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Pasohlávky v obrazech

Už to vypadalo, že koncem března k nám opravdu 
přišlo to pravé jaro. Sluníčko hřálo a někteří odváž-
livci už dokonce chodili po venku pouze v kraťasech. 
Pak ale nastal duben a s ním nastalo to pravé „aprí-
lové počasí“. Někdy se střídají slunečné a  teplé dny 

s těmi chladnými, kdy dokonce sněží. A někdy se tyto 
výkyvy počasí objevují i během jednoho dne. Ani tyto 
výkyvy počasí však neodradili našeho tradičního 
„posla jara“, tedy čápa, který letos dorazil prvního 
dubna.



Co je nového v obci:
Už koncem minulého roku byla 

dokončena akce s názvem „I/52 Paso‑
hlávky  – Úprava stykové křižovatky“ 
u Aqualandu Moravia. Na této akci se 
finančně podílely celkem tři strany: 
Obec Pasohlávky, Hotel Termal 
Mušov, a. s. a Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Obec financovala úpravu místní 
komunikace do Pasohlávek a  stezku 
pro pěší a cyklisty. Ze svého rozpočtu 
na to vyhradila celkem 1.7 mil. korun. 
Dále byl vybudován odbočovací pruh 
k Hotelu Termal Mušov, sjezd k Čistírně 
odpadních vod Pasohlávky, přechod 
pro chodce a také chodníky a přeložka 
veřejného osvětlení.

Během února byla u  garáží údržby 
obce nově vydlážděna plocha pro umís‑
tění kontejnerů na směsný a  tříděný 
odpad. Také byla zakoupena plechová 
bouda, která bude sloužit jako skladiště. 
Celková investice byla zhruba dvě stě 
tisíc korun.

V  sousedství části „Pasohlávky  – 
východ“ bude během tohoto roku vybu‑
dováno „Lokální biocentrum (LBC) 
Vrbiny“. Akce začala v  březnu kácením 
stromů a  náletových dřevin. Zároveň 
odsud bylo vyvezeno několik kontejnerů 
s  odpadem. Výsadba nových stromů 
a keřů začne na podzim, a to z důvodu 
lepšího uchycení v  půdě. Celá akce je 
hrazena z dotace Ministerstva životního 
prostředí, a to částkou 3.200.000 Kč.

Upozornění:
Rádi bychom upozornili rodiče, 

aby dohlíželi na své děti a  poučili je, 
jak se chovat při pobytu na veřejných 
prostranstvích a  dětských hřištích 
naší obce. Dochází zde čím dál častěji 
k ničení veřejné zeleně a dalšímu van‑
dalismu a nepořádku (viz foto).

Také upozorňujeme na platnost 
Obecně závazné vyhlášky č.  1/2015 
O omezení hlučných činností, kterou se 
zakazují činnosti, jež by svou hlučností 
mohly narušit veřejný pořádek, občan‑
ské soužití  apod., a  to v  době nočního 
klidu (od 22.00 do 6.00 hod.), o nedělích, 
státních svátcích a  státem uznaných 
ostatních svátcích v době od 6.00 do 9.00 
hod. a v době od 11.00 do 22.00 hod.

Děkujeme za pochopení.
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Informace z obce
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Vážení občané,
Od roku 2020 došlo k zásadní změ‑

ně zákona o  místních poplatcích 
č.  565/1990 Sb. V  důsledku změny 
tohoto zákona došlo ke zrušení míst‑
ního poplatku z  ubytovací kapacity 
a místního poplatku z lázeňského nebo 
rekreačního pobytu. Tyto zrušené 
poplatky byly nahrazeny místním 
poplatkem z pobytu. Jeho předmětem 
není pouze úplatné ubytování, které je 
obecně realizované na základě smlouvy 
o  ubytování nebo na základě živnos‑
tenského oprávnění. Pod pojmem 
úplatného pobytu musíme rozumět 
jakýkoliv úplatný pobyt na území 
obce, který trvá nejvýše šedesát po 
sobě jdoucích kalendářních dnů 
u  jednoho poskytovatele úplatného 
pobytu (nejedná  ‑li se o výjimky upra‑
vené zákonem o místních poplatcích). 
Pro vznik poplatkové povinnosti pak 
není v tomto případě podstatné, zda je 
úplatný pobyt poskytován na základě 
smlouvy o ubytování, smlouvy nájemní 
nebo jiné. Stejně tak není důležité, 
zda je pobyt poskytován v  oficiálním 
ubytovacím zařízení nebo v  prosto‑
rách, které k  tomu nejsou primárně 
určeny, tj, např.  maringotky a  chatky 
na zahradách. Jednoduše řečeno platí, 

že kdo poskytuje ubytování za úplatu, 
je povinen odvádět poplatek z pobytu, 
ať už má oficiální ubytování nebo ne.

Není v  silách obce, aby zjišťovala, 
kdo takovou službu na jejím území 
poskytuje či nikoliv, situace se zde 
mění každým rokem. Ze zákona má 
oznamovací povinnost každý občan, 
pokud u něj taková skutečnost nasta‑
ne. Je však možné, na základě jistých 
skutečností, nechat aktivitu, která 
může naznačovat, že se taková služba 
v  obci poskytuje, prověřit odpověd‑
nými orgány, jako jsou živnostenský 
úřad, stavební úřad, případně požádat 
o součinnost Policii ČR. Proto jsme se 
rozhodli, že následně všichni občané 
obdrží do svých poštovních schrá‑
nek informaci k  této povinnosti blíže 
popsanou, aby se v  dané povinnosti 
lépe zorientovali. Koho se to netýká, 
není nutné na to nějak reagovat.

Odpady v obci:
Aktuálně již obec dokončila potřeb‑

né kroky k  tomu, aby z  veřejných 
prostor obce byly staženy kontejne‑
ry na odpad. Jak jsme informovali již 
v minulosti, obec k  tomuto kroku při‑
stupuje z  důvodu lepší kontroly nad 
množstvím vyprodukovaného odpadu, 

který se z  obce vyváží. Každá domác‑
nost by od teď měla mít vlastní nádoby 
na odpad, stejně tak i  všichni podni‑
katelé, kteří navíc musí uzavřít vlastní 
smlouvu s  odpadovou společností. 
Tímto krokem bude v  obci, a  také ve 
společnosti STKO,  s.  r.  o., lepší kon‑
trola o  skutečném množství vývozů 
nádob a množství odpadu, a od koho. 
Očekáváme, že se v obci sníží množství 
odpadu, který se u  nás vyprodukuje, 
a to už z toho důvodu, že nám neznámí 
nebudou do veřejných nádob ukládat 
svůj odpad. Na základě tohoto, obec 
hromadně objednala popelnice pro 
občany, kteří se přihlásili. Nyní jsou 
již očipované a označené, a připrave‑
né k  tomu, abyste si je vyzvedli. Rada 
obce navíc na svém zasedání schválila 
odprodej popelnic občanům se slevou, 
a to v ceně bez DPH, tj. 860 Kč/ks. Tím‑
to Vás vyzýváme, abyste si na obecním 
úřadu dohodli vyzvednutí popelnic, 
případně jejich doručení do domác‑
nosti po jejich zaplacení. Děkujeme, že 
Vám není lhostejné, co se u nás v obci 
v oblasti odpadu děje, a že společnými 
silami vyřešíme tuto problematiku. Jde 
především o naše společné finance.

Martina Dominová
Starostka obce

Okénko starostky

Z historie naší obce
V jarních měsících Obec Pasohlávky 

každoročně přijímá sezónní pracov‑
níky na úklid veřejného prostranství. 
Mezi jejich pracovní náplň patří hlav‑
ně sečení trávy, zalévání zeleně, zame‑
tání chodníků a dalších veřejných míst, 
zkrátka udržování obce v  reprezenta‑
tivním vzhledu nejen pro její návštěv‑
níky, ale především pro její občany. 
Pojďme si prostřednictvím zápisků 
z Pamětní knihy, kterou v letech 1950‑
1964 sepsal pan Václav Mikulášek, při‑
pomenout, jaký byl vzhled a  úprava 
obce v době po skončení druhé světo‑
vé války.

Zápis knihy (bez gramatických úprav):

„Vzhled a úprava obce:
Zničení 169 domů úplně a  poško-

zením zbývajících ostatních změnil se 
někdejší vzhled Pasohlávek k nepoznání. 
Ve větší části obce stojí ojediněle obýva-
né trosky budov, mezi nimiž na širokých 
mezerách po špatném uklizení a  srov-
nání zbytku zničených domů, plevelem 

zarůstají kupy přebraných špatných 
cihel a  podobného rumiska, které při 
prováděné bouračce nebylo odklizeno. 
Nevzhlednost tímto nešvarem zavini-
ly orgány, jež měli provésti odklizovací 
práce, pak těmi kdož na stavby v Paso-
hlávkách i do jiných obcí odváželi srov-
nané cihly, že třetí díl špatnějších cihel 
vyházeli. V  dnešní době Pasohlávky 
nemají dost pracovních sil k  obdělá-
ní pozemků a  nemohou sami po dru-
hých dělat nápravu. Jistě i oni rádi měli 
by svou obec v  lepším vzhledu. Bylo 
by však na místě by snažili se upraviti 
špatný vzhled své obce.

Jen část obce zachovalejší při pří-
chodu do Pasohlávek od státní silni-
ce má lepší již vzhled, jsou tam posta-
vené 2 novostavby a  několik domů již 
opraveno, dále na návsi kolem kostela, 
fary, školy a tělocvičny bylo prostranství 
kolem těchto budov upraveno svazem 
české mládeže, brigádou její a odvozem 
rumiska povozy jednotného zeměděl-
ského družstva. V této části obce 6 novo-
staveb zpestřuje vzhled, a ještě ubohost 

ostatních domů není tak výrazná. Dále 
však zahlédnete ještě dvě novostavby 
a  všechny ostatní domy neopravené 
podobající se spíše zříceninám, ale lidé 
v nich bydlící doufají, že i pro ně bude 
vybudováno lepší bydlení a bezpečnější.

Vzpomínkové místo:
V  této části obce nalézá se sta-

rý hřbitov, na kterém Němci postavili 
v r. 1920 obětem I. světové války 1914-
18 pomník, po osvobození Pasohlávek 
rudou armádou v r. 1945 bylo 27 pad-
lých osvoboditelů Pasohlávek dočasně 
pochováno před tímto pomníkem. Pro-
stranství jejich odpočinku zde i po pře-
vežení je udržováno a čištěno a u sym-
bolu hrobu vprostřed toho místa občané 
Pasohlávek vzpomínají při slavnostech 
obětí osvoboditelů Pasohlávek.

Zásluhu o  to, že toto pietní místo je 
opravováno má paní Vilémina Hrdlič-
ková, jejíž méně zdravý stav dovoluje jí 
věnovati se těmto pracím, mimo její čin-
nosti ve straně.“

Simona Jelénková
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„Ó baso, smiluj se nad místními ženami, 
zajdi se podívat do našeho obchodu,  
platíme stále maximálními cenami, 
nebo jezdíme nakupovat do Brodu.

Vyřiď od nás Klausovi v Praze, 
že už nás to nebaví více, 
že je u nás čím dál víc draze, 
ať si nebere vzor v Americe.

Zajdi do parlamentu, ty to svedeš hravě, 
promluv si tam s pány poslanci, 
řekni jim, že tu čekáme na Moravě, 
kdy už se domluví Češi a Slováci. 

Obecnímu úřadu přejeme peněz hodně, 
ale podle slov ministra Klause, 
musí hospodařit skromně 
a s přídělem financí nesmí si dělat iluse.

Nač si lhát, přišly by určitě vhod 
a také docela jistě, 
na čističku odpadních vod 
i na zbudování místního parkoviště.

Přáli bychom si, abychom žili v obci jako v ráji, 
abychom nežili jen tak nadarmo, 
zásluhou Úradníkové se můžeme těšit místnímu Zpravodaji, 
který informuje občany a obdrží ho zadarmo. 

Personálu v hospodě vyřiď naše díky, 
zvěřinové hody, čínská kuchyně je víc než zlato, 
potěší určitě všechny zákazníky, 
i když zůstanou švorc, stojí to za to. 

Baso, víme, že každý Ti hned všechno poví, 
dozvíš se kdejaký ten klep,  
určitě ale nevíš o Michalu Kadlíčkovi a Uherkovi, 
že nechali málem Novákovi vyhořet sklep.

Helena Brabcová byla přítomna, bohudíky, 
i Jolana, musí být všude, všetečky, 
 

křičely „Hoří!“, aniž by zavolaly požárníky, 
Květoš a Novák však seděli u bečky. 

Baso, nediv se, že hodně občané u nás pijí,  
těžko se vyčíslí pijanů škoda, 
to asi patří také k ekologii, 
když moc se zachloruje naše voda.

Dohlídni baso na Dubše, Sedláka a Kraťase Miry, 
po celé vesnici se totiž říká, 
že v hospodě škubou se, jsou na nich samé díry 
a ženy nestačí kupovat trika. 

Upozorni naše občany ve vší pokoře, 
že kdo chce, může se chodit dívat, 
jak Božka Vršková učí na dvoře, 
svého psa podle sebe zpívat. 

Danu Pinkavovou nauč pořádně počítat,  
nebo stát přivede úplně na mizinu, 
to se totiž jenom jí může stát, 
že v Brně má jen na dva litry benzínu.

Ó baso, snad jen Ty to můžeš chápat, 
jen Ty víš, co se všechno může stát, 
když dostane Kačicová geniální nápad, 
že bude sama kamna vymetat.

Prosím, dej jí vnuknutí, budiž Ti za to dík, 
snad dá alespoň na Tvoje slova, 
řekni jí, že rozhodně je lepší jeden kominík,  
než jedna parádně zlomená noha.

Baso, šetrně sděl Novákové tak, aby neměla zlost, 
Ty jsi jediná, jinak si nemáme postěžovat komu, 
ať nechá si řádně vyšetřit sedlivost 
a z flámu ať vrací se zavčas domů.

Ó baso, naposled ještě prosíme všichni Tebe, 
ať na schůzích obce skončí už různé trapasy, 
ať všichni se starostou pro blaho nás všech spolupracují 
a vesnice naše ať roste do krásy! 

Simona Jelénková

30 let zpravodaje
Rok 2021 je pro Pasohlávký obecní 

zpravodaj jubilejní. Je to rok, kdy míst‑
ní „plátek“ vychází již třicet let. Proto 
jsme připravili tuto novou rubriku, kde 
představíme dosavadní činnost tohoto 
časopisu.

Tentokrát se zaměříme na obsah dosa‑
vadních zpravodajů. Vypisovat všechny 
rubriky v jednotlivých ročnících by zabra‑
lo spoustu místa, a proto pojďme obsah 
časopisu shrnout obecně. Počáteční roč‑
níky zpravodaje neměly členění na pra‑
videlné rubriky, ty se začaly objevovat 
až později. Existovala však témata, která 
se v  periodiku objevovala velmi často. 
Jedním takovým bylo informování obča‑
nů o  činnosti zastupitelstva obce. Dále 
jsme se mohli dočíst o historii naší obce, 
o  činnosti místních i  kulturních spolků 
a organizací, o činnosti politických stran 
i  podnikatelských subjektů. Nechyběly 
ani informace z místní školy a knihovny. 
Pro zpestření obsahu byly zařazeny i  pra‑
nostiky, koutek humoru, tradiční recepty, 

citáty a  myšlenky moudrých, křížovky 
a  hlavolamy a  mnoho dalších zajíma‑
vostí. A  také se pravidelně zveřejňovaly 
pozvánky na společenské akce. Dá se říci, 
že obsahově se i současný zpravodaj sho‑
duje s  těmi z  předešlých ročníků. Jedi‑
ná rubrika, která byla v plátku od svého 
počátku a  nikdy nezměnila svůj název, 
je rubrika „Společenská kronika“, kde se 
dovídáme o místních jubilantech, o nově 
narozených občáncích, ale i o občanech, 
kteří nás už bohužel navždy opustili.

Současný zpravodaj si svou podobu 
a  členění do pravidelných rubrik udr‑
žuje od roku 2017. Tyto rubriky jsou: 
Pasohlávky v  obrazech, OÚ informuje 
+ Okénko starostky, Mateřská a základ‑
ní škola, Místní knihovna, ATC Merkur, 
Pozvánky a Společenská kronika. Dal‑
ší rubriky za těch pět let změnily svůj 
obsah, či název jen nepatrně. Rubrika 
Kdysi a  dnes, aneb historická srovnání 
nás nejdříve seznamovala s  vybraný‑
mi místy v obci, jak vypadaly před lety 

a jak vypadají dnes. V roce 2018 se místa 
změnila na kulturní akce a  my si pro‑
střednictvím fotografií připomínali, jak 
se slavilo kdysi a jak v současnosti. Od 
roku 2019 je pak zveřejňována rubrika 
Z historie obce, kde se postupně sezna‑
mujeme se zápisy z kroniky pana Vác‑
lava Mikuláška, která vznikla po druhé 
světové válce. Nechybí ani rubrika Ze 
společenského života, která nahradila 
dřívější název Úvahy, aktuality a připo‑
mínky.

Nebýt koronavirové pandemie, zve‑
řejňovali bychom v  tomto čísle aktu‑
ální znění „Pochovávání basy“, která 
je tradiční součástí každé Masopustní 
zábavy. A jelikož se žádná taková letos 
konat nemohla, pojďme si připome‑
nou první otištěnou „basu“, která vyšla 
ve druhém čísle zpravodaje v  roce 
1992. Můžeme si tak porovnat, jak se 
u nás před třiceti lety žilo a co je spo‑
lečné i se současností.
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Ze společenského života
Velikonoce,  

aneb svátky jara
Tyto svátky jsou nejvýznamnějším 

svátkem křesťanství. Jejich datum se 
každý rok mění podle výpočtu, který je 
celkem složitý. Zohledňuje se zde přitom 
jarní rovnodennost, první jarní úplněk 
a data, která připadnou na neděle.

Již druhý rok se kvůli koronavirové 
pandemii a vládním nařízením, musely 
velikonoční oslavy obejít bez hromad‑
ného veselí a  společných rodinných 
oslav. To jediné asi mohlo kazit radost 
na tvářích žen, které naopak kvitovaly 
s  povděkem, že byly alespoň ušetře‑
ny každoročního „výprasku“. Konat se 
však nemohly ani veřejné velikonoční 
akce, jako je u  nás již tradiční Veliko‑
noční zdobení. A proto můžeme místo 
popisu akce věnovat pár slov povídání 
o těchto svátcích.

Velikonoční zvyky a symboly zná asi 
každý z nás. Málokdo však asi zná svá‑
teční kalendář, přesněji tedy poslední 
týden před samotným Velikonočním 
pondělkem. Poslední týden před Vel‑
kým pátkem se nazývá svatý, tichý 
nebo pašijový. Začíná květnou nedělí 
a končí Velikonocemi.
•  Květná neděle je poslední nedělí 

před Velikonocemi. Připomíná slavný 
vjezd Ježíše do Jeruzaléma a její jmé‑
no pochází od květů, jimiž bývají 
vyzdobeny kostely. Mají připomínat 
květy a palmové větve, kterými ho lidé 
při vjezdu do města nadšeně vítali.

•  Modré pondělí vyžadovalo klid 
a mlčenlivost.

•  Na Šedivé úterý se uklízelo a vyme‑
taly se pavučiny z koutů.

•  Škaredá nebo také sazometná 
středa připomíná Jidášovu zradu, 

tedy škaredý skutek. Sazometná 
proto, že se v  tento den také vyme‑
taly komíny.

•  Zelený čtvrtek připomíná poslední 
večeři Ježíše s apoštoly v Getsemanské 
zahradě. Pojmenování zřejmě pochá‑
zí z německého překladu Gründonne‑
rstag, které má však původ v  jiném 
slově než grün  – zelený. Původem je 
totiž slovo grienen – plakat. Ze zelené 
barvy ovšem vzešla řada lidových zvy‑
ků, jako např. pojídání zeleného jídla, 
aby byl člověk dlouho zdravý. Večer se 
naposledy rozeznívají kostelní zvony 
a utichají až do Velké noci.
 h  Zvony odletěly do Říma: Na Zelený 
čtvrtek po odeznění modlitby „Sláva 
na výsostech Bohu“ kostelní zvony 
umlkají. Podle oblíbené pověsti, 
známé v  celé Evropě, odlétají do 
Říma z  úcty k  zemřelému Kristu 
a  pro požehnání Svatého otce. Letí 
zcela tiše, první ty nejstarší, protože 
znají cestu a na konci ty malé, aby se 
neztratily. Pokud by některý zvon 

neodlétl, přineslo by to 
obci neštěstí. Když zvo‑
ny doletí, papež jim 
požehná za věrné služ‑
by církvi a  zvony letí 
zpět. Na Bílou sobotu 
po „Gloria“ se vrátí 
a  zvoní „Byl jsem tam! 
Byl jsem tam!“ Toto 
zvonění prý má kouzel‑
nou moc, když při něm 
hospodyně zamete 
dům, nebudou se 
v  něm držet švábi. 
Pokud se při něm člo‑
věk umyje, bude celý rok 
zdráv. Při zvonění se má 

také zatřást ovocnými stromy, aby se 
probudily a dobře plodily.

•  Velký pátek je připomínkou utrpení 
Ježíše a jeho oběti pro lidi. Velký se 
tomuto dnu říká pro zdůraznění 
jeho významu. V kostelích jsou prázd‑
né oltáře a zhasnuté svíce, proběhne 
obřad uctívání kříže. Lidé také věřili, 
že se v  tento den otevírá cesta 
k pokladům pod zemí. V  tento den 
se nesmělo pracovat na poli ani 
v sadu, ani prát prádlo.

• Bílá sobota je den bdění u Kristova 
hrobu, kdy se nekoná žádná mše. 
Název nese pravděpodobně podle 
bílých rouch, do kterých byli obléká‑
ni ti, kdo byli právě pokřtěni. V ten‑
to den bývalo zvykem uhasit doma 
všechna ohniště a zapálit je znovu až 
hořící třískou z ohniště, které požeh‑
nal kněz večer před kostelem. Bylo 
také potřeba uklidit  – vybílit  – celý 
dům a  napéct a  nasmažit všechno 
na sváteční nedělní stůl.

•  Neděle  – Boží hod velikonoční, 
aneb neděle zmrtvýchvstání, je den, 
kdy se hoduje a najíst by měl dostat 
i náhodný kolemjdoucí.

•  Velikonoční pondělí se nese ve 
znamení radosti ze vzkříšení. Je to 
den plný veselí a také lidových oby‑
čejů, jako je pomlázka.
Snad jsme vám tyto jarní svátky zase 

o  něco víc přiblížily a  třeba se někdo 
dozvěděl i  něco, co dosud netušil. 
Doufejme, že příští rok už se život vrá‑
tí do běžných kolejí a my zase budeme 
moci slavit i Velikonoce v kruhu rodin‑
ném a s přáteli.

Simona Jelénková
(Zdroj: Kreativ č. 3-4, rok 2016: Velikonoce 

– malý Velký průvodce jarními svátky)

Pokračování ze str. 6.
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Jaro, vítej do vsi!
Každý rok naše knihovna a  žáci ze 

školní družiny vynášeli Moranu ze vsi, 
aby se rozloučili s paní Zimou, která nás 
nikdy nepřestane udivovat a vše přikry‑
je bílou peřinou z vloček, které se třpytí, 
ale studí. Paní Zima vládne v jednom ze 
čtyř ročních období. Po zimě přichází 
jaro, které vítáme vždy 21. března. Covi‑
dová opatření, která ochromila chod 

našich životů, nám již druhým rokem 
znemožňuje tuto tradici zachovávat. 
Proto se skřítek Knihovníček rozhodl 
vymyslet jiný způsob, jak přivítat jaro. 
Jak to udělal? Prostřednictvím e ‑mai‑
lu Turistického informačního centra 
požádal děti, aby si vyšly na procházku 
k jezeru. Podmínkou bylo vzít si s sebou 
křídy, kterými pokreslí celou promená‑
du kytičkami a  tím vznikne rozkvetlá 
zahrada, protože:

„Jaro je sluníčko, co ťuká nám na 
vrátka, voňavé kytičky a  žlutá kuřát-
ka. Jaro je posel štěstí a tepla, stříbrná 
studánka lásky a světla. Jaro jsou ptá-
ci, co nad hlavou zpívají, hřejivé slunce 
a všichni ho vítají.“

Alena Kratochvílová
knihovnice

Místní knihovna
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Velikonoční soutěž
Pár dnů před Velikonocemi pro‑

běhla v  naší obci výtvarná soutěž, do 
které se mohly zapojit všechny děti 
a vyhrát sladkou odměnu. Velikonoč‑
ní tvoření vyhlásil skřítek Knihovní‑
ček na facebookovém profilu „Halooo 

Pasohlávky“. Zde také byly zveřejněny 
fotografie výtvorů jednotlivých dětí 
a  později i  děti samotné se sladkou 
odměnou.

Touto cestou bych ráda poděko‑
vala všem dětem, které se do soutěže 
zapojily a  také jejich rodičům. Vese‑
lé jarní výtvory byly příjemným zpes‑
třením. Děkuji tedy sourozencům 

Hanáčkovým, Trojkovým, Neumanno‑
vým a  Galiovým. Speciální díky patří 
panu Krejčiříkovi, který ukázal všem 
dospělákům v  Pasohlávkách, že i  oni 
se mohou do těchto soutěží zapojit.

Alena Kratochvílová
knihovnice
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Inzerce

„Letní brigáda 
v Kempu u Jezera“

Nabízíme možnost brigády 
v našem rodinném Kempu 

u Jezera ‑ vedle ATC Merkur. 
Jedná se o denní úklid  

v nových sociálních zařízeních 
a mobilních domcích v měsících 

červen ‑ září. Vhodné pro  
důchodkyně nebo ženy  
na mateřské dovolené. 

Zájemci kontaktujte  
p. Zedníčka na tel. 602 729 777 

nebo osobně přímo  
v Kempu u Jezera.

Jubilanti březen
Brigita Ferbyová 82 let
Ladislav Mikulášek 71 let
Ludmila Zelenáková 62 let
Růžena Jelénková 62 let

Jubilanti duben
Helena Karvaiová 87 let
Božena Suchánková 83 let
Alfred Ferby 82 lat
Zbyněk Hájek 74 let
Vojtěška Mikulášková 70 let
Jiřina Chludilová 69 let
Jiří Slabý 67 let
Zdeněk Suchánek 61 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.

Narození:
Dne 19. února 2021  
se Lucii Suchánkové a Vítu Sýkorovi 
narodila dcera Anita Marie.

Dne 3. března 2021 
se Zuzaně Urbánkové a Svatoplukovi 
Svobodovi narodil syn Štěpán. 

Dne 9. března 2021 
se Zdeňce Heroschové a Miroslavu 
Švarnému narodila dcera Isabella.

Dne 16. března 2021 
se Petrovi Brveníkovi a Pavle 
Rakovské narodila dcera Elena.

Rodičům i prarodičům  
blahopřejeme. 

 Společenská kronika


