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Pasohlávky v obrazech

Už už to vypadalo, že zima se pro 
letošek své „vlády“ vzdala, na  konci 
dubna se však ještě naposledy připo-
mněla a  celou Pálavu zahalila sněho-
vou pokrývkou. 

Od května však panuje krásné poča-
sí, které se projevuje zejména ve zvířecí 
říši: na komíně se objevila malá čápata, 
kterých se letos vylíhlo úctyhodných pět 
„kousků“, žabí zpěv zní ze všech stran 
a z Dyje byl vyloven sum ec nezanedba-
telných rozměrů – 195 cm a 55 kg. 

Vážení spoluobčané,
úvodem si dovolím uvést něk o-

lik důležitých informací. Připomí-
nám, že v naší obci platí obecně závaz-
ná vyhláška o  omezení hlučných čin-
ností. Ta stanovuje, že dále uvedené 
příklady rušivých činností jsou zaká-
zány v  době nočního klidu, tj. den-
ně od  22:00 do  06:00 hod., a  dále pak 
o  nedělích, státních svátcích a  stá-
tem uznaných ostatních svátcích 
v době od 06:00 do 09:00 hod. a v době 
od  11:00 do  22:00 hod. Z  toho vyplý-
vá, že ve  vymezených dnech jsou tyto 
činnosti povoleny pouze v  době od  9 
hod. do  11 hod. a  zákaz tak není sta-
noven plošně na celý den. Činností, jež 
by mohla svou hlučností narušit veřej-
ný pořádek, občanské soužití nebo být 
v  rozporu s  dobrými mravy, je zejmé-
na provoz či používání: a) pojezdové 
a traktorové sekačky na trávu, b) křovi-
nořezu, c) kotoučové a motorové pily, 
d) brusky, e) rozbrušovačky, f ) pneu-
matického kladiva a  sbíječky, g) kom-
presoru, h) vrtačky, i) míchačky, j) 
drtičky větví (štěpkovač) apod. Kdo má 
zájem, vyhláška je zveřejněná na webo-
vých stránkách obce nebo je k nahléd-

nutí na obecním úřadě. Protože se blí-
ží doba dovolených, čeká nás, tak jako 
každoročně, příval turistů v  naší obci. 
Buďme k sobě ohleduplní, a i těch pár 
dnů víkendového volna si tedy nekaz-
me zbytečným hlukem.

To stejné platí i  v  případě ruše-
ní nočního klidu. V  letních měsících 
většina z  nás spává při otevřeném 
okně a  hluk z  obce tak může být vel-
mi nepříjemný. Navíc někteří z  nás 
chodí do  práce i  o  víkendu a  musí 
vstávat brzy ráno. Doba nočního kli-
du není něco, co si na  obci vymýšlí-
me, je dána zákonem. Jsou zde samo-
zřejmě i výjimky z nočního klidu, které 
rada obce udělí pro různé aktivity. Ty 
se posuzují individuálně a  s  přihléd-
nutím na  významnost dané události. 
Pokud dochází k rušení nočního klidu, 
každý občan má právo zavolat na linku 
Policie ČR a  toto rušení nahlásit. Sta-
čí zavolat na služebnu v Pohořelicích, 
která nás má na starosti. Telefonní čís-
lo je 519 424 158. Pokud na služebně 
nikdo není, linka se přepne na centrá-
lu do  Brna, která váš požadavek vyří-
dí také. Můžete ovšem volat i  na  tzv. 
výjezdovku, tel. 725 292 458, která rea-

guje dle možností ihned. Sice mi neva-
dí, když mi v  noci voláte nebo píše-
te zprávy kvůli rušení nočního klidu, 
ale neudělám nic jiného, než že také 
zavolám na  Policii. Policie si v  první 
řadě vždy ověří, zda je akce povolená 
vyhláškou obce a  případně do  kolika 
hodin povolení platí. Podle tohoto pak 
postupují.

Dále bych vás chtěla informovat, 
že v  současné době už je na  staveb-
ním úřadě podaný projekt k  územní-
mu řízení pro zasíťování 32 rodinných 
domů v tzv. lokalitě, pracovně nazvané, 
Pasohlávky-východ. Do  konce letoš-
ního roku bychom chtěli získat sta-
vební povolení, vypsat výběrové říze-
ní na zhotovitele a snad i zahájit zemní 
práce. V tom okamžiku bychom mohli 
již odhadnout, na kolik nás toto síťová-
ní vyjde a zastupitelstvo by mohlo začít 
kalkulovat, jaká by mohla být reálná 
cena prodeje stavebních parcel. 

Máme již také zpracované dva návr-
hy – studie nového kulturního domu, 
které bychom vám chtěli v  brzké době 
představit a  s  vámi, občany, prodisku-
tovat, který z  těchto návrhů připravit 
na realizaci. Budeme vás s předstihem 

Okénko starostky
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Obecní úřad informuje

Oznamujeme občanům, že Katastrální úřad pro Jihomo-
ravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, zahájí v naší 
obci počínaje měsícem ČERVENEC t. r. obnovu katastrál-
ního operátu novým mapováním hranic pozemků. Vlastní-
ci nemovitostí budou průběžně ke zjišťování průběhu hranic 
písemně vyzváni. Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich 
pomocní pracovníci jsou podle zákona č. 200/1994 Sb., 
o  zeměměřičství, oprávnění po  oznámení vstupovat a  vjíž-
dět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Oprávnění ke vstu-
pu prokazují služebním průkazem. Mimo jiné mohou také, 
po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět 
nutné úpravy terénu, oklešťovat a  odstraňovat porosty pře-
kážející v zeměměřičským činnostem včetně využívání zna-
ček bodových polí. Vlastník nemovitosti je povinen strpět 
umístění měřických značek na nemovitosti a dbát na to, aby 
nedošlo k jejich poškození, zničení nebo nepoužitelnosti.

Na  základě výše uvedeného oznámení žádáme občany, 
aby pracovníkům katastrálního úřadu vycházeli maximálně 
vstříc svou přítomností v dohodnutém čase. Mapování v naší 
obci by mělo být ukončeno do 30. listopadu tohoto roku.

Třídíš správně odpady?
Třídíte odpad? Výborně, zasloužíte pochvalu. Ukládáte ho 

do správných nádob? Pokud ano, opět zasloužíte pochvalu. 
A v čem, v jakém obalu, ho ukládáte do kontejnerů či popel-
nic? Pozor, zde bude asi kámen úrazu! Jinak by přece nebylo 

možné, aby se v bioodpadu objevily igelitové sáčky či tašky!
Na  to, že se tak často děje, nás upozornila paní Ludmi-

la Mikulášková. Není lhostejná k  nedbalosti jiných a  prac-
ně pak z hnědého kontejneru s žádaným bioodpadem tyto 
nepatřičné umělohmotné „přísady“ vytahuje. 

A tak prosím každého z vás: nebuďte bezohlední k životní-
mu prostředí ani ke snahám jiných spoluobčanů. Neznehod-
nocujte neuvážlivě suroviny, které lze při správném nakládá-
ní s nimi ještě účelně využít k prospěchu nás všech. 

 Alena Mandáková

Bytový fond obce Pasohlávky
V měsíci květnu bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení 

na čerpání prostředků z účelového fondu „Bytový fond obce 
Pasohlávky“. K dnešnímu dni nebyla ze strany občanů doru-
čena žádná žádost. Vzhledem k této skutečnosti a občasným 
dotazům k této problematice, zvažujeme změnu znění pří-
slušné směrnice o nakládání s prostředky tohoto fondu.  

Vyzýváme proto všechny občany, aby své připomínky 
a návrhy ke změnám či rozšíření účelu i výše čerpání půjčky 
předkládali na obecní úřad.

Rovněž upozorňujeme, že je nadále možné předkládat 
žádosti o  poskytnutí půjčky z  bytového fondu pro čerpání 
v tomto roce. 

Bylo by škoda nepoužít fi nanční prostředky, které byly pro 
tento účel vyhrazeny schváleným rozpočtem Obce Pasohláv-
ky pro rok 2017. 

Nová regulace rušení nočního klidu aneb Konec venkovních akcí 
ve 22.00 hodin? Jak se změnil zákon o rušení nočního klidu?

informovat, kdy k této prezentaci dojde, 
a  chtěla bych vás tímto požádat, abys-
te si našli čas a této diskuze se zúčastni-
li. Rádi bychom vybrali podobu nového 
kulturního domu společně s vámi, tak, 
aby se nám tato stavba líbila všem!

Aktuálně se pracuje i  na  studii roz-
šíření mateřské školy, protože dětí při-
bývá a  s  rozšířením obce bude v  brz-
ké době v naší školce nedostatek míst. 
Proto bychom byli rádi připraveni, aby 
nás tato situace nezaskočila.

Mimo to, máme také zpracova-
nou studii na  renovaci parku u  koste-

la. Jeho současná podoba je již nevyho-
vující a životnost stromů se zde poma-
lu blíží ke  svému konci. Podle dend-
rologů v  blízké době odejdou břízy, 
a tak je nejvyšší čas zde vysázet stromy 
nové. Po letech si tento parčík opravdu 
zaslouží obnovu, abychom zde mohli 
v budoucnu trávit chvíle oddechu v pří-
jemném prostředí.

Milí spoluobčané, máme před sebou 
léto. Ať už ho strávíte u moře či na cha-
lupě, nebo zůstáváte v  Pasohlávkách 
a  pouze zvolníte a  „dobijete bater-
ky“, přeji vám všem, abyste si ho užili. 

A kdo z vás vyráží na dovolenou, ať se 
vrátí ve zdraví, bez dlah, obvazů, mod-
řin, kožních spálenin a odřenin. A pře-
devším, hlavně všichni odpočatí!

Závěrem si dovoluji na vás apelovat, 
abychom společně dělali vše pro to, 
aby v naší obci (a nejen v ní) opět pla-
tilo, že slušnost, tolerance, poctivost, 
odpovědnost a  vzájemná mezilidská 
úcta, jsou více než alibi, více než psané 
předpisy a vyhlášky.

Přeji vám všem pěkné a  pohodové 
léto! 

Martina Dominová, starostka

 Doba nočního klidu je defi nová-
na zákonem č. 200/1990 Sb., o  pře-
stupcích, jako doba od 22. do 6. hodi-
ny. Zákonem stanovená doba nočního 
klidu tedy platí na  celém území obce 
(respektive platí automaticky ze záko-
na na  celém území ČR) bez ohledu 
na to, zda obec vydala či nevydala svou 
obecně závaznou vyhlášku. Dne 1. říj-
na 2016 nabyla účinnosti novela toho-
to zákona, která poměrně nenápadnou 
změnou výrazně zkomplikovala mož-
nosti pořádání venkovních akcí po 22. 

hodině. Nově by totiž veškeré akce 
konané ve  venkovních prostorách, při 
nichž by mohlo docházet k rušení noč-
ního klidu, měly skončit právě v 22.00 
hodin, ledaže by pro jejich konání 
byla dána konkrétní výjimka v  obec-
ně závazné vyhlášce, kterou schvalu-
je zastupitelstvo daného města či obce, 
což v praxi probíhá třeba i  jen jednou 
ročně nebo ještě méně často. Pojď-
me se nyní podívat na  to, co uvedená 
novela může v  praxi znamenat a  jaké 
může mít důsledky pro organizování 

takových akcí, a to i pokud jde o pořá-
dání rodinných oslav, venkovních sva-
teb či jen různých letních grilovaček.

Pro připomenutí, dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 
hodin ráno. Po  tuto dobu má kaž-
dý uloženu povinnost dodržovat noč-
ní klid, kdy jeho porušení představu-
je přestupek proti veřejnému pořádku. 
Zatímco do konce září 2016 bylo mož-
né (mimo jiné) za  takový přestupek 
uložit peněžitou pokutu do  maximál-
ní výše 5.000 Kč, nově může výše ulože-



V  tomto díle naší rubriky se chci 
věnovat vzhledu titulku a úpravě Paso-
hlávského zpravodaje. 

Úvodní verze hlavičky z  roku 1992 
byla kombinací kopírované fotografi e 
doplněné o ručně i strojem psaný text. 
Byla použita u  prvních pěti výtisků. 
Od šestého čísla, které vyšlo v červen-
ci 1992, byl nadpis měsíčníku vyhoto-
ven typizovaným písmem doplněným 
z  levé strany pečetí obce Pasohlávky 
a z pravé pečetí obce Mušov. 

Až do konce roku 1992 byl zpravo-
daj pořizován pracovnicemi obecního 
úřadu na psacím stroji a rozmnožován 
kopírováním. Od  ledna 1993 se vyho-
tovení tisku provádělo prostřednic-
tvím počítače. Používaný textový pro-
cesor T602 významně usnadnil opra-
vy případných chyb a přispěl i k lepší-
mu vzhledu zpravodaje. Rozmnožová-
ní jednotlivých výtisků však stále bylo 
řešeno kopírováním. 

Přes sebevětší snahu tvůrců „ruč-
ní“ výroba nebyla uspokojující, a  tak 
byl od září 1993 tisk zpravodaje zadán 
středisku VTEI Výzkumného ústavu 
výživy zvířat v  Pohořelicích a  od  čer-
vence 1994 společnosti Karent s.r.o. 
Pohořelice.

K  další významné změně vzhle-
du titulku došlo v  lednu 1996. Peče-
tě obou obcí nahradil nový znak 
obce Pasohlávky, který byl doplněn 
i jiným typem písma názvu zpravoda-
je. Od roku 1999 se o sazbu a tisk naše-
ho měsíčníku postarala RNDr. Štěpán-
ka Rudolfová z Pohořelic. Od této doby 
již žádné výrazné změny Pasohlávský 
zpravodaj nezaznamenal. 

Teprve koncem roku 2016 byla 
ukončena éra černobílého provedení. 
Barevným tiskem bylo poprvé vydá-
no číslo Vánoce 2016. Letošní dvacátý 
šestý ročník Pasohlávského zpravoda-
je přešel z  měsíčníku na  dvouměsíč-

n ík, je vydáván barevně a tisk provádí 
společnost Protis s.r.o. z Podolí. 

Alena Mandáková
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né pokuty činit až 10.000 Kč a při opa-
kovaném spáchání tohoto přestupku 
až 15.000 Kč. Je tedy zřejmé, že došlo 
k poměrně výraznému navýšení horní 
hranice možné výše ukládané pokuty.

Z  hlediska tohoto příspěvku pak 
avizovanou novelou především došlo 
k  tomu, že byla vypuštěna možnost 
obce rozhodovat individuální cestou 
o  povolení výjimky z  jinak platného 
zákazu rušení nočního klidu. Do  30. 
září tohoto roku byla totiž obvyk-
lá praxe taková, že pořadatel venkov-
ní akce, jež neměla skončit před 22. 
hodinou, mohl požádat na  obecním 
úřadě o svolení ke konání takové akce 
i po započetí doby nočního klidu, kdy 
takové povolení bylo vyřizováno zpra-
vidla jen několik týdnů či dokonce dnů 
předem (obzvláště pokud jde o  akce, 
které nebyly organizovány dlouho 
předem); pro podání takové žádosti 
vydala řada obcí přímo příslušný for-
mulář, v  němž bylo nutné mimo jiné 
uvést dobu zahájení a ukončení dané 
akce. Na  základě podaného oznáme-
ní pak obec potřebné svolení zpravi-
dla vydala, konání nahlášené venkovní 
akce i po 22. hodině nic nestálo v ces-
tě a možnost spáchání přestupku ruše-
ní nočního klidu v nahlášené době tím 
byla vyloučena.

Novela přestupkového zákona 
však tuto možnost udělení individu-
ální výjimky pro konání akce vylou-

čila a  nově vede jediná možná ces-
ta, jak pořádat venkovní akci i v době 
nočního klidu a  neriskovat současně 
spáchání přestupku jeho rušení, skr-
ze zastupitelstvo obce, které může – 
nikoliv musí – přijmout obecně závaz-
nou vyhlášku obce, ve  které výslovně 
uvede všechny akce konané na  úze-
mí dané obce, u nichž je možné noč-
ní klid ve stanoveném rozsahu omezit. 
Uvedené s  sebou nese pro organizá-
tory akcí řadu nevýhod. V prvé řadě je 
nutné zdůraznit, že na vydání přísluš-
né obecní vyhlášky není právní nárok. 
To znamená, že obecní zastupitelstvo 
není povinno ji vůbec vydat. Žádným 
právním předpisem není ostatně ani 
stanoveno, jak často by obec k vydání 
takové vyhlášky měla přistoupit. V pra-
xi nebývá neobvyklým ani delší než 
jednoroční interval přijímání obec-
ně závazných vyhlášek, což tedy může 
znamenat i  nutnost velmi dlouhodo-
bého organizování a  plánování ven-
kovní akce předem.

Obtíže mohou dále souviset 
i  s  vymezením, na  jaký typ akcí by 
se uvedené pravidlo mělo vztaho-
vat, zejména zda toto dopadne pou-
ze na veřejné akce či i na akce soukro-
mé, typu rodinných oslav, venku pořá-
daných svateb, apod. Dle současného 
znění zákona o  přestupcích Minister-
stvo vnitra připravilo příslušnou meto-
diku, v  níž na  jedné straně uvádí, že 

konání rodinných oslav není zákonem 
obecně nijak omezeno a  tedy rodin-
ných oslav se tato problematika nikdy 
netýkala a nemají být do obecně závaz-
né vyhlášky zahrnovány, na  druhou 
stranu však má platit, že ani rodinný-
mi oslavami konanými po  22. hodině 
nesmí k  rušení nočního klidu dochá-
zet. Uvedené stanovisko Ministerstva 
vnitra si pak nelze vyložit jinak, než že 
akce soukromého charakteru nepřed-
stavují ty výjimečné případy, které by 
měly být uvedeny v  obecně závazné 
vyhlášce a pro které by mělo být jinak 
platné rozmezí nočního klidu naru-
šováno, tedy jinými slovy se nepočí-
tá s  tím, že by na  soukromých akcích 
mohl být po  22. hodině noční klid 
porušován. Přitom noční klid nenaru-
šuje pouze hlučná hudba, ale také hla-
sité hlasové projevy, ohňostroje nebo 
jakékoliv jiné způsobování hluku a řek-
něte, kdo z  Vás si umí představit kaž-
dou zahradní rodinnou oslavu či svat-
bu po  22. hodině bez hudby, smíchu 
a jiného veselí?

V  současnosti lze sledovat tenden-
ci vztahovat regulaci prostřednictvím 
obecní vyhlášky pouze na  akce veřej-
ného charakteru, tedy akce veřejnos-
ti volně přístupné. Tak jako tak, nadá-
le bude v  této věci zřejmě do  výraz-
né míry záležet na  vzájemné toleran-
ci a dobrých vztazích s nejbližšími sou-
sedy.

25 let zpravodaje



Budova současného obecního úřa-
du dříve sloužila jako škola. Po  dru-
hé světové válce byla značně poškoze-
na a její oprava trvala několik dlouhých 

let. Poslední školní výuka v  této budo-
vě byla ve školním roce 1976/1977. Poté 
místní děti dojížděli do ZDŠ Pohořelice. 

Jak už bylo řečeno, v  současnos-

ti jsou zde umístěny kanceláře obecní-
ho úřadu, zasedací místnost, knihovna 
s  internetovou čítárnou a  také úřadov-
n a České pošty. 

Kdysi a dnes, aneb historická srovnání

ZPRAVODA J str. 5

Úvahy, aktuality a připomínky

Filipojakubská noc – tak se nazývá 
magická noc z 30. dubna na 1. května, 
u  nás je víceméně známá jako „Pále-
ní čarodějnic“. K  této příležitosti se 
v obci pořádá společný oheň u kabin, 
kde si všechny malé i velké děti a jejich 
rodiče mohou opéct špekáčky a  zažít 

spoustu zábavy se svými kamarády. 
Nejinak tomu bylo i letos. U kabin se 

nás sešlo velké množství a spousta roz-
ložených dek připomínala spíše společ-
ný piknik někde v  Central Parku. Mezi 
dětmi i dospělými panovala dobrá nála-
da a  příjemnou atmosféru dokreslova-

lo i  fotbalové utkání místního týmu TJ 
Zetor, který zvítězil 5:1 nad Šakvicemi, 
a  tím dal přítomným důvod k  dalším 
oslavám. Do  ohně byla nakonec vho-
zena i  čarodějnice, naštěstí opět jen ta 
vyrobená. Po  setmění se již tradičně 
sesedlo blíže k  ohni a  u  kytary se pěly 
písně až do pozdních nočních hodin. 

Simona Jelénková

Špekáčky, kytara a fotbal



Mezinárodní den dětí je jeden 
z  mála svátků, který se slaví s  velkou 
radostí nejen u nás, ale i ve světě. Jeho 
hlavním cílem je upozornit na  práva 
a  potřeby všech dětí a  také ukázat, že 
každé dítě má nárok na  zdravý a  har-
monický vývoj ve  svobodných pod-
mínkách. Podnětem pro vznik tohoto 
významného dne byl festival Dračích 
lodí v  San Franciscu, konaný dne 1. 
června 1925, kde čínský generální kon-
zul shromáždil mnoho čínských sirot-
ků, aby poukázal na to, že by se společ-
nost měla více zabývat blahem dětí. 

Sedmadvacátého května patřila 
naše obec, čas všech organizací a hlav-
ně společnost rodičů a  dalších čle-
nů rodiny, našim dětem. Hned ráno 
nás potěšilo krásné počasí, a  tak jsme 
se mohli v 10.00 hod. přivítat u fotba-
lového hřiště v  hojném počtu. Dětské 
obličeje během chvíle zářily pestrý-
mi barvami. Hřiště, parkoviště a  pro-
stor u  Yachtklubu se plnil zapálený-
mi soutěžícími. Vodní hladinu rozví-
řil motorový člun, plachetnice, paddle-

boardy a aquazorbing. Okolním děním 
se děti mohly kochat ze hřbetů poníků 
nebo z výšky stožáru, kam bylo možné 
vylézt. Své znalosti zvířátek a přesnou 
mušku zkoušely u myslivců (poznávání 
zvířátek a střelba na vojáčky). Na hřiš-
ti se naopak trefovaly míčem do  brá-
ny nebo lukem do  gumových zvířat 
v životních velikostech. Zbývající ener-
gii pak vkládaly do skotačení na nafu-
kovacích atrakcích a  nechybělo ani 
řádění v pěně. 

Vzhledem k  velkému počtu dětí se 
bohužel na některé s odměnou v podo-
bě bublifuků, stříkacích pistolí, míčků 
či propisek, nedostalo a na řadu muse-
ly přijít máminy ruce na  osušení slzi-
ček a náruč na vřelé objetí a pohlaze-
ní. I navzdory tomu považuji tento den 
v  naší obci za  jeden z  nejkrásnějších 
a nejveselejších.

Nyní si dovolím pár slov k  organi-
zátorům a  zároveň sponzorům, kte-
rými jsou Obec Pasohlávky, Český 
zahrádkářský svaz, Yachtklub Paso-
hlávky, Český svaz žen, „Bábenky“, 
Ing.  Alena Mandáková, Myslivec-
ký spolek Pasohlávky, Sbor dobrovol-

ných hasičů Pasohlávky, TJ Zetor Paso-
hlávky, Restaurace U  Lasa, Alena Vla-
chová a Veronika Mašková: „Je mi vel-
kým potěšením s  Vámi spolupraco-
vat a  podílet se na  Dni dětí v  Paso-
hlávkách. Cením si času, který věnuje-
te tomuto dni i k jeho přípravě. Děku-
ji za  Vaše rady, náměty, připomínky, 
fi nanční dary a  za  spolupráci všech 
dohromady. Vzhledem k  tomu, že se 
zúčastňuji několika kulturních akcí 
i v mém současném bydlišti, tak mohu 
říci, že jen díky Vám, Vaší chuti a spo-
lupráci se podařilo Pasohlávecký Den 
dětí posunout někam hodně vysoko. 
Vysoko ke  splněným přáním, nepo-
psatelným zážitkům, k  dobrodružství 
a doufám, že tomu tak bude i nadále.“

Na závěr se rozloučím jedním svým 
oblíbeným citátem:

„Děti neznají ani minulost, ani 
budoucnost a  - co nám, dospělým, se 
stává zřídka – užívají si přítomnost.“

Ať je přítomnost Vašich dětí krásná, 
plná lásky, spokojenosti a klidu

Iveta Žaludková
Předsedkyně Komise pro kulturu 

a sport při OÚ Pasohlávky

Floria Kroměříž 2017
Stalo se již tradicí, že naše obec pořádá nejrůznější zájez-

dy pro své občany, třeba do divadel, do ZOO nebo na výsta-
vy květin. 

V  minulých letech jsme mohli navštívit asi nejznáměj-
ší výstavu květin u nás, a to Flóru Olomouc. Letos, přesně-
ji v pátek 28. dubna, jsme se vypravili na její méně známou 
„kolegyni“ – Floriu Kroměříž. 

Letošní 41. ročník celostátní prodejní výstavy se nesl 
v duchu „aranžmá lidských ctností a neřestí.“ I my jsme tak 
mohli zhlédnout práci zahradnických škol i  profesionálů, 
kteří aranžovali květiny přímo během výstavy. V rámci Flo-
rie si návštěvníci mohli pořídit nejrůznější potřeby pro dům 
i zahradu, ale především nespočet květin všeho druhu. Byl 
zde připraven i bohatý doprovodný kulturní program. 

I  přes nepřízeň počasí se nám výlet vydařil a  těšíme se 
„zase příště!“ Miroslava Mikulášková

ZPRAVODA J str. 6

Den dětí

Pojďme to zkusit 
společně

Impulsem k  napsání těchto řádků 
byl letošní Den dětí, lépe řečeno to, co 
po  něm následovalo. Nebudu tvrdit, 
že část kritických připomínek nebyla 
oprávněná, ale s některými komentáři 
rozhodně souhlasit nedokážu.

Náklady na Den dětí v žádném pří-
padě nehradí Obec Pasohlávky ze své-
ho rozpočtu. Finanční prostředky 
na  přípravu, dárky a  atrakce poskytu-
jí jednotlivé organizace, spolky, podni-



Extraliga České republiky v  požár-
ním útoku je celorepubliková soutěž 
družstev v požárním sportu. V letošním 
roce se tento závod na fotbalovém hřiš-
ti v Pasohlávkách uskutečnil již počtvr-
té, a to v neděli 4. června 2017. Osobní 
záštitu nad touto akcí převzal hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr.  Bohumil 
Šimek.

Soutěžící se začali sjíždět už v sobo-
tu odpoledne. Někteří se přesunuli 
z Chvalovic na Znojemsku, kde se kona-
lo první kolo letošní Extraligy. Jiní dora-
zili až v neděli ráno. Celkem se na star-
tovní listině objevilo 51 družstev mužů 
a  15 družstev žen z  31 okresů z  celé 
republiky. Nejdelší cestu k  nám vážilo 
družstvo z  Nevřeně, okres Plzeň-sever 
v  Plzeňském kraji a  stejně tak nejse-
vernější účastník Zlatá Olešnice z okre-
su Jičín v  Libereckém kraji. Prchalov 
z okresu Nový Jičín z Moravskoslezské-
ho kraje se nachází nejvíce na  východ 
a zástupce Jihomoravského kraje Lanž-
hot  z okresu Břeclav leží nejjižněji.

Přípravu tak velkého sportovního 
klání zvládli pasohlávští hasiči za  při-
spění technické pomoci zaměstnanců 
Obce Pasohlávky. Při vlastním závodě 

využili výpomoci hasičů z Hodějic, Šne-
kova, Jezeřan-Maršovic a  Nesvačilky. 
Ani proměnlivé počasí nebylo nepře-
konatelným problémem, i  když mírný 
protivítr a nízké slunce nesedělo prou-
dařům, kteří měli těžký úkol srazit ter-
če proti „bílé stěně“. Přes vrtochy počasí 
měla soutěž vysokou sportovní úroveň. 
V  mužské kategorii se nejlépe umísti-
lo družstvo z Mladoňovic z okresu Tře-
bíč v čase 16,37 s, druhé místo obsadi-
li domácí s časem 16,41 s a třetí skonči-
li hasiči z  Čikova rovněž z  okresu Tře-
bíč s časem 16,71 s. V ženské kategorii 
na nejvyšší stupínek vystoupila děvčata 
z Chrášťan z okresu Litoměřice s časem 
16,53 s, druhé se umístily ženy ze Sta-
ré Říše z okresu Jihlava s časem 17,01 s. 
Trojici vítězných družstev doplnil Radí-
kov z okresu Přerov s časem 17,10 s.

Na  závěr mi nezbývá než pochválit 
hochy ze Sboru dobrovolných hasičů 
Pasohlávky nejen za jejich skvělý výkon 
na závodní trati, ale i za téměř bezchyb-
nou organizaci celého soutěžního dne, 
za  úžasnou atmosféru a  důstojný prů-
běh celé akce. Za mne to zvládli na jed-
ničku s hvězdičkou!  

 Alena Mandáková

katelé a  občané dle vlastního uvážení 
a možností. Stejně tak tito „dárci“ roz-
hodují o  tom, co a  v  jakém množství 
za  tyto své uvolněné peníze nakoupí. 
Obec, respektive komise pro kulturu 
a sport je jen koordinátorem celé akce. 

Velmi mě mrzí, problém, který 
nastal s počtem zajištěných dárků pro 
děti. Já sam a za sebe jsem proti tako-
vému způsobu odměňování dětí. Pro 
ně by mělo být dostačujícím to, že si 
mohou zasoutěžit, ověřit si své znalos-
ti a  dovednosti a  strávit spolu se svý-
mi kamarády a případně rodiči a pra-
rodiči společně prožitý den. A  pokud 
je opravdu nutné nějakou „odměnu“ 
dětem dát, tak za mě by měla stačit tře-
ba jen papírová medaile na  krk nebo 
by mohla být upečena z perníku. V nej-
horším případě bych souhlasila s něja-
kou malou sladkostí nebo jinou drob-
ností za jednotlivé splněné disciplíny. 
Mám však obavy, že pokud by se při-
stoupilo k variantě bez balíčků, násle-
dovaly by připomínky v  duchu, zda 
jsme tak chudobná obec, že nemůže-
me dětem balíčky dát. 

Na  závěr doplním už jen toto. Pře-
staňme kritizovat, že někdo udělal 
něco jinak, než byla naše představa. 
Pojďme to dělat společně. Ono to není 
tak jednoduché. Stojí to náš čas i naše 
pohodlí. Jsem přesvědčená, že si mohu 
dovolit tyto kritické názory vyslovit 
vzhledem k tomu, že jsem se mnoho-
krát podílela na  přípravě a  organiza-
ci podobných veřejných akcí. Mnohdy 
jsem je sama vymýšlela a věnovala jim 
spoustu času na  úkor svých vlastních 
zálib, koníčků a povinností.

Nemusíte se mnou souhlasit, máte 
na  to plné právo, stejně tak, jako já 
mám právo na svůj názor.

 Alena Mandáková

ZPRAVODA J str. 7

Extraliga České republiky v  požárním útoku

ZOO Lešná ve Zlíně
Jak už bylo zmíněno dříve v  tomto čísle zpravodaje, 

Obec Pasohlávky pravidelně pořádá nejrůznější zájezdy, 
a to i do zoologických zahrad. Pro tentokrát zvítězila ZOO 
ve Zlíně, kam jsme se vydali v sobotu 10. června.

Tak jako při zájezdu do  Kroměříže, ani tentokrát nám 
počasí nepřálo a hned po výstupu z autobusu na zlínském 
parkovišti všichni vytáhli deštníky a pláštěnky. 

Ani déšť však naši návštěvu ZOO nepřekazil a  možná 
i díky němu jsme mohli obdivovat krásy všech zvířat, která 
tu našla svůj domov. Sloni i nosorožci se v bahnitém teré-
nu vyloženě vyžívali a i nejrůznější ptáci, od orlů až po supi, 
nastavovali svá peří dešťovým kapkám. Mohli jsme využít 
i velké atrakce této ZOO, která láká své návštěvníky na „do-
tek“ rejnoka. Pokochali jsme se i  pohledem na  velbloudy, 
lvy, opice, tučňáky i lachtany. 

Nakonec déšť nejenže ustal, ale dokonce vylezlo i sluníč-
ko, takže na cestě zpět už nás pěkně hřálo do oken autobu-
su. Snad nás bude při dalším výletě provázet už od samého 
začátku.  Simona Jelénková



Ke koruně koruna 
Před dvěma roky, přesně 15. červ-

na 2015, především zásluhou Tomá-
še Ingra, byl u  Fio banky otevřen 
transparentní účet Obce Pasohlávky 
na veřejnou sbírku na záchranu koste-
la sv. Linharta v k. ú. Mušov. Číslo účtu 
2700793039/2010.

Za uplynulou dobu se na tomto účtu 
nashromáždilo již 125  860 Kč od  90 
různých vkladatelů. Výše jednotlivých 
připsaných částek se pohybuje od 2 Kč 
až do 6 018 Kč. Nejčastěji byla vkládá-
na částka 100 Kč – 35 krát, 1 000 Kč – 21 
krát, 20 Kč – 14 krát, 500 Kč – 13 krát, 
200 Kč - 8 krát, 300 Kč – 6 krát, 2 000 Kč 
– 4 krát, 150 Kč, 350 Kč, 5  000 Kč – 

3 krát a 40 Kč, 400 Kč, 3 000 Kč – 2 krát.
Převážná většina vkladatelů vložila 

svůj příspěvek jednorázově. Najdou se 
však i takoví, kteří věnují fi nanční pro-
středky opakovaně: jeden dárce posky-
tl tři platby, pět dárců dvě platby a tři 
dárci dokonce přispívají pravidelně 
každý měsíc. Nejštědřejším je občan, 
který k  dnešnímu dni věnoval již cel-
kem 10 000 Kč.   

Náš velký dík patří každému přispě-
vovateli bez ohledu na to, jakou část-
ku na tuto sbírku poskytl. Je zcela lhos-
tejné, zda svůj vklad učinil na  trans-
parentní účet či ho anonymně vho-
dil do  pokladničky. Každá koruna se 
počítá!

 Alena Mandáková

Ve  čtvrtek 15. června odstartovalo 
na  webových stránkách ankety Strom 
roku 2017 hlasování, v  němž se bude 
rozhodovat o  stromu s  nejzajímavěj-
ším příběhem a největší podporou ve-
řejnosti. Dvanáct kandidátů z  osmi 
krajů usiluje o odborné ošetření a po-
stup do evropského kola. 

V  letošním roce se do  této soutě-
že poprvé zapojila i  naše obec a  své-
ho favorita – pasohlávský kaštan, jíro-
vec maďal – představila následujícím 
textem:

Nominovaný strom zůstal jako je-
diný ze čtyř vysázených kaštanů u  bu-
dovy tělocvičny, kterou na počátku 20. 
let minulého století vybudoval míst-
ní německý spolek „Deutchvölkischen 
Turnverein“. Pasohlávky v tu dobu byly 
osídleny převážně německým obyvatel-
stvem. Česká menšina však byl a nedíl-
nou součástí života v  obci. Vzájemné 
vztahy obou národností byly ovlivněny 
mnoha historickými zvraty. 

Budova tělocvičny nebyla využívá-
na pouze pro sportovní činnost, ale 
stala se i  místem pro různá společen-
ská a  politická setkání. Stromy, včet-
ně našeho kaštanu, které z  jižní stra-
ny budovu lemovaly, tak byly u všeho 
důležitého, co dějiny přinesly. Nástup 
německého fašismu poklidnou jiho-
moravskou ves začlenil do  protekto-
rátu Böhmen und Mähren. Koncem 
30. let byl němým svědkem nadšené-
ho odchodu většiny německých mužů 
na  frontu a  smutného přesunu čes-
kých obyvatel do  vnitrozemí okleště-

né Československé republiky. V průbě-
hu světové války kolem něho s  racho-
tem projížděla bojová vozidla, jak ně-
meckého vermachtu, tak Rudé armá-
dy. Bez následků přežil bouřlivý pře-
chod fronty a těžké boje posledních dní 
světové války. Přihlížel přílivu nových 
dosídlenců, který předcházel naříze-
nému odsunu německého obyvatel-
stva. Pod jeho košatou korunou probí-
haly mnohdy hlučné a bouřlivé deba-
ty významných politických změn: ko-
lektivizace zemědělství, 40 let budová-
ní socialismu ukončeného Sametovou 
revolucí, výstavba Novomlýnských 
nadrží a  domů pro občany zatope-
né obce Mušov, rozvoj turistického ru-

chu a  v  současné době i  lázeňství. 

Kaštan již z jara každoročně upoutá 
každého svými bílými květy uspořáda-
nými ve vzpřímených bohatých latách. 
V  horkých letních dnech pod ním na-
jdou kolemjdoucí příjemný stín k odpo-
činku. Na podzim jeho zralé plody láka-
jí především malé děti. Oblé hnědé kaš-
tany jsou pro ně oblíbeným materiálem 
pro výrobu různých fi gurek a zvířátek.   

Tento strom je zřejmě tím nejstarším 
na území naší obce a je nepřehlédnutel-
nou dominantou pasohlávské návsi.

Po měsíci čekání, zda se náš kaštan 
dostane do fi nále, jsem obdržela od or-
ganizátorů soutěže Nadace Partnerství 
tuto zprávu:

Dobrý den, paní Mandáková,

chtěla bych Vám poděkovat za  moc 
milý návrh Vašeho Pasohlávského kaš-
tanu do  ankety Strom roku. Vaše při-
hláška byla velmi kvalitní, zkuste příš-
tí rok strom nominovat znovu.

Do ankety Strom roku bylo letos při-
hlášeno 52 stromů z celé České republi-
ky. Všechny návrhy byly úžasné, některé 
až dojemné, jako právě ten váš. Nevím, 
kdy se naposledy v anketě Strom roku se-
šla tak silná konkurence.  Desetičlenná 
porota měla velice těžkou práci: vybrat 
pouze 12 fi nalistů. Váš jírovec se bohu-
žel do  fi nále nedostal. Důvodem byla 
opravdu velká konkurence.

Hodně radosti a  úspěchů nejen se 
stromy přejí Andrea Krůpová a  Anna 
Petříková.

Ač tedy náš favorit neuspěl, pro mě 
je to stejně nádherný výtvor přírody 
hodný obdivu a doufám, že ještě dlou-
ho bude dominantou naší obce.

  Alena Mandáková

Anketa 
Strom roku 2017
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Začátkem měsíce k  nám přijelo, 
letos podruhé, divadélko „Šikulka“. 
Představení se třemi pohádkami, kde 
nás pobavily krásné loutky a  veselé 
písničky, se nám velmi líbilo.

Blížil se svátek maminek a  všichni 
jsme se pilně připravovali. Ve  středu 
10. května jsme uspořádali „srdíčkové 
odpoledne“ spojené s kreativní dílnič-
kou. Děti předvedly písničky, básnič-
ky a  tanečky, co se za poslední obdo-
bí naučily. Pak už se tvořilo a  tvořilo, 
a všichni si domů odnášeli nejen pěk-
ná srdíčka, ale i dobrý pocit z příjem-
ného odpoledne. Děkujeme všem, kte-
ří se zúčastnili.

22. května nás navštívily dvě stu-
dentky medicíny, které nás seznámi-
ly se vším, co se týká našich zoubků. 
Jak o  ně pečovat, co jim prospívá, co 
ne. Každý si také vyzkoušel, jak zoubky  
správně čistit, aby se v nich nezabydlel 
ani jeden bacil!

Den nato se u nás konala „Dopravní 
školička“, kdy za  námi jezdí kolego-
vé ze základní školy se svým progra-
mem. Letos sebou přizvali i policistu, 
který děti seznámil se základními pra-

vidly silničního provozu, co má znát 
cyklista, čím má mít vybavené kolo. 
Následovala jízda zručnosti a  výuka 
správného přecházení po  přechodu. 
Děti dostaly velkou pochvalu za zvlád-
nuté úkoly i pár drobností za odměnu.

V závěru měsíce se pak starší děti ze 
školky, které ovládají jízdu na kole, vy-
pravily na  vyjížďku do  areálu. Počasí 

nám přálo, cestou jsme viděli labu-
tě, malé kachničky i překvapené rybá-
ře. Po svačince, na které jsme si tento-
krát pochutnali v přírodě, jsme si pro-
šli okolí malé laguny a pak už se vydali 
na cestu zpátky. Cestu jsme zvládli bez 
nehody. Copak nás asi čeká zase příš-
tě?

 Děti a učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky.

Květen v naší školce a škole
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Mateřská a základní škola

Místní knihovna

I tento rok přišly děti ze školní družiny s paní vychovatel-
kou do knihovny. Proč? Blížil se nejkrásnější svátek v roce 
„Den maminek“. 

Všechny maminky slaví svůj svátek druhou květnovou 

neděli. Tento svátek se už na počátku minulého století sla-
vil v  západních zemích. Je to vzpomínka jedné americké 
dcery na svoji maminku, kterou nesmírně milovala, a prá-
vě druhou květnovou neděli ji zemřela. V Československu 
se začal tento svátek slavit v roce 1923. Jeho propagátorkou 
byla Alice Masaryková – nejstarší dcera prezidenta Tomáše 
Garrigue Masaryka.

Ani my jsme na maminky nezapomněli. Každé z dětí pro 
svou milovanou maminku vyrobilo krásnou dárkovou taš-
tičku. Vložit do ní mohly cokoli. Teď už to záleželo jen a jen 
na nich. Myslím si, že v každé taštičce bylo krásné přáníčko. 
Nebo tato básnička?

         
Dneska je den maminek,

co balily nás do plínek
a pořád se o nás staraly,
jak jsme my vyrůstaly,

teď jim to můžeme oplatit
a přáníčkem je potěšit.
Tohle je jenom pro tebe,

maminko, jsi modré z nebe.

Alena Kratochvíl ová

Tvořivé odpoledne v knihovně
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ATC Merkur

Už podeváté se o  posledním květ-
novém víkendu sjelo přes šest tisíc 
návštěvníků do  areálu ATC Merkur 
Pasohlávky, aby se zúčastnili motor-
kářského festivalu Euro Bike FEST. 
Nejen motorkáři využili příznivé-
ho počasí a  strávili víkend na  bře-
zích Mušovských jezer, přesně v  du-
chu motta festivalu: „MOTORCYCLES, 
EXTREME SPORT AND ROCK& ROLL„ 

Návštěvníci tvořili opravdu rozma-
nité spektrum a  odráželi rozsáhlé za-
měření festivalu. Na  motorce, autem 
i pěšky dorazili ze všech koutů Evropy. 
Nechyběli Slovác i, Němci, Poláci, 

Rakušáci, Maďaři a  další. K  vidění 
byly jak Harleye, tak silniční speciály. 
Festival totiž není nijak vyhraněn.

Během víkendu se na dvou podiích 
předvedlo celkem osmnáct kapel a ži-
vou produkci každý den doplňoval DJ. 

V pátek i sobotu probíhal v průběhu 
dne také bohatý sportovně adrenalino-
vý program. Exhibice Wakeboardingu 
a  Flyboardu doplnila kaskadérská vy-
stoupení přední kaskadérské skupiny 
„Crazy day“ na  motocyklech, čtyřkol-
kách, skútrech, či BMX.

Nechyběla výborně obsazená sé-
rie zápasů v  Th aiském boxu či utkání 

v  Historickém kontaktním boji. Letos 
se premiérově předvedl i Czech Jugger. 
Tradičně se také běžel Zombie run, 
který je vždy vyvrcholením soutěže bo-
dypainterů. Letos na téma Mad Max.

V průběhu celého festivalu probíha-
la mezinárodní výstava a soutěž moto-
cyklových přestaveb Big Lake Custom. 
Hlavně pánové pak ocenili photosta-
ge, na které se fotily modelky se stroji 
vybranými právě během výstavy.

Pro ty, kteří vyhledávali spíše ko-
mornější atmosféru, bylo denně k dis-
pozici letní kino. Návštěvníci se měli 
možnost podívat na  Euro Bike Fest 
i  z  ptačí perspektivy na  palubě vrtul-
níku nebo z vody z paluby výletní lodi 
v doprovodu dobrého vína.

O  žízeň a  pohodu návštěvníků se 
staralo několik velkokapacitních stanů 
a v neposlední řadě více než 20 restau-
rací přímo v areálu. Samozřejmostí je 
také obchodní zóna s tematicky zamě-
řeným sortimentem.

Euro Bike Fest se snaží myslet také 
na  prostředí, letos proto byly premi-
érově použity vratné kelímky s  vlast-
ní grafi kou, které se setkaly s  velkým 
ohlasem.

Takže zkrátka víkend plný zábavy, 
který každým rokem přivádí na  Euro 
Bike Fest stále více spokojených ná-
vštěvníků. Víkend sotva skončil a orga-
nizátoři už připravují jubilejní, desátý 
ročník!

Pořadatelé

V polovině června přišli do knihovny žáci první a druhé 
třídy v doprovodu paní učitelky Jany Turečkové. Opět tu byl 
sváteční den věnovaný prvňáčkům. Prvňáčci se nejprve po-
depsali do pamětní knihy, která byla založena v roce 2011. 
Za svou pracovitost během školního roku každé z dětí ob-
drželo pamětní list, čtenářský průkaz do knihovny na jeden 
rok zdarma, pohádkovou knihu s věnováním od třídní uči-
telky a další drobné dárečky. Nejlepším čtenářem školního 
roku 2016/2017 byl vyhlášen Viktor Doležal. 

Žáčci, paní knihovnici a  skřítku knihovníčkovi před-
vedli své dovednosti (ze sla bik tvořili slova, do neúplných 
slov doplňovali písmena apod.) a šlo jim to opravdu skvě-
le. Na  závěr našeho setkání si děti v  knihovně zasoutěži-
ly. V soutěžní hře na živé PEXESO si děti procvičily paměť 
a soustředění, hra na ČOKOLÁDU byla nejen mléčně čo-
koládová, ale i  náročná na  oblékání a  u  hry MUMIE byla 
velká spotřeba toaletního papíru. Myslím si, že se dětem 
v knihovně líbilo.

Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Pasohlávkách, 
který na tuto akci poskytl fi nanční příspěvek.

Kratochvílová Alena

Už umím číst, už umím psát

Ohlédnutí za Euro Bike FESTEM 2017
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Ve  dnech 31. května až 4. června 2017 se konal již 43. 
ročník evropské Super Rally, tentokrát v  České republice, 
v překrásném prostředí Pálavských vrchů na jižní Moravě. 
Poprvé v  historii byl pořadatelem této události Harley – 
Davidson Club Brno, který byl založen v  roce 1963. Tato 
akce proběhla pod záštitou klubu Harley – Davidson Clubu 
Evropy, který má osmatřicet tisíc členů a sdružuje celkem 
sto dvacet značkových klubů Harley – Davidson. Nutno poz-
namenat, že tato akce fanoušků proběhla velice úspěšně.

Co je hlavní myšlenkou Harley – Davidson Rally? Jezdit 
na  stroji Harley – Davidson znamená poznávat nové 
přátelé, objevovat nové země a  kultury. To vše je shrnuto 
pod tímto názvem FH-DCE Super Rally®. Jezdí se od severu 

k jihu a od východu na západ : od lososa vysoko na severu, 
až k těstovinám a pečivu hluboko na jihu. Každý rok přináší 
nová překvapení. To je to, proč je Super Rally opravdu super. 

Při letošní Super Rally vyhovovaly všechny důležité 
faktory: kemping, počasí, hudební skupiny a  organizace. 
Toto vše bylo také kladně vyhodnoceno na prezidentském 
meetingu v  sobotu na  zámku v  Mikulově a  sklidilo 
dlouhotrvající potlesk od všech účastníků. 

Předběžná čísla nám říkají, že se zúčastnilo asi dvanáct 
tisíc osob, z toho deset tisíc motocyklů Harley – Davidson, 
Buel a Indian. Přímo v areálu kempu bylo lékaři ošetřeno 
asi osmdesát osob, většinou se jednalo o  sluneční úžeh, 
či popáleniny nohou od  žhavých výfukových vedení 
na strojích. Nejtěžším úrazem byla zlomená noha jednoho 
pejska. Dle vyjádření policie nebyla přímo v areálu kempu 
zaznamenána žádná nehoda. Další statistiky hovoří jasně: 
přímo na  místě byla zastoupena ofi ciální dílna Harley – 
Davidson z  Brna, která během čtyř dnů opravila celkem 
250 motocyklů. V  průběhu akce bylo vypito sto tisíc litrů 
dobrého českého piva. Program byl také velice bohatý: 

nechyběla vystoupení hudebních skupin, konaly se 
motocyklové soutěže a  proběhla i  organizovaná vyjížďka 
do  Brna. Na  programu byly i  individuální projížďky 
za  poznáním místní krajiny a  turistického ruchu. Mnoho 
účastníků z Evropy ataké ze zámoří se vyjádřilo, že se sem 
v budoucnu hodlají vrátit. 

Účastníci akce však také po má hali: při dobročinných 
sbírkách organizovaných akcí ‘Break Your Chains’ 
účastníkem z  Kanady, bylo vybíráno na  dětskou kliniku 
v  Brně, jejímž patronem je Harley – Davidson Club Brno. 
Úctyhodná částka bude v  následujích dnech předána 
primáři kliniky, a  to prezidentem H – DC Brno, panem 
Dušanem Fedorem.

Také zájem ze strany tisku byl enormní. Přijelo celkem 
osmatřicet domácích a zahraničních novinářů, tři domácí 
televizní týmy a dva zahraniční. Největší vzdálenost urazili 
novináři z  Tokia v  Japonsku. První TV reportáže byly 
zveřejněny v České televizi, v Kanadě a v Japonsku. To vedlo 
i ke zvýšení publicity pořádající oblasti Jižní Moravy. Také 
je třeba připomenout velký zájem přímo ze strany fi rmy 
Harley – Davidson, v  čele s  panem Rossem Chambersem 
a  dalšími zástupci, kteří přiletěli přímo z  Milwaukee USA 
a z Velké Británie. 

Závěrem pořadatelé vyslovují velké poděkování 
za  dobrou kooperativní spolupráci a  pochopení zejména 
obci Pasohlávky, jejím občanům a  paní starostce. Dále 
vedení ATC Merkur, Hotelu Termal, Hotelu Aqualand Inn, 
všem složkám Policie ČR a  obyvatelům regionu. Všichni 
účastníci zde byli velmi spokojeni a cítili se tu jako doma!

Pořadatelé

Harley - Davidson Super Rally 2017 v Pasohlávkách



Společenská kronika

Jubilanti květen

Anežka Paradiová 83 let

★ ★ ★

Jubilanti červen

Milan Šnepfenberg 74 let
Olga Langová 74 let
Milan Golej 69 let
Josef Aláč 67 let
Petr Kadlíček 66 let
Jitka Uherková 64 let
Emílie Ingrová 63 let
Zdeněk Jelének  60 let

Uvedeni byli pouze občané, kte-
ří svým podpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z  jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o zveřejně-
ní ve společenské kronice zpravodaje, 
může se podepsat na OÚ. Děkujeme 
za pochopení. 

★ ★ ★

Narození

�   Dne 28. dubna 2017 se Kamile 
Jedounkové a Martinovi Butkajo-
vi narodil syn Martin.

�   Dne 13. května 2017 se Haně a 
Stanislavu Fajmonovým narodi-
la dcera Edita.

Rodičům i prarodičům blahopřeje-
me.

Upozornění:

Kdo z rodičů právě narozených dětí 
si přeje mít „vítání“, nechť to přijde 
oznámit na Obecní úřad Pasohlávky. 

★ ★ ★

Svatba

Dne 22. dubna 2017 uzavřeli man-
želství Jan Huszár a Zuzana Šiborová.

Dne 3. června 2017 uzavřeli man-
želství Hana Kosinová a Aleš Mucala. 

Novomanželům blahopřejeme.

Pasohlávský obecní zpravodaj – vydává Obec Pasohlávky, Periodický tisk územního samosprávního celku, 
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod r. č. MK ČR E 11763. 

Adresa administrace: Obecní úřad, Pasohlávky 1, PSČ 691 22, tel. 519 427 710. 
Tisk a sazba Protis, spol. s.r.o., Podolí 115; e-mail: protissro@volny.cz; www.protissro.cz. 

Cena – zdarma. Redakční ra da si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky  upravit a v případě potřeby zkrátit.

Pozvánky

PR Á ZDNINOV Ý 
PROVOZ KNIHOVN Y

Knihovna bude otevřena 
každé úterý

od 9.00 do 11.30 hod.


