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Pasohlávky v obrazech
Jarní počasí velmi
brzy vystřídalo to letní,
jak už jsme ostatně
zvyklí z předchozích
let. Sluníčko pálí a teploty často šplhají ke třiceti stupňům. S létem
však přicházejí i podvečerní bouřky, často
doprovázené silným
větrem. Všem se v takových chvílích jistě
vybaví doba přesně
před rokem, kdy obce
na jižní Moravě postihlo tornádo. Doufejme,
že podobná situace se
už opakovat nebude
a užívejme si krásné
léto plné pohody.
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Informace z obce
I během právě uplynulých měsíců se dbalo o další rozvoj
naší vesnice. Obecní pracovníci opravili chodníky, kde bylo
potřeba, a také upravili dlažbu s novými lavičkami na auto‑
busové zastávce. K lepšímu vzhledu obce jistě přispěla
i nová výsadba celkem šestapadesáti stromů za téměř tři sta
dvacet šest tisíc korun. V katastru obce byly vysazeny
např. lípy, javory, třešně nebo mandloně.
Na druhé straně je však potřeba řešit i záležitosti, které
naopak vzhled a rozvoj naší vsi ničí. Jednou takovou je pro‑
blematika vývozu nepořádku do místních větrolamů (rozhá‑
zené balíky sena) nebo ničení veřejného majetku (rozstřílená
značka). Pečujme o své okolí a nenechme si jej ničit.

Konečně také byla dokon‑
čena oprava přízemí budovy
obecního úřadu. Práce začaly
hned na počátku letošního
roku. Byla vystěhována nejen
knihovna, ale i obecní archiv
a také pošta. Ta byla přemístě‑
na do budovy Turistického
informačního centra a nyní už
se nachází zpět ve zrekonstru‑
ovaných prostorech.
Také bychom chtěli občany
upozornit na stále opakující se
problematiku odpadů:
Každá popelnice je určena pro daný druh odpadu – papír
patří do modré popelnice na papír, plast patří do žluté
popelnice na plast, rostlinný odpad z kuchyně a odpad ze
zahrady patří do hnědé popelnice na bio odpad. Plechovky
od nápojů se mohou dávat do popelnice na plast nebo do
sběrného dvora. To, co jako neroztříděné zůstane, patří do
černých popelnic na směsný odpad. Objemný odpad může‑
te odnést třikrát týdně do sběrného dvora nebo každý všed‑
ní den do 14.30 hod do areálu údržby obce. Na přiložené

Z jednání zastupitelstva obce:

Ve středu sedmadvacátého dubna se konalo další jednání
zastupitelstva obce. Během více než tříhodinového jednání
zastupitelé projednali celkem devět bodů. Jedním z nich byla
otázka fungování destinačního managementu v turistické
oblasti, jejíž součástí je i naše obec. V této oblasti s názvem
Pálava a Lednicko‑valtický areál totiž fungují dvě destinační
společnosti: Mikulovsko – destinační společnost, z. s. p. o.
a Pálava a Lednicko‑valtický areál, z.s. Ta v minulosti získala
národní certifikaci, díky které lze získat dotace z Jihomorav‑

fotografii vidíte, jak určitě nemá vypadat popelnice připra‑
vená k vývozu odpadu.
Nezvyšujme tak zbytečně náklady na vývoz odpadu
a třiďme efektivně.
ského kraje. Neplnila však dané podmínky a o certifikaci při‑
šla. O tu nyní usilují obě destinační společnosti, ale získat ji
může jen jedna z nich. Kvůli existujícím sporům neexistuje
možnost sloučení společností, a proto se nabízela možnost
vytvoření třetí společnosti, která ty dvě stávající zastřeší, nebo
se turistická oblast rozdělí. Zastupitelé se přiklonili k druhé
variantě a Pasohlávky tak zůstanou pod hlavičkou Mikulov‑
sko – destinační společnosti, z.s.p. o., která bude nadále řešit
marketing a turistický ruch v naší oblasti. V dalším bodě zastu‑
pitelé schválili krátkodobou bezúvěrovou půjčku společnosti
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Thermal Pasohlávky, a. s. ve výší čtrnáct milionů korun, která
bude obci splacena nejpozději do konce července 2022. Také
schválili uzavření směnné smlouvy mezi obcí a společností
Lesy České republiky, s. p. Tato smlouva byla schválena již
v minulých letech, ale na základě vypracování nového znalec‑
kého posudku se ceny pozemků změnily. Obec tak nakonec
společnosti doplatí celkovou částku 1.724.690 Kč, přičemž
tato cena obsahuje částku ve výši 322.010 Kč na DPH z pozem‑
ku určeného pro rozšíření ČOV. Stejně tak byla schválena
směna pozemků mezi obcí a místním občanem. Výměra
obou pozemků je 761 m2. Směnou tak bude umožněn
v budoucnu bezproblémový průjezd za řadovými rodinnými
domy tzv. sídliště, a občanům bude umožněn výjezd ze dvo‑
rů. Dále došlo ke schválení prodeje obecního pozemku – druh

pozemku zahrada, o výměře 90 m2 za cenu 300 Kč/m2 a to
místním občanům V dalším bodě zastupitelé schválili Obec‑
ně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se upravuje
doba nočního klidu v době konání každoročních akcí nejen
v obci, ale i v kempu Merkur. Starostka také mmj. informova‑
la o žádosti o dotace na opravu cyklostezky směrem ke kem‑
pu. Celkové náklady na opravu činí 900 tisíc korun. Žádosti
vyhověno nebylo. Zastupitelé vyjádřili souhlas s tím, že by se
cyklostezka měla opravit z obecních peněz, protože tento
úsek, kde je povrch cyklostezky zvlněný, je opravdu nebez‑
pečný.
Podrobné podklady zastupitelstva jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Pasohlávkách.
Simona Jelénková

Ze společenského života
Návštěvnické centrum Mušov
– Brána do Římské říše v roce 2021
Balázs Komoróczy
V důsledku celosvětové pandemické situace nemohla ani
druhá sezóna fungování Návštěvnického centra Mušov – Brá‑
na do Římské říše proběhnout plnohodnotně a bez limitují‑
cích omezení. Otevřeno bylo od 10. května do 30. listopadu.
Kromě o téměř tři měsíce opožděného zahájení sezóny se nej‑
výrazněji provozu dotkla omezená možnost nabízet skupino‑
vé edukační programy pro žáky všech typů školních a před‑
školních zařízení, resp. komentované skupinové prohlídky.
Také pro běžné návštěvníky platily limity a specifické podmín‑
ky vstupu, které se měnily v závislosti na aktuálních nařízeních
vlády ČR. Navzdory těmto omezením lze předchozí sezónu
hodnotit pozitivně. Do Návštěvnického centra zavítalo celkem
6 018 osob, což představuje nárůst oproti roku 2020. Přirozeně
nejvíc návštěv se uskutečnilo během letních prázdninových
měsíců, kdy obecně region Mikulovska patří k nejfrekventova‑
nějším turistickým destinacím Jihomoravského kraje.
Kromě rekreantů, zejména z nedalekého kempu Merkur
Pasohlávky, přicházeli do Návštěvnického centra hojně
i milovníci historie a zájemci o archeologii, kteří jednoznačně
pozitivně hodnotí mimořádně pestrou archeologickou nabíd‑
ku regionu. V tomto aspektu Brána do Římské říše vhodně
doplňuje již déle fungující nabídku dalších zařízení zaměře‑
ných na archeologické atraktivity jižní Moravy, k nimž patří
zejména paleolitická expozice Archeoparku Pavlov. Vzhledem
k pandemickým opatřením není překvapením, že převážná
většina návštěvníků pocházela z České republiky, pouze
malou měrou byli zastoupeni zájemci z okolních krajin – Slo‑
venské republiky, Rakouska či Německa. Více než 50 %
návštěvníků k nám přicházelo z Jihomoravského kraje, výraz‑
nějším podílem byli též zastoupeni zájemci z kraje Olomouc‑
kého, Zlínského a z Prahy.
Běžné individuální prohlídky Návštěvnického centra obo‑
hacovaly též tematicky pojaté speciální programy. První z nich
se uskutečnil 2. – 3. července pod názvem Exercitus, tedy výcvik
římských legionářů. Další událost proběhla o víkendu 6 8. srpna 2021 a byla provázána se zapojením Brány do celore‑
publikové akce Muzejní noc, kterou jsme pro naše návštěvníky
obohatili výstavbou germánské osady. Pátečním podvečerní
program muzejní noci nabídl např. ukázky experimentálního
odlévání bronzu a výroby germánských spon dle originálních
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archeologických nálezů. Návštěvníci si mohli též prohlédnout
malou „germánskou osadu“, dozvědět se něco o způsobu
života, stravovacích zvycích či výstroji a výzbroji Germánů
doby římské a vyslechnout popularizační přednášku o výzku‑
mu germánského sídliště v Pasohlávkách. Po celou dobu trvá‑
ní akce byly připraveny různorodé kreativní a rukodělné akti‑
vity pro děti a konaly se komentované prohlídky expozice.
Programovým vrcholem sezóny byl druhý ročník římsko
‑barbarského festivalu Germania subacta ve dnech 10. –
12. září. Na vrcholu Hradiska, kde se odehrával hlavní pro‑
gram akce, měli návštěvníci možnost zhlédnout tři tematická
stanoviště – legionářský tábor, vesnici barbarů a řemeslnicko
‑obchodní osadu. První den festivalu započala přednáška Jiří‑
ho Militkého na téma mincovnictví za císaře Marca Aurelia.
Poté následovalo oficiální zahájení festivalu za přítomnosti
starostky obce Pasohlávky Martiny Dominové a hlavního
odborného garanta Návštěvnického centra Balázse Komoróc‑
zyho, doprovázené průvodem historických skupin. V sobotu
se v rámci hlavního programu na Hradisku před zraky zájem‑
ců odehrála např. římská vojenská přísaha, výcvik legionářů
i barbarských bojovníků, římské ragby, či prezentace výstroje,
výzbroje a soukromého vybavení barbarů a Římanů. Jedním
ze stěžejních bodů programu byla dětská vojenská bitva, která
je vždy hojně navštěvovaná. Sobotní program zakončila atrak‑
tivní římsko‑barbarská bitva za účasti několika desítek bojov‑
níků na obou stranách (celkově se akce zúčastnilo přes 100
členů řady historických skupin). Závěrečný den festivalu nabí‑
dl kromě popularizační přednášky u nás zcela ojedinělé před‑
stavení Hippika gymnasia, tedy římské jezdecké hry, které při‑
nesly zájemcům pozoruhodnou a nesmírně atraktivní
podívanou. Po celé tři dny byla přístupná budova Návštěvnic‑
kého centra a jeho zázemí, kde bylo možné absolvovat komen‑
tované prohlídky, vyzkoušet herní a rukodělné aktivity pro
děti, lukostřelbu či zhlédnout řadu řemeslných činností.
V červenci a srpnu se konaly v rámci akce Archeologické léto
také komentované procházky po archeologické lokalitě Hra‑
disko u Mušova a v trase naučné stezky Germáni před branami
Římské říše. Tyto procházky jsou velmi populární, návštěvníci
se k nám opakovaně vrací často i ze značné vzdálenosti. Pře‑
devším v průběhu léta a podzimu využily různé skupiny a fir‑
my komentovaných prohlídek Návštěvnického centra pro
zpestření svých pracovních programů.
Nyní vstupujeme do sezóny 2022 s nadějí na její snad již
plnohodnotné konání. K tomu je též přizpůsobena naše pro‑
gramová skladba, která je ještě bohatěji koncipována, než

tomu bylo doposud. Věříme, že díky ní
se nám podaří oslovit stále více zájemců
o archeologii a historii. Opět plánujeme
(tentokrát ve dnech 2-3. září) velkolepý
festival Germania subacta. Budeme vel‑
mi rádi, když k nám na návštěvu také
zavítá stále více obyvatel obce Pasohláv‑
ky, jejíž jméno a věhlas se snažíme i naší
vlastní činností intenzivně šířit.

Obr. 1. Dětská skupina při edukačním
programu v Návštěvnickém centru. Foto
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Obr. 2. Ukázka z programu Exercitus,
červenec 2021. Foto R. Hájek.
Obr. 3. Starostka obce Pasohlávky
Martina Dominová a Balázs Komoróczy
při zahájení festivalu Germania subacta.
Foto R. Hájek.

Obr. 4. Ukázka výbavy římského
velitelského stanu na festivalu Germania
subacta. Foto R. Hájek.
Obr. 5. Unikátní ukázky římských
jezdeckých her na vrcholu Hradisku
v rámci festivalu Germania subacta.
Foto R. Hájek.
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Zahradnická výstava Floria Kroměříž

Tato největší zahradnická výstava v České republice osla‑
vila letos pětačtyřicet let. I občané z naší obce se na ni po
dvouleté odmlce mohli opět vypravit. Floria Kroměříž pro‑
bíhala ve dnech od třicátého dubna do osmého května 2022
a my jsme ji navštívili konkrétně ve čtvrtek pátého května.
Součástí prodejní výstavy bývá tradičně i květinová expo‑
zice na určité téma. Tím letošním byly rozkvetlé múzy. Tato
expozice byla umístěna ve vstupní hale a byla vytvořena
z desítek tisíců květů jarních květin, které ztvárnily devět
uměleckých múz, jako je např. múza tance, zpěvu, výtvar‑
ných umění, astrologie a lásky.
Na prodejní výstavě se klasicky dalo zakoupit vše pro
dům i zahradu od stovky našich i zahraničních prodejců.
Desítky stánků pak nabízeli návštěvníkům širokou nabídku
občerstvení.
Český zahrádkářský svaz zorganizoval floristickou soutěž
s názvem „Staň se hvězdou floristiky“. Soutěž proběhla ve
dvou kategoriích, a to pro děti a mládež od 12 do 18 let a pro
seniory. Jejich práce byla k vidění po celou dobu výstavy.
Myslím, že se nám, kteří jsme se zájezdu zúčastnili, výlet vel‑
mi líbil a náležitě jsme si to užili. Už teď se těšíme na další ročník!
Miroslava Mikulášková

Májová hopsanda

Protože se po dvouletém půstu konečně uvolnila situace
ve společnosti a bylo znovu povoleno konání kulturních
akcí, rozhodly se místní Babenky uspořádat taneční zábavu.
Ta se uskutečnila v sobotu jednadvacátého května v místním
kulturním domě, a to od 20.00 hod. K tanci a poslechu hrála
kapela DENWER z Mikulova.
Touto akcí jsme chtěly podpořit kulturu v obci. Asi jsme si
myslely, že to bude trochu větší rozjezd, ale po desáté hodině
večerní to vypadalo, že to zavřeme s nepořízenou. Nakonec
se však vše v dobré obrátilo a sál se zaplnil. Myslím, že jsme
si to všichni přítomní velmi užili, a to jak pořadatelé, tak
tanečníci na parketu.
Jedno nás však velice mrzí – všude se mluví o zanedbané kul‑
tuře v obci, a když si někdo dá tu práci a něco zorganizuje, tak nás
ani místní nepřijdou podpořit. Ale třeba příště se to už podaří!!!
Moc děkujeme těm, co přišli a podpořili nás!
Miroslava Mikulášková
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Dětské tváře se opět
rozzářily

Jak už bylo několikrát zmíněno,
covidová pandemie paralyzovala celý
svět na několik let. U nás v obci jsme to
pocítili zejména díky zrušeným kultur‑
ním akcím, které se nesměly konat.
Výjimkou nebyl ani dětský den, který
byl v loňském roce nahrazen aspoň let‑
ní párty na konci prázdnin.
Letos se už ale mohl uskutečnit
v „řádném“ termínu a ten připadl na
první červnovou sobotu, tedy čtvrtého
června 2022. Konal se opět v prostoru
kabin fotbalového hřiště.
Pro všechny návštěvníky bylo při‑
praveno mnoho zábavných lákadel
a atrakcí. Ti nejmenší se mohli těšit na
vystoupení oblíbených postaviček,
jako je Myšák Mickey, Šmoula a nechy‑

běl ani lev Alex z oblíbeného Madagas‑
karu. Zároveň si všichni mohli nechat
pomalovat obličej, nebo „tetování“
henou. Obsypán byl i nafukovací ská‑
kací hrad, který děti vzaly útokem, stej‑
ně jako trampolínu. Pro ty větší
a odvážnější přichystal Yachtclub
Pasohlávky již tradiční disciplíny 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. Děti také
byly odměněny buttonem a drobným
občerstvením v podobě párku v rohlíku
a pitím.
Počasí bylo přímo ukázkové, takže
věřím, že si to všichni přítomní náležitě
užili a za rok se potkáme znova.
Simona Jelénková
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Zájezd do zoologické
zahrady

Další zájezd, který umožnil obci
uskutečnit konec covidového období,
byl zájezd do zoologické zahrady, ten‑
tokrát do ZOO Jihlava. Výlet pro děti
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i dospělé se uskutečnil v sobotu osm‑
náctého června 2022. Odjezd autobusu
byl v osm hodin ráno a návrat po třetí
hodině odpoledne.
Všem účastníkům přálo krásné slu‑
nečn počasí a výlet si užili nejen dospě‑

lí, ale hlavně děti, kterým jsou tyto
zájezdy věnovány především. „Bylo to
super a určitě jsem pro, aby obec pořá‑
dala více takových zájezdů,“ vyjádřila
se jedna z účastnic.
Simona Jelénková

Pozvánky

Krojované hody

Pasohlávky
2022

30. - 31. července
K tanci a poslechu hrají
Bojané z Dolních Bojanovic (So)
a Danteso (Ne)

Sobota
13:00 - průvod obcí
20:00 - večerní zábava
vstupné 150,-

Neděle
12:30 - průvod obcí
20:00 - večerní zábava
vstupné 100,0:00 - půlnoční překvapení
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Místní základní a mateřská škola
Den Země v Pasohlávkách

V pasohlávské škole často opouštíme školní třídu a učíme se venku. Jsme vděč‑
ní za krásné prostředí, ve kterém můžeme poznávat přírodu, sportovat, číst si
i počítat. Děti mají přirozený, laskavý vztah k rostlinám i zvířatům svého domova.
Ve škole pěstujeme květiny a zeleninu, na procházkách pozorujeme hmyz a vodní
živočichy.
Ve čtvrtek 21. 4. jsme se přírodě věnovali celý den a tentokrát jsme se u příleži‑
tosti Dne Země zaměřili na odpady. V matematice jsme počítali, jak dlouho trvá
přírodě, než rozloží různé materiály, v prvouce jsme si zopakovali barvy nádob na
tříděný odpad, v českém jazyce jsme četli Filipova další dobrodružství, kde děti
s doktorem Přírodou hledaly způsoby, jak pomoci Modré babičce, aby se jí lépe
trávilo, co jí lidé dají. Děti v příběhu objevily způsob, jak naší Zemi pomoci. Pro‑
zkoumaly lesy a rybníky a sbíraly, co by Modré babičce škodilo. Pasohlávské žáky
tento způsob léčení naší planety velmi oslovil, proto jsme další týden s rukavice‑
mi a odpadkovými pytli vyrazili k vodě a sbírali, co by naší Zemi nechutnalo. Jsem
moc ráda, že jsme takto mohli naší nádherné přírodě prokázat vděčnost a úctu.
Nora Škorpíková, učitelka

Společenská kronika
Jubilanti květen
Anežka Paradiová		
88 let
Josef Aláč
72 let
Petr Kadlíček
71 let
Emílie Ingrová
68 let
Věra Opluštilová
66 let

Jubilanti červen
Jarmila Jedounková
Anna Wächterová
O’lga Langová
Milan Šnepfenberg
Bohuslav Opluštil
Jitka Uherková
Zdeněk Jelének
Ivan Zelenák

81 let
80 let
79 let
79 let
70 let
69 let
65 let
64 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 8. června 2022 zemřela paní
Alena Golejová.
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Svatba:
Dne 28. května 2022 uzavřeli sňatek
Lucie Suchánková a Vít Sýkora.
Novomanželům
blahopřejeme.

Narození:
Dne 9. května 2022 se Heleně Miho‑
kové a Stanislavu Jedounkovi naro‑
dila dcera Elena.
Rodičům i prarodičům
blahopřejeme.
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