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Pasohlávky v obrazech

Vážení spoluobčané,
ve  dnech 5. a  6. října 2018 pro-

běhnou komunální volby. Věřím, že 
ve  velkém počtu využijete svého prá-
va volit a  zúčastníte se v  hojném po-
čtu. Máte tak možnost vyjádřit svůj ná-
zor k vedení obce a zastupitelů.

Ráda bych poděkovala vám všem 
za  rady i  kritiku, obojí mi bylo příno-

sem v práci. Děkuji zastupitelům, kte-
ří se účastnili nejen veřejných zasedá-
ní, ale i různých porad. Zatímco zákon 
ukládá povinnost svolat zastupitelstvo 
čtyřikrát do  roka, naše obec jich kaž-
doročně absolvovala nejméně sedm. 
A  to nepočítám všechny schůze rady 
obce, která zasedá každých 14 dnů, 
a to i v období Vánoc. 

Děkuji všem pracovníkům obecní-
ho úřadu, místní knihovnici, zaměst-
nancům Základní a  mateřské školy 
v  Pasohlávkách, a  také členům míst-
ních organizací a spolků, kteří se spo-
lečně podíleli na práci pro naši obec. 

Svou prací jsem se snažila nezkla-
mat důvěru, která mi byla dána v mi-
nulých volbách a  nakládat se svěře-
ným majetkem obce co nejhospodár-
něji.

Okénko starostky

Naše rekreační oblast je vyhledávanou letní destinací zejména mezi 
příznivci aktivního odpočinku. Poloha na  břehu horní Novomlýnské 
nádrže přímo vybízí k vodním sportům a radovánkám. Během léta pro-
to byl na jezeře vidět neustálý pohyb, ať už se jednalo o projíždějící par-
ník, který čeřil vodu každý den, nebo o rybáře či obyčejné labutě. Také 
pro vyznavače cyklistiky představuje náš region doslova ráj, a proto jich 
tudy projelo během sezóny nespočet. 

Zhodnocení volebního období 2014 – 2018
aneb co se podařilo (či nepodařilo) pod mým vedením obce
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Co se podařilo a  co jsme nao-
pak nestihli podle Programu roz-
voje obce Pasohlávky na  období 
2015 – 2018:

Podařilo se schválit nový územní 
plán obce, který posupně napadly tři 
žaloby u Krajského soudu v Brně, dvě 
kasační stížnosti u  Nejvyššího správ-
ního soudu v  Brně a  jedna ústav-
ní stížnost u Ústavního soudu v Brně. 
Všechny žaloby a  opravné prostřed-
ky včetně ústavní stížnosti jsme ustá-
li, takže mohu konstatovat, že územ-
ní plán je zpracovaný dobře a  usto-
jí opravdu vše. I  když to někteří zpo-
chybňovali.

Dokončili jsme obnovení mokřa-
dů v obci – u prameniště za sídlištěm, 
za  restaurací Velký dvůr a  u  silnice 
na Brod nad Dyjí k přečerpávací stani-
ci. Vyměnilo se veřejné osvětlení v obci 
za  LED osvětlení, vybudoval se pro-
pojovací chodník mezi obcí a prome-
nádou na pozemku p.č. 5073/9 a také 
chodník kolem víceúčelového hřiš-
tě. Byl také vybudován vodovod u vin-
ných sklepů na Brod nad Dyjí a budo-
va obecního úřadu byla zhodnocena 
o půdní vestavbu. Opravili jsme chod-
níky, ale to se může dělat stále dokola. 
Dřevěný mostek u  cukrárny jsme vy-
měnili za betonový, na hřbitově přida-
li pár metrů chodníku a opravili zídku 
zevnitř, opravili a rozšířili silnici kolem 
rekreačního zařízení Laguna. 

Doplnili jsme herní prvky na  hřiš-
tích v  obci – pro malé děti skluzavky, 
lanový kolotoč a herní sestavu s lezec-
kou stěnou (u  kabin) a  pro větší ma-
lou workoutovou sestavu u přístaviště.

Obnovenými nátěry postupně pro-
šly lavičky na promenádě, v obci, plot 
u dětského hřiště a některé herní prv-
ky, odpočívky pro cyklisty a  oba dře-
věné mostky na  cyklostezce. Na  ty se 
nám podařilo sehnat dotaci ve výši cca 
126 tis. Kč. 

Co se dotací týče, každoročně žádá-
me na  provoz Turistického informač-
ního centra (TIC), na  údržbu a  čis-
totu cyklostezek a  v  neposlední řadě 
také na  pracovníky, které zaměstná-
váme z úřadu práce, což nám v souč-
tu ročně ušetří v rozpočtu obce kolem 
500 tis. Kč. Z dotací se nám také poda-
řilo obnovit počítače v místní knihov-
ně, na které jsme dostali cca 34 tis. Kč.

Co se týká zeleně v  obci, vysadily 
se keře a stromy kolem víceúčelového 
hřiště, přidaly se stromy na  dětském 
hřišti a  za  kabinami, další keře jsou 
vysázeny u  hřbitova, před cukrárnou, 

a  i  za  mostkem. Zkusili jsme vymě-
nit zelené pásy kolem silnice od  kos-
tela po kulturní dům za pásy levandu-
lí a  skalniček. Další ozelenění nejen 
obce je naplánováno, podařilo se na-
plánovat ovocnou stezku na  Římský 
vrch, na kterou jsme získali dotaci 1,5 
mil. Kč, ale realizace bude úkolem 
pro další zastupitelstvo. Také máme 
připravený projekt na  biocentrum 
Vrbiny, které by mělo vytvořit zelenou 
bariéru mezi obcí a  budoucím lázeň-
ským poloostrovem. Na  ten budeme 
žádat v podzimní výzvě a vše nasvěd-
čuje tomu, že by měl být úspěšný. Ale 
taktéž, úkol pro nové zastupitele.

Ve  dvou etapách byla vybudována 
ve  spolupráci s  Archeologickým ústa-
vem Akademie věd ČR naučná stez-
ka na  Římský vrch. Na  panelech, kte-
ré začínají v centru obce u TIC, pokra-
čují kolem restaurace U  Lasa a  dále 
po promenádě kolem vody, cyklostez-
ky, k Aqualandu až na Římský vrch, se 
dozvíte mnoho zajímavých informací 
ze života Římanů na našem území.

Zahájili jsme přípravu druhé eta-
py rozšíření čistírny odpadních vod 
(ČOV). V  současné době máme pro 
tuto stavbu platné územní rozhodnu-
tí. Nyní je potřeba pokračovat v  pro-
jektu pro stavební povolení. Samotná 
realizace je pak odhadována mezi 35 
– 40 mil. Kč bez DPH. Tady se budeme 
snažit větší část investice přesunout 
na budoucího investora na tzv. lázeň-
ském poloostrově. K  tomu je ovšem 
potřeba ještě zrekonstruovat kanali-
zační přivaděč k  ČOV, jehož nákla-
dy jsou v yčísleny na cca 20 mil. Kč bez 
DPH. Po  dvou letech neustálého hle-
dání vhodného dotačního titulu, kte-
rý ovšem není, a  oslovování různých 
politiků, to vypadá, že jsme konečně 
na dobré cestě a podaří se nám vyjed-
nat výjimku na Ministerstvu zeměděl-
ství, což je malý zázrak. Bude to sice 
„jen“ 50% z  vysoutěžených nákladů, 
ale i to je moc pěkné vzhledem k tomu, 
že jinak bychom to museli realizovat 
za  vlastní peníze celé. Letos jsme vy-
soutěžili za částku 3,044 mil. Kč reali-
zaci přeložky části kanalizace v areálu 
autokempu Merkur, a to kolem bunga-
lovů u letního kina, kde kanalizaci bu-
deme překládat do komunikace. 

Velké fi nanční prostředky z rozpoč-
tu obce plynuly na  výkupy pozemků, 
především v  autokempu Merkur, a  to 
od Povodí Moravy a soukromých osob. 
Celkem nás to vyšlo cca na 17,6 mil Kč. 
S  autokempem je spojený i  jeho roz-

voj, kde plánujeme obnovit stávající 
nevyhovující ubytovací zařízení.  Nyní 
se zpracovávají projektové dokumen-
tace, které obec vysoutěžila na  pro-
jekční činnosti celkem za 4,18 mil. Kč. 

Nejdůležitějším úkolem tohoto vo-
lebního období pro nás ovšem byla 
příprava lokality pro nové rodinné 
bydlení tzv. Pasohlávky – východ, část 
pole za  chatovou osadou. Obec zde 
vlastnila pás pozemku, který svým tva-
rem nebyl vhodný pro jakékoliv ulič-
ní uspořádání. A  tak obec postupně 
směnou a  dokoupením pozemků do-
cílila tvaru, kde se vybudují tři pěkné 
ulice, celkem pro 32 rodinných domů. 
Doufala jsem, že do  konce volebního 
období budeme mít platné stavební 
povolení a vysoutěženého dodavatele. 
Přála bych si, aby byl proces rychlej-
ší, ale vše dnes podléhá přísným pra-
vidlům, zákonům a  vyhláškám, vyja-
dřuje se bezpočet dotčených orgánů 
a  institucí, pak následuje zapracová-
ní po  připomínkách atd. atd. Nyní je 
dokumentace pro stavební povolení 
podaná na  stavebním úřadu, ale po-
řád se vyžaduje dodání dalších vyjád-
ření a  mně ten proces připadá neko-
nečný. Zahájili jsme alespoň příprav-
né práce pro budoucí soutěž, proto-
že i to bude vzhledem k objemu prací 
složitý proces, abychom alespoň něco 
měli s předstihem, a jakmile bude vy-
dané stavební povolení, s právní mocí, 
může se hned kopnout, a  nebude se 
na  soutěž teprve čekat. Další kroky 
spojené s  touto velkou investicí, oče-
káváme mezi 20 – 25 mil Kč, tak zůsta-
nou už pro nové zastupitele.

Stejně tak i  další projekty, kte-
ré máme připravené ve  formě studií 
pro další projektování. Mezi tyto patří 
např. rozšíření mateřské školy o jednu 
třídu. Zastupitelé to měli již několikrát 
v  diskuzi, ale nenašli jsme shodu pro 
některé prvky projektu a  tak doufám, 
že to zdárně dotáhneme do konce, do-
kud jsou na to ještě státní dotace. Další 
studie, které jsou připravené, je vari-
antní řešení kulturního domu s novou 
knihovnou a  případně prostory pro 
některé služby. Stejně tak stále zůstá-
vají v plánu rekonstrukce polních cest, 
na kterých spolupracujeme se Státním 
pozemkovým úřadem.

Největším oříškem posledního roku 
a půl je ovšem dění kolem společnosti 
Th ermal Pasohlávky a.s. Po mediálních 
výstřelcích některých krajských poli-
tiků se situace ve společnosti vyhroti-
la a členové v představenstvu a dozor-
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Obecní úřad informuje

OÚ informuje
•  Upozorňujeme občany, že popla-

tek za stočné je splatný do 31. října 
2018.

•  Upozorňujeme občany, že ve  čtvr-
tek 4. října bude v  čase od  7.30 
do  15.00 hod přerušena dodávka 
elektrické energie, a to v celé obci. 

•  Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběh-
nout volby do  Senátu Parlamentu 
České republiky, a  to souběžně 
s  komunálními volbami do  zastu-
pitelstev obcí. Volební místnos-
ti budou otevřené v  pátek 5. října 
od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 6. 
října od 8.00 do 14.00 hod. 

Kotlíkové dotace
Vážení občané, 
v  rámci dotačního programu Jiho-

moravského kraje tzv. kotlíkových 
dotací byla prodloužena výzva k před-
kládání žádostí o dotaci do 31. března 
2019 (projekt „Snížení emisí z lokální-
ho vytápění domácností v  Jihomorav-
ském kraji II“). 

Od roku 2022 budou moci být v pro-
vozu pouze kotle na  tuhá paliva, kte-
ré splňují minimálně 3. emisní tří-
du (zpravidla se jedná o kotle s datem 
výroby po  roce 2000). Pokud tyto kot-
le nebudou vyměněny, dojde k  poru-
šení Zákona o ochraně ovzduší z roku 
2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 
50.000 Kč. 

Maximální výše dotace činí 
127.500 Kč. Dotace se odvíjí od  typu 
nového kotle a  lokality, ve  které se 
rodinný dům nachází.

Více informací najdete na  webo-
vých stránkách obce www.pasohlavky.
cz v sekci „Aktuality“. 

Nepetuj
Není nám lhostejné životní prostře-

dí a  stále narůstající náklady za  svoz 
odpadů, proto jsme se rozhodli, že se 
staneme partnerem ekologické kam-
paně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?

Hlavní myšlenkou kampaně je sní-
žit produkci jednorázových PET lah-
ví a  zároveň měnit myšlení lidí kolem 
nás. Například tím, že si zakoupíte 
lahev na  více použití, nebo samotnou 
PET lahev několikrát naplníte. 

Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřa-

dě přichystány etikety #Nepetuj, kte-
ré si můžete bezplatně vyzvednout, 
nalepit na  svoji lahev a  jít příkladem 

svému okolí. Poté je možné na  webu 
www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat 
a soutěžit o ceny. Při registraci je mož-
né zapsat i počet naplnění lahve. Díky 
tomu budeme schopni světu říci, kolik 
jste vy, naši občané, ušetřili PET lahví. 
Proč se zapojit?

Každý z  nás může ovlivnit to, co 
po něm zůstane dalším generacím.

Kampaň #Nepetuj může být jednou 
z cest, jak jen nečinně nepřihlížet glo-
bálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?

Kromě dobrého pocitu z  toho, že 
podpoříte životní prostředí, se může-
te registrací své etikety zapojit do sou-
těže o věcné ceny od partnerů kampa-
ně #Nepetuj. Více informací naleznete 
na webu www.nepetuj.cz. 
Chcete se zasmát?

Na  YouTube v  rámci pořadu MOJE 
ODPADKY můžete shlédnout kli-
py ke  kampani #Nepetuj. Najdete tam 
např. upravenou verzi písničky Kde pak 
ty ptáčku hnízdo máš od  Karla Gotta, 
předělané Despacito aj. 

čí radě byli obměněni. Najednou jsme 
si s  krajem už tolik nerozuměli a  do-
cházelo k  nepříjemným situacím při 
společných setkáních na  jednání do-
zorčí rady a valné hromady. Na zákla-
dě zkušeností z posledních měsíců při 
jednáních na záměru společnosti pro-
dat pozemky na tzv. lázeňském poloo-
strově, jsem dospěla k závěru, že dal-
ší setrvání ve společnosti není pro naši 
obec nadále žádoucí, protože se roz-
cházíme v názorech na dalším fungo-
vání. Proto jsem naznačila vedení kra-
je, že obec nemá zájem dále ve společ-
nosti setrvat, a že by bylo vhodné, kdy-
by se začaly připravovat dokumenty 
„k  rozvodu“. Rada obce s  mým dopo-
ručením souhlasila a nakonec jsme ta-
kovýto postup předložili zastupitelům 
ke schválení, což se na červnovém za-
sedání ZO odsouhlasilo. Po  ukončení 

nabídky na prodej pozemků a výsled-
ku soutěže, se tak bude dále pracovat 
na rozchodu obce s krajem.

Následovat by mohla ještě spous-
ta dalšího, ale těch drobností, které se 
dějí při každodenních činnostech, je 
opravdu mnoho. Na závěr bych už jen 
chtěla dodat, že se radě obce poda-
řil dobrý krok, i když zariskovala, kte-
rý měl nakonec úspěch, a to, že část fi -
nančních prostředků vyhrazených pro 
realizaci projektu Pasohlávky – východ 
byly uloženy do  podílových fondů 
po dobu 11 měsíců, což ve fi nále při-
neslo obci zhodnocení ve výši 921 tis. 
Kč. Za to patří radním velký dík.

Na závěr chci popřát voličům šťast-
ný výběr a  nově zvoleným zastupite-
lům správná rozhodnutí.

Martina Dominová, starostka 

Jsme na konci čtyřletého obdo-
bí, ve  kterém jsem mohl díky 
důvěře části  spoluobčanů praco-
vat v  zastupitelstvu a  radě obce. 
Chci proto poděkovat všem kole-
gům zastupitelům za  spoluprá-
ci, dobrou zkušenost a  pocit, že 
člověk může udělat něco pro 
druhé a pro obec, kde se narodil 
a celý život žije. Ne vždy se všech-
no podařilo rozhodnout tak, jak 
by bylo podle mých představ, 
ale vždy jsme se snažili najít to 
správné rozhodnutí, třeba někdy 
za cenu kompromisu.

Děkuji.
Dušan Ferby

Poděkování
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Jelikož jsou hody tou nejvýznamnější akcí, která se během léta v  naší obci 
odehrává, rozhodli jsme se jim v  této rubrice věnovat stejnou pozornost, jako 
v minulém čísle. Při shánění starých a starších hodových fotografi í pamětníků 
naší obce, se jich sešlo celkem velké množství, proto vám chceme ukázat dal-
ší z nich. 

Kdysi a dnes – kulturní akce: krojované hody



Setkání Mušováků
Vzpomínka na  Mušov – 40 let 

od doby, kdy byl navždy utopený pod 
vodami přehrady

Co bylo, bylo, ale ohlédni se:

Kouř z dávných ohňů ještě hoří, 
dávné housle šumí v dávných stromech 
a do ticha praská větvička 
tvého srdce …
Vzali nám domov, 
ale vzpomínky nám zůstaly. 
Vzpomínky jsou kořením 
a součástí života.
Kdo je ztratí, 
ztrácí podstatnou část jeho smyslu. 
Bez vzpomínek jsme polovičními, 
slabšími. 
Proto rádi vzpomínejme.
Naši vesničku si uchovejme 
ve svých srdcích.

Marie Dubšová

V  soboTu šestnáctého června 2018 
se opět, po dlouhých deseti letech (cel-
kově po  čtyřiceti letech), setkali v  kul-
turním domě v  Pasohlávkách. Řeč je 
o Mušovských rodácích, kteří svou účas-
tí jen potvrdili, že jim Mušov stále chybí. 
Setkání se zúčastnilo 171 občanů. 

Starostka obce, paní Martina Domi-
nová, přivítala všechny přítomné 
a  dojemným způsobem připomenu-
la život v  obci. Všichni hosté dostali 
od  obce na  památku fotoknihu s  pří-
značným názvem Mušov, jejíž tisk 
zajistila fi rma: Computer MCL Brno, 

ZPRAVODA J str. 6

Místní knihovna

Provozní doba knihovny:
Úterý:  15.00 – 17.00   (půjčování knih, přístup 

k počítačům)
Čtvrtek: 15.00 – 16.00  (zájmová činnost)
 16.00 – 18.30   (půjčování knih, přístup 

k počítačům)

Roční poplatek za registraci:
Dospělá osoba: 50 Kč
Děti do 15 let: 30 Kč
Důchodci: 30 Kč

Prosba na čtenáře:
Prosím zaregistrované čtenáře, aby co nejdříve uhradi-

li registrační poplatky za rok 2018. Také se obracím na čte-
náře, kteří mají delší dobu vypůjčené knihy, aby je co nej-
dříve vrátili.

Vánoční pohádka:
Žádám děti, které by rády nacvičovaly vánoční pohádku, 

aby přišly do knihovny na informační schůzku ve čtvrtek 4. 
října 2018.

Alena Kratrochvílová, knihovnice

Pozvánka na Svatomartinský 
průvod:

V  neděli 11. listopadu v  15.00 hod vyjde od  Obecního 
úřadu do ulic naší obce průvod dětí ze školní družiny v čele 
se sv. Martinem. Obracíme se na  všechny občany, aby si 
vyšetřili malou chviličku a vyšli před své domy poslechnout 
si svatomartinské písničky a ochutnat svatomartinský kolá-
ček. 

Alena Kratochvílová, knihovnice
Lenka Žaludková, vychovatelka

Úvahy, aktuality a připomínky



ZPRAVODA J str. 7

spol.s r.o.. V obdivuhodných 97 letech přišla i paní Helena 
Tomíšková, nejstarší žijící obyvatelka Mušova. Paní starost-
ka jí jménem obce Pasohlávky a jménem mušovských rodá-
ků předala kytičku. 

Od roku 2015 probíhá veřejná sbírka na podporu koste-
la sv. Linharta. Získané peníze se použijí na opravy a dal-
ší záležitosti potřebné k  zachování kostela také pro další 
generace. Kasička byla umístěna i  v  sále, kam návštěvníci 
vhodili celkem 5.436 Kč.

Návrat v  čase zajistila rodačka z  Mušova, paní Lenka 
Jadrná z  Mikulovské rozvojové s.r.o., která svým nápadem 
promítat staré  fotky na  plátno přes projektor, ještě umoc-
nila atmosféru vzpomínek. Pomohl i  Ing.  Lukáš  Sme-
lík, Ph.D.   z  Výzkumného ústavu vodohospodářského 
Brno, který zpracoval  zajímavou virtuální prohlídku obce 
Mušov.  Doprovodnou kapelou celého odpoledne i večera 
bylo duo Rytmik z Dolních Kounic. O catering se s profesio-

nálním a empatickým přístupem naprosto perfektně posta-
rala fi rma Maroli Mikulov.  

Mikulovský heraldik a  malíř pan Jaroslav Petr zapůj-
čil na  setkání svůj obraz Mušovského kostela sv. Linhar-
ta s  památným akátem, k  němuž se váže jedna vzpomín-

ka na  již nežijícího Jiřího Kohuta, který si tento obraz vel-
mi přál.

Na závěr krásného a dojemného setkání si mušovští, jak 
bylo vždy zvykem na konci každé zábavy, zazpívali Mušov-
skou hymnu.  Nejen pro Českou republiku, ale i pro Mušov 
byla osmička osudová (Mušov byl jako obec z mapy vyma-
zán v roce 1978 – pozn. red.), proto paní Lenka Jadrná navrh-
la, že by se na  jeho památ-
ku vysadil symbolicky strom, 
a  to buď přímo na  ostrově 
vedle kostela, nebo na vhod-
ném místě v Pasohlávkách. 

Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří na setkání přijeli, 
kteří se podíleli a měli zájem 
na tom, aby setkání v každém 
zanechalo vzpomínku.

Velký dík za  letošního 
setkání patří všem organizá-
torům, kteří se podíleli na pří-
pravách celé akce, vinařům, 
Pasohlávské rekreační s.r.o. 
i pracovníkům obce.

Zdeňka Zemánková a Lenka Jadrná

Zájezd do Zoo Ostrava
V  sobotu 16. červ-

na pořádala Komise 
pro kulturu a  sport při 
OÚ Pasohlávky zájezd 
do zoologické zahrady, 

tentokrát do té ostravské. 
Začátek léta byl v  plném prou-

du a  horký den byl snesitelný pouze 
ve stínu vzrostlých stromů, kterých byl 
v areálu zahrady nespočet. 

Ostrava se může pyšnit druhou 
největší ZOO v  republice. Chová zde 
ve  voliérách přes sto dvacet druhů 
ptáků z různých koutů světa a dalších 
šedesát druhů zde žije volně v  pří-
rodním areálu. Na rozsáhlé ploše šes-
ti hektarů se nachází velké výběhy 
SAFARI, kudy projíždí i  vláček. Hos-
té tak mohou pozorovat stáda různých 
kopytníků neobvyklým způsobem. 
Trasa vede přes tři výběhy, a to přímo 
mezi zvířaty.

Malí návštěvníci si oblíbí zejmé-
na expozici s  názvem „NA  STATKU“, 
kde si mohou zvířátka pohladit, popř. 
i  nakrmit vhodnými granulemi, kte-
ré jsou k  dispozici v  krmných auto-
matech. Výběh je upraven tak, aby se 
do něj dalo pohodlně vejít, nebo také 
vjet s kočárkem. 

Děti se také mohou vydovádět 

na novém hřišti, který se skládá z lano-
vého centra, lanové cesty, domečků, 
houpaček a pružinových houpadel.

I  přes trochu delší cestu (přibližně 
tři hodiny) si to ti, kteří tento výlet pod-
nikly, náramně užili a věřím, že se při 
dalším zájezdu opět potkáme. 

Miroslava Mikulášková



Tradiční Anenské hody
Obec Pasohlávky s místní chasou pořádala ve dnech 28. 

– 29. července 2018 tradiční krojované hody. 
V  sobotu se přesně v  pravé poledne rozezněly první 

tóny Slovácké kapely Romana Horňáčka, aby od restaura-
ce U  Lasa doprovodila chlapce v  průvodu k  hlavní stárce. 
Odbíjením 13. hodiny žádali stárci starostku obce o hodo-
vé právo. Poté následovala pochůzka obcí a zvaní na večer-
ní zábavu, která začala ve 20.00 hod na prostranství u míst-
ního kulturního domu. Součástí zábavy bylo i  již tradiční 
půlnoční překvapení, tentokrát na známé fi lmové melodie 
z fi lmů „Hříšný tanec“ a „P omáda“.

V neděli pokračovalo hodové veselí od 12.00 hod v kos-
tele sv. Anny při mši svaté, odkud se se zpěvem přemístili 
k tanečnímu parketu.

Pohodové odpoledne se líbilo nejen dospělým, ale hlav-
ně dětem, pro které bylo připraveno taneční překvape-

ní. Celé neděle se nesla v duchu tance a zpěvu. Krojované 
chase tento den hrál Jan Hlaďo s partnerkou. Zábava se pro-
táhla až do půlnoci. 
Hlavní stárci: Vojtěch Ferby Markéta Mikulášková
Chasa:  František Štefan Kateřina Ferbyová
 Vojtěch Hadaš Ema Motičáková
 Ondřej Ferby Veronika Mašková
 Tomáš Pexa Růžena Kvapilová
 Michal Brabec Vendula Hradilová
 Zdeněk Kupsa Iva Komosná
Sklepníci:  Filip Ferby František Mikulášek

Velké díky patří hlavně těmto stárkům za to, že se doká-
zali dát opět dohromady a po loňské odmlce vrátili tradici 
krojovaných hodů zpět do naší obce.

 Poděkování patří i  Obci Pasohlávky a  všem slož-
kám, které svou pomocí podpořili celou tuto akci. 

Miroslava Mikulášková
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Co odhalil archeologický průzkum 
na poli vedle hřbitova?

Jak si jistě většina obyvatel Paso-
hlávek všimla, v  období od  září 2017 
do dubna 2018 se na poli vedle hřbitova 
prováděly zemní práce a pracovali zde 
archeologové. Odehrál se zde na ploše 
téměř 8 tisíc m2 tzv. záchranný archeo-
logický výzkum, který měl za úkol před 
plánovanými stavebními pracemi zdo-
kumentovat a  zachránit stopy po  dáv-
ných obyvatelích obce. Výzkumné prá-
ce tradičně prováděli odborní pracov-
níci Archeologického ústavu Akademie 
věd, ČR, Brno, z jeho pracoviště v Dol-
ních Dunajovicích.

Území dnešních Pasohlávek včet-
ně katastru zaniklé obce Mušov pat-
ří k  archeologicky nejbohatším oblas-
tem na území České republiky. Historie 
archeologických výzkumů je zde velmi 
pestrá a za několik desetiletí jejich trvá-

ní zde byly zjištěny stopy lidského osíd-
lení prakticky ze všech úseků pravěkého 
vývoje regionu. Zatím největšího věhla-
su mezi nimi dosahují památky po ger-

mánských obyvatelích doby římské 
(1. – 4. století n. l.), včetně celoevrop-
sky unikátního knížecího hrobu obje-
veného v  roce 1988 západně od  kem-

Archeologický výzkum na poli vedle hřbitova 
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pu. Naprosto mimořádná a v naší zemi 
zcela ojedinělá je pak koncentrace řím-
ských vojenských staveb v  pevnosti, 
vybudované slavnými římskými legio-
náři na Hradisku (tzv. Římském vrchu).

O  tom, že klimaticky přívětivá 
a  úrodná krajina dnešních Pasohlávek 
vždy lákala k  usazování různých sku-
pin obyvatelstva, přinesly též archeo-
logické výzkumy u  hřbitova mimořád-
ná svědectví. Na  prozkoumané ploše 
byly odkryty a  zdokumentovány stov-
ky různých typů objektů – jednotlivých 
jam i celých staveb – z vícero fází pra-
věku. Drobné fragmenty keramických 
nádob dosvědčují, že v těchto místech 
pobývalo již obyvatelstvo v období ene-
olitu (doby měděné, přibližně ve 3. tisí-
ciletí př. n. l.). Mnohem výraznější, ba 
přímo mimořádné stopy tu však zane-
chalo obyvatelstvo následující éry doby 
bronzové (přibližně 2000 – 750 př. n. l.), 
kdy se zde nacházely osady z několika 
časových úseků.

Mezi pozůstatky těchto osad spada-
jí četné, hluboko do země zahloubené 
jámy, které sloužily k nejrůznějším úče-
lům, např. ke skladování potravinových 
zásob, k řemeslným činnostem či jako 
jednoduché jámy na  odpad. Mimo-
řádné jsou ovšem stopy nadzemních 
budov. Dnes z nich mohou archeologo-
vé prozkoumat již jen do písčitého pod-
loží zahloubené jámy, v  nichž původ-
ně stály trámové konstrukce těchto 
domů, a které se od okolní zeminy odli-
šují tmavou výplní. Proto lze půdory-

sy těchto domů nejlépe rozpoznat při 
odkrytí velké souvislé plochy a její zdo-
kumentování z výšky.

Vedle menších domů nadzem-
ní sloupové konstrukce, různě roz-
troušených po  celé zkoumané ploše, 
v  Pasohlávkách vynikají dvě rozměr-
né budovy, jejichž půdorysy se poda-
řilo prozkoumat celé a  které předsta-
vují i na dnešní poměry zcela unikátně 
rozsáhlé stavby. Jsou typickým příkla-
dem nadzemních halových staveb, kte-
ré zde zbudovali lidé tzv. středodunaj-

ské mohylové kultury ve  střední době 
bronzové (zhruba období 1500 – 1350 
př. n. l.). Délka obou budov přesahuje 
50 m, široké byly 7 m. Svou delší osou 
byly orientovány ve směru severozápad 
– jihovýchod, přičemž se ve středu del-
ších stran na jižní straně (a zřejmě též 
v  jihovýchodní krátké straně) nachá-
zely vchody. Takto rozměrné budovy 
poskytovaly prostor pro bydlení a  pro 

různé činnosti jedné celé zeměděl-
ské komunity (tehdy poměrně drob-
né, čítající několik málo desítek osob), 
zřejmě rozvětvené rodiny či rodu. 
V severozápadní části domů se nalezly 
různé pod podlahu zahloubené jámy, 
které sloužily k ukládání zásob. Středo-
vá a jihovýchodní část domů pravděpo-
dobně sloužily kromě bydlení i k ustá-
jení dobytka a dalších domácích zvířat.

Z  pohledu dnešní podoby Paso-
hlávek není též bez zajímavosti, že se 
v  místě záchranného archeologické-
ho výzkumu také kdysi pohřbívalo. 
V  severní části zkoumané plochy byla 
odkryta skupina 3 kostrových hrobů, 
doplněná jedním hrobem žárovým (tj. 
uložením ostatků zemřelého po  kre-
maci v  urně). Těla se do  hrobových 
jam ukládala ve skrčené poloze, zemře-
lí leželi hlavou otočenou k  západu, 
na  levém či pravém boku. Tyto hroby 
patrně pocházejí ze starší doby bron-
zové.

V  další části plochy výzkumu bylo 
odkryto (zřejmě jen částečně) men-
ší pohřebiště z období stěhování náro-
dů v 5. století n. l. Podařilo se prozkou-
mat 28 hrobů, vždy delší osou orien-
tovaných ve  směru východ – západ. 
Z  hlediska bližšího poznání lidu, kte-
rý zde pohřebiště zanechal (zřejmě 
se jednalo o část některého z germán-
ských kmenů, které v  této neklidné 
době územím jižní Moravy prošly) jsou 
bohužel naše dnešní možnosti ome-
zeny několika vlivy. Pozůstatky kos-
ter a také doprovodné předměty, které 
se zemřelými původně vložily do  hro-
bů (tzv. milodary či hrobový inventář) 
se dochovaly v  mimořádně špatném 
a  fragmentárním stavu. Příčiny toho-
to stavu jsou dvě. První jsou přiroze-

né půdní podmínky (písčité a štěrkovi-
té podloží, proměnlivá míra půdní vlh-
kosti a  chemické složení půdy), které 
neumožní soudržné zachování koster. 
Neméně podstatným problémem však 
bylo sekundární otevření a  vyloupe-
ní hrobů v minulosti, kterému neunikl 
ani jeden z námi prozkoumaných hro-
bů. Vykrádání hrobů je charakteristic-
ké právě pro období stěhování národů. 
Jednoznačné vysvětlení pro něj nemá-
me, v  každém případě však naznaču-
je, že hroby byly (podobně jako i dnes) 
značeny i na povrchu terénu. A také, že 
vykradači měli povědomí o  tom, že se 
do hrobu ukládali zemřelí s hodnotný-
mi předměty (šperk, výstroj, výzbroj), 
většinou z  barevných a  drahých kovů. 
A o ty vykradači stáli především. Během 
vyloupení byly postupně vykopány 
mírně se zužující jámy, které umožnily 
lupičům dosáhnout na hodnotné před-
měty uložené především ve  střední 
části hrobů – zbraně a z drahých kovů 
zhotovené šperky v  oblasti krku, hru-
di a  pasu. Díky tomu se v  ojedinělých 
případech doc hovaly drobné, ze stříb-
ra zhotovené přezky u  nohou, kterými 
se spínala tehdejší obuv. Kromě odne-
sení předmětů došlo přitom i k úplné-
mu rozházení kosterních pozůstatků 
zemřelých, které se tudíž při archeolo-
gickém výzkumy již nenašly v komplet-
ní sestavě ani v anatomické pozici.

Záchranný archeologický výzkum 
na  ploše východně od  hřbitova naše 
vědomosti o  společném archeologic-
kém kulturním dědictví rozšířily vel-
mi významnou měrou. V  doposud 
neznámé kvalitě obohatily naše zna-
losti o  způsobu života v  době bron-
zové, a  také přinesly první informace 
o smrti a „posmrtném“ životě obyvatel 
obce v  neklidném časovém úseku stě-
hování národů. Výsledky výzkumu jsou 
v  současné době detailně zpracovává-
ny a  budou odborníkům i  veřejnosti 
v  dalších letech představeny mnohem 
detailněji.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
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Mateřská škola a Základní škola Pasohlávky

Poprvé do školy
I letos začala po dvouměsíčním volnu opět povinná škol-

ní docházka, pro některé vůbec poprvé. Nový školní rok 
začal v  pondělí 3. září 2018 a  také v  místní základní škole 
zasedli do lavic prvňáčci: Eliška Mikulášková, Lucie Koneč-
ná, Marek a Tomáš Sýkorovi a Pavel Procházka. Ve třídě je 
přivítala nejen paní učitelka Petra Ženíšková, ale i paní sta-
rostka a  členky SPOZ paní Jiřina Chludilová a  paní Len-
ka Žaludková, které dětem předaly šerpy a  dárečky. Také 
mateřská škola přivítala nové děti, které se však školními 
povinnostmi zatím trápit nemusí. 

Simona Jelénková

Stezka odvahy
V  sobotu 30. června 2018 jsme se ve  20.00 hod s  dětmi 

sešli ve  školní tělocvičně, kde jsme rozmístili karimatky 
a spacáky. Na školním dvorečku jsme si připravili táborový 
oheň a opekli si špekáčky.

O půl desáté v noci jsme se s baterkami a velkou dávkou 
odvahy vypravili na  stezku odvahy, plnou nejrůznějších 
úkolů.  Samozřejmě nechyběl ani úsek, který musel každý 
projít sám. Všichni opravdu překonali svůj strach. 

Kolem půlnoci jsme se vrátili zpět do  školy. Děti byly 
plné dojmů a zážitků. Zalehli jsme do svých spacáků, aby-
chom nasbírali další energii a síly. Odpočatí a plní dojmů 
jsme se druhý den vzbudili a  vstávali jako hrdinové. Děti 
za svoji statečnost obdrželi diplomy a také můj velký obdiv 
nad tím, jak dokázaly svůj strach perfektně překonat. 

Tak zase příští rok …

Lenka Žaludková, 
vychovatelka školní družiny Pasohlávky
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byla opravdu „parná“, tedy letní - 
plná hudby, zábavy, soutěží, zážitků, 
originálních nápadů, nového vyžití 
i dárků v podobě Vašich úsměvů.

Všechny akce se nám povedly dle 
plánů, nadšených klientů byla větši-
na, a to je důvod, proč veškerá náma-
ha stojí za to.

Nechceme Vás nudit řečmi, které 
vyprchají a  mnohdy nechytí za  srdíč-
ko, a  proto bude lepší zveřejnit čís-

la a doplnit pár fotografi í, které mluví 
za vše.
•   ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY / 

11. – 12. 5. 2018 – návštěvnost 10 000 
osob 

•   EUROBIKEFEST / 24. – 27. 5. 2018 - 
návštěvnost  7 500 osob

•   LUCKY CRUISERS WEEKEND SRAZ 
AMERIK / 1. – 3. 6. 2018  - návštěv-
nost 5 000 osob

•   FESTIVAL RADOSTI A ŽIVOTA POD 
PÁLAVOU / 8. – 10. 6. 2018 – návštěv-
nost 3 700 osob

•   KULTURNÍ LÉTO / 30. 6. – 23. 9. 2018 
– návštěvnost 262 000 osob

Velké díky za všechny Vaše věnova-
né úsměvy ♥

Těšíme se na  Vás na  první akci 
v  příštím roce na  ZAHÁJENÍ TURIS-
TICKÉ SEZÓNY / 10. 5. - 12. 5. 2019 

Lenka, Marcela, Martina

ATC Merkur Pasohlávky

 Sezóna v Autokempu Merkur Pasohlávky
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Máte zájem o nový vůz ŠKODA? Vybrat si můžete ihned.

Šetřete finance a pořiďte si kvalitní a spolehlivý vůz od autorizovaného dealera vozů ŠKODA. Máme pro Vás skladové vozy ihned

a bez čekání za výhodné ceny. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Aktuální nabídku vozů najdete na www.agrotecauto.cz. 

Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám poradíme s výběrem vozu. Nezapomeňte si u nás objednat testovací jízdu.

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, Hustopeče 693 01

Tel.: 519 402 451

www.agrotecauto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přijďte se sami přesvědčit

PPPOOOSSSSLLLLLEEEEEDDDDDNNNNNÍÍÍÍ ŠŠŠŠAAAAANNNNCCCCEEEEEE ZZZZZZÍÍÍÍÍSSSSSKKKKKAT VOZZYY ŠŠKKOODDAA FFAAAABBBIIIAAAA 
  SSS CCCENOVÝM ZVÝÝHHOOOOODNNĚĚNNNÍÍMM

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů  

ŠKODA FABIA: 4,4 - 4,9 l/100 km, 101 - 112 g/km

ů ů 

mm

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.SLEVA AŽ

79 000 Kč

Inzerce



Pasohlávský obecní zpravodaj – vydává Obec Pasohlávky. 
Periodický tisk územního samosprávního celku. 
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 upravit a v případě potřeby zkrátit.

Pozvánky

Jubilanti červenec
Rozálie Zelenáková  82 let
Marie Binderová  78 let
Anna Úradníková  74 let
Jan Adamík   70 let

Jubilanti srpen
Jana Bezeková   70 let
Miroslav Ingr   69 let
Ludmila Mikulášková  68 let
Marie Čermáková  68 let
Helena Sittová   63 let
Marie Zedníčková  61 let

Jubilanti září
Marie Pinkavová  80 let
Anna Salayová   75 let
Václav Čermák   70 let
Květoslav Uherek  66 let
Marie Šnepfenbergová  66 let
Alena Slabá   62 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým p odpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o  zveřej-
nění ve  společenské kronice zpra-
vodaje, může se podepsat na  OÚ. 
Děkujeme za pochopení. 

Narození
Dne 19. července 2018 se Lucii Krej-
čiříkové a Lubomíru Kretovi narodil 
syn Tobiáš.
Dne 7. srpna 2018 se Janu Dvořákovi 
a Monice Šimorové narodil 
syn Honzík.
Rodičům i prarodičům blahopřejeme.

Svatby
Dne 4. srpna uzavřeli sňatek 
Petra Brveníková a Radim Mikulica.
Dne 18. srpna uzavřeli sňatek 
Iveta Žaludková a Jan Zelenák. 
Dne 18. srpna uzavřeli sňatek 
Helena Kratochvílová
a Lukáš Šrámek.
Dne 1. září  uzavřeli sňatek 
Anna Huszárová a Martin Kovařík.
Dne 1. září uzavřeli sňatek 
Klára Divácká a Jan Slabý. 
Dne 1. září uzavřeli sňatek 
Hana Uherková a Marek Zeman.
Novomanželům blahopřejeme. 

Úmrtí
Dne 13. září 2018 zemřela paní 
 Drahomíra Plotzová. 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast. 

Společenská kronika

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky 
zve malé i velké občany na tradiční 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
který se uskuteční v

pátek 16. listopadu 2018. 
Sraz všech účastníků je v 16.30 hod. před Obecním úřadem Pasohlávky. 

Pasohlávské Babenky všechny srdečně zvou na

BABSKÉ HODY
které se uskuteční v sobotu

17. listopadu 2018
od 20.00 hod v kulturním domě.

K tanci i poslechu hraje skupina Víkend.

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky srdečně zve všechny občany na 

VEPŘOVÉ HODY
které se budou konat v sobotu 

24. listopadu 2018 od 10.00 hodin 

na prostranství před kulturním domem.

Návštěvníci se mohou těšit na tradiční 

zabijačkové dobroty, jako jsou jitrnice, jelita, 

škvarky, tlačenka, ovar, výpečky, černá i bílá 

polévka a chybět nebude ani guláš.
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