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ZPRAVODA J str. 2

Pasohlávky v obrazech

Naše obec je hlavně rekreační oblastí a  podle toho to zde v  letní sezóně také vypadá. 
Po vesnici se trousí davy turistů a zejména pak cyklistů. Zaplněna je nejen obec, ale hlavně 
promenáda kolem vody. Existují tu však stále ještě místa, která turisti neobjevili a nadále tu 
vládne ticho a klid, které vyhledávají hlavně zvířecí obyvatelé naší vsi. 
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• Upozorňujeme občany, že popla-
tek za stočné je splatný do 31. říj-
na 2019.

• Obec Pasohlávky 
na  základě žádosti 
Občanského sdruže-
ní Diakonie Broumov 
vyhlašuje humani-
tární sbírku:

Letního a  zimního oblečení 
(dámské, pánské a dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek a záclon

Látky (min. 1 m2, prosíme, nedá-
vejte odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby (nádobí bílé 
i  černé, skleničky) – zabalené 
v krabici

Vatované a péřové přikrývky, pol-
štáře a deky, peří

Obuv – nepoškozená a  v  párech 
(svázaných gumičkou)

Kabelky, batohy, drobné před-
měty z domácnosti

Hračky – nepoškozené a  kom-
pletní, také plyšové

Menší elektrospotřebiče – mohou 
být i nefunkční

Knihy a časopisy

Sbírka se uskuteční v  pátek 4. říj-
na 219 od  16.00 do  18.00 hod 
a  v  sobotu 5. října 2019 od  9.00 
do 12.00 hod. Předmětné věci nos-
te, prosím, v  uvedený čas na  OÚ 
Pasohlávky, zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. 

• Zájezd do divadla:

Obec Pasohlávky pořádá ve  středu 
9.  října 2019 zájezd do  Mahenova 
divadla v  Brně na  divadelní kome-
dii Apartmá v  hotelu Plaza. Začá-
tek představení je v  19.00 hod. 
Cena vstupenky je 380 Kč, autobus 
je zdarma. Zájemci se mohou hlá-
sit na  obecním úřadě, a  to telefo-
nicky na  čísle 519  427  710, e-mai-
lem na  obec@pasohlavky.cz nebo 
osobně. Více informací o  předsta-
vení najdete zde: http://www.ndbr-
no.cz/cinohra/apartma-v-hotelu-
plaza

•  Novinky z  veterinární legislativy 
pro chovatele psů a prasat:

Jelikož se v  naší obci nachází 
chovatele jak pejsků, tak prasat, 
informujeme o  novinkách vete-
rinární legislativy, které se týkají 
právě těchto chovatelů. Nedodr-
žení povinností může být sankci-
ováno. 

Povinnosti pro chovatele psů:
Počet psů chovaných jedním cho-

vatelem na  jednom 
místě není omezen. 
Záleží na  konkrét-
ním způsobu cho-
vu a  na  úrovni péče 
o  zvířata. Z  § 4 odst. 
3 zákona č. 166/1999 
Sb., o  veterinární 
péči, ve  znění poz-

dějších předpisů („veterinár-
ní zákon“), vyplývá pro chovate-
le pěti a více fen starších 12 měsí-
ců (s  několika výjimkami např. 
pro psy záchranářské, policejní 
či myslivecky využívané) povin-
nost nahlásit chov místně pří-
slušné krajské veterinární správě 
(„KVS“). Seznam chovatelů pěti 
a více fen naleznete na webových 
stránkách Státní veterinární sprá-
vy („SVS“): https://www.svscr.cz/
seznam-chovatelu-peti-a-vice-
fen-starsich-12-mesicu/.
Veterinární zákon ukládá chova-
telům všech psů povinnost zajis-
tit vakcinaci zvířete proti vztekli-
ně. Dne 1. 1. 2020 vstoupí v plat-
nost ustanovení veterinární-
ho zákona, které platnost dokla-
du o  vakcinaci váže s  povinnos-
tí označit psa čipem (s  výjim-
kou psa, který byl označen čitel-
ným tetováním provedeným před 
3. červencem 2011).

  Povinnosti pro chovatele pra-
sat:
Od  1. srpna 2019 platí nove-

la vyhlášky číslo 
136/2004 Sb., kte-
rá doprovází ple-
menářský zákon 
a  která říká, že 
každý chovatel, 
byť má pouze jed-
no prase, si musí 
z a r e g i s t r o v a t 

u  ČMSCH (Českomoravský svaz 
chovatelů) v  ústřední evidenci 
zvířat zaregistrovat hospodářství 

a prase musí být označeno. Pokud 
si chovatel koupí vykrmené pra-
se, které si do  sedmi dnů pora-
zí (tzv. dočasné hospodářství), 
tato povinnost registrace hospo-
dářství pro něj odpadá. Pokud 
bude prase chovat déle jak sedm 
dní, musí hospodářství registro-
vat. Ten, co prase prodal ze své-
ho hospodářství, musí do ústřed-
ní evidence ČMSCH nahlásit pře-
místění prase na  dočasné hos-
podářství se všemi náležitostmi 
(jméno a adresa toho, komu pra-
se prodal). 

Bližší informace naleznete na 
www.cmsch.cz, tel. 257 896 335
Zdroj: www.svscr.cz, www.kvsb.cz

•  Z jednání zastupitelstva obce:

Ve  středu 26. června 2019 proběh-
lo zasedání zastupitelstva obce, kte-
ré trvalo téměř čtyři hodiny. Během 
něj přítomní zastupitelé projedna-
li a  schválili I. Zprávu o  uplatňo-
vání územního plánu Pasohláv-
ky za  období 2015–2019, včetně 
pořízení změny č. 3 ÚP Pasohláv-
ky. Vyhotovení této zprávy je povin-
ností dle stavebního zákona. Každé 
čtyři roky se v  ní vyhodnocuje, jak 
se změnily podmínky, na  základě 
kterých byl plán vydán. Dále schvá-
lili závěrečný účet hospodaření 
obce Pasohlávky za rok 2018 a účet-
ní závěrku obce za  účetní obdo-
bí roku 2018. Schválilo se i rozpoč-
tové opatření, kdy se musely navý-
šit výdaje z důvodu úpravy vodních 
toků, navýšení rozpočtu pro Byto-
vý fond a zvýšení poruchovosti pra-
covních strojů pro úpravu veřej-
né zeleně. Šesti žadatelům z  řad 
občanů bylo schváleno poskytnu-
tí půjčky z Bytového fondu v celko-
vé výši 680.000 Kč. Zastupitelé také 
schválil směnu pozemků v  kem-
pu ATC Merkur mezi obcí a  sou-
kromým vlastníkem. Tato směna se 
řeší již od prosince 2018 a je strate-
gicky důležitá pro budoucí staveb-
ní záměry obce v  kempu. Ze stej-
ného důvodu zastupitelé souhla-
sili i s návrhem Územní studie pro 
plochu Z  75a v  k.ú. Mušov, kde 
na pozemcích obce byly navrhová-
ny stavby v  souladu s  plánovaným 
rozvojem pro ATC Merkur. Zastu-

Pokračování na str. 4.

Informace z obce
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Slovo starostky

pitelstvo také odsouhlasilo odkup 
pozemku v  k.ú. Mušov, který sou-
visí s  výstavbou cyklostezky a  také 
s koridorem budoucí dálnice D52. 
Starostka dále informovala o jedná-
ní týkající se budoucí výstavby dál-
nice D52. Ředitelství silnic a  dál-
nic zde vyzvalo všechny obce, jichž 
se výstavba týká, aby si stanovily 
podmínky, podle kterých by byly 
ochotny se stavbou souhlasit. Sta-
rostka dále informovala o  jednání 
valné hromady společnosti Th er-
mal Pasohlávky a.s., kdy se Jiho-
moravský kraj vyslovil, že je ocho-

ten odkoupit akciový podíl od obce 
a poté převést celou dopravní infra-
strukturu (silnice z  obce k  Aqua-
landu Moravia) do  majetku JMK 
s oprávněním k hospodaření Sprá-
vě a údržbě silnic JMK. Jednalo se 
také o možné směně pozemků spo-
lečnosti v k.ú. Pasohlávky s obcí. 
Další jednání zastupitelstva pro-
běhlo v pondělí 22. července 2019. 
Zde zastupitelé schválili rozpočto-
vé opatření, kdy se musely navý-
šit výdaje z  důvodu plánované-
ho odkupu pozemku od  Státní-
ho pozemkového úřadu ve  výši 
430.600 Kč a  z  důvodu pořízení 

elektromobilu v  ceně 1.042.000 Kč, 
na  který však obec získá dotace 
ve  výši 600.000 Kč, ale až poté, co 
auto zakoupí. Dalším bodem jed-
nání bylo právě schválení odkupu 
pozemku od  Státního pozemkové-
ho úřadu ČR v hodnotě 430.600 Kč, 
který se nachází v kempu ATC Mer-
kur u bungalovu B VI. 

Podrobné podklady zastupitelstva 
obce jsou k  nahlédnutí na  Obec-
ním úřadě v Pasohlávkách. 

Simona Jelénková

Vážení občané, dovolte, abych krát-
ce shrnula dění na obci v tomto roce.

Jak možná někteří víte, v  led-
nu letošního roku došlo k  odprode-
ji pozemků na  tzv. lázeňském polo-
ostrově, které vlastnila společnost 
Th ermal Pasohlávky a.s. v níž je naše 
obec třetinovým vlastníkem. Vhle-
dem k dalším záměrům druhého spo-
lečníka, tj. Jihomoravský kraj, jsme se 
rozhodli, že v této společnosti již obec 
nadále nebude pokračovat. Dospě-
li jsme k  závěru, že důvod, pro kte-
rou tato společnost vznikla, tj. roz-
voj našeho území pro budoucí lázeň-
ské a  rekreační účely a  vybudování 
potřebné infrastruktury, byla napl-
něna. Jihomoravský kraj chce na čás-
ti poloostrova vybudovat rehabili-
tační ústav a  prostřednictvím spo-
lečnosti jej pak provozovat. My se 
však domníváme, že zajištění zdra-
votní péče je plně v kompetenci kra-
je a není na obci, aby se na takovýchto 
aktivitách podílela. V  současné době 
probíhá ve  společnosti ekonomický 
audit, kde se nechává vyčíslit hodnota 
společnosti, a odpovídající podíl pak 
bude obci vyplacen.

Koncem března letošního roku 
jsme konečně po  všech peripetiích 
získali stavební povolení pro zasí-
ťování stavebních pozemků v  tzv. 
lokalitě Pasohlávky–východ. Během 
prázdnin proběhlo první kolo výbě-
rového řízení pro výběr zhotovite-
le, a  nyní se připravuje druhé kolo. 
V  prvním kole uchazeči prokazovali 
kvalifi kaci z předmětu plnění zakáz-
ky, ve druhém se bude soutěžit cena. 
Protože se jedná o  nemalou akci, 
všechno má svůj postup. Různě slý-

chávám po obci, kolik bude stát metr 
čtvereční, ale žádná taková částka 
nikde ofi ciálně nepadla. Jsou to jen 
dedukce nezakládající se na  prav-
dě. Pokud se mě někdo ptá na  pří-
mo, jaká bude cena, sdělím každé-
mu to stejné. Stěžejní bude, za kolik 
se zakázka vysoutěží a  jaké budou 
vstupní hodnoty do  celé akce. Poté 
tyto informace obdrží zastupitelstvo 
obce a  až to rozhodne, jako jediný 
oprávněný orgán obce, jaká ta cena 
bude. Zatím však není známa. Jedi-
né, co víme, že dle projektové doku-
mentace je podle tabulek rozpočto-
vána na cca 35 milionu Kč. Jaká bude 
skutečnost budeme vědět, až rozle-
píme obálky s cenovými nabídkami. 
Všeobecně se ví, že stavební práce 
jsou nyní opravdu drahé a běžně se 
prý soutěží i s navýšením až o 20 pro-
cent. Tak uvidíme, jak to dopadne 
u nás.

Souběžně připravujeme další 
investiční akce, a  to rozšíření Mateř-
ské školy společně s přívodem plynu 
do této budovy. Pro ty, co bydlí v blíz-
kosti školky, tak bude možné nechat 
si přivést plyn do domu. Další aktivity 
se týkají nemovitostí, které obec vlast-
ní v  autokempu Merkur. Protože již 
některé objekty dosluhují a hrozí tak, 
že by nebyly schopné dalšího provo-
zu, nechává se zpracovat projektová 
dokumentace na nové objekty určené 
k  bydlení. I  když se to netýká přímo 
obce, pořád je to majetek, který obec 
musí udržovat, ale zároveň i  vyhod-
notit, jestli se vyplatí udržovat stáva-
jící stav nebo ho odstranit a  na  jeho 
místě vybudovat nový a moderní. Pří-
jem z kempu tvoří nemalý příjem roz-

počtu obce a  jakékoliv investice se 
zde do budoucna vyplatí. 

Pro údržbu obce, především pro 
provoz čističky, se vysoutěžilo nové 
vozidlo, a  protože jdeme s  dobou 
a  dnešními trendy, tak to bude elek-
tromobil. Jeho pořízení tak vyjde obec 
na cca 1,261 mil. Kč. 

I  když se to navenek nezdá, jsou 
rozjednány aktivity, které jsou stále 
v přípravách, ale do budoucna budou 
stát obec nemalé fi nanční prostředky. 
Proto se snažíme fi nanční prostřed-
ky vynakládat tak, abychom následně 
měli na ty velké výdaje. 

Také jsem občas slýchala, že se 
letos málo sekala zeleň. Jednak máme 
oproti jiným letem poloviční počet 
sezónních zaměstnanců, ale přede-
vším z  toho důvodu, že Ministerstvo 
životního prostředí v  rámci progra-
mu boje se suchem zaslalo na  obec 
doporučení, aby se jednak seka-
lo méně často a také aby se nesekalo 
na nízko. Dále nám doporučilo, aby-
chom plochy parků aj. oseli např. luč-
ními travinami, což v našem prostředí 
není zrovna úplně proveditelné. To si 
mohou dovolit ve  městech, kde mají 
velké městské parky.

Máme za  sebou tři čtvrtiny roku. 
Věřím, že jste si užili prázdnino-
vý čas dle vašich představ a  dobře 
jste si odpočinuli. Začal nový škol-
ní rok a  období mnoha povinností. 
Čeká nás vinobraní, dušičky, Mikuláš, 
vánoční jarmark a  než se otočíte, je 
tu konec roku. Přeji vám, ať vše dob-
ře zvládnete.

Martina Dominová, 
starostka obce

Pokračování ze str. 3.
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Během letních prázdnin jsou nej-
významnější akcí v  naší obci stále 
ještě Tradiční Anenské hody. Anen-
ské proto, že místní kostel je zasvě-
cen svaté Anně. A právě téma farnos-
ti bylo popsáno i v pamětní knize obce 
Pasohlávky v letech 1950 – 1964, kterou 
sepsal pan Václav Mikulášek. 

Zápis z  knihy (bez gramatických 
úprav a dalších zásahů):

„Církevní přehled:
Faru měla ves již před r. 1276; … 

Za  reformace v  16. století fara i  kato-
lická duchovní správa zanikly, neboť 
převážná část obyvatelstva, jistě i  vli-
vem protestantské vrchnosti hlásila se 
k  luteránství. Vedle luteránů byla zde 
i  početná obec novokřtěnců, kterým 
r. 1612 Jeroným Václav hrabě Th urn 
dal za  plat dům a  dvůr se zahrada-
mi, polí a lukami na zřízení společné-
ho domu a  společného hospodaření. 
Po  bitvě bělohorské musili novokřtěn-
ci i nekatolíci ves opustiti… zbylé oby-
vatelstvo vrátilo se do  církve katolické 
a již v polovině 17. století byla ves opět 
katolická.

Kaple:
Kaple zasvěcena sv. Duchu stála již 

za války třicetileté, za níž byla okrade-
na a spálena. Na kapli byl zvon, který 
oheň roztavil. Do r. 1672 byla oprave-
na a přifařena do Vlasatic. Služby Boží 

bývaly zde třikrát do roka, k nímž vše 
potřebné vozil farář z Vlasatic. 

R. 1675 byla kaple přestavena 
a  ozdobena erbem knížete Ditrichštej-
na nad vchodem. 

R. 1691 byla kaple zasvěcena 
sv.  Anně, byla pustá a  neměla boho-
služebné potřeby. Ke  kapli náleželo 11 
měřic polí a kapitál 903 zl. 43. kr. Vlasa-
tický farář neměl odtud žádných příjmů. 

R. 1793 poručila konsistoř brněnská, 
by v Pasohlávkách byly každou neděli 
třetí konány bohoslužby. Jeden sedlák 
dovezl pana faráře z Vlasatic a opět ho 
zavezl nazpět. Poplatek za provoz pla-
tila obec. 

★ ★ ★

Kostel:
Za r. 1811 až 1818 byla kaple rozší-

řena v kostel 22 m dlouhý a 8,5 m širo-
ký, k  němuž byla r. 1818 přistavena 
věž, stavba stála 14.225 zl. 24 kr. Kos-
tel a  hlavní oltář byly zasvěceny sv. 
Anně, vedlejší oltář sv. Cyrilu a  Meto-
ději. Na věži byly r. 1910 dva zvony … 
a umíráček r. 1779 litý v Mikulově. 

★ ★ ★

Náboženské dary:
Obnovení duchovní správy a  koste-

la bylo umožněno odkazem Barbory 
Nitschové 2.000 zlatých, k  čemuž obec 
přidala 4.000 zlatých. Základní kámen 

ku stavbě zakoupila r. 1812 chalupnice 
z č. 94, školní vlajku koupil r. 1834 uči-
tel Ludvík Musil (děti přinesli potřeb-
né peníze 10 zl. do  školy k  zakoupení 
vlajky). Obraz „Cholery“ darovala obec 
r. 1837 v upomínku na  strašnou dobu 
r.  1836, kdy ve  dvou měsících zemře-
lo 97 osob. Roku 1937 koupil Josef Bie-
hatsch č. 70 „postní obraz“ jako dík 
za zachránění rodiny od cholery. Obraz 
byl 8. února 1837 p. farářem Kernerem 
vysvěcen a nabádá od té doby k udržo-
vání půstních nařízení a  ke  kajícnos-
ti. Téhož roku daroval Jan Kapf, krej-
čovský mistr č. 66, obrazy křížové ces-
ty (120 zl.). 

Opravy kostela:
R. 1837 byl kostel opraven (oltář, 

kazatelna, obraz sv. Anny, téhož roku 
zakoupen místnímy řemeslníky cej-
chovní prapor. R. 1839 koupily svo-
bodné osoby druhý malý prapor. Bub-
ny pro kůr zakoupil r. 1813 Johan 
Schulz, kovářský mistr č. 102 a Mathi-
as Zimerman č. 87. Pozoruhodnou dár-
kyní byla paní mlynářka Amálie Musi-
lová z  Nové vsi. Dala obnovit oltář 
a  kazatelnu r. 1826 a  v  r. 1838 a  39 
zhotovila 2 oltářní podušky a  pokrýv-
ky. R.  1841 daroval Franz Widholm 
č. 27 kříž u  hlavního vchodu koste-
la (9 zl.). R. 1843 oprava varhan 30 zl. 
a  též věžních hodin. R. 1855 darovali 

Johan Bauch č. 84, Josef Biehatsch 
č. 17 a Franz Biehatsch č. 13 kříž 
u  hlavního vchodu mimo kostel. 
Byl vysvěcen děkanem Svobodou 
za účasti faráře Moyse. R. 1878 byl 
kostel poznovu opraven, kopu-
le a  kříž nově posazeny. V  kopu-
li byly následující mince uscho-
vány: 1 stříbrný haléř, 1 stříbrný 
dvacetník a  4  haléře. Kníže Her-
berštein daroval tenkrát 400 zl. 
a obec se zřekla honebního výtěž-
ku po  dobu tří let. Další oprava 
kostela provedena r. 1903. 

Při osvobozovacích bojích 
r.  1945 nebyl ani kostel ušetřen. 
Věž byla s úrovní oken věže roz-
střílena a  střecha lodě kostela 
střelbou úplně zničena.

Důkladnou restauraci v  roce 
1946–47 byla zřícená věž nahra-
zena méně líbivou cibulovitou 
makovicí … 

Bohužel vnitřní zařízení koste-
la dosud není opraveno a veškeré 
bohoslužby jsou odbývány ve far-
ní budově p. farářem z Mušova.“

Simona Jelénková

Z historie naší obce
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TRADIČNÍ ANENSKÉ HODY
Krojované hody jsou hlavním svátkem každé obce na již-

ní Moravě. Jde o tradici přenášenou z generace na generaci. 
Historie konání hodů sahá až do  roku 1787, kdy císař 

Josef II. vydal nařízení k  jejich pořádání, což bylo obyva-
telstvem nadšeně přijato. Z prvních oslav se tak postupem 
času stala tradice, která se dodržuje dlouhá léta. 

Pasohlávské hody se konaly o  prázdninovém víkendu 
27. – 28. července a pořádala je Pasohlávská chasa ve spolu-
práci s obcí Pasohlávky. 

Víkendovou akci odstartoval průvod krojovaných stárků 
obcí, které neodradil ani krátký déšť, který se náhle spus-
til. Následně starostka obce předala stárkům hodové právo 
a večer se pokračovalo zábavou, na které zahrála dechová 
muzika Bojané z Dolních Bojanovic. 

Krojované hody pokračovaly do  druhého dne. Na  pro-
gramu byla mše v místním kostele sv. Anny a hodová zába-
va pod májí s  muzikou, kterou obstaralo duo Jan Hlaďo 
a Klára Bognerová. 

Letošní páry stárků, které se podíleli na této akci:
František Štefan Kateřina Kolajová
Michal Brabec Veronika Mašková
Luděk Šnepfenberg Kateřina Kleslová
Ladislav Miko  Růžena Kvapilová
Vojtěch Hadaš Emma Motičáková
Tomáš Piškula Anežka Doleželová

Sklepníci:
Veronika Bahenská
Jan Gebauer
Martin Vondrák

Miroslava Mikulášková

Ze společenského života
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Otevírací doba:

Úterý:  15.00 – 17.30 hod
Čtvrtek:  16.00 – 18.30 hod

Připravované akce:

 Nácvik Vánoční pohádky:
Ve  čtvrtek 3. října se v  15.00 hod 

v knihovně uskuteční první informač-
ní schůzka. Na  děti, které mají zájem 

o  nacvičování vánoční pohádky, se 
bude těšit paní knihovnice. 

•  Posezení seniorů v knihovně:
Zvu všechny seniory do  knihov-

ny na  čtenářské posezení. Budeme 
si povídat o  životě a  díle spisovatelky 
Věry Fojtové z nedaleké vesnice Novo-
sedly. Posezení se uskuteční v pondělí 
14. října v 10.00 hod. Připravena bude 
káva nebo čaj, abychom si i v knihovně 
vytvořili domácí atmosféru. 

 Svatomartinský průvod:
Průvod se uskuteční v  pondě-

lí 11. listopadu 2019. Vyjde od budovy 
ZŠ a MŠ Pasohlávky, a to ve 14.00 hod. 
Budou se zpívat svatomartinské písně 

a také se budou rozdávat svatomartin-
ské koláčky. Do průvodu jsou srdečně 
zváni všichni občané naší obce. 

Alena Kratochvílová, knihovnice

Místní knihovna

Inzerce

KOUPÍM zaknihované akcie společnosti

Vinofrukt a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou. Tel.: 603 303 899
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HOLA HOLA, 
ŠKOLA VOLÁ

Rodiče jsou natěšeni, jejich děti už 
méně. Ano, mluvím o  začátku měsí-
ce září, se kterým souvisí i  začátek 
školního roku. Dva měsíce prázd-
nin uběhly jako voda a dětem nastá-
vá opět desetiměsíční kolotoč povin-
ností a starostí. 

I v naší obci začal 2. září nový škol-
ní rok. Do  lavic místní základní ško-
ly usedlo celkem deset školáků. Pět 
z nich zasedlo do  lavic úplně poprvé: 
Dominika Klementová, Lenka Hanáč-
ková, Adam Ferby, Matyáš Šmar-
da a  Dominik Vlk. Ve  třídě je přivíta-
la nejen paní učitelka Petra Ženíšková, 
ale i  paní starostka Martina Domino-
vá a členky SPOZ, paní Jiřina Chludi-
lová a paní Lenka Žaludková. Prvňáč-

ci od nich dostali šerpy, pamětní listy 
i drobné dárky. 

Nové pravidelné návštěvníky při-
vítala i  mateřská školka. Někteří šli 

s  radostí, jiní s  pláčem. Na  všechny 
však ve  školce čeká spousta hraček, 
nových kamarádů a také zážitků. 

Simona Jelénková

Zprávy ze školy
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Zdravíme vás z  kempu, děkuje-
me za podporu a hojnou návštěvnost. 
Sezóna je za námi a jako každý rok 
jsme pro vás připravili shrnutí jednot-
livých akcí. 

 ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY / 
10. a 11. 5. 2019 – návštěvnost kem-
pu 10 100 osob

 FOOD FEST MUŠOV / 17. a  18. 5. 
2019 – návštěvnost kempu 4  000 
osob

 EUROBIKEFEST /23. – 26. 5. 2019 – 
návštěvnost kempu 9 000 osob

 FESTIVAL RADOSTI A  ŽIVOTA 
POD PÁLAVOU / 7. – 9. 6. 2019 – 
návštěvnost kempu 5 500 osob

 LUCKY CRUISERS WEEKEND 
13. – 16. 6. 2019 – návštěvnost kem-
pu 7 000 osob

 KULTURNÍ LÉTO / 29. 6. – 31. 8. 2019 
– návštěvnost kempu 205 000 osob
Tak co myslíte, dopadlo to dobře? 

Za nás skvěle! Prázdniny vyšly na jed-
ničku a bylo nám s vámi fajn. 

Vzhledem k  blížícímu se 20. výro-
čí zahájení sezóny máme spoustu plá-
nů, hory práce před sebou, ale už se 
na vás moc těšíme a věříme, že nudit 
se s námi nebudete . 

Tak ahoj, pár fotek na rozloučenou 
a brzy na viděnou.

Zaměstnanci ATC Merkur 
Pasohlávky

ATC Merkur



Pozvánky Společenská kronika

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky zve malé i velké občany

na tradiční

Lampionový 
průvod

který se uskuteční v
pátek 15. listopadu 2019.

Sraz všech účastníků je v 16.30 hod. 
před Obecním úřadem Pasohlávky.

Pasohlávské Babenky všechny srdečně 
zvou na

Babské hody
které se budou konat v

sobotu 16. listopadu 2019
od 20.00 hod v kulturním domě.

K tanci a poslechu hraje skupina 
DANTESO.

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky 
zve všechny občany na

Vepřové hody
Které se uskuteční

 v sobotu 23. listopadu 2019 
od 10.00 hod. 

na prostranství před kulturním 
domem.

Návštěvníci se mohou těšit 
na tradiční zabíjačkové speciality.

Jubilanti červenec
Rozálie Zelenáková 83 let
Marie Binderová 79 let
Anna Úradníková 75 let
Jan Adamík 71 let

Jubilanti srpen
Jana Bezeková 71 let
Miroslav Ingr 70 let
Ludmila Mikulášková 69 let
Marie Čermáková 69 let
Stanislav Žaludek 65 let
Helena Sittová 64 let
Marie Zedníčková 62 let
Bohumil Domin 55 let

Jubilanti září
Marie Pinkavová 81 let
Michal Kadlíček 81 let
Anna Salayová 76 let
Václav Čermák 71 let
Květoslav Uherek 67 let
Marie Šnepfenbergová 67 let
Alena Slabá 63 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří svým 
podpisem vyslovili souhlas se zveřejně-
ním. Kdo z  jubilantů následujících měsí-
ců má zájem o zveřejnění ve společenské 
kronice zpravodaje, může se podepsat na 
OÚ. Děkujeme za pochopení. 

Svatby
Dne 21. září 2019 uzavřeli sňatek Lukáš 
Mikulášek a Olga Marečková.

Novomanželům blahopřejeme. 

Narození:
Dne 10. dubna 2019 se Jindřichu Palečkovi 
a Janě Matýskové narodil syn Jindřich.
Dne 22. června 2019 se Zdeňku Kupsovi 
a Ivě Komosné narodil syn Jindřich.
Dne 26. června 2019 se manželům 
Miroslavě a Tomášovi Rujzlovým narodila 
dcera Julie.
Dne 30. června 2019 se Lence Kupsové 
a Karlu Korytarovi narodila dcera Gabriela. 
Dne 3. července 2019 se Emilovi Sirbu  
a Lence Kaštánkové narodila dcera Evelyn. 
Dne 30. července 2019 se Monice 
Krejčiříkové narodila dcera Sofi e. 

Rodičům i prarodičům blahopřejeme. 

Úmrtí
Dne 9. července 2019 zemřela 
paní Anna Minaříková.
Dne 8. září 2019 zemřela 
paní Eva Slancová.
Dne 13. září 2019 zemřela 
paní Alžběta Slabá.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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