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Pasohlávky v obrazech

Z počátku nového roku 2018 se zdálo, že bychom měli Vánoce slavit spíše
v lednu než v prosinci, ale konec měsíce už zase připomínal blížící se jaro. Avšak
počátek února nám zase ukázal, že zima ještě nekončí.
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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v letošním
roce opět pozdravila ze stránek Pasohlávského zpravodaje.
A jak jinak začít, než krátkým shrnutím uplynulého roku 2017? Co se
týká rozpočtu obce, tak v loňském
roce obec hospodařila takto. Příjmy
byly zastupitelstvem obce schváleny na částku 40.040.700 Kč, skutečnost roku však byla 42.552.326 Kč. Co
se týká výdajů, tak ty byly schváleny
ve výši 39.525.300 Kč, skutečnost ale
byla 29.814.452 Kč. Některé naplánované aktivity se nezrealizovaly, někde
jsme se snažili uspořit, na něco jsme
využili dotační prostředky. Kdo sleduje současnou ekonomickou situaci, tak ví, že firmy dnes mají více
zakázek než lidí. Takže i nám se stalo, že jsme vyjednali realizaci zakázky, ale dodavatel nakonec zjistil, že to
není schopný udělat. A tak nás to letos
čeká znovu. Jako každoročně, k největším nákladům patří odvádění a čištění
odpadních vod, za které obec vynaložila částku ve výši 3,035 mil. Kč, za sběr
a svoz komunálního odpadu pak částku 990 tis. Kč. Na provoz místní MŠ
a ZŠ jsme vydali 988 tisíc Kč, na rozvoj obce 1,281 mil. Kč, přičemž v těchto nákladech se promítá příprava pro
síťování stavebních pozemků v lokalitě tzv. „Pasohlávky-východ“, a ještě to

není zdaleka vše. Nakoupily se také
pozemky v kempu v hodnotě 4,819 mil
Kč. A dalším větším výdajem, který stojí za zmínku, je odvod daní do státního rozpočtu, které činily částku 2,991
mil Kč. Další z daní, daň z příjmu obce
ve výši 2,918 mil Kč, prozatím zůstává po zaúčtování příjmem obce. Neopomenutelnou částkou ve výdajích
jsou také příspěvky na provoz a činnost místních spolků a organizací, které obec ze svého rozpočtu podporuje,
přičemž za rok 2017 přispěla celkem
částkou ve výši 871 tis Kč.
V nejbližší době bude projednáván
na zasedání zastupitelstva obce návrh
rozpočtu na rok 2018. Víme, že na plánovanou investiční akci, zasíťování
stavebních pozemků v lokalitě „Pasohlávky – východ“, bude obec podle
předběžného odhadu potřebovat cca
20 milionů Kč bez DPH.
V jednom z minulých čísel zpravodaje jsem informovala také o dění
v akciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s. Předpokládám, že většina z vás zaznamenala v tisku informaci, že Zastupitelstvo obce Pasohlávky i Jihomoravského kraje schválilo záměr prodeje pozemků, místo
založení společné společnosti s čínským investorem, společností RiseSun. Na základě zpracovaného projektového záměru, který tento původ-

ní směr dalšího vývoje společnosti popisoval, oba akcionáři dospěli
k závěru, že tato „transakce“ je natolik složitá a komplikovaná, že vedení akciové společnosti nakonec tento krok svým akcionářům nedoporučili. A tak došlo k naprosto logickému
závěru, a to, že pozemky pro výstavbu „budoucích lázeňských objektů a dalších doprovodných staveb“
se nabídnou případnému investorovi k prodeji. Společnost nyní zpracovává podmínky prodeje, přičemž
za Pasohlávky si chceme uhájit svoje
zájmy. Bohužel, někteří zástupci kraje to vidí jinak než my, a tak je diskuze na dané téma chvílemi opravdu
„horká“. Zatímco kraj chce pozemky „jenom prodat“, obec chce záruky, že na těch pozemcích lázeňské
objekty vyrostou. Za předpokladu, že
k prodeji dojde, a dojde i na samotnou výstavbu dle platného územní plánu, čeká obec rozšíření čistírny
odpadních vod, a to řádově 35 mil Kč
bez DPH, a nutná oprava kanalizačního sběrače v délce cca 2 km řádově za cca 20 mil Kč bez DPH. Takže
s rozvojem obce nás neminou další
výdaje, a to nemalé. Toto jsou témata, která se snažíme, aby taky někdo
pochopil, že to není jen tak.
Martina Dominová,
starostka obce

100 let od vzniku Československé republiky
Jak už jste si určitě všimli, v letošním roce oslaví naše republika 100.
výročí vzniku. Této významné historické události je a bude věnována velká
pozornost nejen ve sdělovacích prostředcích - televizi, rozhlase a tisku, ale
i v místním rozsahu.
My, v Pasohlávském zpravodaji, jsme se rozhodli při této příležitosti nahlédnout do blízké i velmi vzdálené historie naší obce. Co vše se
nám podaří v této nové rubrice zveřejnit, ještě samy dobře nevíme. Bude
to pro nás stejné překvapení, jako pro
vás, milí čtenáři. Na úvod se zmíníme
o vzniku naší obce.
První písemná zmínka o naší obci
se dochovala z roku 1249, kdy tehdejší markrabě Moravy a budoucí český
král Přemysl Otakar II. daroval Mikulov s příslušnými obcemi, vinicemi
a polnostmi a všemi právy Lichtenštejnům. V další zprávě z roku 1276 je

uvedeno, že se obec nazývala Uherčice na Bílém břehu. Údajně vesnice
nestála tam, kde dnes, ale „čtvrt hodiny cesty západněji od silnice Drnholec
– Nová Ves“.
V blízkosti naší obce se nacházely
další osady. Byly to například Holenice, které stály 2 km západně od Pasohlávek na levém břehu Dyje v polní trati Holenické pole a Radměřice, jejichž
přesná poloha není známa – nacházely se někde u Mušova.
Místní jméno Pasohlávek je odvozeno od charvatského Pasoglavi, zatímco německý název Weistätten prozrazuje, že ves se nachází na místě zaniklých Uherčic na Bílém břehu. V historických pramenech lze najít ještě další podoby názvu naší obce: v roce 1276
– Uhrichicz, 1288 – Vhrziczicz, 1590
–Charváty – Aurčice na Bílém břehu, 1618 – Charváty – jinak Pasohlávky, 1850 - Weistätten – Pasohlávky –

Bílý břeh. (čerpáno z knihy Břeclavsko
vydané v roce 1969)
Alena Mandáková

Z P R AVO DA J str. 3

Obecní úřad informuje
Poplatky
• Poplatek za komunální odpad
je splatný do 30. dubna 2018.
Výši poplatku zjistíte po přihlášení do ISNO systému, nebo vám ji
sdělí na obecním úřadě. Odpady
lze platit ve dvou splátkách, a to
50 % částky do 30. 4. 2018 a zbývajících 50 % do 31. 10. 2017.
• Poplatek za psa je splatný
do 29. března 2018.
• Žádáme občany, aby v zimních
měsících při vstupu do budovy
obecního úřadu, případně návštěvy pošty a místní knihovny, zavíraly
vchodové dveře a zabránili tak zbytečnému úniku tepla a rovněž tak
šetřili spolu s námi nemalé náklady
na spotřebu energie na vytápění.
• Žádáme majitele psů, aby své chráněnce nevodili do prostor obecního úřadu. Nejenže zvířata do veřejné budovy nemají běžně přístup,
ale zvláště proto, že se již několikrát
stalo, že psi znečistili chodbu tím,
že zde vykonali svoji potřebu.
• V poslední době poklid večerního času narušily hlučné ohňostroje.
Obracíme se na naše spoluobčany
se žádostí, aby od těchto - pro mnohé osoby a v neposlední řadě i zvířata - obtěžujících produkcí upustili.
A pokud mohou, aby tyto bezohledné jedince na jejich nevhodné konání upozornili nebo o jejich počínání
informovali na obecním úřadě.

Tříkrálová sbírka
2018

Letošní charitativní Tříkrálová sbírka, jak víte, proběhla v naší obci o druhém lednovém víkendu v neděli. Protože už nám naši stálí koledníci značně povyrostli, rozhodla jsem se, že
oslovím děti naší základní školy. VelZ P R AVO DA J str. 4

Sběrné středisko
odpadů Pasohlávky
Přijímané odpady:
• Objemné odpady: nábytek, koberce
…
• Nebezpečné odpady: baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy,
lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi
znečištěné …
• Elektrospotřebiče: ledničky, televize,
monitory …
• Zeleň: tráva, listí, spadané ovoce …
• Stavební odpad: cihly, beton, písek,
suť …
• Separované složky odpadu: papír,
plast, sklo, nápojové kartony …
• Textil: oblečení, obuv, bytový textil, hračky – za účelem dalšího
využití textil nutno odevzdat čistý,
suchý, zabalený v igelitových pytlích
• Pneumatiky pouze do průměru
120 cm
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí:
Zavřeno
Úterý:
Zavřeno
Středa:
15.00 – 18.00
Čtvrtek:
Zavřeno
Pátek:
15.00 – 18.00
Sobota:
9.00 – 12.00
Neděle:
Zavřeno

mi mě potěšilo, že se přihlásily 3 děti.
Nakonec nám ale kvůli nemoci přibyla jen Anička Masopustová. Z už stálých malých koledníků pomáhaly děti
Sýkorovy – Natálka, Sylvinka, Tomášek
a Mareček a Tadeášek Ferby. Děkuji
za jejich odvahu, že se nenechali odradit nepřízní počasí a také jejich rodičům, že děti vypravili. Drobné sladkosti od vás jim byly příjemnou odměnou.
Výtěžek letošního koledování byl
dalším velmi milým překvapením.
Vybralo se totiž rekordních 20 764,Kč. Částku jsme spočítali za pomoci úřednic na obecním úřadě a odeslali na účet charity. V historii konání
sbírky v naší obci je to rekordní výtěžek. Děkuji jménem charity vám všem
za vaši štědrost.
V rámci oblastní charity bylo sčítání ukončeno 22. 1. 2018 a celkem

V letošním roce vstoupí v platnost nová evropská právní norma
s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data
Protection Regulation), ve zkratce označované jako GDPR, která
zakazuje veřejné užívání informací z evidence osobních údajů jednotlivých osob. Jednoduše řečeno
to znamená, že pracovníci obecního úřadu nesmí nikomu sdělovat,
kdy se kdo narodil, kdy měl svatbu
či jiná významná data z osobního
života (toto se nevztahuje na společenskou kroniku ve zpravodaji, kdy
jsou osobní údaje zveřejňovány až
po předchozím písemném souhlasu občana). Tyto informace nesmí
postoupit dokonce ani členům Sboru pro občanské záležitosti, kteří
až do loňského roku předávali gratulaci našim jubilantům při osobní
návštěvě.
Obec však nechce své občany o blahopřání a drobný dárek
ochudit, a tak budou tyto gratulace v budoucnu rozesílány poštou
na adresu jubilanta.

na Břeclavsku se vybralo 2 946 093,Kč. Což je o 241 753,- Kč více než v loňském roce. Výtěžek bude opět využit
na projekty Oblastní charity Břeclav:
Azylový dům Břeclav, Domov sv. Agáty, charitativní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a další projekty, které najdete na http://www.breclav.charita.cz
Rovněž pan farář Josef Kohoutek jménem Oblastní charity Břeclav
děkuje všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky 2018 přispěli. Také děkuje všem dětem - koledníkům i dospělým za vedení skupinek. Rovněž pracovnicím obecního úřadu za zapečetění a následné rozpečetění pokladniček a spočítání sbírky. K poděkování všem se připojuje i brněnský biskup
Mons. Vojtěch Cikrle.
Lenka Ferbyová

Kdysi a dnes, aneb historická srovnání
V této rubrice se tentokrát zaměříme na kulturní akce. Mnoho z nich má
v naší obci dlouholetou tradici, jiné si
ji teprve získávají.
Mezi ty tradičnější patří Masopust
a jeho oslava. Kdysi byl samozřejmostí i průvod masek po dědině, které navštěvovaly jednotlivé domácnosti a sem tam vyvedly i nějakou tu lotrovinu.
I tato tradice však byla v Pasohlávkách na čas přerušena a oslavou masopustu zůstala jen večerní zábava v kulturním domě, kde nechybělo i pochovávání basy. Poslední roky však už zase
můžeme při masopustním veselí vídat
různé maškary a kostýmy, jak se v průvodu prohánějí po obci hned od rána.
Snad i v dalších letech zůstane tato
slavnost zachována.
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Úvahy, aktuality a připomínky
Prezidentské volby 2018
Již podruhé v historii České republiky rozhodovali občané našeho státu o tom, kdo se na dalších pět let stane jejich
prezidentem. I tentokrát proběhla volba hlavy státu ve dvou
kolech.
1. KOLO 12.  13. 1. 2018:
1. den:
První volič
Vladimír Barnek
Nejmladší volič
Vojtěch Hadaš
Nejstarší volič
Růžena Plšková
Poslední volič
Rudolf Kučera st.
Celkem odvolilo 275 voličů
2. den:
První volič
Martin Králík
Nejmladší volič
Jindřich Kunc
Nejstarší volič
Anna Minaříková st.
Poslední volič
Dagmar Donéová
Celkem odvolilo 110 voličů
V prvním kole volilo celkem 385 voličů
(volební účast 62 %)
2. KOLO 26.  27. 1. 2018
1. den:
První volič
Nejmladší volič
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Kateřina Ferbyová
Erik Malík

Nejstarší volič
Anna Minaříková st.
Poslední volič
Lenka Ferbyová
Celkem odvolilo 300 voličů.
2. den:
První volič
Renata Krejčiříková
Nejmladší volič
Tomáš Šmarda ml.
Nejstarší volič
Jindřiška Pinkavová
Poslední volič
Veronika Mandincová
Celkem odvolilo 119 voličů.
Ve druhém kole volilo celkem 419 voličů
(volební účast 67,04 %)

Kandidát

Počet hlasů
1. kolo
2. kolo

1. Topolánek Mirek Ing.

13

-

2. Horáček Michal Mgr. Ph.D.

14

-

3. Fisher Pavel Mgr.

35

-

4. Hynek Jiří RNDr.

2

-

5. Hannig Petr Mgr.

3

-

6. Kulhánek Vra slav Ing. Dr.h.c.

0

-

7. Zeman Miloš Ing.

199

271

8. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

39

-

9. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

80

148

Masopustní veselí
Masopust je slavnostní období mezi Vánocemi a postní
dobou. Vždy představoval období hodování a veselí.
I v naší vesnici se tato tradice dodnes dodržuje, a proto se i letos, konkrétně v sobotu 10. února 2018, uskutečnil

průvod obcí. Masky vyšly do ulic v devět hodin ráno od kulturního domu za doprovodu harmonik a řinčení zvonků.
Odměnou jim byly talíře plné koblih, božích milostí, klobás a sklenky dobrého pití. Maškary se zúčastnily i večerní
taneční zábavy, spojené s pochováváním basy.
Miroslava Mikulášková

Z P R AVO DA J str. 7

Pochovávání basy 2018
Drazí v Kristu,
sešli jsme se tu dneska při této
smutné příležitosti, pochování basy,
která se dožila jenom jednoho roku.
S drahou zesnulou se musíme slušně a křesťansky rozloučit.
ET SPIRITUS, SANKTUS, DÓMINUS, VÓBISKUM, KORÉNUS, POTÉNTIA, SEKULA SEKULÓRUM, ÁMEN
Proč jsi nám to basénko udělala,
lidé zlí ti jenom ubližovali a proto tě
musíme důstojně vyprovodit na cestě
do ráje.
Při této příležitosti musíme také
vzpomenout všech nespravedlností,
nešvarů, pomluv, lží a babských svinstev. Musíme všechno a na všechny vyzvonit, aby se nad sebou zamysleli, celá naša dědina, ba aj přespolní podhozenci, kdejaká přivandrovalá
lůza, co se do Pasohlávek došla jenom
zadarmo nažrat a nachlemtat.
OREMUS HEJNOHUS, DÁLOVUS,
PŘÁTELUS, BUMBÁLKUS.
OBČANUS DÁLOVUS NECHLAŠ
ČITĚ GOŘALKUS,
SLOPTĚ RAČI VÍNUS, NA ŠPATNÝ
MUŽSKÝ VERCAJKUS.
Modleme se - otčenáš jenž jsi, má panenko kde jsi,
když k vám přijdu, ráda jsi.
Ó, přijď do království mého,
já ti dám onoho teho.
Buď vůle tvá vyplněna,
ať jsi brzo naplněna.
Chléb vezdejší pěkně jez,
mě kus špeku k němu dones.
Zbav nás od žen pokušení
abychom mohli nechat pití a kouření.
Milé tety, drazí bratři,
přednesu vše, jak se patří.
Někdo se však podiví,
co se nyní nedoví.
Něco řeknu s nadsázkou,
něco s tichou otázkou.
Trochu vážně, trochu směle,
mám tady i hlášky skvělé.
Teď, když basu pohřbíváme,
křesťanský zvyk vykonáme.
Je to chvíle k zamyšlení
a života napravení.
Teď je ještě Masopust,
od středy však bude půst.
Masopust je čas dovádění,
tancování, skotačení.
Když však basu pochováme,
rozvernost tím odkládáme.
Ohlédnem se nejdřív zpátky,
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ten rok - se mi zdál dost krátký!
Mnohé se však přihodilo,
nemálo se podařilo,
něco se i domrvilo,
což nás trochu zarmoutilo.
Ó baso, baso,
aby bylo spravedlnosti učiněné zadost.
Musíme začít od starostky a samotných
radních.
Ó baso, baso, tá starostka naša,
jezdí po dědině s fárem jako paša.
Lítá tu jak čertík z krabice,
na hlavě nosí slušivé čepice.
Slibuje toho každému velice,
škoda, že to není světice.
Vy to víte a já to taky vím,
že ona hovořila do novin.
Hovořila zas a znova,
dokonce i v televizi NOVA.
Proslavila tím naši vísku,
Neb hovořila i v nejdůležitějším tisku.
Ochraňuj nás baso od
Chřípkovéj epidémije.
Kdo ju letos přežije,
sta roků sa dožijé.
Ó baso baso, my zjistili jsme,
že nemáme žádné páky,
jak ochránit naše okřídlené ptáky.
A tak ochraňuj nás baso aj od ptačí chřipky,
by nám z ministerstva nevymlátili naše
husy a slípky.
Ó baso, baso, dohlídni prosím na Mikovou
Lenku,
Ať už víckrát nemá blbů myšlenku.
Jela do obchodu na kole a když vyšla z Jednoty
Chytly ju blbé nápady.
Chtěla volat policajtů, že ukradli jí auto,
Za chvílu naštěstí řekla si: ty volé,
dyť si tady na kole.
Ó baso - naše slavná elektrika,
chvilku svítí, chvilku bliká.
Občas taky zcela zhasne,
chce to spravit, to je jasné.
Ó baso, baso, Slabá Alena je popletená
docela,
Má to z toho, že bývá u kostela.
Dala na kamna vařit hrach, a při žgryndání s babkama
cítila z kuchyně hrozný smrad.
Potom nemohl se Jura divit,
Že nádobu do popelnic musela vyhodit.
Ó baso, baso, nevím, kerý to byl pitomec,
Ale určitě to byl z okolí myslivec.
Začínal brzo po ránu za Ovčárnou
S úplně střízlivou hlavou.

Myslivcovi pak oko jihne,
Když divočák se lesíkem mihne.
Psovi řekl čekej, že se hnedka vrátí,
A pak rychle zmizel, než toho kance ztratí.
Nic netrefil a zaklel“U sta hromů“!
Nechal jsem psa, ale u kterého stromu.
Pro žádného psa by to nebyla pohroma,
za pár hodin by byl doma.
Pes však čekal 2x den a 2x noc,
Jó chlapče, vycvičil jsi ho až móóc.
Ó baso, baso, zařiď kurz plavání pro
Krejčiříka Mirka.
On při sekání vysoké trávy
spadl nám chudák do přehráády.
Ochraňuj ó baso, baso
Chlapy v hospodě od
Karbaního hraní aj
od nepravidelného sraní.
Ó baso, baso, Slávek Jedounek trhal třešně
A možná by je tam trhal dneska ještě.
Však eletrické on zkřížil dráty
A bez eletriky byly baráky aj cháty.
Ó baso, baso, dej pozor na Jaru Bučka,
víš jak dopadl, dyž se mu narodila vnučka.
On ožral se jak dobytek
A před sálem mu upadlo tělo do kytek.
Ó baso, baso, zřiď nám v dědině jednotku
hasičů a kominíka,
ať se nás neštěstí netýká.
Hlásily obecní noviny,
že lidi nemajů vymetené komíny.
Živým důkazem toho je Jara Mandák,
kerému od komína málem zhořel celý
barák.
Neposílaj nám do dědiny Srstku a Kubišovou,
měli bysme ostudu republikovou.
Prý nedáváme najest psom,
a oni potom trpijá jak hrom.
Anička Bučková si naložila maso na svíčkovou,
a hladový pes si udělal hostinu bohatou.
Nevytkli však oni to psovy hnedle,
na oběd měli samotnou omáčku a knedle.
Ó baso, baso, tys viděla, jak Martina Vršková,
táhla nákup z obchodu celá zmožená,
a nadávala sobě,
jak hrozně je pitomá.
Kdyby jela autem do obchodu,
nenadřela by se ani trochu.
Až prodřené skoro měla boty,
zjistila že auto má – ale u Jednoty.
Ó baso, baso,
s kulturou tu bolest míváváme,
mnohé akce vynecháváme,
ti co akce připravili,
ti by od nás zasloužili,

abychom je navštívili.
Tím dobrou věc podpořili.
Až na akci zas bude zváno,
Ať je předem vyprodáno!!!
A tak nás ochraňuj, ó baso, baso,
A dej pozor na našu mladů chasu.
Po světě nám všecí spúzajú,
a hody se kvapem blížijú.
Nenechávej je baso v tom světě žíti,
Tým pádem by byly naše hody v řiti.
Ó baso, baso, jsou divné ty rituály,
Co dotáhli k nám odkáďsi zdáli.
To zažil mladý Mirek Kratochvíl,

Když mu pes volební lístky pomočil.
Ó, baso, baso, věz, že Božka Vršková
Měla by dostat vyznamenání státní,
Neb atentát byl spáchán na ni.
Při cestě kolem za nákupem,
Srazil ji šmejd autem na zem.
Je to hrozný bordel,
Ona málem natrhla si prd…uchóóóó
Ó baso baso,
Lkáme a naříkáme nad Tvým odchodem,
kúštěk před Jednoťáckým obchodem.
Ó baso baso,
Řekl bych Ti toho mnohem víc,

Třeba o naší obecní rotě HIC.
Je toho spousta, co řekl bych Ti rád,
Však potom už by mi nezbyl vůbec žádný
kamarád.
A tak udělám vstřícný krok,
A o rok odložím náš dialog.
Uroňme tedy ještě slziček pár,
A potom ať se sálem rozproudí taneční bál.
Loučím se s Tebou, ó baso, baso.
Nechť je Ti země lehká.
Vám všem děkuji za pozornost,
a vy mě následujte.

Myslivecký rok 2017
Myslivost je s Pasohlávkami spjata již mnoho desetiletí. Rok, co rok se snažíme, aby toto spojení vydrželo. I díky
podpoře Obce Pasohlávky se nám to stále daří. Kdo by si
ale myslel, že vykonávání práva myslivosti je jen bezduché
lovení zvěře, je na velkém omylu. Samotný lov je jen pomyslnou tečkou za nekonečnou prací.
Vše začíná již v zimních měsících, v těch zvěř strádá,
a proto je nutné ji přikrmovat. Několikrát do týdne vyráží
myslivci ke svým přiděleným krmným zařízením a zásobují je obilím, senem a lizovou solí. V lednu také pravidelně pořádáme Myslivecký ples, který je již stálicí mezi kulturními akcemi v Pasohlávkách. To se pro jednou myslivci
převlečou z loveckého úboru do slušivých uniforem, které
s hrdostí nosí celý večer.
V jarních měsících je nutné zvěř spočítat. Myslivce tedy
čeká dlouhá procházka a sčítání jednotlivých kusů zvěře. Také musíme po zimě vyčistit krmná zařízení, rozvést
napaječky na vodu., přichystat a opravit lovecká zařízení
a osít políčka. To vše myslivci dělají na společných brigádách. Vodu doplňují po celý rok, aby i v období velkého
sucha zvěř nestrádala. Na jaře také začínají první střelecké akce spolku, a proto je nutné připravit střelnici - natírají se zábrany a opravují se drobné závady. Před třemi
lety jsme dokončili střeliště „vysoká věž“. Z dotace obce
byly zakoupeny automatické vrhačky a díky tomu můžeme nabídnout o jednu střeleckou disciplínu navíc. První
střeleckou soutěž „O pohár Mgr. Františka Jelénka“ pořádáme v dubnu. V květnu začíná pomyslná lovecká sezóna, kdy probíhají první odlovy srnců. Všichni myslivci jsou
předem seznámeni, kolik kusů jakého pohlaví se může
odlovit. Další střelecká soutěž pravidelně probíhá posled-

ní červnový víkend. „Dyjský pohár“ bude v letošním roce
čítat již 48. ročník.
V srpnu začíná lov husí. Těmi je naše lokalita proslulá.
Hnízdí zde husa velká a na zimu přilétá i husa polní a běločelá. Každoročně přijíždějí zástupy fotografů a ornitologů,
aby na Novomlýnských nádržích pozorovaly statisíce husí,
které sem přilétají ze severu.
Začátkem podzimu, v září, se koná poslední střelecká
soutěž. Záštitu nad soutěží „O pohár starosty obce Pasohlávky“ převzalo vedení obce. To také pravidelně věnuje pohár pro vítěze. Těmito střelbami končí střelecké soutěže spolku a myslivci se začínají připravovat na sezónu
honů. Začínají se lovit kachny a také holá, tj. srny a srnčata.
I u těchto lovů platí dodržování pravidel - počty odlovených
kusů a stáří. Od listopadu do prosince mívají myslivci společné hony, zpravidla bývají tři. Na první dva jsou pozváni myslivečtí hosté. Loví se bažant kohout a zajíc. Celoročně se loví zvěř myslivosti škodlivá jako jsou například lišky.
Posledním výstřelem po honě na Štěpána zakončují myslivci v Pasohlávkách období nejen honů, ale také společného úsilí.
Myslivecký spolek Pasohlávky má svoje zázemí v mysliveckém sklepě. Pravidelně se scházíme na společných brigádách a členských schůzích. Vedení spolku zastává výbor
MS. V současné době má MS Pasohlávky čtyřiadvacet členů. Věkový průměr je okolo šedesáti let. Případných adeptů o členství není mnoho. Vykonávání práva myslivosti se
řídí spoustou předpisů a zákonů. Člověk musí složit nejedny zkoušky a také se musí vybavit materiálně, což není zrovna levná záležitost. Na druhou stranu, pokud toto vše podstoupí a stane se myslivcem, je to napořád. Myslivci jsou
skvělá parta lidí, které spojuje láska k přírodě.
Myslivecký spolek Pasohlávky
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TJ Zetor Pasohlávky
Zhodnocení jarní části sezóny
2016/2017
Náš tým hraje III. tř. Okresního
přeboru Břeclav a v konečné tabulce
za rok 2017 jsme skončili na 11. místě,
když jsme získali celkem třicet bodů
s pasivním skóre 48:60.
Na jaře loňského roku jsme odehráli
celkem třináct utkání, kdy jsme pětkrát
vyhráli, čtyřikrát remizovali a čtyřikrát
prohráli. Na našich brankách se podíleli střelci: Milan Woznica (5 gólů),
Miroslav Tomek (5 gólů), Zdeněk Krejčiřík (3 góly), Vít Sýkora (3 góly), Milan
Kubíček (3 góly), Jindřich Paleček (2

góly), Lukáš Mikulášek (1 gól), Stanislav Osika (1 gól), Lukáš Šnepfenberg
(1 gól).
Během jara jsme získali devatenáct
bodů do tabulky. Myslím, že v jarní
části jsme na domácím hřišti předvedli velmi kvalitní výkon zejména proti soupeři z Moravského Žižkova, kterého jsme dokázali porazit, i přesto, že
byl týmem, který nakonec z naší skupiny postoupil. Naše mužstvo mu uštědřilo jednu ze dvou proher v jarní části soutěže.
Zhodnocení podzimní části sezóny
2017/2018
Po skončení podzimní části soutěže jsme na posledním, tedy čtrnác-

tém, místě se ziskem dvanácti bodů
a s pasivním skóre 23:48.
Na domácím hřišti jsme odehráli osm utkání se ziskem sedmi bodů.
Dvakrát jsme vyhráli, jednou remizovali a pětkrát prohráli při pasivním skóre 13:26. Na hřišti soupeře jsme odehráli šest utkání se ziskem pěti bodů,
kdy jsme jednou vyhráli, dvakrát remizovali a třikrát prohráli s pasivním skóre 10:22. Na našich brankách se podíleli střelci: Vít Sýkora (8 gólů), Zdeněk
Krejčiřík (5 gólů), Lukáš Mikulášek (4
góly), Milan Kubíček (2 góly), Miroslav
Tomek (1 gól), Jaroslav Grimm (1 gól),
Stanislav Osika (1 gól), Lukáš Šnepfenberg (1 gól).
Nutno podotknout, že na desáté místo v tabulce ztrácíme pouhých
pět bodů, a tak doufám, že nás opět
nakopne soustředění, tak jako minulé jaro a my budeme opět předvádět
dobrý fotbal, který nás posune v tabulce do vyšších pater.
Také jsme se zúčastnili tří pohárových turnajů. Doma jsme skončili třetí, v Přibicích jsme byli čtvrtí a v Přísnoticích jsme se umístili opět na třetím místě.
Aktivity TJ Zetor Pasohlávky v roce
2017
Během roku jsme pořádali dvě
taneční zábavy, v říjnu Burčákovou
(účast 98 lidí) a v prosinci Silvestrovskou (účast 48 lidí). Také jsme se podíleli na pořádání akcí Pálení čarodějnic
a Dětský den.
Lukáš Šnepfenberg st.
Předseda TJ Zetor Pasohlávky

Český svaz žen 2017
V minulém roce Český svaz žen
uspořádal 25. února Tradiční Masopust, kdy byl při této akci po krátké
přestávce obnoven i průvod maškar
po vesnici. Večer následovala tradiční zábava, kde nechyběla ani tombola,
ani pochovávání basy.
Dále se členky podílely na pořádání
Dětského dne, který se uskutečnil 27.
května. Zde přispěly nejen osobně při
organizaci, ale i finančně částkou pěti
tisíc korun.
Na podzim, 18. listopadu, se v naší
obci konaly již tradiční Babské hody,
které Český svaz žen zaštiťoval.
Věřme, že i v dalších letech bude
činnost svazu pokračovat a nadále se
úspěšně rozvíjet.
Informace poskytla Eva Jedounková,
předsedkyně Českého svazu žen
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Český červený kříž Pasohlávky
Vždycky jsem s hrdostí prohlašovala, že děním v Pasohlávkách hýbou ženy. Nejenže se v neděli scházely v místním pohostinství na partičku oblíbeného žolíka či kanastu,
což v jiných obcích bylo zcela nemyslitelné, ale hlavně se
výrazně zapojovaly do veřejného života v obci.
K nejaktivnějším organizacím s převahou žen v členské základně dlouhodobě patřily Český svaz žen, Dohlížecí
výbor Jednoty a Český červený kříž. Členky těchto organizací
se především podílely na obohacení kulturního života pořádáním tradičních tanečních zábav a lidových veselic, organizovaly poznávací zájezdy po krásách naší vlasti, odpracovaly stovky brigádnických hodin při úpravách vzhledu obce
a takzvaných „akcích Z“. Mimo to se také zajímaly o své spoluobčany a rády pomohly, pokud to někdo potřeboval.
Zvláště náplní Českého červeného kříže bylo poskytovat pomoc nemocným a přestárlým lidem. Mnohé členky
absolvovaly kurzy zdravotní výchovy v nemocnicích, aby
mohly ve svých obcích poskytnout potřebnou laickou zdravotní péči nemocným, například při převazech či podávání
léků prostřednictvím injekcí.
Současné zdravotnictví a hlavně změna v právních normách již tuto činnost neumožňuje. A tak se členky Českého červeného kříže v Pasohlávkách zaměřily především

na péči o zdejší lékařskou „ordinaci“. Prováděly potřebný úklid a v zimě zajišťovaly, aby prostory byly dostatečně
vyhřáté. A to vše bezplatně. Mimo to navštěvovaly dlouhodobě nemocné spoluobčany, aby je rozptýlily v jejich stonání a předaly jim „vitamínové“ balíčky s ovocem.
Je pro mne zarážející, že se mezi zastupiteli naší obce
našel jedinec, jemuž vadilo, že obec na tuto prospěšnou
nevýdělečnou činnost přispívala několika málo tisíci korunami ze svého rozpočtu, které navíc sloužily na nákup úklidových prostředků lékařské ordinace, a hlavně na nákup
ovoce do vitamínových balíčků. Vadilo mu, že díky změnám v naší legislativě, organizace Českého červeného kříže v Pasohlávkách vlastně právně již neexistuje, ačkoliv její
členky svoji činnost nadále vykonávaly.
A tak se členky této prospěšné organizace na své poslední schůzi dne 14. prosince 2017 dohodly ukončit oficiálně svoji činnost. Přesto, že jsem se zúčastnila této schůze
a měla jsem možnost všem přítomným spolu s paní starostkou osobně poděkovat za jejich dlouholetou záslužnou činnost, považuji za potřebné tento dík ještě zopakovat
i na těchto stránkách.
Zůstatek financí ze své pokladny ve výši 1.850 Kč věnovaly členky Českého červeného kříže v Pasohlávkách do sbírky na záchranu mušovského kostela.
Alena Mandáková

Místní knihovna
Výtvarná dílnička
Na nápad s výtvarnou dílničkou přišla paní Lucie Černá. Poprosila mě,
abych pro děti a jejich rodiče připravovala motivační tvoření. Já jsem souhlasila, a proto jsme se sešli poprvé
v knihovně ve čtvrtek 1. února v 15.00
hodin. První setkání se neslo v duchu
zimy. Děti si z papíru vyrobily dekoraci

na stěnu. Byli to dva usměvaví tučňáčci. Doufám, že se dětem i rodičům tvoření líbilo.
Ráda bych ve výtvarné dílničce
pokračovala. Pokud budou mít rodiče zájem, mohou za námi s dětmi přijít do knihovny každý čtvrtek od 15.00
do 16.00 hodin.
Budu se na Vás těšit
Kratochvílová Alena
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Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky
Ačkoliv jsme již o úspěších SDH
Pasohlávky v soutěžích roku 2017 psali, přesto jsme se rozhodli otisknout
následující text. Je to totiž zhodnocení jejich vlastníma očima a tím pádem
i to nejkvalifikovanější. Redakční rada
si pouze dovolila kromě drobných
úprav vložit pro lepší srozumitelnost
některých údajů několik drobných
poznámek.
Protože se nám letošní závodní sezóna (sezóna 2017 – poznámka
redakce) oproti minulým ročníkům
hodně protáhla, přicházíme s článkem
o tom, jak se nám vedlo až teď. Podařilo se nám objet celkem 42 soutěží,
na které jsme najezdili skoro 8 000 km.
Z toho bylo 39 soutěží v požárním útoku na 3B. Při těchto závodech se nám
podařilo stlačit výsledný čas v 32 případech pod 18 sekund. Nejlepší dosažený čas byl 16.06 s (jeden z nejrychlejších útoků v historii Extraligy). Nejrychlejší sestřel na závodech byl 16.02
s a na tréninku 15.98 s. V celkovém
hodnocení Extraligy ČR jsme obsadili 6. místo, ve Velké ceně Blanenska to
bylo 8. místo a Břeclavskou hasičskou
ligu jsme po dvou letech opět vyhráli.
Celá sezóna byla neskutečná jízda
s týmem, který letos nebývale držel při
sobě, a až na pár výjimek, byla celých
těch sedm závodních měsíců skvělá nálada. Ne, že bychom se roky před
tím jenom hádali, ale cosi tomu chybělo. A to „cosi“ přišlo právě letos - tři
noví kluci, kteří mezi nás zapadli, jako
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bychom spolu běhali už roky. Pojďme
si je teda představit.
Začal bych Pavlem Kupkou. Přinesl k nám do týmu ne jenom obrovskou
kvalitu na proudu, ale i pozitivní myšlení. Bohužel toho s námi neodběhal
tolik, kolik bychom si přáli, ale jeho
pracovní vytížení bylo natolik veliké,
že to prostě líp udělat nešlo. Pokud ale
nastoupil, tak se soupeři museli třást.
Jako druhý proud přišel Jirka Bednář z Nesvačilky. Řekl bych roky podceňovaný kluk s velkým talentem.
Poctivě se na novou sezónu připravil a u nás naplno ukázal, co v něm je.
Uvidíme, co nám předvede příští rok.
Jako poslední a pomyslná třešnička na pomyslném dortu, který jsme
mu díky jeho váze cca 160 kg zakázali
jíst, je Leoš Dofek, náš nový košař, který s tréninkem začal hned po novém
roce. Ve sněhu a mrazu běhat není nic,
po čem by kdokoliv toužil. Ale trénovat v těchto podmínkách koš, to chtělo
hodně sebezapření.
Abych ale nechválil pouze nové členy. Tak všichni, co za nás letos nastoupili, podali výborný výkon a patří jim
velké díky. Šlo vidět, že do toho dali
všichni kus sebe, a to se pak úplně
jinak běhá. Ještě tu je jeden člověk,
který sice nebyl členem našeho týmu,
ale odběhal toho s námi na tréninku
i závodech docela dost a rád bych mu
za to poděkoval. Řeč je Kubovi Dolákovi z Hostěrádek.
Nebudu tady vypisovat všech-

ny naše povedené závody, protože by
ten článek byl až moc dlouhý, ale rád
bych se zastavil u naší soutěže. Počtvrté a nejspíš naposledy jsme pořádali Extraligu ČR v PÚ a konečně se nám
podařilo prodat všechny ty natrénované hodiny. Pro mě osobně, zatím
vrchol kariéry. Během našeho pokusu byl takový řev, že málem ani nebyla na dráze slyšet mašina a to je co říct.
Po skončení pokusu jsme měli všichni radost, kterou asi nejde popsat, ale
přál bych to každému zažít. Všem fandům patří velké díky! Ne jenom při
našem pokuse byla skvělá atmosféra,
kterou jsem na jiném letošním závodě nezažil, ale fandilo se všem, a tak to
má být. Nakonec jsme těsně skončili
druzí, ale pro nás to bylo jako bychom
vyhráli.
Z historického hlediska to byla jednoznačně naše neúspěšnější sezóna.
Je otázka, zda se nám ji povede ještě
někdy překonat, ale rozhodně nehodláme polevovat v tréninku nebo něco
podobného. Naopak tréninkové metody rok od roku zkvalitňujeme, tak se
nechme překvapit.
Na závěr chci poděkovat Obci Pasohlávky, protože její podpora je obrovská a většina sborů v republice nám ji
může závidět. My si jí hodně vážíme
a pokusíme se do naší obce vozit další úspěchy. Děkujeme.
Zveřejněno Jakubem Sirbu na
stránkách facebooku - SDH Pasohlávky
dne 24. 11. 2017

ATC Merkur Pasohlávky
ATC Merkur Pasohlávky zdraví
všechny příznivce kempu, jehož brány
se pro Vás otvírají 30. 3. 2018.
PROSÍME VŠECHNY OBČANY
PASOHLÁVEK, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM
O VYTVOŘENÍ PERMANENTNÍCH
VSTUPNÍCH KARTIČEK NA ROK
2018, aby se za námi v průběhu března
zastavili do budovy recepce.
Netýká se občanů, kterým byla
permanentní karta s fotografií vystavena v roce 2017. Tyto karty budou
automaticky aktivovány k 30. březnu 2018.
Pokud jste nedočkaví a rádi byste
znali alespoň něco z toho, co se bude
dít, je tady pro vás malá ochutnávka:
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V ATC MERKUR PASOHLÁVKY
11. 5. – 13. 5. 2018
Program pro děti i dospělé, koncerty - Marie Rottrová, Horkýže Slíže, Michal Hrůza, NO NAME, Walda
Gang, Alkehol, Levitate, Street69, Rock
& Roll Band Marcela Woodmana, Majk
Spirit, Martin Harich
EURO BIKE FEST 2018
24. 5. – 27. 5. 2018
IX. ročník plný zábavy a adrenalinu

pro všechny, kteří propadli fenoménu
zvaný motocykl
LUCKY CRUISERS WEEKEND 2018
1. 6. – 3. 6. 2018
IX. ročník – největší sraz amerických aut v ČR!
FESTIVAL RADOSTI A ŽIVOTA
POD PÁLAVOU 2018
8. 6. – 10. 6. 2018
Festival plný hudby, tance, workshopů, dílniček, řemesel a stánků se
zdravou výživou
VĚSTONICKÁ VENUŠE
15. 6. – 17. 6. 2018
Naturistický víkend plný soutěží
a zábavy
KULTURNÍ LÉTO
V PASOHLÁVKÁCH 2018
30. 6. – 31. 8. 2018
Animační programy, letní kino,
folklórní večery, party, taneční workshopy
SUMMER X FEST TOUR
26. 7. 2018
IX. ročník – extrémní sporty, soutěže, DJ

MERCUR CUP 2018
21. 9. – 23. 9. 2018
Závody dračích lodí, ukončení
turistické sezony včetně hudební produkce, pivní festival
Za marketing společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o. se na Vás těší Lenka Fritzová, Marcela Čáslavová, a také
celý tým ATC Merkur, který bude zajišťovat Vaši spokojenost a zpříjemňovat
soužití s náporem turistického ruchu.

Pokud byste se rádi připojili
k našemu týmu, jsou k dispozici
sezónní místa:
Recepční:
červenec – srpen / kontakt na e-mail:
objednavky@pasohlavky.cz
Ubytovatelé:
červenec – srpen / kontakt na e-mail:
objednavky@pasohlavky.cz
Zaměstnanci úklidu:
červenec – srpen / kontakt na e-mail:
uklid@pasohlavky.cz
Případní zájemci prosím pište
na uvedené adresy.
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Pozvánky
Dě ze školní družiny zvou všechny dě i dospělé na

VYNÁŠENÍ MORANY
kdy se rozloučí s paní Zimou a přivítají Jaro.
Průvod vyjde v pondělí 12. března 2018
od mateřské školy ve 14.30 hod.
Místní knihovna, školní družina.
Místní knihovna ve spolupráci se školní družinou zve všechny občany na

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
které se uskuteční v sobotu 24. března 2018 ve 14.00 hod.
Pro dě , které přinesou malovaná velikonoční vajíčka,
nebo barevné pentličky je připravena sladká odměna.
Je připraven i krátký kulturní program.
Český zahrádkářský svaz Pasohlávky
zve všechny příznivce vína a dobré muziky na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN
která se uskuteční v sobotu 17. března 2018 v kulturním
domě v Pasohlávkách.
Zahájení proběhne ve 12.00 hod.
K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát cimbálová muzika KAPRIC.
Vstupné je 250 Kč, v ceně je vstup, katalog, sklenička
a volná degustace vína.
Všechny srdečně zveme na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se uskuteční v neděli 8. dubna 2018 od 14.30 hod.
v kulturním domě v Pasohlávkách.
Letošním tema ckým zaměřením budou zvířátka.
Součás odpoledne bude i Pizzobraní – upeč, přines
a vyhraj v bodovací soutěži, nebo jen ochutnej a ohodnoť.
Pro dě je přichystána spousta zábavy.
Obec Pasohlávky pořádá v pátek 27. dubna 2018

ZÁJEZD NA KVĚTINOVOU VÝSTAVU

FLORIA KROMĚŘÍŽ JARO 2018
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Pasohlávky, a to osobně, telefonicky
na 519 427 710 nebo e-mailem: obec@pasohlavky.cz
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: pro ssro@volny.cz; www.protissro.cz.
Cena – zdarma. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky
upravit a v případě potřeby zkrátit.

Společenská kronika
Jubilanti leden
Anežka Urbánková
Eva Vršková
Jiřina Aláčová
Vladimír Ingr
Alena Mandáková
Jan Huszár
Jubilanti únor
Alžběta Slabá
Vlastimil Binder
Zdeňka Sedláková
Alena Grimmová
Eva Ingrová
Jiří Culek

82 let
70 let
68 let
67 let
64 let
60 let
86 let
84 let
70 let
68 let
61 let
60 let

Tímto srdečně gratulujeme nejstaršímu občanu Pasohlávek – muži
– panu Vlastimilu Binderovi, který
své narozeniny oslaví v měsíci únoru. Upřímně mu přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu v rodinném
kruhu.
Uvedeni byli pouze občané, kteří svým podpisem vyslovili souhlas se
zveřejněním. Kdo z jubilantů následujících měsíců má zájem o zveřejnění ve společenské kronice zpravodaje,
může se podepsat na OÚ. Děkujeme
za pochopení.
Úmrtí
 Dne 1. prosince 2017 zemřel pan
Cyril Úradník.
 Dne 6. února 2018 zemřela paní
Vlasta Kuncová.
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Poděkování
Děkuji všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili mého
manžela Cyrila Úradníka na jeho
poslední cestě bez návratu. Zároveň
děkuji všem za vyslovená slova soustrasti.
Anna Úradníková

Statistika obce
Kategorie
Počet
Dospělí
622
Dospělí – muži
302
Dospělí – ženy
320
Děti (15–18 let)
20
Děti (15–18 let) – chlapci/dívky 12/8
Děti (do 15 let)
100
Děti (do 15 let)– chlapci/dívky 58/42
Děti (6–7)
11
Děti (do 3 let)
29
Celkem obyvatel
742
Průměrný věk obyvatel
40,5 let

