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ZPRAVODA J str. 2

Pasohlávky v obrazech

Letošní léto s sebou přineslo mnoho krásných slu-
nečných dnů, které uvítali především návštěvníci, 
kteří naši obec každoročně navštěvují ve velkém 
počtu. Pasohlávské ulice se opět zaplnily rekreanty, 

promenádu kolem vody hojně využívali milovníci 
cyklistiky i in-line bruslení a velmi oblíben byl už tra-
dičně i parník, jenž letos mohl přijmout na své palubě 
mnohem více lidí, než v předchozích letech. 



Co je nového v obci:
V  současné době probíhá budování 

Lokálního biocentra (LBC) Vrbiny 
v blízkosti oblasti „Pasohlávky – východ“, 
a  to z  dotačního titulu Ministerstva 
životního prostředí. Při těchto pracích 
byla odkryta studna s průměrem téměř 
tři metry a  hloubkou přes šest metrů. 
V minulosti sloužila pro potřeby místní‑
ho státního statku. Obec se rozhodla 
studnu vyčistit, zabezpečit a  esteticky 
upravit tak, aby zde sloužila jako sou‑
část budovaného biocentra. Ze studny 
bylo vytěženo celkem sedmnáct kubíků 
usazenin a  její předběžná vydatnost je 
84 m3 za 9 hodin. Zastupitelstvo vyčleni‑
lo z rozpočtu obce na rekonstrukci stud‑
ny celkem pět set tisíc korun. Počítá se 
i s jejím případným připojením na užit‑
kový vodovod.

Také jste si určitě všimli, že vedle 
kulturního domu byl umístěn Z ‑BOX 
společnosti Zásilkovna. Jedná se 
o samoobslužné místo, díky kterému si 
svůj balíček budete moci vyzvednout 
kdykoli se to bude hodit Vám a  už 
nebudete muset čekat na telefonát od 
kurýra. Box bude fungovat na základě 
aplikace, kterou si budete muset stáh‑
nout do mobilu. Měl by být zprovoz‑
něn začátkem října.

Obec Pasohlávky také poskytla nefi‑
nanční dar Zoologické zahradě v Hodo‑
níně, která byla zasažena červnovým 
tornádem. Jako dar jí věnovala sto kusů 
balíku sena, jež vznikly jako vedlejší 
produkt při údržbě ovocného sadu.

Z jednání 
zastupitelstva obce:
Ve středu třiadvacátého června se 

uskutečnilo další jednání zastupitelstva 
obce, opět v  kulturním domě v  Paso‑
hlávkách. Během téměř šestihodinové‑

ho jednání zastupitelé probrali celkem 
sedmadvacet bodů. Dlouhá debata se 
vedla ohledně bodu týkajícího se vypo‑
řádání mezi obcí a Sklárnami BOHEMIA 
Jihlava, které vlastní pozemky a  jeden 
z bungalovů v kempu. Tato záležitost se 
na zastupitelstvu projednává již pár let 
a  spor mezi oběma stranami je nyní 
u soudu. Je však snaha obou stran vyřešit 
spor dohodou a nyní se tedy projedná‑
valy konkrétní podmínky. Ty mimo jiné 
stanovily, že obec získá pozemek před 
bungalovem, který kemp využívá v hlav‑
ní sezóně pro stanaře, a také pozemek za 
bungalovem, který slouží jako pláž pro 
všechny návštěvníky kempu. Sklárnám 
zůstane bungalov. Rozsáhle se také 
debatovalo u žádosti investora o směnu 
pozemku pro výstavbu parkoviště u jeho 
budoucího domu. Nakonec se dohodlo, 
že investor požadované pozemky získá 
a vybuduje na nich na své náklady par‑
koviště i  pro potřeby obce. Jednání 
o  konkrétních podmínkách budou 
i  nadále pokračovat. Zastupitelé dále 
schválili prodej několika pozemků míst‑
ním občanům o celkové výměře 310 m2 
za celkovou cenu 62 7200 Kč. Zároveň 
také odmítli prodej pozemků, a to z důvo‑
du plánovaných investic na těchto 
pozemcích. Schválili také směnné smlou‑
vy na pozemky v  kempu, kde jednání 
s  podnikateli probíhala několik měsíců. 
Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí 
dotace Archeologickému ústavu Akade‑
mie věd ČR ve výši 150 000 Kč na pořádá‑
ní festivalu GERMANIA SUBACTA. Obec 
poskytne i půjčky z Bytového fondu čty‑
řem žadatelům z  řad místních občanů, 
a to v celkové výši 490 000 Kč. Během jed‑
nání zastupitelé mimo jiné vzali na vědo‑

mí výroční zprávy společností Thermal 
Pasohlávky,  a.  s. a  Pasohlávská rekreač‑
ní, s. r. o. Byli také seznámeni s případnou 
investicí obce spočívající ve vybudování 
ledové plochy o velikosti 20 x 40 m, při‑
čemž projekční příprava v  ceně téměř 
200 000 Kč bez DPH už probíhá.

Další, tentokrát mimořádné jednání 
zastupitelstva obce se konalo ve středu 
čtvrtého srpna, nyní už v zasedací míst‑
nosti obecního úřadu. Na programu bylo 
celkem šest bodů, které zastupitelé pro‑
jednali během necelých tří hodin. Hlav‑
ním bodem bylo zrušení Záměru obce 
č.  13/2021, tedy druhá etapa prodeje 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Pasohlávky – východ. Důvodem 
byla úprava podmínek pro podání žádos‑
ti o  pozemek. Na rozdíl od první etapy 
prodeje pozemků, byl nyní přetlak míst‑
ních žadatelů na stávající počet pozem‑
ků, přičemž by mohlo dojít k  tomu, že 
nebudou uspokojeni ti, na koho obec při 
prodeji primárně cílí, tedy mladé rodiny 
s  malými dětmi. Proto se zastupitelé 
dohodli, že ke stávajícím podmínkám 
přidají další, které výběr budoucích kupu‑
jících lépe vyprofilují. Dlouhá debata se 
vedla také ohledně žádosti společnosti 
EBF production, s. r. o., která pořádá akci 
Euro Bike Fest v kempu Merkur. Společ‑
nost žádala o udělení výjimky z nočního 
klidu ve dnech konání akce, tedy od 16. 
do 18. září. Zastupitelé vyhověli částečně 
‑ povolili výjimku, ale pouze do půlnoci. 
Obecní úřad tak musí připravit novou 
obecně závaznou vyhlášku s tímto přija‑
tým usnesením.

Podrobné podklady zastupitelstva 
jsou k  nahlédnutí na Obecním úřadě 
v Pasohlávkách.          Simona Jelénková
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Informace z obce
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Okénko starostky

Kvalita pitné vody v obci
Jak již jistě víte, došlo v letošním roce 

v obci ke zhoršené kvalitě pitné vody ve 
vodním zdroji v Nové Vsi, a to zvýšeným 
množstvím dusičnanů. Vzniklou situaci 
se společnost VaK Břeclav snažila řešit 
v  souladu s  právními předpisy, a  zjistit 
příčinu tohoto zhoršení. Bohužel, viník 
nebo příčina dosud nebyly zjištěny. Přija‑
tá opatření nedokážou problém odstranit 
a řešení celého problému vyžaduje delší 
časové období, než je zákonem stanove‑
ných 30  dnů. Na základě těchto skuteč‑
ností společnost VaK Břeclav požádala 
Krajskou hygienickou stanici Jihomorav‑
ského kraje (KHS JMK) o zvýšení limitů 
dusičnanů v pitné vodě. Bez vydání roz‑
hodnutí by nebylo možné dodávat vodu 
veřejným vodovodem, což by pro odbě‑
ratele mohlo být ještě větší problém. Zna‑
menalo by to úplnou odstávku vody pro 
veškeré potřeby. KHS JMK vydala Roz‑
hodnutí o určení mírnějšího hygienické‑
ho limitu č.  j.: KHSJM 44166/2021/BV/
KOH ze dne 9. 8. 2021. Tímto rozhodnu‑
tím byl stanoven mírnější hygienický 
limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l 
a povolena maximální hodnota v ukaza‑
teli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distri‑
buované vodovodem v naší obci a okolí. 
Dle § 3 odst.  1 zákona č.  258/2000 Sb., 
o  ochraně veřejného zdraví, je pitnou 
vodou veškerá voda v  původním stavu 
nebo po úpravě, která je určena k  pití, 
vaření, přípravě jídel a nápojů, voda pou‑
žívaná v  potravinářství, voda, která je 

určena k péči o tělo, k čištění předmětů, 
které svým určením přicházejí do styku 
s  potravinami nebo lidským tělem, 
a k dalším účelům lidské potřeby, a to bez 
ohledu na její původ, skupenství a  způ‑
sob jejího dodávání. Z  průměrně dodá‑
vaného množství vody 100 l/osobu a den 
je na pití a vaření využito cca 5 l.

Odborné hodnocení zdravotních 
rizik dusičnanů a amonných iontů z pit‑
né vody zpracoval MUDr.  Bohumil 
Havel, držitel osvědčení o  autorizaci 
k hodnocení zdravotních rizik expozice 
chemickým látkám v prostředí, a na jeho 
základě následně KHS JMK stanovila 
mírnější limity. Rozhodnutí o  zvýšení 
hygienického limitu je v  dané situaci 
jedinou možností, jak zajistit zásobová‑
ní obyvatel obce pitnou vodou z  veřej‑
ného vodovodu.

Na základě stanovených omezení 
použití vody z vodovodu je ohroženým 
skupinám obyvatel vyplácen finanční 
příspěvek na nákup balené vody. 
Výplata finančního příspěvku bude 
probíhat čtvrtletně. Tento příspěvek je 
vyplácen na základě vyplněné a  ode‑
vzdané žádosti. Společnost VaK Břec‑
lav se dále rozhodla odběratelům 
v  dotčených obcích poskytnout slevu 
na vodném ve výši 5  %, kdy toto pro‑
cento představuje přibližný poměr 
vody užívané k  pití a  vaření v  rámci 
denní spotřeby. Vodu s  vyšším obsa‑
hem dusičnanů tak mají k  těmto úče‑
lům zdarma všichni občané, nejen 
ohrožené skupiny obyvatelstva.

Pro Pasohlávky platí omezení v uží-
vání vody z vodovodu takto:
• Voda nesmí být používána k přípravě 

kojenecké stravy – děti do 1 roku,
• Omezení používání vody pro těhot‑

né a kojící ženy (nahrazení větší části 
denní spotřeby),

• Omezení používání vody u  dětí do 
dovršení 8  let věku (nahrazení větší 
části denní spotřeby),

• Doporučení nahradit vodu při vaření 
pro děti do 4 let, zejména při delším 
varu,

• Doporučení nahradit vodu při vaření 
u těhotných žen, zejména při delším 
varu.
Vedení obce samozřejmě vzniklá situ‑

ace není lhostejná, proto jsme ji konzul‑
tovali jak s vedením VaK Břeclav, tak KHS 
JMK, abychom zjistili, jaké jsou jiné mož‑
nosti, a  apelovali jsme také na vedení 
společnosti, aby byl problém s  pitnou 
vodou vyřešen v co nejkratší možné lhů‑
tě. Dodávku pitné vody do obce prostřed‑
nictvím cisteren KHS JMK neschválila.

Dle sdělení KHS JMK je omezena 
konzumace pitné vody pro vyhrazenou 
skupinu obyvatel, pro ostatní občany 
není životu nebezpečná. V  republice 
jsou dokonce obce, které mají stanove‑
ny výjimku na limity z dusičnanů i do 
150 mg/l. Celou situaci i nadále sledu‑
jeme a  konzultujeme se společností 
VaK Břeclav, rozhodně však není potře‑
ba vyvolávat paniku.

VaK Břeclav provádí pravidelné 
odběry vzorků vody v obci, a kontroluje 

Odpady v obci
Vážení občané, jistě jste zaznamenali, 

že z obce byly odstraněny kontejnery na 
odpad. O  tomto kroku jsme informovali 
v minulých číslech zpravodaje již několi‑
krát tak, abyste se na to s  předstihem 
mohli připravit. Obec nabídla občanům 
pořídit si za sníženou cenu potřebné 
nádoby na odpad, a to na tříděný – plast, 
papír, bioodpad, a také na směsný. Každá 
domácnost/nemovitost by nyní měla mít 
vlastní nádoby na odpad a  tím pádem 
možnost třídit odpad přímo v domácnos‑
tech. Hlavním záměrem je snížení celko‑
vých nákladů na likvidaci a svoz odpadu. 
Nebude tak možné, aby nám projíždějící 
obcí odkládali odpad do kontejnerů, jak 
se tomu v  minulosti stávalo a  stejně tak 
i podnikatelé. Obec bude mít navíc i infor‑
mace o  tom, jaké množství vyprodukují 
jednotlivé domácnosti. Podnikatelé si 
nově od letošního roku musí zajistit svoz 

a  likvidaci odpadů na vlastní náklady, 
a  mít uzavřenou smlouvu s  odpadovou 
společností. Nadále tak není možné, aby 
odpad z  podnikatelských aktivit platila 
obec, potažmo občané. Všechny náklady 
na odpad se promítají do poplatku. Třídě‑
ní odpadu se řídí zákonem o odpadech. 
Podle tohoto zákona se stanovuje popla‑
tek za odpad, a to podle podílu na netří‑
děný odpad. Obec poskytuje občanům 
slevu na poplatku, jejíž výše se odvíjí na 
kvalitě třídění. Čím více odpadu vytřídí‑
me, o to více můžeme na poplatku ušetřit.

Nově jste do poštovních schránek 
obdrželi rozpis svozu odpadu v  obci do 
konce roku 2021. Pokud přeci jen někomu 
nevychází množství plánovaných svozů, 
má možnost odpad odvést do sběrného 
dvoru, který je otevřený vždy ve středu 
a pátek v době od 15 do 18 hodin, a v sobo‑
tu vždy od 9 do 12 hodin. Kontejnery jsou 
nyní nově umístěny v areálu technického 
zázemí údržby obce, kam můžete odvést 

odpad, který nepatří do popelnice, pří‑
padně nemáte možnost využít otevírací 
doby sběrného dvoru, a to od pondělí do 
pátku v  době od 6:00 do 14:30 hod. 
U  obchodu nadále zůstaly 2 kontejnery 
na sklo (1xbílé, 1xbarevné) a jeden na ple‑
chovky.

Třídění odpadu je dnes důležitým kro‑
kem, jak šetřit zdroje surovin a  energie 
pro zachování a obnovu přírody. Správné 
třídění odpadu také snižuje náklady na 
jeho svoz a  likvidaci, a  může se na něm 
podílet každý z nás. Proto na vás všechny 
apeluji, aby nám problematika odpadů 
nebyla lhostejná. Všímejme si svého oko‑
lí, aby nám v  obci nevznikaly „černé 
skládky“. Náklady na jejich likvidaci se 
nám mohou promítnout do poplatku za 
odpad. Buďme odpovědní za svůj odpad, 
a  co vyprodukuji, si zkrátka musím také 
zaplatit.

Děkujeme, že třídíte odpad a chováte 
se zodpovědně!
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30 let zpravodaje
Rok 2021 je pro Pasohlávský obecní 

zpravodaj jubilejní. Je to rok, kdy místní 
„plátek“ vychází již třicet let. Proto jsme 
připravili tuto novou rubriku, kde před‑
stavíme dosavadní činnost časopisu.

Tentokrát se zaměříme na titulní 
strany zpravodaje a  celkovou grafiku 
jeho čísel. Úplně první ročník v  roce 
1992 byl psán na psacím stroji a obec si 
jej tiskla a vydávala sama. To vše trvalo 
až do poloviny druhého ročníku, pak 
byl časopis psán na počítači, což se pro‑

mítlo i  do jeho grafické podoby. Texty 
byly členěny do sloupců, nadpisy byly 
zvýrazněny rámečky, stejně jako 
pozvánky. Graficky se odlišovaly i rubri‑
ky, jako například Společenská kronika.

Grafická podoba titulních stránek 
také za ty roky prošla několika změna‑
mi. V původní „hlavičce“ zpravodaje byl 
nápis a  černobílá fotografie obecního 
úřadu. Tu brzy nahradily obrázky dvou 
pečetí, které charakterizovaly sloučení 

Pokračování na str. 6.

pitnou vodu ve vybraných ukazatelích 
(dusičnany a  amonné ionty). Výsledky 
jsou zveřejňovány na webových strán‑
kách společnosti VaK Břeclav, www.
vak ‑bv.cz/informace pro zákazníky/ 
kvalita vody/ vybrané ukazatele jakosti 
pitné vody v obcích s určeným mírněj‑
ším hygienickým limitem. V  aktuali‑
tách (v  článku Upozornění na zhorše‑
nou kvalitu vody, kde byly rozbory zve‑
řejňovány před vydáním mírnějšího 
hygienického limitu, již výsledky rozbo‑
rů vody uveřejňovány nejsou  – je zde 
uveden odkaz na nové umístění uveřej‑
ňovaných výsledků rozborů).

Martina Dominová,
starostka obce

Výsledky rozborů v Pasohlávkách (limity: dusičnany – 50 mg/l, amonné ionty – 0,50 mg/l):

Datum Dusičnany (mg/l) Amonné ionty (mg/l)

15. 6. 2021 72 0,705

24. 6. 2021 71 0,43

30. 6. 2021 70 0,07

7. 7. 2021 62 0,07

12. 7. 2021 63 0,07

19. 7. 2021 58,2 0,083

26. 7. 2021 62 0,092

2. 8. 2021 58,8 0,07

9. 8. 2021 59,2 -

16. 8. 2021 58 -

13. 9. 2021 56,8 0,07

Z historie naší obce
V současné době je naše obec hlavně rekreační oblastí, 

kam návštěvníci jezdí za odpočinkem a také za sportovním 
vyžitím, přičemž mezi ty nejoblíbenější patří vodní rado‑
vánky. Vždy tomu tak ale nebylo. V  minulosti totiž naše 
obec vynikala zejména svou zemědělskou činností, jež se 
začala formovat již po skončení druhé světové války, jak 
se můžeme dočíst v Pamětní knize, kterou v letech 1950 – 
1964 sepsal pan Václav Mikulášek.

Zápis knihy (bez gramatických úprav):
„Utvoření státních statků:
Na jaře 1949 byly československým státním statkům pře-

dány pozemky, které vrátili osídlenci, dále pozemky ode-
brané při revizi pozemkové reformy a také pozemky rezervy 
N.P. F. při scelení. Z těchto byl následně utvořen Státní dvůr 
Pasohlávky o současné výměře 405 ha orné půdy, mimo luk 
a  podobné půdy (vinice a  jiné). Tento dvůr podléhá sprá-
vě státních statků v  Pohořelicích. Jelikož pozemky byly by 
rozptýlené, bylo zapotřebí jejich přesunů, aby státní statky 
měly své pozemky na jedné části katastru a zbylí osídlenci 
na straně druhé. Všechny tyto práce vyžadovaly spoluúčast 
práce M.R.K.

(…)
Výkupní smlouvy:
Rok 1949 je mezníkem v zemědělství, kdy se v zemědělství 

uplatňuje plánování a  předem připravený předpis obdě-
lání a osetí i osázených pozemků. Plánovaná je i dodávka 
všech zemědělských produktů a jejich odbyt je zemědělcům 

zajištěn uzavřenými výkupními smlouvami. Zemědělec již 
z jara má vypočteno, kolik kterých hospodářských produktů 
i v živočišné výrobě má vypěstovati a kolik z toho pro veřejné 
zásobování je povinen dodati. V naší obci všech 30 zbylých 
zemědělců (po vzdání se jejich přídělů půdy ostatních, neb 
odešli z obce) podepsalo dodávkové smlouvy.

Rok 1949 nebyl však pro zemědělství nijak příznivý. Něco 
bylo zaviněno chladnějším počasím po celý rok, mnoho 
u  všeho obilí zničila můra osení podkousáváním kořín-
ků, u  okopanin a  zeleniny i  všech jiných plodin poškodily 
ponravy, jež v  nebývalém množství se vyskytly a  všechno 
ničily. Deštivými plískanicemi včas neodvezené obilí na poli 
porostlo a zmenšilo též očekávanou úrodu. Proto zemědělci 
v Pasohlávkách nemohli splniti závazky z jara uzavřených 
smluv na 100 % a jelikož splnění co nejvyšší se stále požado-
valo a k žádnému odpisu nedošlo, vydali se mnozí zemědělci 
tak, že ohrozili základnu své potřeby pro další hospodaře-
ní. Bylo povoleno náhradní plnění nesplněné plodiny jiným 
produktem, nejvíce masem vepřovým. Učinit mohli tak ti, 
co měli větší stav vepřového dobytka. Tímto způsobem byl 
zmenšen nesplněný předpis, však nebyla úplně dosažena 
rovnováha splnění, jen menší zemědělec Vlach Vincenc 
č. 241 tak učinil. Z ostatních zemědělců nejlepší dodali tito: 
Mikulášek Václav č. 63, Mikulášek Ladislav č. 64, Minařík 
Jaroslav č. 65, Novák Oleg č. 14, Nováková Jaroslava č. 15 
a Jelének František č. 12.“

Simona Jelénková
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Zpátky do školy
Návrat dětí do škol často pro mnohé 

z  nich znamená čas trápení a  smutku 
z konce prázdnin. Troufám si však říct, 
že letos se mnoho školáků a  studentů 
naopak zpět do lavic těšilo, a to hlavně 
proto, že díky covidu si minulý školní rok 
svých spolužáků a  školního prostředí 
moc neužilo.

Kdo se do školní lavice těšil určitě, 
byla většina prvňáčků napříč celou 
republikou. Ty své přivítala ve středu 
prvního září i  místní základní škola, 
kde do své lavice zasedli úplně poprvé 
tři školáci: Elena Kecková, Aneta Skal‑
níková a  Dominik Urbánek. Žáčky ve 
třídě přivítala nejen paní učitelka Nora 
Škorpíková, ale už tradičně i  starostka 
Martina Dominová a členky Sboru pro 
občanské záležitosti Jiřina Chludilová, 
Vladimíra Binderová a Lenka Žaludková. 
Prvňáčci od nich dostali šerpy, pamětní 
listy i dárkový balíček. Novinkou tohoto 
školního roku je, že se nyní v Pasohláv‑
kách vyučuje i  třetí ročník, kde se děti 
budou mimo jiné učit i  základy infor‑
matiky a  robotiky. Vyučovat se bude 

také angličtina, a to nejen ve škole, ale 
i v mateřské školce.

Školka prošla i  dalšími změnami. Jak 
všichni víme, v  minulém školním roce 
probíhala její rozsáhlá přístavba, a  díky 
tomu se letos mohly otevřít dvě třídy, kam 
bylo přijato celkem třiatřicet dětí. Proto 
také přibyly dvě nové paní učitelky – Jana 

Králíková a Kateřina Chaloupková.
Popřejme tedy všem dětem hodně 

zdaru a píle při plnění svých povinností 
a  učitelkám hlavně hodně trpělivosti 
a  pochopení při práci s  nimi. Doufej‑
me, že pandemie bude i nadále polevo‑
vat a školy tentokrát zůstanou otevřené 
po celý školní rok.      Simona Jelénková 

obcí Pasohlávky a Mušov. Od roku 1996 
byly pečetě nahrazeny obecním znakem, 
který tam své místo zaujímá dodnes. 
Obsahová stránka titulních stránek se 
dlouhé roky příliš neměnila. Již od počát‑
ku jeho vzniku zde redakce informovala 
od dějinách obce Pasohlávky, později 
o historii Mušova. Také se tu objevovaly 
informace z  obecního úřadu, nejčastě‑
ji v rubrikách s názvy: „Víte, že…“, „Pane 

starosto, na slovíčko!“, „Okénko starosty“, 
„Z  činnosti rady a  zastupitelstva obce“ 
nebo „OÚ informuje“. Fotografií se na 
titulce objevovalo minimálně, stejně jako 
uvnitř jednotlivých výtisků. V prvních roč‑
nících časopisu se objevovalo mnohem 
více fotografií než v  pozdějších letech. 
Ačkoliv byly černobílé a často nekvalitní, 
sloužily jako ilustrační doplnění k  člán‑
kům o  místních akcích, ale také jako 
doklad o  tom, jak to v  naší obci dříve 

vypadalo. Zveřejňovaly se totiž i  nepěk‑
né fotky, např.  jako důkaz o řádění van‑
dalů, či jako ukázka nepořádku v  obci. 
Fotky si své místo ve zpravodaji znovu 
získaly až v roce 2012, kdy opět sloužily 
jako doplnění k jednotlivým článkům na 
různá témata a tuto funkci vlastně zastá‑
vají dodnes. Od roku 2017 je pak místo na 
titulní stránce vždy věnováno jediné foto‑
grafii, která ilustruje konkrétní období.

Simona Jelénková

Pokračování ze str. 5.

Místní základní a mateřská škola
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Ukončení prázdnin
Koronavirová pandemie zhatila pořá‑

dání mnoha akcí nejen v minulém roce, 
ale i v  tom letošním. Děti tak například 
přišly nejen o  Pálení čarodějnic, ale 
i  o  Dětský den. Ten se jim Obec Paso‑
hlávky snažila aspoň částečně vynahra‑
dit pořádáním akce Ukončení prázdnin, 
která se konala v sobotu 21. srpna 2021 
od 10.00 v prostoru u kabin na fotbalo‑
vém hřišti.

Pro všechny návštěvníky bylo připra‑
veno mnoho zábavných lákadel a atrak‑
cí. Ti nejmenší se mohli těšit na 
vystoupení sněhuláka Olafa, myšky 
Minie a chybět nemohl ani král Jelimán. 
Zároveň si mohli nechat pomalovat obli‑
čej, nebo „tetování“ henou. Obsypán byl 
i nafukovací skákací hrad, který děti vzaly 
útokem. Pro ty větší a odvážnější přichys‑
tal Yachtclub Pasohlávky již tradiční dis‑
ciplíny jako jízda na paddleboardu nebo 
projížďka na plachetnici či v motorovém 
člunu. Třešničkou na závěr akce byla 

tolik oblíbená pěna, na kterou se všechny 
ratolesti těší vždycky nejvíc. Součástí 
akce bylo i  drobné pohoštění v  bufetu, 
který zajistil TJ Zetor Pasohlávky.

Věřím, že dopoledne plné zábavy si 
všichni přítomní užili a aspoň na chví‑
li převládl pocit, že se život vrátil zpět 
do normálu.               Simona Jelénková

Ze společenského života
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Druhý ročník římsko-
barbarského festivalu 

Germania Subacta
O víkendu 10. – 12. září se na území 

Pasohlávek uskutečnil již druhý ročník 
festivalu Germania Subacta. Je to největ‑
ší historický festival v  České republice, 
který je výhradně věnován období staro‑
věkých Římanů a Germánů. Odehrál se 
v  prostorách Návštěvnického centra 
Mušov – Brána do Římské říše a přede‑
vším na rozsáhlé louce na návrší Římský 
vrch. Festival jako nekomerční vzděláva‑
cí a kulturní aktivitu organizoval Archeo‑
logický ústav AV ČR, Brno,  v.  v.  i., 
a nemohl by se uskutečnit bez význam‑
né finanční dotace ze strany obce Paso‑
hlávky a Jihomoravského kraje.

Páteční program uvedla atraktivní 
přednáška nejvýznamnějšího současné‑
ho českého numizmatika Jiřího Militké‑
ho. Zájemcům představil atraktivní zlaté, 
stříbrné a bronzové mince, které nechal 
v  letech 162–180 n.  l. razit císař Marcus 
Aurelius, jehož války právě poprvé při‑
vedli na území dnešních Pasohlávek tisí‑
ce římských legionářů. Poté jejich dnešní 
následovníci v  doprovodu svých ger‑
mánských protivníků vytvořili svým 
nástupem vhodnou kulisu pro starostku 
obce Martinu Dominovou a  hlavního 
organizátora Balázse Komoróczyho, kteří 
festival oficiálně zahájili. Zmíněna při‑
tom byla i jedna z nejvýznamnějších kul‑
turních hodnot Pasohlávek: nachází se 
zde jediná archeologická lokalita v  celé 
střední Evropě, kde k takovým setkáním 
starověkých Římanů a Germánů skuteč‑
ně a doložitelně docházelo. To je, samo‑
zřejmě kromě krásy dnešní krajiny 
a pohostinnosti jejích obyvatel, hlavním 
důvodem, proč se zde letos sešlo 
rekordní množství účinkujících z  růz‑
ných římských a germánských historic‑
kých skupin z celé České republiky.

Během celého víkendu se návštěvní‑
kům na mušovském kopci představilo 
přes sto účinkujících, z  nichž přibližně 
polovina postavila a udatně bránila řím‑
ský legionářský tábor. Ostatní obývali 
vesnice barbarů, jak jim Římané trochu 
přezíravě říkali, a kromě svých bojových 
dovedností zájemcům předváděli i  taje 
pravěkých řemesel a  výroby potravin. 
Sobotní program těchto historických 
skupin vyvrcholil bitvou mezi Římany 
a Germány, která byla zcela jistě největší 
od dob Marca Aurelia u  nás. Ve shodě 
s  překladem názvu festivalu Germania 
Subacta byli v ní Germáni nakonec pora‑
ženi. V  neděli byli přítomní návštěvníci 

svědky mimořádně atraktivního předsta‑
vení římských jezdeckých her, které se 
v  České republice uskutečnily vůbec 
poprvé. Po celou dobu trvání festivalu 

byly pro nejmenší návštěvníky připrave‑
ny různé rukodělné aktivity, např. malo‑
vání štítů, vystřihování a skládání římské 
přilby či projížďka na koni. V sobotu se 



mohli též zúčastnit výcviku mladých 
bojovníků a  zapojit se do dětské bitvy. 
V budově Návštěvnického centra probí‑
haly atraktivní přednášky zaměřené jak 
na římské vojsko, tak i  na každodenní 
život obyvatel starověkého Říma.

Festivalu přálo typické jihomorav‑
ské, slunečné a  teplé počasí. Celkově 
jej navzdory koronavirové nejistotě 
a souběhu s mikulovským vinobraním 
navštívilo zhruba 800 diváků. Přijeli 
nejen z okolí, ale třeba i z Čech nebo ze 
severu Moravy, a  zcela jistě odnesli 

pěkné a  poučné zážitky. 
Organizátoři věří, že v násle‑
dujících letech i díky věhlasu, 
který festival postupně získá‑
vá, bude počet návštěvníků 
vzrůstat a cestu na tuto uni‑
kátní lokalitu v době konání 
festivalu najde i  stále větší 
počet místních obyvatel.

Balázs Komoróczy
Autor fotografií:  
Boris Moskovský

Inzerce
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI 
POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›   Rodinný dům, ideálně s větším pozemkem
›   Stavební pozemky různých velikostí 
›   Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
›   Starší rodinný dům k rekonstrukci
›   Rekreační objekty (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
›   Ornou půdu pro hospodaření
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 upravit a v případě potřeby zkrátit.

Jubilanti červenec
Rozálie Zelenáková 85 let
Marie Binderová 81 let
Anna Úradníková 77 let
Jan Adamík 73 let

Jubilanti srpen
JJaroslav Bracek 79 let
Jana Bezeková 73 let
Miroslav Ingr 72 let
Ludmila Mikulášková 71 let
Marie Čermáková 71 let
Stanislav Žaludek 67 let
Helena Sittová 66 let
Marie Zedníčková 64 let
Jarmila Culková 60 let
Radek Mikulášek 55 let

Jubilanti září
Marie Pinkavová 83 let
Michal Kadlíček 83 let
Mária Dubšová 82 let
Anna Salayová 78 let
Václav Čermák 73 let
Jaroslav Mandák 70 let
Květoslav Uherek 69 let
Marie Šnepfenbergová 69 let
Alena Slabá 65 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým podpisem 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.

Svatba:
Dne 19. června 2021 uzavřeli sňatek 
Michaela Vlková a Jakub Kopřiva. 

Novomanželům blahopřejeme.

Narození:
Dne 11. června 2021 se Romaně 
Pinkavové a Miroslavu Štrbkovi 
narodila dcera Anna.
Dne 2. září 2021 se Lence Švarné 
a Jozefu Májkovi narodil syn Elliot.

 Rodičům i prarodičům  
blahopřejeme. 

Úmrtí: 
Dne 11. července 2021 zemřel  
pan Miroslav Krejčiřík.
Dne 10. srpna 2021 zemřel  
pan Emil Sirbu.
Dne 20. srpna 2021 zemřel  
pan Miroslav Falešník. 

Pozůstalým vyslovujeme  
upřímnou soustrast. 

 Společenská kronika

 

Spolek  nabízí ve vaší obci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 

vyžaduje  sociální pomoc. 

Úklidové služby, Nákupy, Péči, Asistenci a Kutilské služby, jako jsou: drobné opravy, sečení trávy, 
malování pokojů, drobné rekonstrukce a další služby. 

Více informací Vám poskytne Petr Kolář, 731 393 616, petr@pecovatelkadomu.cz 

 zajištuje: 

Péči Asistenci Úklid Drobné opravy 

OZNÁMENÍ 

Obraz darem
V březnu letošního roku obec obdrže‑

la nabídku na získání obrazu s tématikou 
návsi Mušova. Tato nabídka byla přijata 
a  paní starostka by ráda touto cestou 
poděkovala rodině Hnízdové z  Velkých 
Němčic, která obraz obci darovala. Jedná 
se o originál malby temperou na sololit 
od pražského malíře Milana Křenka.

Tento malíř, který se narodil v  roce 
1946 v Praze, je původním povoláním 
středoškolský učitel elektrotechniky, 
později vysokoškolský pedagog se 
zaměřením mimo jiné i na průmyslový 
design a výtvarnou výchovu. Ve své tvor‑
bě sám sebe zařazuje mezi pokračova‑
tele tzv.  „klasické moderny“. Začínal 

jako impresionista, později byl ovliv‑
něn expresionismem, fauvismem 
a kubismem. Věnoval se i abstrakci, ale 
zůstal věrný i  figurativní tvorbě (kraji‑
ny, figurální kompozice, portréty). 
Maluje temperou na malířskou lepen‑
ku nebo sololit. Měl několik desítek 
samostatných výstav, stejně tak těch 
společných. Je členem několika malíř‑
ských spolků, např. Sdružení pražských 
malířů nebo Jednota umělců výtvar‑
ných. (zdroj: cs.wikipedia.org)

Obraz bude umístěn do vhodných 
veřejných prostor, zřejmě přímo na 
obecním úřadě.

Simona Jelénková


