proč tuto dobu stanovil. Mys-
lí totiž na lidské zdraví, které je v dneš-
ní uspěchané době neustále atako-
váno. To vše se na nás odráží. Nejen 
teď, ale především do budoucna. Jsou 
zde samozřejmě i výjimky z  noční-
ho klidu pro různé aktivity, s přihléd-
nutím na významnost dané události. 
Tyto jsou stanoveny obecně závaznou 
vyhláškou o výjimkách z  nočního kli-
du. Pokud však k rušení dochází, kaž-
dý občan má právo zavolat na linku 
Policie ČR a toto nahlásit. Stačí zavo-

lat na služebnu v  Pohořelicích, která 
nás má na starosti. Telefonní číslo je 
519 424 158. 

Milí spoluobčané, máme před 
sebou léto. Ať už ho strávíte u moře 
či na chalupě, nebo zůstáváte v Paso-
hlávkách a pouze zvolníte a „dobijete 
baterky“, přeji vám všem, abyste si ho 
užili. A kdo z vás vyráží na dovolenou, 
ať se vrátí ve zdraví, bez dlah, obvazů, 
modřin, kožních spálenin a odřenin. 
A především, hlavně všichni odpočatí!

Závěrem si dovoluji na vás apelo-
vat, abychom společně dělali vše pro 
to, aby v naší obci opět platilo, že sluš-
nost, tolerance, poctivost, odpověd-
nost a vzájemná mezilidská úcta, jsou 
víc než jen slova, víc než psané předpi-
sy a vyhlášky.

Přeji vám všem pěkné a pohodové 
léto!

Martina Dominová, starostka obce

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informova-

la o skutečnostech, které se nedáv-
no objevily v  tisku, a to v  souvislos-
ti s  prodejem pozemků společnosti 
Th ermal Pasohlávky a.s. – tzv. lázeň-
ský poloostrov. 

V lednu tohoto roku přijalo Zastu-
pitelstvo obce Pasohlávky a Zastupi-
telstvo Jihomoravského kraje usne-
sení, ve kterém byly stanoveny určité 
podmínky prodeje pozemků. Ty vze-
šly z  projektového záměru, který byl 
společností Th ermal Pasohlávky a.s. 
dopracován na konci roku 2017. Spo-
lečnost zároveň tyto podmínky před-
stavila a doporučila ke schválení 
svým akcionářům. Někomu se mohly 
zdát příliš přísné, např. sto miliono-
vá pokuta při jejich nedodržení, ale 
nikdo s nimi tehdy neměl problém. 

Obec od začátku chtěla, aby pří-
padný investor znal všechny technic-
ké parametry tohoto území, týká se 
to zejména omezené kapacity ČOV 
a příjezdu těžkých stavebních stro-
jů na poloostrov, kdy jsme chtěli tuto 
dopravu vymezit ven z  obce. Také je 
nutné smluvně ošetřit kanalizaci a 
cyklostezku, jež přes pozemky vede. 
Dosud totiž obec byla spoluvlastní-
kem pozemků, a tak to nebylo potře-
ba. Všechna další témata, která mohla 
od začátku roku vyvstat, by byla před-
mětem následných diskuzí.

Společnost Th ermal Pasohlávky a.s. 
byla společně s krajem a obcí založe-

na za účelem zajištění vybudování 
lázeňské a rekreační zóny v Pasohláv-
kách, měla za úkol připravit území 
pro budoucí investory v  předmětné 
oblasti a těmto činit investiční nabíd-
ky. Každý velký developer je připra-
vený na to, že když vstupuje na určité 
území, tak za konkrétních podmínek, 
někdy spojenými s  dalšími investi-
cemi do území. Pokud chce opravdu 
budovat lázeňské a rekreační objekty, 
nemůže být odrazen některými pod-
mínkami prodávajícího. Není to stej-
né, jako prodávat pozemky pro rodin-
né bydlení. Také nemůže požadovat, 
aby obec všechny již dříve stanovené 
podmínky zrušila, a to ještě dřív, než 
se vůbec začne se soutěží případných 
investorů. Obec nechtěla v  žádném 
případě přistoupit na to, že se bude 
licitovat o „prostém“ prodeji bez pod-
mínek, a to za nejvyšší cenu. A najed-
nou jsme my ten „problémový“ part-
ner, který dělá potíže. Obec však pou-
ze trvá na stanovených a daných pod-
mínkách. Navíc ani jednání s  kra-
jem nejsou jednoduchá. Proto jsme 
k jednáním přizvali právní zástupkyni 
obce, která dokáže posoudit následky 
neuvážených rozhodnutí. Myslím, že 
tento krok nám nemůže být vyčítán. 

V  článku „Dochází nám trpěli-
vost, říká čínský vyjednavač o lázních 
v Pasohlávkách“, zveřejněný v brněn-
ském deníku 25. května 2018 se uvá-
dí, že obec neustále mění podmín-
ky. Já osobně jsem však s  žádným 

zástupcem čínské společnosti Rise-
Sun o žádných podmínkách nemlu-
vila, takže nechápu jeho prohláše-
ní, že je neustále měníme. Pokud by 
totiž se mnou někdo mluvil, tak bych 
mu odpověděla, že stále platí to, co 
bylo přijato v  usnesení ZO, a pokud 
jej ZO opět nezmění, tak já sama urči-
tě nemohu nic takového odsouhla-
sit. Také mě napadá otázka, jak se 
vůbec čínský investor dovídá o tom, 
co společně s  krajem komunikujeme 
na svých setkáních, případně co spo-
lu diskutujeme na zasedáních zastu-
pitelstva, když se těchto jednání osob-
ně neúčastní. Pokud někdo považu-
je podmínky obce za nesmyslné, ať 
nám řekne, které přesně to jsou. Práv-
ní dokumenty, které společnost zača-
la po lednových zastupitelstvech při-
pravovat, jsou složité a časové nároč-
né, ale rozhodně to nezavinila obec 
svým přístupem. Vždyť se tady baví-
me o obchodu za téměř půl miliar-
dy korun a dalších investicích, řádo-
vě kolem 1,5 miliardy korun. Tako-
vý obchod určitě vyžaduje čas a peč-
livou přípravu. Proto nechápu, jak 
může být v článku uvedeno, že něko-
mu dochází trpělivost. 

Nevím, k  čemu přesně mají tyto, 
dle mého názoru záměrně proti obci 
vedené, články sloužit, ale rozhodně 
neprospívají ani společnosti samot-
né.

Martina Dominová, starostka obce

Reakce na situaci kolem společnosti Thermal Pasohlávky a.s.
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Další díl této rubriky jsme věnovali hodům a hlav-
ně krojovaným stárkům. Anenské hody totiž byly letos 
po roční pauze obnoveny a doufáme, že v nich budou 
mladí pokračovat i v budoucích letech.

Tradice krojovaných hodů má dlouhou historii 
nejen v obci Pasohlávky, ale byla dodržována i v obci 
Mušov. Pro mnohé byla čest a pocta obléknout kroj a 
chodit v něm zvát své spoluobčany na večerní zábavu. 

V devadesátých letech však došlo k prvnímu úpad-
ku této tradice a hody se několik let nekonaly. Po dvě 
léta se pak do krojů oblékli ženáči a až v roce 1999 byla 
tradice obnovena mladými ve věku 15 – 18 let, jak se 
píše i v Břeclavském deníku z 21. července 1999. 

V roce 2015 jsme oslavili šedesáté výročí pořádání 
hodů a u této příležitosti se do kroje oblékli, jako čest-
ný pár, i paní Anna Jančíková a pan Josef Maringa, kte-
ří kroj oblékli i před těmi šedesáti lety.  

Doufejme tedy, že krojovaní stárci z  naší obce 
nezmizí ani v dalších letech a třeba se dočkáme i sté-
ho výročí této krásné tradice v naší obci. 

Simona Jelénková

Kdysi a dnes, aneb historická srovnání

Vzpomínáme …
V pátek 8. června nás po dlouhé a těžké nemoci navždy opustila Ing. Alena Mandáková. A jelikož byla místostarost-

kou naší obce a od loňského roku i členkou redakční rady tohoto zpravodaje, považujeme za vhodné věnovat zde pro-
stor vzpomínce na tuto významnou osobnost naší obce. 

Paní Mandáková se narodila 12. ledna 1954 v Pasohlávkách. Vystudovala Ekonomickou fakul tu Vysoké školy země-
dělské v Brně, poté několik let pracovala jako ekonomka v akciové společnosti Vinofrukt Dolní Dunajovice. 

Byla však i dlouholetou funkcionářkou obce Pasohlávky. Byla členkou Sdružení pro občanské záležitosti, kronikář-
kou, reportérkou místního zpravodaje, zastupitelkou, radní a místostarostkou. Dění v naší obci jí nikdy nebylo lhostej-
né. Zapsala se do její historie, a také bojovala za její budoucnost. 

Do srdcí a vzpomínek spoluobčanů se však zapsala především pro své lidské kvality. Vždy byla ochotná pomoci 
a poradit. Vysoké nároky kladla jak na sebe, tak na ostatní – její dodržování „štábní kultury“ v administrativě se nám 

všem, jejím spolupracovnicím, navždy vrylo do paměti. 
Vždy byla pro každou špatnost (v dobrém slova smyslu) a 
nikdy nezkazila žádnou legraci. 

Nesnášela nespravedlnost, bezpráví a sebelítost. Ačko-
liv se zákeřnou nemocí bojovala více než dvacet let, nikdy 
se nelitovala a svým postojem byla spíše pro všechny oko-
lo velkou inspirací a vzorem. 

Milovala svou rodinu, svou rodnou ves a také svou prá-
ci. Mohla si užívat klidného důchodu, ale ona potřebovala 
být potřebná a prospěšná. I proto ještě jednou přijala funk-
ci místostarostky, aby mohla být i nadále součástí historie 
naší obce a zasloužit se o její rozvoj. 

A my jsme jí za to vděčni a DĚKUJEME … … kolegyně
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Závěr školního roku v Mateřské 
škole Pasohlávky

Ke konci měsíce května k nám přijeli, tak jako každoroč-
ně, zástupci pohořelického volnočasového střediska, aby 
si s  dětmi ze školky i školy zopakovali p ravidla silničního 
provozu pro jízdu na kole, chůzi přes přechod pro chodce, 
základní vybavení jízdního kola. Nejvíc děti zaujala bese-
da s policistou, který děti seznámil s různými nebezpečný-
mi situacemi, které mohou na silnici nastat, o nutnosti pou-
žívání přilby při jízdě na kole apod. V praktické části akce 
si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kole, důkladně si pro-
hlédly policejní auto, vyzkoušely si hovor přes vysílačku. 
Dopoledne s dopravní školičkou bylo příjemné i díky pro-
fesionálnímu přístupu všech organizátorů.

Starší děti ze školky si mohly své znalosti hned za pár dnů 
prakticky vyzkoušet na výletě na kolech do rekreačního stře-
diska Merkur. Vyrazily hned ráno po nezbytné kontrole vyba-
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Místní knihovna

Mateřská škola a Základní škola Pasohlávky

Tvořivá dílnička s maminkami a dětmi skončila již v květnu. Ale děti ze školní 
družiny přišly s nápadem na tvoření, a proto jsme se všichni i s paní vychovatel-
kou sešli v polovině června v místní knihovně.

Jaký nápad děti měly? Chtěly pro svou paní učitelku vyrobit dárek, který by ji 
potěšil na závěr školního roku. A o jaký dárek šlo? O velkou kytici z krepového 
papíru. Nápad byl úžasný. Děti se v knihovně pustily okamžitě do práce. Na oby-
čejných špejlích vykvetly květiny, které hýřily různými barvami. Z jednotlivých 
kytek jsme uvázali krásnou kytici, zabalili ji do ozdobného papíru a ovázali mašlí.  

Na závěr bych chtěla podotknout, že tuto krásu vytvořili samí chlapci. Přitom 
se říká, že kluci se při tvoření nudí, ale pokud jde dárek pro jejich paní učitelku 
tak toto rčení jistě neplatí.

 Kratochvílová Alena

Už umím číst, už umím psát
Rok uběhl jako voda a v knihovně paní knihovnice při-

vítala nové prvňáčky, kteří během školního roku za vydatné 
pomoci paní učitelky získali spoustu nových vědomostí. Za 
vynaložené úsilí patří dětem velká pochvala.

Do pamětní knihy byl zapsán školní rok 2017/2018 - jmé-
no třídní učitelky a jména prvňáčků

• třídní učitelka Petra Ženíšková
• žák Robin Kašpárek
• žák Jiří Malik
• žákyně Nikola Neumannová
• žák Martin Urban
Nejprve se děti zapsaly do pamětní knihy. Poté jim byly 

předány pamětní listy se čtenářským průkazem do knihov-
ny předplaceným na jeden rok. Nejlepším čtenářem roku 
2017/2018 se stal Martin Urban, který obdržel pěknou kni-
hu. Všichni prvňáčci i druháčci za svou práci ve škole obdr-
želi krásné dárky na památku.

Pro děti byly připraveny kvízy, soutěže, skládačky z pís-
men apod. Vše bylo zaměřeno na zvířátka ze statku. A to 
bychom nesměli být v knihovně, abysme si na závěr nepře-
četli nějakou pěknou pohádku. Děti četli z pohádkové kni-
hy „ Příběhy ze statku“. Každý žáček přečetl z této knihy 
malý úryvek.

Na závěr našeho setkání, paní knihovnice popřála dětem 
i paní učitelce krásné sluníčkové prázdniny.

Poděkování za fi nanční dar na tuto akci patří obci Paso-
hlávky.

Alena Kratochvílová

Děti z družiny v knihovně
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vení a seznámení s pravidly bezpečné jízdy. Děti provázelo 
krásné slunečné počasí – to sluníčko bylo určitě zvědavé, kde 
se u jezera v Pasohlávkách vzalo tolik šikovných malých cyk-
listů! V  indiánském tábořišti si děti prohlédly velké stany – 
teepee, kousek dál vyzdobily „sluníčkový strom“ svými kres-
bami. Po svačině, která v přírodě chutná docela jinak, si udě-
laly ještě kolečko kolem břehu, zamávaly kačenkám a labu-
tím a pomalu nastal čas vrátit se zpět do školičky. To bylo 
vyprávění malým kamarádům, kteří ještě na kole tak neumějí 
a byli zvědaví, co jejich starší kamarádi zažili. Výlet se podařil 
i díky spolupráci s paní Čáslavovou a paní Bílkovou.

Den dětí byl tentokrát zajímavý tím, že jsme tak docela 
nevěděli, co nás čeká. Vydali jsme se na procházku za vesni-
ci, kde jsme plnili hned několik úkolů – pojmenuj známou 
rostlinu, zazpívej písničku, poznej ptáčka podle jeho zpěvu 
apod. Na informační tabuli pak byl pro děti vzkaz o tajem-
ném pokladu. Nastalo velké pátrání – a povedlo se! Truhli-
ce se sladkým pokladem byla naše. 

5. června už na nás čekal autobus, aby nás odvezl spo-
lu s  dětmi ze školy do Mikulova. Cílem byla návštěva jes-
kyně Turold. Pro některé z  nás to bylo něco nového. Co 
tam na nás asi čeká? Nejprve jsme se museli všichni teple 
obléknout, a dobře jsme udělali. Vešli jsme do jeskyně, kde 
bylo jen 7°C. Sestupovali jsme pomalu po schodech níž a 
níž mezi osvětlené skály a kamení. Některé měly zajímavé 

tvary – třeba pohádkových či zvířecích postav. Viděli jsme i 
výstavu barevných nerostů nebo stoličku mamuta. Po celou 
dobu nám pan průvodce vyprávěl o jeskyni a její historii 
spoustu zajímavého. Po výstupu z jeskyně jsme se ohřáli na 
sluníčku a pak už jsme se vydali na cestu zpět do školky.

Ještě nás v tomto školním roce čeká výlet parníkem a roz-
loučení se všemi kamarády, kteří po prázdninách půjdou 
do školy. Přejeme jim hodně úspěchů a ať se jim ve škole 
moc líbí! 

Učitelky z MŠ a ZŠ Pasohlávky 



Pálení čarodějnic
Třicátého dubna nastala Filipojakubská noc a my jsme 

se sešli na místní hoře, abychom si předvedli svá kouzla, 
čáry a moc. Začátek tohoto článku zní jako z nějaké knihy 
o pravých čarodějnicích z dávných dob, ale kouzelné byly 
všechny děti i dospělí v kostýmech, čarovalo se dobrým jíd-
lem, zpěvem i atmosférou a kdo má větší moc, než úsměvy 
dětí, spokojení rodiče a společně strávený podvečer?

V dnešní „uspěchané“ době, kdy neustále nemáme čas, 
někam spěcháme a nestíháme, je úžasným „darem a bal-
zámem“ pro duši roztáhnout deky, pozorovat plápolající 
oheň a nechat se unášet tóny kytary a zpěvem.  Tento den 
prý bývá kouzelným a já doufám, že všechno zlo a trápe-

Floria Kroměříž 2018
Není žádnou novinkou, že obec Pasohlávky pořádá pro 

své občany nejrůznější zájezdy, třeba na muzikály či do 
ZOO, a také na výstavy květin. V loňském roce jsme navštívi-
li květinovou výstavu v Kroměříži, a ačkoliv nás tehdy neza-
stihlo příliš vlídné počasí, zájezd se líbil natolik, že jsme jej 
v letošním roce zopakovali. 

Sedmadvacátého dubna jsme opět prošli branami Florie 
v Kroměříži, kde na nás čekal velmi bohatý program. Moh-
li jsme si prohlédnout zdařilá květinová aranžmá, tentokrát 
s  tématikou významných žen české historie – byly tu kyti-
ce např. pro Květu Fialovou nebo Boženu Němcovou. Sou-
částí akce samozřejmě byla i prodejní část, kde si návštěv-
níci mohli zakoupit nejrůznější potřeby pro dům i zahradu, 
ale především nespočet květin všeho druhu. Kdo byl zna-
ven dlouhým chozením, mohl si odpočinout u něčeho dob-
rého k  jídlu či k pití a u toho vychutnávat hudební umění 
„Evy a Vaška“.

K úspěchu výletu letos přispělo i počasí, a tak se domní-
vám, že vůbec nikdo neodjížděl zklamán a při další příleži-
tosti se zúčastní zájezdu znovu. 

Simona Jelénková

ZPRAVODA J str. 8

Úvahy, aktuality a připomínky



ní uvnitř i kolem nás bylo touto „nocí“ spáleno a tak jako 
děti, které soutěžily a zdolaly různě obtížné a strašidelné 
úkoly, tak i my dospělí jsme se zbavili několika „strašáků“ 
uvnitř nás ;) Abychom to měli ještě jednodušší, tak si každý 
mohl vyrobit svůj ochranný škapulířek, který nás dle zvo-
lené „náplně“ chrání například před démony, nemocemi, 
pomluvami, strachem atd. Abychom na tento den nezapo-
mněli, byla možnost se vyfotit v „čarodějnickém“ fotokout-
ku. 

„Počasí nám přálo, oheň i dobré pití nás hřálo.
Co víc si ještě přát? Ať nás má stále co u srdíčka hřát…“

Iveta Žaludková
Předsedkyně Komise pro kulturu a sport

ZPRAVODA J str. 9

Hasičské závody v požárním 
útoku

V  sobotu 2. června 2018 se pořádala soutěž O putovní 
pohár obce Pasohlávky v požárním útoku. Jednalo se o dru-
hé kolo v rámci seriálu Břeclavské hasičské ligy. Soutěže se 
zúčastnilo dvanáct mužských týmů a čtyři ženské. 

Počasí závodníkům přálo a perfektně nachystaná trať 

umožňovala rychlé útoky. V mužské kategorii vyhrál domácí 
tým SDH Pasohlávky s časem 16:47 (PP 16:07), druhý skončil 
tým z Petrovic s časem 17:41 (LP 16:81) a třetí místo obsadi-
li kluci z Jezeřan s časem 17:98 (LP 17:1). V ženské kategorii 
zvítězily holky z Pravčic, za které běhá členka domácího sbo-
ru, s časem 17:41 (LP 17:01). Druhé skončily holky z Poštor-
né s časem 19:89 (LP 18:52) a třetí holky z Miroslavy s časem 
20:26 (LP 19:34). 

SDH Pasohlávky



Dopoledne plné smíchu a zábavy
Mezinárodní dětský den se ofi ciálně slaví prvního červ-

na. V  naší obci jsme jej oslavili o den později, tradičně 
v prostoru u kabin na fotbalovém hřišti. 

Zahájení celé akce proběhlo v devět hodin ráno a pro 
větší i menší děti bylo připraveno celkem dvanáct disci-
plín. Hřiště, parkoviště a prostor u Yachtclubu se okamži-
tě zaplnilo zapálenými soutěžícími. Vodní hladinu rozví-
řil motorový člun, plachetnice a paddleboardy. Výhled do 
širého okolí mohl pozorovat každý, kdo se odvážil vylézt 
na vysoký stožár. Své znalosti zvířátek a přesnou muš-
ku zkoušely u myslivců (poznávání zvířátek a střelba ze 
vzduchovky). Na hřišti se trefovaly míčem do brány nebo 
zkoušely fotbalový slalom. Zbývající energii pak vkládaly 
do skotačení na nafukovacích atrakcích a nechybělo ani 
řádění v pěně. 

Počasí se vydařilo na výbornou a také s  odměnami se 
dostalo na všechny děti, takže úsměvy na tvářích dětí i rodi-
čů nemohlo nic pokazit. Přejme si, aby nás stejně pohodo-
vá atmosféra provázela i do dalších let. 

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se na akci podí-
leli, ať už organizačně, tak i sponzorským darem: Obec 
Pasohlávky a Komise pro kulturu a sport, Český zahrádkář-
ský svaz Pasohlávky, Yachtclub Pasohlávky, Český svaz žen, 
„Babenky“, Myslivecký spolek Pasohlávky, Sbor dobrovol-
ných hasičů Pasohlávky, Tj Zetor Pasohlávky, Restaurace 
U Lasa a pan Radek Kučera. 

Simona Jelénková

ZPRAVODA J str. 10
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Kouzelné trojky
První letošní trojčata se 

v  naší republice narodila 3. 
března (třetí měsíc v roce) ve 
Fakultní nemocnici v  Brně 
manželům Marii a Jiří-
mu Husákovým. Není pří-
liš obvyklé, aby se ve vesni-
ci narodila trojčátka, a pro-
tože je navíc jejich mamin-
ka pasohlávskou rodačkou 
(Maruška je rozená Ferbyo-
vá), považujeme za vhodné 
se o jejich narození zmínit 
alespoň pár slovy. 

Holčičky byly počaty zcela přirozeně a na svět přišly 
císařským řezem, necelé dvě hodiny po půlnoci. Klárka s 
mírami 1 860 g a 42 cm a jednovaječná Terezka (1 580 g a 39 
cm) s Markétkou (1 630 g a 41 cm). Protože holčičky měly 
pěkné porodní váhy a jejich zdravotní stav byl v pořádku, 
mohl si je šťastný tatínek na den přesně za měsíc od poro-
du, odvést domů. A kdyby to náhodou někdo nevěděl, jed-
nu princeznu už mají doma. 

Trojčátka se mají čile k světu a dělají radost nejen rodi-
čům, ale celé rodině, která jim se vším ochotně pomáhá. 
Ono, starat se o takové tři uzlíčky radosti, vlastně o čtyři, 
asi zabere spoustu času a hlavně úsilí. Přejeme tedy, aby i 
nadále děvčátka pěkně rostla a aby byla zdravá, stejně jako 
jejich rodiče.  Mirka Mikulášková

Zhodnocení zahájení 
v ATC Merkur Pasohlávky

Zahájení turistické sezóny v ATC Merkur Pasohlávky 
proběhlo nad očekávání úspěšně a 18. ročník je tím odstar-
tován! Ptáte se proč nad očekávání? Na to máme jasnou 
odpověď: protože čísla mluví za vše - kemp během zahájení 
navštívilo 12.000 lidí. Zavítala k nám spousta hvězd show-
byznysu zvučných jmen, např. Marie Rottrová, Horkýže Slí-
že, Michal Hrůza, NO NAME, Walda Gang, Alkehol, Levi-
tate, Street69, Rock & Roll Band Marcela Woodmana, Majk 
Spirit, Martin Harich. Děti se radovaly z dětského progra-

mu, počasí nám přálo, takže můžeme říci, že hvězdy jsou 
nám nakloněny.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli takto skvělou akci 
připravit, a především se těšíme z Vaší přízně a návštěvnost.

Držme si všichni pěsti (štěstí), ať se v podobném duchu 
vydaří i celá sezóna. Naše obec je již nyní jednou z nejvy-
hledávanějších lokalit v ČR a díky turistickému ruchu může 
i nadále vzkvétat. 

P.S.: Máme novinku, která pomůže odlehčit naší plane-
tě od plastů, víte co to je? Odpověď najdete na jedné z foto-
grafi í.

ATC Merkur Pasohlávky

U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE
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 Největší sraz amerik se v  letošním roce konal popr-
vé v ATC Merkur, a to o prvním červnovém víkendu. Proč 
zrovna u nás? Předchozí ročníky proběhly na Konopáči, ten 
se nedá nafouknout, proto byl vybrán největší kemp v ČR, 
v Pasohlávkách. První účastníci dorazili již ve čtvrtek, dal-

ší v  pátek, a nejvíce hostů v  sobotu. Část kempu se tedy 
postupně plnila různými typy amerik. A že jich bylo oprav-
du hodně. Dle pořadatelů bylo registrovaných 914 aut. Bylo 
krásné vidět tyto skvosty v prostředí kempu. Na sraz dorazi-
li i zahraniční návštěvníci, a to hlavně z Rakouska a Sloven-

V posledním květno-
vém víkendu se sjelo přes 
osm tisíc návštěvníků do 
areálu ATC Merkur Paso-
hlávky, aby navštívili jubi-
lejní desátý ročník motor-
kářského festivalu Euro 
Bike Fest. Nejen motorká-
ři využili příznivého počasí 
a strávili víkend na březích 
Mušovských jezer, přesně 
v duchu motta festivalu: 
„MOTORCYCLES, EXTRE-
ME SPORT AND ROCK & 
ROLL„.

Návštěvníci tvořili 
opravdu široké spektrum, 

které věrně odráželo rozsáhlé zaměření motofestivalu. Na 
motorce, autem i pěšky dorazili ze všech koutů Evropy. 
Nechyběli Slováci, Němci, Poláci a další evropské národ-
nosti, ale také návštěvníci z  Ruska či Skandinávie. Bylo 
k vidění tisíce motocyklů od Harley přes Indiány až po sil-
niční speciály. Festival totiž není nijak vyhraněn.

Během víkendu se na dvou podiích předvedlo devate-
náct kapel v čele s Horkýže Slíže, Dymytry, či Dogou. Živou 
produkci pak každý den doplňoval DJ. 

V  pátek i sobotu probíhal v  průběhu dne také bohatý 
sportovně adrenalinový program. Exhibice Wakeboardin-
gu  doplňovala kaskadérská vystoupení přední kaskadérské 
skupiny „Crazy day“. Kousek od nich pak předváděli dech 
beroucí kousky na rampách jezdci freestyle motocrossu a 

v neposlední řadě se předvedla také skvělá trialová show. 
Standardně nechyběla série zápasů v  Th aiském boxu a 

profi  boxu, v prestižním obsazení. Tradičně se také běžel 
Zombie run, který je vždy vyvrcholením soutěže bodypain-
terů. 

V průběhu celého festivalu probíhala mezinárodní výsta-
va a soutěž motocyklových přestaveb Big Lake Custom. 
Hlavně pánové pak ocenili photostage, na které se foti-
ly modelky se stroji vybranými právě během výstavy. Pre-
miérově byla letos zařazena tatto convention, na které se 
návštěvníkům představilo a své služby přímo nabídlo deset 
prestižních tetovacích studií z celého Česka. 

Nejen o pitný režim návštěvníků se staralo několik velko-
kapacitních stanů a v neposlední řadě více než 20 restaura-
cí přímo v areálu. Nechyběla ani obchodní zóna s tematic-
ky zaměřeným sortimentem. 

Velký důraz je vždy kladen na zdraví návštěvníků a také 
na čistotu areálu. To první zajišťuje přímo na místě tým zku-
šených lékařů a záchranářů, k čistotě pak výrazně přispívá 
například používání vratných kelímků. 

Pro ty, kteří večer vyhledávali spíše komornější atmo-
sféru, bylo denně k dispozici letní kino. Návštěvníci se také 
měli možnost podívat na Euro Bike Fest z ptačí perspekti-
vy na palubě vrtulníku, nebo z  vody z  paluby výletní lodi 
v doprovodu dobrého vína.

Takže zkrátka víkend plný zábavy, který každým rokem 
přivádí na Euro Bike Fest stále více spokojených návštěv-
níků.

Již nyní organizační tým pracuje na dalším ročníku, který 
se, doufejme, vyvede stejně, jako ten letošní.

Jiří Šmehlík, organizátor

Ohlédnutí za Euro Bike Festem 2018

Lucky Cruisers Weekend
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ska. Celkem kemp navštívilo 5 000 účastníků. Na první roč-
ník určitě skvělé číslo J Doménou srazu bylo popojíždění, 
pomalá jízda a také dámy, slečny a holčičky v krásných sty-
lových slušivých šatičkách, které k amerikám patří. Program 
byl po celé tři dny různorodý: probíhaly různé soutěže, hrá-
ly kapely, skvělé bylo i autokino.

„Jednoduše TOP akce! Co se prostředí, účastníků, služeb 
i spousty krásných amerických vozů týče. Patřím do početné 
rodiny bláznivých nadšenců, co propadli kráse amerik. Akci 
jsem si nemohl nechat ujít, už jenom proto, že mám svého 
mazlíka z detroitského železa ze sedmdesátých let ustájené-
ho v nedalekém Mikulově. A pevně věřím, že se za rok bude 
opět konat ATC Merkur“, řekl Jan Sojka, jeden z účastníků.

Organizátora akce, Ing. Darka Haumera, EMA pocháze-
jícího z Mikulova, jsme se zeptali, jak celý sraz hodnotí:  „Já 
si myslím, že i když byl ve vašem kempu sraz poprvé, dopadl 
na výbornou. Mám pouze samé kladné reakce, žádná nega-
tiva. Kemp má ideální pozici, rozlohu, zázemí … Zkrátka 
byl to skvělý krok, udělat sraz na tomto krásném místě pod 
Pálavou. Rád bych pochválil všechny zaměstnance kempu 
za vstřícnost, ochotu, odvedenou práci, vše bylo naprosto 
v pořádku, vše klapalo. Opravdu moc všem děkuji. Jsme pyš-
ní na to, že díky počtu aut, což byl rekord, jsme jedním z nej-
větších srazů v Evropě. Pro příští rok máme v plánu rekord 
ještě navýšit a to na tisíc aut J Těšíme se na Vás v příštím roce 
už od 13. června.“

Další červnový víkend se konal 2. ročník Festivalu Radosti 
a Života pod Pálavou 2018. Co se skrývá pod tímto názvem? 
Setkání příznivců, přátel osobního rozvoje, hudby, tan-
ce, přírody, spontánního tvoření, zdravého žití a radování. 
Zvolené místo mezi velkou Lagunou a jezerem je pro ten-
to typ festivalu přímo stvořené. Po tři dny zněla z  hlavní-
ho podia hudba, tančilo se, v  pěti party stanech probíha-
ly workshopy, dílničky. Jarmark, který byl přístupný všem 
hostům kempu, byl plný šperků, bylin, šatů, chutných zdra-
vých pokrmů, vůní a ručních výrobků tvořených srdcem.

Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet bubnování v bubnovacím 
kruhu, zatančit si, posedět u čaje, nechat se pomalovat 
henou, vítat slunce, cvičit jógu, QiGong, zpívat mantry, pro-
jít se po bosovišti nebo po žhavém uhlí. Nebo jen tak sedět, 
povídat si s přáteli, nasávat atmosféru klidu a pohody.

Na páteční večer bylo připraveno divadelní představení 
Nitkař, ceremonie pro živly, koncert slovanských písní i eth-
no world music. V sobotu se zazněla hudba vnitřních světů 
od slovenského hudebníka, improvizátora a tvůrce fi lmové 
hudby, Maoka. Ing. Kovacs představil Krystalové víno, hos-
té si užívali koncert pro cello a hlas, večer ukončil koncert 

elektronické hudby a ohňová show.
V neděli festival navštívil psí psycholog, Rudolf Desen-

ský, na didgeridoo zahrál Ondřej Smeykal. Program byl 
nabitý osobnostmi a zážitky, na své si přišly i děti třeba v 
intuhrách. 

Byl to příjemný víkend plný zážitků, milých lidí, skvělé 
hudby, dobrého zdravého jídla. Festival navštívili vystupu-
jící i hosté nejen z celé republiky, ale i ze Slovenka. Krásné 
místo s pohodovou atmosférou si všichni účastníci pochva-
lovali.

Jeden z vystupujících, Zdeněk Ordelt sdělil: „Ještě jednou 
děkuji za pozvání na festival. Máte úžasné místo. Festival je 
vždy o lidech a jsem moc rád, když s potkají lidé, kteří mají co 
sdílet a spolu si můžou užít předávání svých zkušeností. To je 
pak radost pro všechny“.

Jaká byla návštěvnost?  Festival za víkend navštívilo 
téměř tři tisíce hostů. Druhý ročník se velmi povedl. Uvidí-
me se i s Vámi na dalším ročníku? J

Kompletní program, fotky i videa jsou k dispozici na FB a 
www.festival-radosti.cz.

 Festival Radosti a Života pod Pálavou

Marcela a Lenka, produkce ATC Merkur
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Pasohlávská chasa všechny srdečně zve 
na 

Tradiční Anenské hodyTradiční Anenské hody
28. - 29. července 2018

PROGRAM HODŮ:
Sobota 28. 7. 2018:

14.00 hod.: průvod od hlavní stárky k OÚ Pasohlávky,
kde dojde k „předání práva“

15.00 hod.: průvod po vesnici – zvaní na hodovou zábavu
20.00 hod.: Hodová zábava

Hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka.
Vstupné 100 Kč.

Neděle 29. 7. 2018:
12.00 hod.: Hodová mše svatá

14.00 hod.: poHodové odpoledne pod májou 
(až do půlnoci)

Hraje Jan Hlaďo.
Vstupné dobrovolné.

Pozvánky

Jubilanti květen

Anežka Paradiová  84 let

Josef Aláč  68 let

Petr Kadlíček  67 let

Emílie Ingrová  64 let

Jubilanti červen

Miroslav Krejčiřík  80 let

Milan Šnepfenberg  75 let

Ol’ga Langová  75 let

Elena Mihoková  71 let

Milan Golej  70 let

Jitka Uherková  65 let

Zdeněk Jelének  61 let

Ivan Zelenák  60 let

Uvedeni byli pouze obča-
né, kteří svým p odpisem vyslo-
vili souhlas se zveřejněním. Kdo 
z  jubilantů následujících měsíců 
má zájem o zveřejnění ve spole-
čenské kronice zpravodaje, může 
se podepsat na OÚ. Děkujeme za 
pochopení. 

Svatby

Dne 14. dubna 2018 uzavřeli 

sňatek Tereza Hrabicová a Mar-

tin Hungr.

Novomanželům blahopřejeme. 

Úmrtí

Dne 8. června 2018 zemřela 
paní Alena Mandáková. 

Pozůstalým vyslovujeme upřím-
nou soustrast. 

Společenská kronika

Poděkování

Ve čtvrtek 14. června 2018 jsme se naposledy rozloučili
s naší zesnulou manželkou a maminkou,

paní Alenou Mandákovou.
Tímto bychom chtěli všem velmi poděkovat za účast
na jejím pohřbu, za květinové dary a slova útěchy,

která se nám dostala.
Velmi si toho vážíme, že jste ji spolu s námi

vyprovodili na její poslední cestě.

Zarmoucená rodina Mandákova


