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Pasohlávky v obrazech

Tak, jak už jsme za několik posledních let zvyklí, bylo i letošní léto velmi horké 
a plné slunce. To jistě ocenila nejen příroda, ale především turisté, kteří naši obec 
každoročně navštěvují v hojném počtu. S koncem léta už tradičně skončilo i teplé 
počasí a my můžeme jen doufat, že ještě přijde babí léto, které nás letos naposledy 
ještě trochu zahřeje.



V současné době byla zahájena oprava cyklostezky neda-
leko vjezdu do Kempu Merkur, kde byl její povrch výrazně 
narušen a stával se tak nebezpečným. Také bylo zkolaudo-
váno zkapacitnění kanalizačního řadu, které stálo celkem 
27.125.000 Kč. Dále obec pracovníkům údržby pořídila 
nový zametací vůz v  hodnotě 2.417.217 Kč. Občané jistě 
zaznamenali, že vedle klasických vývěsek u obecního úřa-
du, byla nainstalována i  elektronická úřední deska, která 
byla pořízena z  dotačního programu. Spuštěna bude 
během měsíce.

Také bychom rádi informovali občany, že nová cyklo-
stezka kolem střední Novomlýnské nádrže u silnice I/52 ve 
směru na Mikulov, byla oceněna v Ceně Víta Brandy. Tyto 
ceny jsou určeny městům a obcím za dopravní stavby nebo 
jiná opatření, kterými se zlepšily podmínky pro aktivní 
mobilitu, trávení volného času, kultivaci veřejného prosto-
ru, ochranu životního prostředí nebo zmírnění klimatic-
kých změn. Cyklostezka, jejímž investorem byl Jihomoravský 
kraj, získala dělené 4. – 5. místo společně s projektem Lávka 
pro pěší a cyklisty u ZOO Hodonín v „Ceně veřejnosti“.

Dále bychom rádi informovali o  možnosti odběru 
obědů přímo v  obci Pasohlávky. Od 1.  listopadu  2022 
bude v  kuchyni RZ Laguna vařit Restaurace Mušov 21 
a  nabízí možnost rozvozu jídla přímo domů nebo do 
práce. Není potřeba chystat obědníky, jídlo vozí v  kra-
bičkách. Objednává se vždy nejpozději 24 hodin předem 
na další den, případně lze objednat na celý týden. Jde ale 
objednávat i jen na nějaký den. Více informací a příjem 
objednávek na telefonním čísle 724 706 889.
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Informace z obce

Z jednání zastupitelstva obce:
Ve středu dvaadvacátého června se uskutečnilo další jed-

nání zastupitelstva obce, kde během čtyř hodin zastupitelé 
projednali celkem šestnáct bodů.

Zastupitelé schválili pořízení a obsah Změny č. 4 Územního 
plánu Pasohlávky. Tyto změny, kdy se jedná především 
o  veřejně prospěšné stavby na pozemcích státu, byly pro-
jednávány na několika předešlých jednáních zastupitelstva. 
Déle schválili poskytnutí finančních příspěvků. Nejprve 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. ve 
výši 150.000 Kč na pořádání festivalu GERMANIA SUBACTA, 
dále Českému svazu žen ve výši 117.400 Kč na pořádání tra-
dičních krojovaných hodů v  obci, Sboru dobrovolných 
hasičů Pasohlávky ve výši 50.000 Kč na opravu požární stří-
kačky a  také Mysliveckému spolku Pasohlávky ve výši 
30.000 Kč na pořádání tří tradičních střeleckých soutěží. 
Bylo také schváleno poskytnutí finančních prostředků 
z  „Bytového fondu obce Pasohlávky“, a  to v  celkové výši 
340.000 Kč, které byly poskytnuty čtyřem občanům na 
rekonstrukce jejich domů. Zastupitelé dále vzali na vědomí 

Výroční zprávu společnosti Pasohlávská rekreační,  s.  r.  o. 
a také Výroční zprávu společnosti Thermal Pasohlávky, a. s. 
za rok 2021, kdy mezi nejvýznamnější události ve společnosti 
patří zpracování návrhu na uzavření smlouvy o prodeji akcií 
společnosti Thermal Pasohlávky, a. s. mezi obcí Pasohlávky 
a  Jihomoravským krajem, dále intenzivní řešení projektu 
Sanatorium Pálava a také probíhající práce na vrtech zdroje 
pitné vody v  Ivani. Samotný odprodej akcií zastupitelé 
odsouhlasili v dalším bodě. Obec měla ve společnosti Thermal 
Pasohlávky,  a.  s. 33,33  % obchodního podílu, v  hodnotě 
akcií ve výši 59.550.000 Kč. Tyto nyní budou převedeny 
Jihomoravskému kraji za cenu 110 milionů korun. Součástí 
dohody je i  to, že pozemky společnosti v  katastru obce, na 
nichž je vybudována infrastruktura, budou v blízké budouc-
nosti převedeny do majetku obce, a to za symbolickou cenu. 
Dále zastupitelé neschválili prodej obecního pozemku, o který 
bylo zažádáno pro účely vybudování fotovoltaické elektrárny.

Podrobné podklady zastupitelstva jsou k nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Pasohlávkách.

Simona Jelénková

Okénko starostky
Shrnutí uplynulého volebního 

období 2018 – 2022
Milí spoluobčané,
v tuto chvíli již máme za sebou komunální volby a Vy jste 

si v nich zvolili své nové zástupce pro volební období 2022 – 
2026 (podrobnější informace o  volbách do zastupitelstva 

obce najdete v  příštím čísle). Těší mne, že za kandidátku 
Moravanů jsme obhájili 6 mandátů v  zastupitelstvu obce. 
Vždy je těžší posty obhajovat, než být pro voliče někým 
novým a nepoznaným. Pro mne je to i jistá odměna za prá-
ci, kterou pro tuto obec odvádíme. Znamená to, že jste 
s naší prací spokojeni, i když ne zřejmě všichni, a toho jsem 
si samozřejmě vědoma. Jak se říká „nikdo není dokonalý“, 
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a každý občas udělá nějakou tu chybku. Ať už jsme v uply-
nulém období společně s kolegy v zastupitelstvu přijali roz-
hodnutí či usnesení pro tuto obec, vězte, že každé naše 
rozhodnutí jsme plně zvažovali se všemi dopady do našich 
životů v obci, ale také s vědomím, jaké to může mít dopady 
do budoucnosti.

Nicméně mohu konstatovat, že toto volební období bylo 
výjimečné. Podařilo se nám zrealizovat projekty, na kterých 
jsme dlouho pracovali, a které jsme pak zúročili, a nepatřily 
zrovna k jednoduchým. K těm nejzásadnějším podle mne 
patří vybudování veškerých sítí včetně komunikací pro 32 
stavebních pozemků, v tuto dobu již prodaných, a to přede-
vším našim občanům, kteří po dlouhou dobu neměli mož-
nost si v  obci koupit stavební pozemek a  postavit si tak 
vlastní rodinný dům. Zvýšili jsme kapacitu místní mateřské 
školy o  celou jednu třídu. Zrekonstruovala se kanalizace 
v úseku 1,6 km od čistírny odpadních vod směrem k obci, 
začátek úseku tak připadl do místa u letního kina v kempu 
Merkur. Zkapacitnila se i  křižovatka u  aquaparku, takže 
odpadly dlouhé kolony aut při odjezdu rekreantů a návštěv-
níků z  našeho území, kteří pak místo danou křižovatkou 
odjížděli přes obec, aby nemuseli dlouho čekat. V letošním 
roce byla dokončena sanace obecního úřadu s rekonstrukcí 
přízemí. A na několika exponovaných místech v obci nám 
přibyly kamery. Na některé akce se nám podařilo získat 
dotaci a já to považuji za velký úspěch. Dotace je totiž něco 
navíc, není nároková a je za tím spousta běhání a vyřizování, 
ale především obrovská odpovědnost, že všechno dopadne 
dobře, a přesně podle pravidel stanovených poskytovatelem 
dotace. Nikdy jsme nemuseli vracet žádnou částku za chybně 
připravenou akci, a to ne vždy může být chyba na naší straně. 
Stačí, když zhotovitel akci protáhne v  čase, i  neúmyslně, 
a už je všechno špatně.

Ze zelených projektů jsme pak vysadili ovocnou stezku 
a  ovocný sad v  k.ú. Mušov, revitalizoval se potok za obcí 
směrem k aquaparku, a to od prameniště až po ústí do pře-
hrady, my to nazýváme LBC Vrbiny (lokální biocentrum). 
Vysadili jsme švestkovou a  ořechovou alej podél silnice 
z  obce směrem na Ivaň, a  v  neposlední řadě se vysadily 
v intravilánu obce okrasné a ovocné stromy. Pořídila se nová 
komunální technika, obměnila se i ta stávající za výkonnější, 
přeci jen, údržba naší obce a jejího okolí je rok od roku nároč-
nější a objemnější. Každoročně k tomu děláme spoustu dal-
ších drobnějších údržbových prací a  oprav, které snad ani 
nezaznamenáte, ale dějí se. K tomu je potřeba sehnat zaměst-
nance, které přibíráme vždy od jara do podzimu. I na tyto se 
snažíme sehnat dotační podporu na mzdy, což se nám ales-
poň v minimálním počtu daří. Spousta z vás to bere jako samo-
zřejmost, ale vězte, že ne ve všech obcích to samozřejmostí je.

Také byly zpracovány a  projednány projektové doku-
mentace za účelem stavební připravenosti dalších akcí, 
jako např. nové ubytovací kapacity v kempu Merkur, od kte-
rých si pak slibujeme vyšší příjem do rozpočtu obce v podo-
bě nájemného z  kempu, dále pak nové parkoviště 
u hřbitova, projekt na intenzifikaci čistírny odpadních vod, 
aktuálně se dopracovává projekt na ledové kluziště v obci. 
Byly vypracovány dvě změny územního plánu. A jsou roz-
pracovány další studie na zkvalitnění života v obci a zvýšení 
bezpečnosti, které by mohly do obce přinést i trochu klidu.

Když bych to sečetla, za poslední čtyři roky to byly desítky 
a desítky milionů korun, s kterými rozpočet obce pracoval 
a  které se investovaly do rozvoje naší obce, a  to nejen 

v minulosti a přítomnosti, ale i do budoucnosti. A já věřím, 
že byly investovány smysluplně.

Osobně považuji za veliký úspěch zúročení účasti obce 
ve společnosti Thermal Pasohlávky, a. s., kdy za jejího půso-
bení byla vybudována dopravní a technická infrastruktura 
mezi obcí a  aquaparkem. Vzhledem k  tomu, že obec již 
nepovažovala za potřebné v této společnosti nadále setrvá-
vat, prodala svůj obchodní podíl ve společnosti druhému 
společníkovi, Jihomoravskému kraji, a to za částku 110 mil Kč. 
Byla to dlouhá a složitá vyjednávání, mezitím proběhly kraj-
ské volby, přišlo nové vedení kraje, a vypadalo to, že možná 
ani k dohodě nedojde. Ale nakonec vše dopadlo dobře, a já 
se domnívám, že i ku prospěchu naší obce.

Nejen stavby a  hmotné investice určují kvalitu života 
v obci. Přesto, že téměř polovina tohoto období byla pozname-
nána pandemií covid-19 a s ní spojeným omezením pohybu 
a setkávání, snažili jsme se zachovat alespoň program pro 
děti. Když už to nemohlo být ke dni dětí, nahradili jsme to 
rozloučením s prázdninami. K  tomu v  loňském roce ales-
poň rozsvícení vánočního stromečku, i  když opravdu jen 
minimalisticky. A poněvadž jsme nemohli pořádat ani tra-
diční setkání našich seniorů, nahradili jsme to dárkovými 
poukazy na nákup v místním COOPu. Zkrátka, snažili jsme 
vymyslet nějakou alternativu. Spolky v obci se také snažily 
zajistit alespoň některé z  mála každoročních tradic nebo 
nabídly něco nového, kde se občané mohli setkat, a  to ve 
spolupráci s obcí a její finanční a materiální podporou.

V rámci úřadu probíhala další jednání, která sice nejsou 
tolik vidět, ale jsou neméně důležitá a časově náročná. Po 
celou dobu tohoto období probíhala např. jednání s Ředi-
telstvím silnic a dálnic o budoucí podobě dálnice D52 přes 
náš katastr a stále nejsme u konce. Nic nepadá samo do klí-
na a na rozvoj obce je potřeba vyvíjet neustálé úsilí a ener-
gii. Některé z připravovaných akcí zatím neměly dopad do 
rozpočtu obce, ale je potřeba s nimi počítat do budoucna.

Je to malý průřez uplynulými čtyřmi roky, a určitě jsem 
nezmínila vše, co se událo. Vyžadovalo to týmovou práci 
a spoustu času a energie. A kdybych to měla psát podrobně, 
tak Vás to čtení ani nebude bavit.

Chtěla bych velmi poděkovat zastupitelům za konstruk-
tivní přístup k řešení a vstřícnost k hledání cesty ke shodě, 
i když některá jednání byla opravdu složitá a náročná, mís-
tostarostovi za podporu, pomoc a angažovanost. Také bych 
chtěla poděkovat účetní obce za perfektní vedení účetnic-
tví, včetně těch dotačních „oříšků“, což každoročně potvrzu-
jí závěry finanční kontroly a  auditu hospodaření obce. 
Poděkování patří mnohým zaměstnancům obce, kteří se na 
jejím chodu podílí a  zabezpečují každodenní práce, které 
jsou neméně důležité a  potřebné. A  také mnohým z  Vás, 
občanům, bez kterých by se chod obce neobešel, jako jsou 
členky Sboru pro občanské záležitosti, knihovnice v  naší 
obecní knihovně, redakční radě za Pasohlávský zpravodaj, 
za práci členů ve výborech, za Vaše rady a smysluplné pod-
něty. Děkuji i našim spolkům za spolupráci, aktivitu a vytvá-
ření příležitostí k setkávání.

Jsem velice ráda, že se v letošních volbách našli lidé, kte-
ří mají zájem o práci v zastupitelstvu i za to, že jsou ochotni 
na sebe převzít zodpovědnost při rozhodování o obecních 
záležitostech. Odměnou za to je zvoleným zastupitelům 
Vaše projevená důvěra a  později snad i  uznání za dobře 
vykonanou práci.

Martina Dominová, starostka obce
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Anenské krojované hody 2022
Po dvouleté přestávce jsme se jako pasohlávská chasa 

rozhodli, že konečně trochu roztočíme kola naší vesnické 
kultury a uspořádáme krojované hody. Ty se letos povedlo 
uspořádat ve dnech 30. – 31. července. Mnoho stárků už ale 
odrostlo a nová generace nestihla nasát tu pravou hodovou 
atmosféru, zpěv a tance. Pro některé tedy zpočátku bylo vel-
mi těžké překonat stud a zplna hrdla si zazpívat. Postupně 
jsme se ale dobře poznali a hezky si zazpívali a zatančili.

Páru se letos sešlo dohromady osm a  doprovázeli je tři 
sklepníci.

Hlavní pár: František Štefan + Veronika Mašková
Další páry: Filip Ferby + Kateřina Ferbyová
 Radim Šnepfenberg + Eliška Minaříková
 Tobiáš Ombák + Silvie Sýkorová
 Luděk Šnepfenberg + Kateřina Kleslová
 Vojtěch Ferby + Alžběta Brabcová
 Štěpán Králík + Hana Kalivodová
 Ondřej Buček + Annemarie Masopustová
Sklepníci: Vojtěch Hadaš
 Magdaléna Blažková
 Filip Matoušek

Tak velkou událost, jako jsou třídenní hody, bychom ale 
úspěšně nedokázali zorganizovat sami. Musíme proto vyjá-
dřit velké díky všem, kteří nám s pořádáním této akce, jakko-
liv pomohli. V první řadě bychom rádi vyzdvihli Evu Minaří-
kovou a  Hanu Sirbovou. Ony daly prvotní impuls k  tomu, 
aby se něco začalo dít a byly naším větrem v zádech. Dále 
musíme poděkovat obci Pasohlávky za velký příspěvek na 
pořádání hodů, poskytnuté zázemí a  velkou pomoc s  pří-
pravami a úklidem. Dále naše díky patří všem, kteří neváha-
li, přiložili ruku k dílu, nebo nám darovali například víno.

Na závěr musíme velmi poděkovat Vám všem, kteří jste 
přišli na večerní zábavy, dali nám po cestě vesnicí koláček, 
či pohárek a  svou účastí na hodech tak přispěli k  zábavě 
a  radosti, které se nesly celými Pasohlávkami. Bez Vás by 
nám bylo na prázdném place smutno!

Celé hody byl jeden velký teambuilding pasohlávské mlá-
deže a naše scházení se i po hodech je důkazem, že se poved-
lo něco většího než jen jedny protančené a propité hody.

Budeme se na Vás těšit zase za rok a uděláme maximum 
pro to, aby příští hody byly minimálně stejně povedené, jako 
ty letošní!

Vaše Pasohlávská chasa

Ze společenského života
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Nová tradice v obci?
Zahrádkářský svaz Pasohlávky uspořádal v sobotu šestého 

srpna v místním kulturním domě první ročník soutěžní výsta-
vy rajčat, spojené s bleším trhem. K velkému překvapení pořa-
datelů se nakonec sešlo krásných osmapadesát vzorků rajčat 
rozmanitých tvarů i  barev. Komise, složená ze čtyř členů, 
posuzovala nejen jejich tvar a barvu, ale i jejich chuť.

Pořadatelé by rádi poděkovali všem zúčastněným soutěží-
cím i návštěvníkům, především za jejich vstřícnost, součin-
nost a podporu a zároveň se těšíme na další ročník soutěže 
v příštím roce.

Výsledky soutěže o nejlepší rajče: 
1. místo - Stanislav Šnepfenberg
2. místo - Karel Moravec, Jindřich Urban
3. místo - Vojtěška Krýslová
Výhercům gratulujeme.

Martin Hungr, člen ČZS
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Závěr léta v duchu římsko 
-germánského soupeření na Mušově

Letošní léto v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Řím-
ské říše a zejména v ploše nejvýznamnější památky Pasohlávek, 
na Hradisku či Římském vrchu u Mušova, vyvrcholilo v posled-
ních týdnech několika atraktivními kulturními a vzdělávacími 
aktivitami. Rádi bychom je připomněli i zde, a snad tím rovnou 
i všechny čtenáře pozvali na naše budoucí programy.

V  sobotu 23.  července hned za budovou Návštěvnického 
centra svůj cvičný tábor rozbili římští legionáři, kteří v rámci 
programu Exercitus ukázali zájemcům své způsoby výcviku, 
boje i odpočinku. V sobotu 20. srpna se zde odehrál program 
Germáni a řemesla, v jehož rámci kromě zajímavého povídání 
odborníků čekali na zájemce i členové historické skupiny z Pro-
jektu Marobudun. Germánští muži, ženy i děti zde předvedli 
svou řemeslnou zručnost i reálie svého každodenního života. 
Oba programy byly sice menšího rozsahu, setkaly se ale se 
živým zájmem návštěvníků. Byly zároveň i průpravou na vrchol 
bitevní sezóny, který byl připraven na první zářijový víkend.

O víkendu 2. – 3. září se uskutečnil třetí ročník již tradiční-
ho Římsko -barbarského festivalu Germania Subacta. Tento 
největší historický festival v  České republice, věnovaný 
výhradně období starověkých Římanů a Germánů, se již stal 
neodmyslitelnou součástí kulturní nabídky Pasohlávek. Opět 
se odehrál jak v prostorách samotného Návštěvnického cent-
ra, tak především na rozsáhlé louce na návrší Římský vrch. 
Festival jako nekomerční vzdělávací a kulturní aktivitu, stejně 
jako i v předchozích letech, organizoval Archeologický ústav 
AV ČR, Brno,  v.  v.  i., a  jeho uskutečnění umožnila finanční 
dotace ze strany obce Pasohlávky a Jihomoravského kraje.

Tradičně komornější páteční program festivalu zahájila 
poutavá přednáška doc. Jarmily Bednaříkové, historičky sta-

rověku z  Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v  Brně. 
Tématem jejího vyprávění s názvem „Způsobili Germáni stře-
dověk?“ byla pohnutá desetiletí v  závěru existence Římské 
říše během druhé poloviny 4. století, v  nichž se spoluprací 
i střety Římanů a Germánů uvnitř a vně jejích hranic postup-
ně loučil starověký svět, aby přenechal své místo novým, křes-
ťanstvím již značně kulturně propojeným státním útvarům 
raného středovku. Poté před nastoupenými zástupci účinku-
jících historických skupin festival zahájila starostka obce 
Pasohlávky Martina Dominová spolu s hlavní organizátorkou 
Pavlou Růžičkovou. Ta zároveň vyslovila paní Martině Domi-
nové upřímné poděkování celého Archeologického ústavu za 
její dlouhodobou podporu naší snaze učinit z  unikátního 
naleziště na Mušově udržitelnou, a přitom atraktivní a živou 
součást hodnot této krásné obce i celého regionu.

Po celou dobu trvání festivalu byly pro nejmenší návštěv-
níky připraveny různé rukodělné aktivity, např. malování ští-
tů, lukostřelba a skládání římské přilby či projížďka na koni. 
Sobotnímu programu festivalu přálo příjemné, slunečné 
a teplé počasí. Program zahájila divadelní a kaskadérská spo-
lečnosti Štvanci, která letos ještě vylepšila svou výbavu, doved-
nosti a předvedla ukázky římského jezdeckého umění v ještě 
více atraktivním provedení než vloni. Poté se v dynamickém 
sledu střídaly tradiční body programu: soutěžní zápolení 
Římanů a Germánů ve starověké míčové hře harpastum, kte-
rá připomíná dnešní ragby, výcvik nadšených dětských 
zájemců a jejich moderovaná bitva, ukázky výstroje, výzbroje 
a  formací jednotlivých táborů, a  nechyběla ani závěrečná 
bitva. Celý program byl tentokrát doprovázen živým komen-
tářem přibližujícím divákům detaily a  popisujícím hlavní 
děje. Po skončení bitvy se pak ukázalo, že moderátorem byl 
samotný císař Markus Aurelius, který přijal hlášení svých veli-
telů a poté vydal pokyn k alespoň dočasnému smíru.
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Letošního festivalu se zúčastnilo rekordních téměř 160 
účinkujících. Velkou zásluhu na jejich koordinaci, stejně tak 
na koncipování a realizaci plynule na sebe navazujících pro-
gramových bodů má vrchní velitel Římanů, Titus Antonius 
Cursorze spolku Gemina. Bez nadšení všech účinkujících 
bychom stěží dokázali dnešním zájemcům ukázat, jak se 
Římané a barbaři v prvních stoletích našeho letopočtu oblé-
kali, jaká byla jejich osobní výbava, jakou nosili bojovníci 
zbroj, jakou používali taktiku boje, jak jim jejich doprovod 
připravoval zázemí, vařil jídla, tkal látky, vyráběl keramiku 
nebo opravoval zbraně.

Diváci, jichž na festival letos také zavítal rekordní počet 
(přes 1 000 lidí), opět přijeli nejen z okolí, ale i ze vzdálených 
koutů Čech a Moravy, nebo ze sousedního Slovenska. Jejich 
průběžné reakce potvrdily, že se třetí ročník vydařil, ba svou 

kvalitou a  atraktivitou překonal ty předchozí. Potvrdili tak 
naši naději, že festival postupně, a  navzdory omezeným 
prostředkům na jeho marketingovou podporu, získává na 
známosti a  věhlasu. Věříme, že počet návštěvníků bude 
v budoucnu ještě vzrůstat.

Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat Obci Paso-
hlávky, její starostce i všem zastupitelům za podporu, kterou 
festivalu i celému fungování Návštěvnického centra projevují. 
Jako výraz poděkování také zveme všechny obyvatele Pasohlá-
vek k návštěvě centra, nebo některého ze zbývajících programů 
letošní sezóny. Otevřeno je až do konce listopadu, a  do té 
doby mají obyvatelé této naší domovské obce vstup k nám 
zcela zdarma!

Pavla Růžičková
Autor fotografií: Radek Hájek

Poprvé do školních lavic
Prvního září usedlo do školních lavic sedm nových prvňáč-

ků: Matyáš Fiala, Daniel Galia, Veronika Hanáčková, Radim 
Jančík, Melissa Jedounková, Kira Shevtsova a Šarlota Zdeňka 
Švarná. Děti strávily ve škole jednu vyučovací hodinu, během 
níž je slavnostně přivítala paní starostka Martina Dominová 
spolu se členkami Sboru pro občanské záležitosti -paní Jiřinou 
Chludilovou a  paní vychovatelkou Lenkou Žaludkovou. Ty 
dětem popřály mnoho školních úspěchů, hezkých zážitků se 
spolužáky a předaly dětem věcný a peněžní dar od obce.

Doufáme, že se novým žáčkům jejich první školní den líbil. 
Přejeme jim, ať jim prvotní nadšení vydrží co nejdéle. Vítejte!

Mgr. Lucie Janíčková (třídní učitelka)

Místní základní a mateřská škola
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Co jsem vás v té škole vlastně 
naučila?

Je polovina září a já musím chtě nechtě čelit výsledkům 
své loňské práce. V červnu jsem si myslela, že všichni per-
fektně znají a chápou vyjmenovaná slova, rovnoběžky i bez-
obratlé živočichy, ale při zářijovém opakování to spíše vypa-
dá, že hrajeme bobříka mlčení. Dva měsíce reálného života 
bez školy a  většina mých žáků ty těžce vydřené znalosti 
a dovednosti za celé prázdniny vůbec nevyužila, a tudíž se 
jim prostě „vypařily“ z hlavy.

Ale na druhý pohled už to vypadá jinak. Moji žáci chápou, 
že když se jim zdá něco obtížné, tak stačí si sednout, hledat 
chvilku řešení a nakonec třeba objeví, že cest k cíli vede hned 
několik. A to je jeden z výstupů předmětu, který se jim nejen 
daří, ale navíc jim pomáhá dosáhnout úspěchu i v předmě-
tech dalších. A tím předmětem je informatika.

Jak vlastně vypadá taková hodina informatiky na malo-
třídce v Pasohlávkách? Do třídní knihy dnes zapíšu „Hledání 
postupu k zadanému cíli“. Na zdech třídy mám nachystané 
čtyři zápalkové hlavolamy. Někdo během deseti minut vyřeší 
jeden, někdo všechny, někteří pracují sami, jiní si pomáhají. 
Pak se rozdělí po třídách: třeťáci si staví z kostek bludiště pro 
robota, čtvrťáci vymýšlejí program z šipek, jak postavit věže 
z kelímků od jogurtu. Celou hodinu si v podstatě jenom hrají, 
ale současně i experimentují, objevují nové postupy, spolu-
pracují a zažívají radost z úspěchu.

Já dnes sice nevím, jaký bude svět za deset let, na jaká povo-
lání chystám své žáky, ale věřím, že dovednosti získané v hodi-
nách informatiky se jim hodit budou. Taky občas asi budou 
muset vystoupit z komfortní zóny, řešit nové výzvy, spolupraco-
vat s ostatními a používat nové technologie. Tak i díky tomuto 
předmětu věřím, že minulý rok nebyl ztráta času, něco jsem je 
naučila a příběh pokračuje…                 Nora Škorpíková, učitelka

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI 
PROFESIONÁLNÍ VIDEOPROHLÍDKA

BYTY

POZEMKY DOMY

SKLEPY

makler@janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›
›
›
›
›
›

Rodinný dům s dvorem nebo menší zahradou 
Stavební pozemek nebo pozemek s domem k demolici
Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
Starší rodinný dům k rekonstrukci
Rekreační objekt (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
Ornou půdu pro hospodaření, vinice a sady

Jan Vystoupil
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Jubilanti červenec
Rozálie Zelenáková 86 let
Anna Úradníková 78 let
Jan Adamík 74 let 

Jubilanti srpen
Jaroslav Bracek 80 let
Jana Bezeková 74 let
Miroslav Ingr 73 let
Marie Čermáková 72 let
Stanislav Žaludek 68 let
Helena Sittová 67 let
Marie Zedníčková 65 let
Jarmila Culková 61 let

Jubilanti září
Marie Pinkavová 84 let
Michal Kadlíček 84 let
Mária Dubšová 83 let
Anna Salayová 79 let
Václav Čermák 74 let
Jaroslav Mandák 71 let
Květoslav Uherek 70 let
Marie Šnepfenbergová 70 let
Alena Slabá 66 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.

Úmrtí
Dne 30. června 2022 zemřela paní 
Ludmila Mikulášková.

Dne 8. srpna 2022 zemřel pan Vlas-
timil Binder, v 88 letech byl dopo-
sud nejstarší občan Pasohlávek.

Dne 14. srpna 2022 zemřela paní 
Růžena Plšková, v 96 letech byla 
doposud nejstarší občanka Paso-
hlávek. 

Pozůstalým vyslovujeme  
upřímnou soustrast. 

Svatba:
Dne 27. srpna 2022 uzavřeli sňatek 
Alena Mrkvicová a Václav Snášel. 

Dne 3. září 2022 uzavřeli sňatek Ale-
na Jedounková a Martin Kratochvíla.

Dne 17. září 2022 uzavřeli sňatek 
Eliška Šnepfenbergová a Jan Doležal. 

Novomanželům  
blahopřejeme.

 
Narození:
Dne 16. června 2022 se Janu Brveníkovi 
a Haně Vrbíkové narodila dcera Nela.

Dne 2. srpna 2022 se manželům 
Lence a Milanovi Kovačičovým 
narodil syn Tomáš.

Dne 31. srpna 2022 se Haně Langové 
a Vítu Veselému narodil syn Petr.

Rodičům i prarodičům  
blahopřejeme.

 Společenská kronika

Pozvánky
Obec Pasohlávky zve všechny občany na divadelní představení

 DON QUIJOTE de la Ancha 
„Představení, které prodlužuje život“,

které se uskuteční v pátek 7. října 2022 od 19.00 hod. 
v kulturním domě v Pasohlávkách. 

Jedná se o „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky. Představení přináší pohodu 
a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. Je vhodné i pro rodiny se školními dětmi. 

Obec Pasohlávky pořádá

Zájezd do Divadla Bolka Polívky
v sobotu 5. listopadu 2022

na představení „V Paříži bych Tě nečekala, tatínku“

Začátek představení je v 19.00 hod, odjezd autobusu bude od zastávky.  
Dopravu hradí obec, cena vstupenky je 590 Kč.

Lístek si můžete rezervovat na OÚ Pasohlávky u pí. Langové osobně nebo na  
tel. čísle 519 427 903/723 723 054. Po rezervaci je nutné uhradit cenu vstupenky.

Místní Babenky všechny srdečně zvou
 na

Babské hody, 
které se budou konat v sobotu 19. listopadu 2022 od 20.00 hod. 

v kulturním domě v Pasohlávkách. 

K tanci a poslechu bude hrát kapela PLUS MUSIC BAND. 
Těšíme se na vás!


