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ZPRAVODA J str. 2

Pasohlávky v obrazech

První měsíce letošního roku jsou jako na houpačce, alespoň co se počasí týče. 
Již v  únoru jsme se těšili z  příchodu jara, avšak zima svou vládu ještě předat 
nechtěla. Proto i v březnu jsme byli svědky mrazivého ochlazení, které vytvořilo 
na březích naší nád rže doslova ledové království. 

Zima však stejně nakonec jaru ustoupila a my se můžeme radovat z krásného 
teplého a slunečného počasí. To si ostatně užívá i pravidelný každoroční 
návštěvník naší obce – čáp. 



ZPRAVODA J str. 3

Dům číslo popisné 1
Předpokládám, že každý u nás 

v obci ví, že bude řeč o jednoposcho-
ďové budově téměř pravidelného ob-
délníkového půdorysu, která se nachá-
zí v  samém centru obce podél hlavní 
cesty v přímé  linii s kostelem, farou a 
kulturním domem.

Budova, ve které v  současné době 
sídlí obecní úřad, Česká pošta i místní 
knihovna, byla postavena v  roce 1883 
jako dvoutřídní německá obecná ško-
la. Náležely k  ní dvůr i školní zahra-
da. V roce 1930 byl k hlavní budově na 
části dvora i zahrady přistaven obytný 
dům pro učitele. Vyučovalo se zde až 
do konce druhé světové války pouze 
v  německém jazyce. Výuka v  českém 
jazyce byla prvně zahájena ve školním 
roce 1945 - 46 a prakticky až do 30. 6. 
1977 měla zde škola stále své sídlo. 

Pravdou je, že budova však byla 
v průběhu let využívána i pro jiné úče-
ly. Učebny se po celou dobu nacháze-
ly v prvním patře. V přízemí však byly 
postupně zřízeny kanceláře místního 
národního výboru, dočasná úřadovna 
pošty, místní knihovna, malá školní tě-
locvična a klubovna pro dětské organi-
zace.

Zvláště poslední zmíněná místnost 
(dnes se tu nachází pošta) byla často 
využívána pro veřejnost. Probíhaly zde 
nejen schůzky dětských organizací, ale 
i volby poslanců do místního národ-
ního výboru a vítání občánků. Jedna 
starší fotografi e dokumentuje i činnost 
ženského spolku někdy z  doby před 
sedmdesáti roky.

A na závěr přidáme několik zajíma-
vých obrázků nástěnných fresek, které 
byly odkryty při poslední významněj-

ší stavební úpravě budovy před dvěma 
lety. Bohužel v mnoha případech byly 
tyto dekorace značně poškozeny dří-
vějšími nešetrnými zednickými zása-
hy a tak nezbylo, než je opět ukrýt pod 
novou výmalbu.

 Alena Mandáková

100 let od vzniku Československé republiky



MESOH - nástupce 
systému ISNO

Letošní rok přinese nemalé změ-
ny, a jak se zdá, některé nebudou zrov-
na příjemné. Ochrana osobních údajů 
bude díky nařízení GDPR ještě přísnější 
(bude více papírování) a s velkou prav-
děpodobností budeme více platit za 
skládkování odpadů (základ poplatku 
za ukládání odpadů na skládku by měl 
do roku 2024 vzrůst ze současných 500 
Kč za tunu na 2000 Kč za tunu). Jestliže 
jsme do teď chtěli dát občanům mož-
nost ponížit svoje poplatky za odpady 
zodpovědným tříděním a snižováním 
produkce odpadů, tak do budoucna to 
platí dvojnásob. S ohledem na výše uve-
dené změny je třeba nahradit stávající 
motivační systém ISNO novým moder-
nějším motivačním a evidenčním sys-
témem MESOH.

Co bude umět navíc nový motivač-
ního systému MESOH oproti stávající-
mu ISNO?
1.  Získání odměn za třídění odpadů 

bude jednodušší. V  případě rodin-
ných domků už nebude třeba se re-
gistrovat. Za každou obslouženou 
nádobu/pytel s  tříděný odpadem 
budou automaticky uděleny body. 
Pro rodiny z  bytových domů je při-
pravena nová varianta zapojení se do 
motivačního systému prostřednic-
tvím sdílených veřejných kontejne-
rů, kdy se obsloužený objem rozpo-
čítává mezi uživatele daného kontej-
neru.

2.  Bude podporováno domácí kom-
postování. Vznikne nový bonus BK 
(bonus kompostování). Hnědé ná-
doby/kontejnery na bioodpad jsou 
fajn, nicméně bioodpad se musí svá-
žet a zpracovávat. Nejekologičtější je 
bioodpad, který se zpracuje přímo 
v místě vzniku.

3.  Nově bude systém umět udělit body 
za způsob, jakým je domácnost pri-
márně vytápěna. Je velký rozdíl, jest-
li někdo topí levným uhlím, obtěžuje 
kouřem sousedy a plní popelnice po-
pelem nebo jestli někdo topí elektři-
nou, která je dražší, ale neprodukuje 
žádný odpad ani nepříjemné emise.

4.  Další novinkou v rámci MESOH bu-
dou body za darování nepotřebných 
věcí např. starého nábytku, kober-
ců, dveří atd. Od září bude v  odpa-
dových účtech nová sekce „Mohlo 
by se hodit“ kam bude možné na-
bídnout nebo poptat potřebnou věc. 
Představte si, že máte doma starou 
skříň, která je plně funkční, ale už 

není moderní. Žena rozhodne, že je 
třeba pořídit novou. Starou skříň na-
ložíte na vozík a odvezete na sběrný 
dvůr, kde se vyhodí do objemného 
odpadu nebo do kontejneru se dře-
vem. V jiné domácnosti mají opačný 
problém. Chtěli by do dílny nějakou 
starší, klidně nemoderní, ale funkční 
skříň. Bohužel, tato skříň je už rozští-
paná v kontejneru na sběrném dvoře. 
Nově byste starou nemoderní skříň 
mohli nafotit a nabídnout přes sek-
ci „Mohlo by se hodit“. Pán, co shá-
ní skříň do dílny, by si pro skříň při-
jel a zdarma odvezl. Všichni na tom 
vydělají. Obec bude mít méně odpa-
dů, díky čemuž ušetří peníze za jeho 
odstranění. Tyto ušetřené peníze je 
možné dále použít formou slevy na 
poplatku jako kompenzaci pro Vás 
za vynaložené úsilí s nafocením skří-
ně. Nejenže získáte větší slevu na po-
platku, ale navíc nemusíte skříň ni-
kam odvážet. A pán, který poptával 
starou skříň? Ten je na tom nejlépe, 
protože ji nemusí kupovat, stačí si ji 
jen odvézt.

5.  Poslední změnou v  bodovém hod-
nocení budou body pro občany, kte-
ří se zajímají o své výsledky a pravi-
delně navštěvují svůj odpadový účet. 
Máme potvrzeno, že ti občané, kte-
ří jsou aktivní a hlídají si svoje EKO 
body, mají podstatně lepší výsled-
ky. Navíc pokud chceme podporo-
vat prevenci vzniků odpadů, nejde 
to bez zájmu lidí. Tím se dostáváme 
k poslední novince.

6.  Emailové upozornění na svoz odpa-
dů – nejeden občan si stěžoval, že 
ztratil odpadový kalendář a nový se 
mu nechce tisknout. Pro tyto přípa-
dy budeme co nevidět spouštět služ-
bu emailového upozornění, kdy Vám 
např. den před svozem přijde email 
s  upozorněním na blížící se svoz. 
Dole v emailu bude vždy nějaké krát-
ké motivační sdělení, od kterého 
si slibujeme, že udrží třídící obča-
ny v bdělosti. Protože dlouhé články 
lidé moc nečtou, hledáme nový způ-
sob, jak předat cenné informace.

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že 
se v  budoucnu bude více dbát na pre-
venci a snižování produkce odpadů, 
které je mnohem přínosnější než jaké-
koli sebelepší třídění odpadů. To ale 
neznamená, že by třídění odpadů bylo 
méně důležité. NE! Třídění je základ, 
bez kterého by to nešlo. Proto i nadále 
a ještě více jak kdy předtím chceme, aby 
občané měli možnost volby, zda se bu-
dou chovat ekologicky a platit méně pe-
něz, nebo zda budou pohodlní a za svo-
ji pohodlnost si připlatí. S velkou prav-
děpodobností se dá očekávat, že uvě-
domělý přístup k životnímu prostředí se 
bude ještě více vyplácet a naopak laxní 
přístup se bude prodražovat.

S pozdravem 
Martina Dominová, DiS., starostka 

a Ing. Radek Staněk, 
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

ZPRAVODA J str. 4

Obecní úřad informuje

Bytový fond obce Pasohlávky
V měsíci dubnu bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení na čerpání prostřed-

ků z účelového fondu „Bytový fond obce Pasohlávky“. 
Vyzýváme tímto občany, aby své žádosti podávali na obecní úřad na formulá-

ři, který je zveřejněn na webových stránkách obce, kde ho mohou vyplnit přímo 
ve svém počítači, nebo si mohou formulář vyzvednout na obecním úřadu k ruč-
nímu vyplnění.

Bylo by škoda nepoužít fi nanční prostředky, které byly pro tento účel vyhraze-
ny schváleným rozpočtem Obce Pasohlávky pro rok 2018.

Jednotlivé typy půjček:

Kód Účel Lhůta 
splatnos  Úrok Maximální 

výše půjčky
01 Izolace domu pro   spodní vodě 3 roky 4 % 20 000 Kč
02 Obnova fasády domu včetně oplechování 5 let 4 % 50 000 Kč

03 Obnova střechy (kry  na a konstrukce) 
nebo obnova rovných střech 5 let 4 % 50 000 Kč

04 Zateplení obvodového pláště domu 5 let 4 % 60 000 Kč
05 Výměna oken, dveří a vrat 5 let 4 % 50 000 Kč
06 Zřízení solárního ohřevu vody 4 roky 4 % 40 000 Kč

07
Zřízení ekologického vytápění (plyn, 
elektřina, dřevo, dřevoplyn, biomasa, 
geotermální energie)

6 let 4 % 80 000 Kč

08 Zřízení fotovoltaického systémů 5 let 4 % 50 000 Kč
09 Rozšíření stávající bytové jednotky 6 let 4 % 80 000 Kč



ZPRAVODA J str. 5

V  minulém čísle zpravodaje jsme se vrátili do historie 
oslav masopustního veselí. I tentokrát zůstaneme u masek 
a kostýmů, řeč však bude o dětském karnevalu. 

Dětské karnevaly se v  naší obci konaly vždy na jaře, 
v období Velikonoc. Celá řada dětí se za tu dobu změnila, 
z  děvčat jsou slečny, z  chlapců muži a mnoho z  nich už 
se stalo rodiči, jejichž ratolesti začínají karnevaly teprve 
navštěvovat. 

Kostýmy byly a jsou i dnes, jen jejich podoba a provedení 

se mění. V minulosti se karnevalová maska dítěte většinou 
skládala z toho, co kdo našel doma, takže mnoho chlapců 
se převléklo za ženy a mnoho děvčat např. za čarodějnice. 
V  současné době se kostýmy spíše půjčují v  prodejnách 
k  tomu určených a mezi chlapci jsou oblíbené zejména 
masky superhrdinů, u holčiček vítězí princezny a víly. 

Je jedno, kdo jaký kostým obleče, všem dětem na 
karnevale nejvíc sluší úsměv na tváři a radost v jejich očích. 

Simona Jelénková

Kdysi a dnes, aneb historická srovnání



ZPRAVODA J str. 6

Vynášení Morany
První jarní den je sice ofi ciálně je-

denadvacátého března, v naší obci se 
však jaro vítalo už v pondělí dvanácté-
ho března. Tehdy se uskutečnil již čtvr-
tý ročník tzv. „Pálení Morany“.

Tuto akci do naší vsi zavedla paní 
knihovnice Kratochvílová ve spoluprá-
ci s paní vychovatelkou Žaludkovou a 
dětmi z místní školní družiny. Akce má 
sloužit jako připomínka starých tradic, 
kterých je v dnešní době čím dál méně. 

Morana, Morena, Marzana, Mařena, 
Smrt, Smrtka nebo Smrtholka – těmito 
jmény se nazývala slaměná fi gura, kte-
rou dívky oblékaly do ženských šatů 

a zdobily ji stuhami nebo kraslicemi, 
zejména v  bílé a černé barvě. Figura 
představovala smrt, která byla poté za 
doprovodu obřadních písní vyprová-
zena z vesnice, kde byla nakonec vho-
zena do vody nebo do příkopu. Zde 
byla buď upálena, nebo zakopána do 
země. Tento rituál měl symbolizovat 
rozloučení se zimou a uvítání jara. 

Také místní děti  doprovázely Mo-
ranu písničkami a básničkami. V prů-
vodu ani tentokrát nechyběla Paní 
Jaro, společně s Paní Zimou, která své 
žezlo Jaru symbolicky předala u vody 
pod přístavištěm, kde byla letošní 
Morana upálena a vhozena do vody. 

Simona Jelénková

Místní knihovna



ZPRAVODA J str. 7

Velikonoční zdobení
Jedním z hlavních symbolů jara 

jsou Velikonoce. Je to čas, kdy vše roz-
kvétá, zbarvuje se a zdobí tak nejen 
jednotlivé domácnosti, ale i naši obec. 
Tomuto jarnímu zdobení již čtvrtým 
rokem pomáhá i Místní knihovna spo-
lečně s dětmi ze školní družiny. 

Prostranství před obecním úřadem 
bylo opět ověšeno barevnými vajíčky z 

papíru a nechyběly ani pentle. Hlavní 
zdobení pak bylo připraveno na sobo-
tu 24. března, kdy se od 14.00 hod za-
čali scházet rodiče i prarodiče s dět-
mi. Již tradičně byl přichystán stro-
mek, který mohli všichni přítomní oz-
dobit nejrůznějšími symboly jara a 
Velikonoc. 

Tak jako předchozí rok, i letos měly 
děti ze školní družiny připravené ta-
neční vystoupení, které mělo velký 
úspěch u všech přítomných diváků. 

Simona Jelénková



ZPRAVODA J str. 8

Úvahy, aktuality a připomínky

Tradiční výstava vín

Tradiční výstava vín v Pasohlávkách je obvykle spjata se 
svátkem Josefa, proto se ta letošní konala v sobotu 17. břez-
na. Košt se již tradičně těšil velké návštěvnosti nejen míst-
ních občanů, ale i těch přespolních. 

V nabídce bylo letos bezmála čtyři sta vzorků bílých, čer-
vených a růžových vín. Plody své práce zde prezentovali ne-
jen místní vinaři, ale i ti z  blízkého okolí. Z  nich pak byli 
v jednotlivých kategoriích vybráni a vyhlášeni šampioni vý-
stavy.

Bílá vína: 

Konýček Lubomír, Brod nad Dyjí 
Tramín červený PS 19,3

Červená vína: 

Binder Ivan, Pasohlávky
Modrý portugal 19,2

Rosé vína: 

Šnepfenberg Stanislav, Pasohlávky
Rosé Zweigeltrebe 19,2

Ročníková vína:

Kincl a syn, Miroslav
Sauvignon VH 2011 19,2

Procházka Jan, Mikulov
Zweigeltrebe PS 2016 19,2

Cenu starostky obce za nejlepší kolekci místního vinaře 
získal pan Ivan Binder, který měl průměrné hodnocení 18,9 
bodu (6 vzorků). 

Atmosféru pravého koštu pak dokreslovala Cimbálová 
muzika z Mistřína, která hrála nejen k poslechu, ale i k tan-
ci a zpěvu.

Simona Jelénko vá



ZPRAVODA J str. 9

Dětský karneval
Děti v kostýmech rozličných zvířat, pirátů, akčních hrdi-

nů, princezen a dalších pohádkových postav, zaplnily v ne-
děli 8. dubna kulturní sál. Konal se zde totiž dětský karne-
val. Spokojenost, smích a šťastné úsměvy dětí jsou největší 
odměnou nejen pro rodiče, ale i pro organizátory této akce.

Několik let karneval organizovala slečna Iveta Žaludková. 
Letos pro nedostatek času i změnu bydliště pomyslný štafe-
tový kolík předala Věře Strouhalové, která o pomoc s orga-
nizací a přípravou programu požádala paní Kratochvílovou 
a paní Žaludkovou. Paní knihovnice a paní vychovatel-
ka, začaly s úsměvem spřádat plány, jak by se nejrůznější-
mi pohybovými hrami, soutěžemi a trochou tance trefi ly do 
vkusu dětské drobotiny.  Řekly si: „Musíme děti zabavit, aby 
se karnevalové radovánky nezúžily jen do klouzání a běhá-
ní po parketu.“  A tak začalo plánování pasohlávského kar-
nevalu pro děti.

Ovšem k  takové akci nepatří jen skotačení na parke-
tu, důležitá je také veselá výzdoba. Děti ze školní druži-
ny s paní vychovatelkou a paní knihovnicí vyráběly spous-
tu pestrobarevných dekorací a v  pátek před karnevalem 
se všichni vydali vyzdobit sál. Na pomoc jim přišla i paní 
Simona Fialová, Mirka Mikulášková, Romana Pinkavová, 
Mirka Rujzlová, Věra Strouhalová, pan Fiala a s pumpičkou 
na nafukování balónků přispěchala také Sofi nka Sirbová. 
No, a to by nebyl karneval, aby nebylo i něco dobrého na 
zub a malý dáreček k tomu. Každý „malý návštěvník“ dostal 
na začátku karnevalu balíček plný pamlsků (pitíčko, ovoc-
nou kapsičku, croissant, oreo sušenky). Pro soutěživé děti 
byla připravena krabice plná sladkostí. Krásné dárečky na-
koupila paní Věrka Strouhalová, která také pro děti připra-

vila balíčky. A komu vyschlo v krku, mohl se osvěžit čajem 
nebo sladkým dětským punčem. 

Vše bylo připraveno a karneval mohl být v neděli zahá-
jen. Dětské radovánky se rozjely v  plném proudu. Masky, 
které si děti samy připravily, nebo jim je maminky a babič-
ky po večerech zhotovily, byly moc hezké. Vybrat tu nejlep-
ší masku by bylo velice obtížné. Proto bylo oceněno každé 
„maskované“ dítě malým dárečkem ve formě medailí, po-
kladniček a barevných kříd.

Jen pro představu, každý, kdo se zapojí do přípravy tako-
véto akce, musí počítat s tím, že tomu věnuje veškerý volný 
čas. Projezdí nějaký ten kilometr navíc, hlídá letákové akce, 
aby pamlsků bylo co nejvíce a dárečky byly co nejhezčí. Pro 
příští rok dáváme možnost všem maminkám, které by chtě-
ly karneval pro děti zatraktivnit svými nápady, aby se obrá-
tily na předsedkyni kulturní komise, která jim umožní své 
nápady zrealizovat a předá jim pomyslný karnevalový šta-
fetový kolík.

Děkujeme všem maminkám, které do soutěže „PIZZO-
BRANÍ“ přinesly domácí pizzu. První místo obsadila paní 
Jurdáková, druhé místo patřilo paní Máškové a třetí paní 
Krejčiříkové. Výherkyně obdržely dárkové poukazy na piz-
zu do Kometa baru.

Poděkování za podporu karnevalu patří Obci Pasohlávky, 
panu Tomáši Ingrovi, paní Aleně Mandákové, Miroslavu 
Kratochvílovi, panu Fialovi, paní Simoně Fialové, Blance 
Kadlíčkové, Aleně Kratochvílové, Mirce Mikuláškové, 
Romaně Pinkavové, Mirce Rujzlové, Věře Strouhalové, 
Lence Žaludkové, Terezce Žaludkové, Sofi nce Sirbové a dě-
tem ze školní družiny. 

Alena Kratochvílová                                                               
jménem organizátorů dětského karnevalu



ZPRAVODA J str. 10



ZPRAVODA J str. 11

Pasohlávská rekreační s. r. o.  Vás všechny co nejsrdečněji 
zve na blížící se akce, které jsou již za dveřmi 😊 Časový 
harmonogram obdržíte do schránek vždy s  dostatečným 
předstihem ke konkrétní akci.

Žádáme občany Pasohlávek, kteří mají platné kartičky do 
ATC Merkur pro rok 2018 (a tím zajištěný bezproblémový 
vstup na Zahájení sezóny), aby se s  kartičkou dostavili 
do bílé buňky před hlavní recepcí, kde bude připraven 
pro každého občana Pasohlávek náramek, který ho bude 
opravňovat k volnému pohybu na Zahájení sezony 2018, a to 

po celou dobu konání akce. Pozor, náramek lze vyzvednout 
až v den akce, tedy 11. 5. – 12. 5. 2018.

V termínu od 8. 6. - 10. 6. 2018 se můžete těšit na Festival 
Radosti a Života pod Pálavou 2018. Vstup na festival je 
zpoplatněn. V případě, že si budete chtít užít jiných aktivit 
v kempu a nebudete se chtít zúčastnit festivalu, platí volný 
vstup na permanentku.

Pozvěte rodinu, přátele, kamarády a přijďte si s námi užít 
skvělý víkend 😊 My se na Vás těšíme!

Lenka a Marcela

ATC Merkur Pasohlávky
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Obec Pasohlávky všechny srdečně zve na 

DĚTSKÝ DEN
který proběhne v sobotu

2. června 2018 
u kabin fotbalového hřiště

od 9.00 hod. 

Pro děti bude připravena 
spousta soutěžních disciplín 
a nebude chybět ani 
doprovodný program.

Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky všechny srdečně zve 
na soutěž v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE PASOHLÁVKY
která se uskuteční na místním hřiš   

v sobotu 2. června 2018 od 13.00 hod.
Těší se pořadatelé.

Pozvánky Společenská kronika

Jubilanti březen
Brigita Ferbyová 79 let
Ladislav Mikulášek 68 let

Jubilanti duben
Anna Minaříková 90 let
Helena Karvaiová 84 let
Božena Suchánková 80 let
Alfred Ferby 79 let
Zbyněk Hájek 71 let
Vojtěška Mikulášková 67 let
Jiřina Chludilová 66 let
Jiří Slabý 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 zpravo-
daje, může se podepsat na OÚ. Děku-
jeme za pochopení. 

Narození

�   Dne 3. března 2018 se manželům 
Marii a Jiřímu Husákovým narodila 
trojčátka Klára, Terezie a Markéta. 

�   Dne 12. března 2018 se manželům 
Janě a Štefanovi Jurikovým narodila 
dcera Natálie. 

Rodičům i prarodičům blahopřeje-
me.

Upozornění: Kdo z  rodičů právě 
narozených dětí se přeje mít „vítá-
ní“, nechť to přijde oznámit na Obec-
ní úřad Pasohlávky. 

Svatby

�  Dne 24. února 2018 obnovili svůj 
sňatek manželé Alžběta a Jan Krej-
čiříkovi, a to před zástupci Obce 
Pasohlávky.

Srdečně blahopřejeme k  50. výročí 
uzavření jejich sňatku a přejeme hodně 
radosti a spokojenosti do dalších spo-
lečných let.

Nezapomeňte, 
že druhou květnovou neděli

slaví svátek 
všechny maminky.
Proto si vzpomeňte 

i na tu svoji
a obdarujte ji,

ať už dárečkem 
nebo obje  m.


