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ZPRAVODA J str. 2

Pasohlávky v obrazech

Letošní jaro přicházelo opravdu velmi opatrně. 
Ani během května teploty často nepřesáhly dvacet 
stupňů celsia, na což jsme z minulých let nebyli pří-
liš zvyklí. Příroda si však dokázala poradit a začala 
se probouzet podle plánu. Čáp opět brázdí nebe nad 
Pasohlávkami, stejně tak i  okolní pole, žáby se od 

místních rybníků ozývají čím dál častěji a  hlasitěji 
a  na slunečních paprscích se vyhřívá dokonce i  žel-
va. S příchodem června k nám dorazily i vyšší teploty, 
které atakují třicítky, a tak můžeme věřit, že léto bude 
opět tak slunečné, stejně jako v předchozích letech.



Co je nového v obci:
Na jaře, letos konkrétně od května, 

byli opět přijati sezónní pracovníci, kteří 
mají na starosti údržbu obce a  její 
vzhled. Nového kabátu za cenu 
14.200 Kč se dočkala i  autobusová 
zastávka. Navíc se zde letos otevírá 
i nová letní kavárnička, o jejímž provozu 
zjistíte více na dalších stránkách tohoto 
výtisku. Další novinkou zastávky je nový 
knižní koutek, který zde zřídila místní 
knihovnice paní Kratochvílová, jež sem 
umístila vyřazení knihy z knihovny, aby 
si jimi mohli zájemci krátit čas při čekání 
na autobus nebo přímo při cestování.

Z jednání 
zastupitelstva obce:
V  úterý sedmadvacátého dubna 

se konalo další jednání zastupitelstva 
obce, opět v kulturním domě, vzhledem 
k  aktuálním hygienickým opatřením. 
Během více jak pětihodinového jedná
ní zastupitelé probrali celkem šestnáct 
bodů. Mimo jiné schválili uzavření všech 
čtyřiadvaceti kupních smluv se zájemci 
o koupi obecního stavebního pozemku, 
kteří uspěli v první etapě prodeje těchto 
pozemků v části „Pasohlávky – východ“. 
Následně schválili zveřejnění záměru 
obce zabývající se prodejem zbývajících 
osmi stavebních pozemků. Podmínky 
tohoto záměru jsou stejné, jako v  prv
ní etapě, přednost tedy budou mít opět 
zájemci se vztahem k  naší obci. Dále 
zastupitelé odsouhlasili dlouho projed
návanou směnu pozemků v kempu ATC 

Merkur mezi obcí a soukromými podni
kateli v kempu. Obec směnila zastavěné 
pozemky o  celkové výměře 734 m2 za 
plochu zeleně, pláže a  pozemku, který 
je v územním plánu určen k zastavění. 
Obec ke směněným pozemkům navíc 
získá ještě doplatek ve výši téměř dvou 
milionů korun. Dále se schválil prodej 
pozemku místnímu občanovi přímo 
v obci o výměře 36 m2 za cenu 500 Kč/
m2, stejně jako tomu bylo při nedáv
ném prodeji pozemků ve stejné lokalitě. 
Naopak se zamítl záměr prodeje plochy 
parkoviště u Aqualandu Moravia. Stejně 
tak neprošla žádost soukromého pod
nikatele na prodej části pozemku před 
hlavní recepcí kempu ATC Merkur na 
výstavbu půjčovny kol. Bylo však dopo
ručeno, aby tuto stavbu vybudovala spo
lečnost Pasohlávská rekreační,  s.  r.  o. 
a  podnikateli ji dala do dlouhodobého 
pronájmu. Zastupitelé také přijali nové 

znění Obecně závazné vyhlášky obce 
Pasohlávky č. 2/2021, o místním poplat
ku, které se muselo uvést do souladu 
s novelou zákona o místních poplatcích. 
Pro místní poskytovatele ubytovacích 
služeb je asi tím nejzásadnějším sděle
ním ve vyhlášce to, že splatnost poplat
ku z pobytu je určena dle čl. 7 měsíčně 
do 10. dne měsíce. Také bylo vyhověno 
žádostem o dotaci z rozpočtu obce pro 
rok 2021. Myslivecký spolek Pasohlávky 
získal dotaci ve výši šedesát tisíc korun 
a TJ Zetor Pasohlávky ve výši devadesát 
tisíc korun. Schválil se také ceník stoč
ného pro rok 2021, a  to následovně: 
od ledna do konce března 2021 ve výši 
28 Kč/m3 s DPH a od 1. dubna do pro
since 2021 ve výši 30 Kč/m3 s DPH.

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

Simona Jelénková

V sobotu pátého června se v naší obci 
už poněkolikáté konala hasičská soutěž 
O Putovní pohár Obce Pasohlávky. A že 
hasičský sport má u  nás dlouholetou 
tradici, je patrné i ze zápisků z Pamět
ní knihy, kterou v  letech 1950  – 1964 
sepsal pan Václav Mikulášek.

Zápis knihy (bez gramatických úprav):
Bezpečnost:
Obec Pasohlávky podléhá okrsku 

stráže národní bezpečnosti v  Mušově. 
Na požární bezpečnost občanstva již 
r. 1945 ustavil se zde sbor dobrovolných 
hasičů z místních občanů, který měl již 
na konci r. 1945 28 členů.

Sbor dobrovolných hasičů:
Velitel tohoto sboru spolu s  členem 

sboru národní bezpečnosti konají pra-

videlně nařízené prohlídky komínu 
a  všech závad, jež by mohli zavinit 
vypuknutí požáru.

Prvním starostou sboru zvolen Nohel 
Antonín a velitel Čech Leopold. V r. 1948 
byla sboru slavnostně předána, po gene-
rální opravě, motorová stříkačka k užívá-
ní. Je to stříkačka někdejšího německého 
sboru D. H. v  Pasohlávkách, která byla 
za války poškozena. Téhož roku zakoupil 
sbor 260 m hadic k stříkačce.

V  r.  1949 zvolen starostou sboru 
Mánek Alois a  velitel Janoušek Jaro-
slav. V tomto roce pořádal sbor místní 
dožínkovou slavnost.

V r. 1950 zvolen starostou sboru Čech 
Leopold a  velitel zůstal Janoušek Jaro-
slav. Sbor pořádá pravidelně povinné 

své cvičení, aby v  případě 
potřeby byl schopen při-
spěti občanům ku pomo-
ci. Při různých potřebách 
v  okolí k  zesílení bezpeč-
nostních opatření, nastu-
puje vykázanou službu.

Samaritánská služba:
Při sboru je utvoře-

na samaritánská služ-
ba a  vycvičena pro první 
pomoc v  úrazech  apod. 
Jest vybavena sice v nedostatečné potře-
bě potřebnými pomocnými prostřed-
ky, přesto však první pomoc občanům 
v  různých potřebách první pomoci 
mohli by členové tito poskytnout.

Simona Jelénková
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Informace z obce

Z historie naší obce
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Místní knihovna

30 let zpravodaje

Den matek, Den otců
Den matek je den, kdy se vzdá

vá pocta matkám a  mateřství. Slaví 
se v  různé dny na mnoha místech po 
celém světě a  vychází z  různých tra
dic. V Česku se slaví druhou květnovou 
neděli. V  tento den dávají děti svým 
maminkám květiny či jiné dárky, větši
nou vlastnoručně vyrobené.

Obdobou svátku matek je Den otců. 
Jedná se o svátek na počest otců, osla
vující otcovství, vztah otce k dítěti a roli 
otců ve společnosti. V  mnoha zemích 
včetně České republiky se slaví třetí 
neděli v  červnu. V  České republice se 
tento svátek slaví dosud jen ojediněle 
a to od roku 2007.

V  naší knihovně každoročně děti 
pro své milované maminky a  tatínky 
vyráběly dárečky, tato krásná setkání 

nám však přerušila koronavirová opat
ření. Bylo tedy potřeba najít jiný způ
sob, jak v  tvoření nadále pokračovat. 
Skřítek Knihovníček se proto rozhodl, 
že vyrábět se bude, a to i mimo knihovnu. 
Připravil si pro děti šablony přáníček 
pro maminky i  tatínky. Šablony byly 
umístěny na facebooku „HALOoóó 
PASOHLÁVKY“, nebo vytištěné a  při
pravené k  vyzvednutí na nástěnce 
u místní knihovny.

Ráda bych touto cestou poděkovala 
Vojtěšce Krýslové a  jejím dětem, které 
své výrobky vystavily na „HALOoóó 
PASOHLÁVKY“. V  budoucnu, to tímto 
způsobem mohou udělat i ostatní, kte
ří doma tvoří. Jistě tím potěšíte nejen 
skřítka Knihovníčka, ale i  všechny 
občany v naší vesnici.

Alena Kratochvílová,
knihovnice

Knižní koutek
Vážení a  milí čtenáři, jak jste si již 

jistě povšimli, na místní autobuso
vé zastávce byl zřízen „knižní koutek“. 
Tento koutek byl nápadem paní kni
hovnice, která vše zrealizovala za pod
pory obce Pasohlávky. Jedná se o pro
jekt napříč celou Českou republikou, 
kdy dostávají „šanci“ knihy, které již 
v knihovnách patří mezi vyřazené.

Každý z vás dá jistě za pravdu, že by 
byla obrovská škoda, kdyby se tyto knihy 
měly vyhodit či spálit. Proto je zde knižní 
koutek. Zde budou pravidelně doplňo
vány knihy z místní knihovny a vy, čtená
ři, si je, můžete vzít (později opět vrátit, 
umístit do jiného knižního koutku či do 
své knihovny) a vychutnat si je v pohodlí 
domova či na svých cestách.              

Alena Kratochvílová,
knihovnice

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 vydávání 
speciálních čísel. To úplně první vyšlo 
již ve třetím ročníku Pasohlávského 
obecního zpravodaje, tedy v roce 1994 
a  bylo to mimořádné volební číslo. 
V  něm byly představeny volební pro
gramy jednotlivých kandidátek, které 
se ucházely o hlasy voličů. Další tako
vý volební speciál pak vyšel až v  roce 
2018, kde se opět představily volební 
programy všech kandidujících stran.

Mimořádná čísla místního zpravoda
je, která si získala svou oblibu a stala se 
pravidelným doplněním každého roční
ku, byla ta vánoční. První vánoční speci
ál vyšel v roce 1996 a vycházel prakticky 
až do roku 2016. Od následujícího roku 
už se totiž poslední číslo stalo součástí 
celého ročníku místního časopisu.

Vánoční čísla nemohla obsaho
vat nic jiného než vánoční tématiku. 
V  jednotlivých ročnících jsme se tedy 
postupně dozvídali o  tom, jaké zvyky 
o  Vánocích dodržujeme a  jaké prakti
kovaly naši předkové, či jak slaví jin

de ve světě. Ze zveřejněných receptů 
bychom snad mohli poskládat i  celou 
vánoční kuchařku, včetně silvest
rovských tipů. V  počátečních číslech 
nechyběly ani vánoční pranostiky 
či křížovky. Zveřejněn byl i  program 
v  místním kostele během vánočních 
svátků, rady mladým hospodyňkám 
a  často nechyběl článek s  důležitým 
námětem k  zamyšlení, často z  pera 
paní Drahomíry Plotzové. Od roku 
2017, kdy už Vánoční číslo nevychází 
jako speciál, se výtisk i  nadále věnuje 
tématice tohoto nejoblíbenějšího svát
ku v  roce, ale zároveň splňuje členění 
do rubrik, na které jsou čtenáři zvyklí.

Také vizuální podoba těchto čísel se 
od ostatních odlišovala. Od roku 2001 
se titulní strana vánočního čísla tisk
la v  zelené barvě. Pouze v  roce 2002 
a  2008 to byla barva modrá. Od roku 
2016 pak byla celá titulka již v  barvě, 
stejně jako všechna následující čísla 
místního zpravodaje.

Simona Jelénková
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Ze společenského života
Soutěž dobrovolných 

hasičů
V  sobotu pátého června  2021 pro

běhla na místním fotbalovém hřišti sou
těž v  požárním útoku O  Putovní pohár 
obce Pasohlávky. I  když doba covidová 
není jednoduchá a opatření jsou přísná, 
podařilo se našim hasičům uspořádat 
soutěž, na kterou přijelo devětadvacet 
týmů z deseti okresů.

Naši muži se postavili na startovní 
čáru jako první a zaběhli krásný čas 17.13 
a na dlouhou dobu se tak ujali vedení. Šlo 
vidět, že je začátek sezóny a hodně týmů 
kazilo své pokusy nebo nebyly schopni 
čas našich kluků překonat. Musím říci, 
že se u mužstva SDH Pasohlávky proje
vila kvalitní zimní příprava a že tak bude 
schopné konkurovat i  velkým týmům, 
které chtějí útočit na nejvyšší příčky.

Nakonec se v  prvním kole našel tým 
z  Čechtína, který dokázal ten náš pře
konat a  nám tak patřilo průběžné dru
hé místo. Ještě však nebyl konec závodu 
a před námi bylo druhé kolo. V tom na 
zlepšení času našeho mužstva nedošlo, 
protože drobná chyba na základně naše 
plány zhatila. Nicméně nám stále patřila 
druhá pozice, a to až do chvíle, kdy nás 
překonal tým ze Zahnašovic a  posunul 
nás na třetí příčku, na které jsme zůstali 
až do konce.

V  ženské kategorii bojovaly o  první 
příčky týmy Zahnašovic a Dětkovic, kte
ré předvedly krásný souboj. Po prvním 
kole vedla děvčata ze Zahnašovic, ale ve 
druhém kole předvedly holky z Dětkovic 
útok snů a dostali se na vedoucí pozici.

Juniorská kategorie sice nebyla tak 
početně obsazena, ale ani tak neztrati
la na prestiži. Posledním pokusem dne 

vyhráli junioři z Čechtína a Poštorné.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci 

Pasohlávky za umožnění uspořádání 
této soutěže, za její pomoc při přípra
vě a  všem zúčastněným za dodržování 
všech nařízených opatření. 

Jaroslav Mandák,
starosta SDH Pasohlávky

Otevření Café 
Zastávka

Na začátku červ
na otevřela Kateřina 
Ferbyová malou 
kavárničku v  budo
vě zastávky přímo 
v  centru obce. Park 

u kostela rázem ožil a zastávka se pro
měnila z místa čekání na místo setká
vání. Co a  kdo všechno za tím stál 
a jaký byl celý proces příprav, si můžete 
přečíst v následujícím rozhovoru.

Katy, jak Tě vůbec napadlo využít 
zastávku jako prostor pro otevření 
kavárny?

Otevření kavárny bylo mým snem 
už od střední. Mám dokonce takový 
deníček, do kterého jsem si zapisovala, 

jak by moje kavárna měla vypadat. 
S dospíváním jsem sice zjistila, že taková 
pohádka to není, nakonec mě ale lock 
down donutil přemýšlet, jak využít 
„volný čas“, kterého bylo s  distančním 
studiem a  omezenou prací více. Tak 
jsem si řekla, že se do toho pustím pro
stě s tím, co mám, v menším. Zastávka 
mi ležela v  hlavě už delší dobu. Byla 
dlouho prázdná a park kolem ní se mi 
vždy hodně líbil. A  tak jsem ještě ten 
den zjišťovala, jak se vůbec píše žádost 
o  pronájem a  jaký je celý ten proces. 
Postupně došlo až na podpis smlouvy 
a  začalo to nabírat obrátky. Mezitím 
mě oslovila moje blízká kamarádka 
Marťa Kulkusová, že by se chtěla procesu 
účastnit a podílet se na kavárně, protože 
to byl i její malý sen. Dneska si to bez ní 
absolutně nedovedu představit, protože 
práce máme jako na kostele odvedle.

Takže jste na to teď dvě. Můžeš 
sebe i Marťu trochu představit?

Určitě. Potkaly jsme se při studiu na 
gymnáziu v  Mikulově v  roce 2008, to 
jsme se ale ještě skoro neznaly. 

Pokračování na str. 6.
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Vyvěšení moravské 
vlajky na počest 

slovanských věrozvěstů
Na začátku července slavíme dva 

státní svátky. Šestého července si při
pomínáme upálení mistra Jana Husa 
a  o  den dříve slavíme den slovan
ských věrozvěstů Cyrila a  Metoděje. 
Příchod patronů Moravy byla událost 
obrovského kulturního a  duchovního 
významu nejen pro naši zemi, ale pro 
značnou část Evropy. Na počest této 
události bude i  v  naší obci vyvěšena 
moravská vlajka.

Svatý Cyril, zvaný též Konstantin, 
(826  – 869) byl filosof, diplomat 
a  mnich. Jeho bratr svatý Metoděj 
(813 – 885)) byl úředník, mnich a poz
ději moravsko – panonský arcibiskup. 

Až na vysoké škole, kdy jsme spolu 
rok bydlely, jsme se daly více dohro
mady. Obě milujeme dobré jídlo, 
pečení a  všechno, co se kolem toho 
točí. Zároveň jsme, jak rády říkáme, 
trochu OCD (obsedantně kompulzivní 
porucha – pozn. red.), no prostě máme 
rády systém a dobrou organizaci.

Já se gastru věnuji i  ve škole, studu
ji obor Chemie a  technologie potravin. 
Škola mi dává takový více vědecký 
pohled na jídlo a moc mě baví. Nejrad
ši se zabývám fermentací všeho druhu. 
Práce jsem už od střední vybírala tak, 
abych se vždy naučila naopak něco 
z  gastro praxe a  naštěstí to teď mohu 
zúročit. Přes rok aktuálně pracuji 
v „Baru, který neexistuje“ v Brně.

Marťa, tu já nazývám „Bohyní 
cheesecaků“. Peče úžasné dezerty, je 

dcerou vinaře, pana Kulkuse z  Perné, 
takže si rády spolu dáme i  víno. Jinak 
pracuje jako business analytička ve fir
mě v Brně. Kavárně dala toho správného 
ducha, vrtala laťky na kuchyň, natírala 
poličky, většinu věcí v interiéru má na 
svědomí právě ona. Myslím, že jsme se 
znalostmi a  dovednostmi hezky dopl
nily a skvěle se nám spolupracuje.

Obě rády pečete, takže dezerty 
připravujete samy? A co ještě si u vás 
můžeme dát?

Ano, dezerty i  slané koláče quiche 
pečeme samy. Máme rády kvalitní 
suroviny a  taky nás baví vymýšlet, co 
uděláme dalšího. Je to ale hodně 
náročné, takže určitě někdy využijeme 
služeb některé šikovné pekařky, kterou 
máme v okolí, abychom přežily léto.

V  nabídce máme výběrovou kávu 
Rebel Bean, což je brněnská pražírna, 

která nám dodá vždy čerstvě napraže
ná zrna. Kávu Vám uděláme, jakou si 
řeknete  – více mléka, méně, ledovou, 
krátkou, silnou – stačí říct. Dále máme 
osvěžující limče a ledový čaj, už začíná 
být horko. No a v neposlední řadě nabí
zíme zmrzku podle strejdova receptu, 
kterou už možná znáte z dřívějška, kdy 
byl na zastávce stánek mých rodičů. Ta 
zmrzlina je super, tak jsem si říkala, že 
by bylo fajn recept oprášit.

A  jaké máte plány s  kavárnou do 
budoucna?

Plán je takový, že já vždycky přes 
zimu budu intenzivně studovat, na jaře 
co nejdříve dodělám zkoušky a  v  létě 
kavárna. Proto ji také nazýváme sezónní 
kavárnou. Otevřeno bude asi vždycky 
od konce května nebo června až do 
konce září, než zase začne semestr. Je 
to takové naše dítko, které ale můžeme 
vrátit, až z nás vysaje i poslední energii 
a  tu zase dobijeme přes zimu. To asi 
známe v Pasohlávkách v rámci sezóny 
všichni.

Chceme, aby kavárna oživila krásné, 
ale poměrně nevyužité místo v  obci, 
zkrášlila ho a  byla opravdu místem, 
kam si člověk půjde odpočinout 
a  v  parku si dá dobrou kávu. Snažily 
jsme se a  s  pomocí přátel a  rodiny 
makaly o  sto šest. Obec navíc zřídila 
knihovničku uvnitř zastávky a  celý 
objekt nalíčila. Společnými silami si 
myslím, že se nám to opravdu povedlo.

Děkuji za rozhovor a přejeme hodně 
zákazníků.

Díky a  budu se těšit na každou 
návštěvu. 

Miroslava Mikulášková

Pokračování ze str. 5.
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V roce 863 uskutečnili misii na Moravu, 
kde hlásali křesťanství, vzdělanost 
a  přinesli zákonodárství a  tím se stali 
významnými postavami jak v  morav
ských, tak v evropských dějinách.

Jak už bylo řečeno, na počest těchto 
bratrů vyvěšujeme moravskou vlajku, 
která je v současnosti vnímána jako sym

bol sounáležitosti občanů k území Mora
vy, jejího duchovního a  společenského 
života. Dnešní podoba této vlajky vychá
zí ze zemských barev, zlaté a červené, jež 
se od počátku 19. století používaly nejen 
k výzdobě, ale začaly se vyvěšovat i jako 
prapory. V  roce 1848 poslanci Morav
ského zemského sněmu schválili 5. člá
nek nové moravské ústavy, ve kterém se 
definuje zemský znak a  zemské barvy: 
„Země moravská podrží dosavadní svůj 
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, 
v poli modrém a červenozlatě kostkova
nou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ 
Od stanovených zemských barev byla 
následně odvozena moravská vlajka, 
kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní 
pruh je žlutý, spodní je červený.

V  druhé polovině 19. století a  počát
kem 20. století, v době vzestupu naciona
lismu, to byla právě moravská vlajka, která 
sjednocovala obyvatelstvo naší země bez 
ohledu na národnost. Události dalších let 
sice nebyly pro její užívání příliš příznivé, 
avšak nový impuls k jejímu rozšíření při
šel po uvolnění poměrů v roce 1989. Tra
diční žlutočervené moravské vlajky začaly 
být opatřovány zemským znakem  – 
šachovanou orlicí v  modrém poli, a  to 
z důvodu odlišení od jiných podobných 
vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumi
telnost i  estetickou úroveň získala velmi 
rychle oblibu po celé Moravě a  stala se 
základní a  všeobecně uznávanou podo
bou moravské vlajky současnosti. 

Spolek Moravská národní obec z. s.

Kemp Merkur 
Pasohlávky

Jak jistě víte, Kemp Merkur je pro 
veřejnost otevřen od 24.  května  2021. 
Je pravdou, že vše nám tak trošku kom
plikují vládní nařízení, která se nám 
pro zpestření navíc minimálně každý 
týden mění, nicméně se tím nenechá
me otrávit a chystáme pro Vás všechny 
opravdu nabité léto. Snad si malinko 
vynahradíme akce, které se díky všem 
restrikcím nemohly uskutečnit.

Můžete se těšit na animační tým 
s oblíbeným Wikiho týmem, který zde 

pro děti i  rodiče bude od 27. 6. až do 
27. 8. 2021.

Na náměstíčku se chystá program 
každou středu, čtvrtek, pátek i sobotu. 
Opět se připravují cimbálové muziky 
jako GRAJCAR, Slovácko mladší 
z Mikulčic, těšit se můžete na Travesti 
show, sobotní diskotéky Party Factory 
s DJ Fanaticem, ve čtvrtek 15. červen
ce nás přijede rozveselit komik Lukáš 
Pavlásek se svou Planetou slepic, 
19. srpna k nám zavítá MAOK se svou 
hudbou zvukových obrazů, každý 
večer je možné navštívit letní kino, 
a  co nesmíme zapomenout zmínit je 

MerkurFest, který proběhne 21.  8. ve 
večerních hodinách.

Podrobnější program Léta plného 
zábavy naleznete v  příloze tohoto 
zpravodaje. Pokud se k někomu z jaké
hokoliv důvodu program nedostane, 
můžete se podívat na webových strán
kách kempu v sekci akce www.kemp
merkur.cz/akce/ nebo v  postupně 
přidávaných pozvánkách na našem 
facebooku.

Všechny Vás srdečně zveme.
Těšíme se na Vaši návštěvu, tým 

Kempu Merkur Pasohlávky. 

ATC  Merkur

Programy každou středu, 
čtvrtek, pátek, sobotu... 

Denně kromě soboty Wikiho svět 
– animační program pro děti

Letní kino denně 
od 26. června do 28. srpna

2. července–28. srpna2. července–28. srpna

21. SRPNA
MerkurFest

od 18.00 hodin
náměstíčko
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Pozvánka

Inzerce

Obec Pasohlávky všechny srdečně zve  
na 

UKONČENÍ PRÁZDNIN,
které se uskuteční 

v sobotu 21. srpna 2021 
od 10.00 hod.

v prostoru u kabin na fotbalovém hřišti. 

Pro všechny malé i velké účastníky bude 
připravena spousta legrace  

a aktivit nejen na vodě. 
Těší se pořadatelé.

Obec Pasohlávky si vyhrazuje právo akce zrušit nebo přesunout na jiný termín, a to vzhledem  
k současné situaci v České republice. Děkujeme za pochopení.
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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; email: info@protis.cz; www.protis.cz.

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

Inzerce

KADEŘNICTVÍ  
OLIN KOVAŘÍK

Od 1. července 2021 pro Vás otvíráme zbrusu 
nové kadeřnictví v Pasohlávkách.

Jsme tu pro dámy, pány i děti. 
Stříhání, barvení, melírování …

Najdete nás v Pasohlávkách 95, ulice k Yachtclubu.

Objednávky na telefonu 775 385 484
Facebook  kadeřnictví Olin Kovařík

Budu se těšit na Vaši návštěvu.

Jubilanti květen
Anežka Paradiová 87 let
Josef Aláč 71 let
Petr Kadlíček 70 let
Emílie Ingrová 67 let
Věra Opluštilová 65 let

Jubilanti čeren
Jarmila Jedounková 80 let
Anna Wächterová 79 let
Milan Šnepfenberg 78 let
Ol‘ga Langová 78 let
Bohuslav Opluštil 69 let
Jitka Uherková 68 let
Zdeněk Jelének 64 let
Ivan Zelenák 63 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 25. ledna 2021 se manželům 
Zdence a Gergelymu Temesi  
narodil syn Filip.

Dne 7. května 2021 se Elišce  
Šnepfenbergové a Janu Doležalovi 
narodila dcera Stella. 

Rodičům i prarodičům  
blahopřejeme. 

 Společenská kronika

NABÍDKA PRACOVNÍCH 
MÍST V KEMPU MERKUR
SOBOTNÍ ÚKLID UBYTOVACÍCH JEDNOTEK
Hledáme brigádníky na sobotní úklid. Jde o so-
boty v období 26. 6. do 28. 8. 2021 vždy od 9.00 
do 14.00 hodin
Finanční ohodnocení za 1 sobotu je 600 Kč
Kdo by měl zájem si přivydělat a nebojí se práce, 
ozvěte se mistrové úklidu na telefon 606 509 091 
nebo na e-mail uklid@pasohlavky.cz.

POZICE PRACOVNÍK  INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE - vhodné pro letní brigádu
NÁSTUP OD 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021
Požadavky
Znalost práce na PC, dobré komunikační 
schopnosti, fl exibilitu a pečlivost, ochota učit 
se novým věcem, odolnost vůči zátěži a stresu, 
vstřícné chování a vystupování, aktivní znalost 
AJ nebo NJ podmínkou. Bližší informace na 
telefonu 775 930 681, životopis zašlete na email: 
marketing@pasohlavky.cz.

„Jednorázová sleva 

10%10%   
na nákupna nákup    

v restauraci u Kučery  
v kempu ATC Merkur  

pro občany Pasohlávek“.


