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Pasohlávky v obrazech
Stalo se již tradicí, že první jarní den, tedy dvacátý březen, oslavujeme 

a vítáme akcí „Pálení Morany“, kdy Paní Zima předá pomyslné žezlo Paní 
Jaro. Letošní rok se kvůli nouzovému stavu v republice nemohla konat ani 
tato akce, a jako by to tak přijala i sama příroda. 

Objevují se slunečné a  teplé dny, které nutí nejen stromy kvést a  lidi 
odkládat zimní bundy. Záhy je však vystřídají mrazíky, které podle odbor-
níků zničí celou letošní úrodu. Ani tyto výkyvy počasí však neodradily pra-
videlného a každým rokem s nadšením očekávaného „posla jara“ – čápa. 



Nový pasport nádob v obci
Ve  dnech 10. 4. – 13. 4. 2020 proběhl v  naší obci pilot-

ní pasport nádob na  odpady. Na  nádoby byly instalovány 
nové čipy, které budou v budoucnu sloužit pro identifi ka-
ci nádob.

Momentálně se upravují data z tohoto pasportu tak, aby 
byla databáze aktuální a odpovídala plně realitě. 

Na  tento nový systém postupně přejdou všechny obce, 
které sváží naše svozová společnost STKO Mikulov.

Prozatím se budou nádoby svážet pod původními kódy 
a čipy, než vám bude sdělena informace, že se začíná svá-
žet podle čipů nových.

Ti z  vás, kteří nemáte z  důvodů nepřistavení nádob 
k  pasportu osazeny vaše nádoby novými čipy, nahlaste 
se na Obecním úřadě v Pasohlávkách.

Seznam osob, které nemají nově čipované nádoby bude 
následně předán svozové fi rmě, která určí dodatečný ter-
mín pro čipování.

Upozorňujeme vás, že jakmile se začnou sypat nádoby 
podle nových čipů, nebudou vysypány nádoby, které tyto 
nové čipy nebudou mít instalovány.

Zároveň děkujeme všem, kteří pro nový pasport nádob 
poskytli svou součinnost, nádobu přistavili, označili svým 
jménem a  adresou a  posečkali s  úklidem svých nádob 
po řádném očipování. Máte tak nádoby připravené pro řád-
ný svoz v rámci nového svozového systému.

Takto vypadají nově označené nádoby novými čipy:

Myčka nádob na odpady
Společnost STKO, spol. s r.o., kde je i naše obec společ-

níkem, objednala Mycí vozidlo pro mytí a desinfekci nádob 
na odpad. Tato výkonná myčka by měla být dodána v měsí-
ci květnu. V současné době je mytí a desinfekce nádob více 
než žádoucí. 

Dle zákona 258/2000 Sb. (Zákon o  ochraně veřejného 
zdraví a  o  změně některých souvisejících zákonů) by se 
měly nádoby minimálně 2x ročně vymýt a vydesinfi kovat. 
Pokud nádobu umyjete studenou vodou, nezbavíte nádo-
bu patogenních virů, které mohou způsobit různá onemoc-
nění. Důležité je při umývání nádoby použít horkou vodu 
a případně desinfekční prostředek, aby byly tyto patogeny 
zničeny. 

Jak jsme výše psali, za  současné situace je desinfekce 
nádob o to více důležitá a neplní jen funkci čisté nádoby, 

Z jednání 
zastupitelstva obce:
Ve středu 26. února se konalo další 

zasedání zastupitelstva obce. Během 
dvou hodin zastupitelé projednali cel-
kem čtrnáct bodů. Mezi ty nejdiskuto-
vanější patřila směna pozemku mezi 
obcí a  soukromým investorem, kte-
rý chce u  cyklostezky postavit rodin-
ný dům, jehož součástí bude i  letní 
bistro pro cyklisty. Obec získala poze-
mek pod promenádou s  výměrou 13 
m2. Směnila ho za  pozemek o  výmě-
ře 52 m2 s doplatkem 80.000 Kč. Zastu-
pitelé dále schválili prodej pozem-

ku o výměře 50 m2 za kupní cenu 300 
Kč/m2. Tento pozemek byl dlouho-
době užíván v  nájmu. Velká diskuze 
probíhala i  kolem žádosti o  vybudo-
vání vodovodního řadu za  zahrada-
mi rodinných domů naproti hřbitovu. 
Protože zde chce žadatel v budoucnu 
stavět rodinný dům, zjišťoval podmín-
ky budoucí výstavby. Zjistil, že jemu by 
k  výstavbě stačila přípojka, ale v  tom 
případě by se už nenapojili sousedé, 
kdyby i oni chtěli stavět. Proto to pro-
jednal i s nimi a všichni majitelé čtyř 
dotčených pozemků by o  toto vybu-
dování měli zájem. Předběžné nákla-
dy na vybudování vodovodu jsou cca 

400.000 Kč a  počítá se zde i  s  fi nanč-
ní spoluúčastí všech majitelů pozem-
ků. Dále byla projednána a schválena 
nová Pravidla pro poskytování dotace 
v  rámci Programu podpory z  rozpoč-
tu obce Pasohlávky pro místní orga-
nizace a spolky. Stejně tak se schválil 
i  ceník stočného pro rok 2020 ve  výši 
28 Kč/m3. Zelenou dostal i  investič-
ní záměr stavebních úprav a nástavby 
Mateřské školy. Důvodem je možnost 
získání státní dotace ve výši až 90 %. 

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

Simona Jelénková
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Dá se říci, že zima již ofi ciálně 
skončila a  jarní práce začaly. Do  prá-
ce na  zahrádkách a  polích se pus-
tily nejen jednotlivé domácnosti, 
ale s  úklidem obce ve  velkém zača-
la i obec samotná. Pro tyto práce jsou 
každoročně najímány sezónní pomoc-
né síly, které tak v  obci udržují pořá-
dek po většinu roku. 

Jak dokládají zápisky z Pamětní kni-

hy obce Pasohlávky, kterou v  letech 
1950 – 1964 sepsal pan Václav Miku-
lášek, venkovní nájemné práce neby-
ly ani v  minulosti ničím výjimečným. 
Podmínky vykonávání těchto prací se 
však změnily velmi podstatně. 

Zápis z  knihy (bez gramatických 
úprav a dalších zásahů):

… „Robota dle výpisu sl. Biehatscho-
vé z č. 13:

Před 80 lety museli lidé na  práci 
k  hraběti Herberštějnovi. Před výcho-
dem slunce brávali ve  dvorci nářa-
dí a  pracovali až do  slunce západu. 
Dopoledne i odpoledne měli 1 hodinu 
odpočinku volno. Robotníci dostávali 
mléčnou polévku, hrachovou polévku, 
fasole a chléb. Této práci se říkalo robo-
ta. K  ní náleželo: sekání, kosení, roz-
sévání (setí), orání, lov (honba), skli-

zeň bramborů a řepy, mlácení, stříhá-
ní ovcí, předení, dřevařské práce, noč-
ní hlídka. Celoroční robotník musil 
odpracovati 156 dní s  tažným dobyt-
kem, 1 den v týdnu robotovat – 26 dní 
ruční roboty. 

Desátky dle téhož výpisu:
Mimo roboty musili lidé desát-

ky odváděti: poplatky za  obilí, za  lně-
né semeno a  peněžní dávky. Poplatek 
za obilí musil býti odevzdán jeden týden 
před vánocemi, každý desátý pytel veš-
kerých plodin náležel hraběti. Popla-
tek za  lněné semeno musel býti na  jaře 
zaplacen. Peněžní dávky byly po  sv. 
Michalovi, 29. září splatné. Sedláci 
museli jako náhradu dodávat kachny, 
husy, slepice, vajíčka, sýry neb máslo. To 
byla tak zvaná služební srážka.“ …

Simona Jelénková

Fašank neboli 
Masopust

Napříč celým rokem si lidé vymezi-
li různá období podle toho, jak vypo-
zorovali za  celá staletí, jaký má které 
z  období vliv na  jejich život. Nedáv-
né období zimního slunovratu skonči-
lo a  tři králové donesli období nové - 
Masopust, neboli Fašanky. Tyto svátky 
vrcholí o masopustním pondělí a úte-
rý, přesně čtyřicet dnů před Velikono-
cemi. V tyto dny můžete ještě na něko-
lika místech vidět masopustní průvod 
masek, který končí velkou masopustní 
zábavou a hodováním. 

Zatímco Vánoce byly obdobím 
plným očekávání a  pokání, Masopust 
je rozpustilý a  veselý, plný voňavých 
dobrot, pálenky a zabíjaček. Masopust 
je svátek radosti, protože provádí lidi 
obdobím zimy až po začátek tolik oče-
kávaného jara. 

Tím nejtypičtějším na  Masopus-
tu je u  nás průvod masek, které chodí 
dům od  domu, veselí se a  jsou obda-
rováni jídlem a  pitím. Pokud se podí-
váme k  našim sousedům, zjistíme, že 
v  Německu se slaví Masopust jinak 

– masky nechodí dům od  domu, ale 
pořádají se velké průvody městy. Maso-
pust skončí popeleční středou, a nastá-
vá půst a předvelikonoční odříkání.

I v Pasohlávkách se tradiční fašank 
opět konal, tentokrát v sobotu 22. úno-
ra 2020. Jako obvykle se masky sešly 
ráno u  kulturního domu a  za  zvuků 
harmoniky se vydali do  ulic vesnice. 

Pochůzka se protáhla do odpoledních 
hodin a pokračovala večerní zábavou, 
kterou hudebně doprovázel Zbyňa 
BAND. 

Při půlnočním pochovávání basy 
se zúčastnění dozvěděli, co zábavné-
ho se stalo místním občanům během 
roku. 

Miroslava Mikulášková

ale nádoby, která je zbavena přenosných virů, infekcí apod.
Jelikož je o službu mytí nádob velký zájem, chceme vyu-

žít přednostní nabídku naší společnosti a  objednat mytí 
nádob na odpad v naší obci pro všechny občany.

O termínu zajištění této služby vás budeme informovat.

Celému vedení obce jde nejen o čistotu obce, ale přede-
vším o zdraví všech našich občanů! 

Věříme, že tato služba zajistí komfort pro naše občany 
ve smyslu uklizení čisté a desinfi kované nádoby k dalšímu 
jejímu používání.

Z historie naší obce

Ze společenského života
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Pochovávání basy
Pozůstalí, přísedící, i Vy, dosud klá-

bosící, musím Vám teď něco říci …
Vážnou řeč tu pro Vás mám, na úvod se 
usmívám.
Pohřbívání naší basy, to je chvíle pro 
trapasy, i teď to tak bude … asi …
(Buďte zticha, moji milí, nerušte tak 
vážnou chvíli!)
Někteří se podiví, co se nyní nedoví.

*
Ó baso – naše slavná elektrika, chvil-

ku svítí, chvilku bliká.
Občas taky zcela zhasne, chce to spra-
vit, to je jasné.

*
Ó baso, rychlá rota obecní, ta se 

v práci rozběsní.
Ráno všechny fl ašky z dědiny zmizí, 
a pak už jim žádná práce není cizí.
Dědina se blyští, když ta naše rota 
s košťatama sviští.

*
Ó baso – my nemáme tu takový 

obecní plátek, co vycházel by každý 
pátek. Zpráv měl by jako Rudé právo, 
občas bychom si řekli: „no, ty krávo!“
Hodilo by se číst u svačiny i k rumajzlu, 
nejlépe by to však šlo na hajzlu. Tak-
zvaný Pasohlávský plesk, způsobil by 
v dědině občas třesk.

*
Ó baso, baso, my už se všici těšíme 

velice, že nám tudy povede objížďko-
vá silnice.

Snad nemám v očích žádné tiky - my 
prý budeme mít rozježděné i chodníky.
Až se sejdeme tady příště, budeme mět 
z dědiny už enom pískoviště.

*
Ó baso, ta naše omladina po ulicích 

hodně zpívá, 
že se přitom dobře baví, asi kouří něco 
z trávy.
Když se začnou nudit více, odnesou to 
naše popelnice.
A když se z nudy stává hnus, pustí 
z kopce třeba vůz.
Všechno nepřikurtované se u nás nedá 
před šlohnutím ubránit,
a nepomůžou nám ani ti, co mají 
pomáhat a chránit.

*
Ó baso baso, někteří víkendoví cyk-

listé, mají držení řídítek nejisté.
Ani výměna kola za traktor není dob-
rý nápad,nebo aspoň páni policajti to 
nechcou chápat.
Bacha na ně, daj ti dejchnout, a věru, 
na traktoře jim nejde se zdejchnout.
Pak při pohledu na barvu trubičky, se 
už loučíš s řidičákem i s klíčky.

*
Ó baso, prosím tě, hlídej Karla Křiván-

ka, on si sice plní své pracovní úkolky,
potom však ze samé dřiny, zapomíná 
vyzvednout synka ze školky.

*
Ó baso, baso, k likvidaci břečťanu 

rozhodl se pán a hned v hlavě zrodil se 
mu plán. Tu zelenou hrůzu on nechtěl 

na elektrickém sloupě mít, však vyhoře-
lou elektriku v celém domě, 
musel si Pepa Kvapil opravit.

*
Ó baso, baso, použij své páky, 

ať Jana Doležalová začne číst 
příbalové letáky.
Namazala se celá erotickým gelem 
a na manžela se vrhla s novým tělem.
Však tohle není vtip, ten krém držel jak 
suchý zip.

*
Ó baso, baso, poraď Aničce Wächte-

rové, ať jí Dušan Ferby koupí lepší 
pracovní botičky,
na statku letos dvakrát chňápla a pora-
nila si ručičky.

*
Ó baso, baso, tomu nikdo nevěří, že 

Keckovi měli suchý chleba k večeři.
Babička dala Ivě vejce nádherný, ta 
po hodině vaření zjistila, že vejce jsou 
sádrový.

*
Ó baso, baso, při masopustu bývá 

všecko naruby, někde se kliky pomažou 
pastou na zuby.
Loni to byla věc nová, doplatila na to 
Lucka Vondráková.

*
Ó baso, baso, není o tom žádných 

pochyb, že máme nový způsob 
chytání ryb.
Franta Doležal na tom nemá vinu, 
do nosiče u kola vložil si darovanou 
rybu.
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Cyklistická stezka Brno – Vídeň

Značení cyklostezky Brno-Vídeň 
v Rakousku

Svazek obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň ve spoluprá-
ci s  rakouskými obcemi příhraničního regionu Land um 
Laa v  současné době provádí chybějící značení cyklos-
tezky Brno-Vídeň směrovkami v  úseku z  Laa an der Th a-
ya do  Mistelbachu. Značení bude dokončeno v  březnu 
2020 a umožní cyklistům jízdu po cyklostezce Brno-Vídeň 
po celé její trase v obou směrech bez použití mapy. V roce 
2020 připravujeme pro cyklisty opět oblíbené cyklobu-
sy z Brna a Židlochovic na různá místa cyklostezky a také 
vytvoření mapové aplikace pro chytré telefony se zobra-
zením trasy cyklostezky, jejími navazujícími cyklookruhy 
i zájmovými body na trase. Zahájení sezóny na cyklostezce 

proběhne 18. 4. 2020 v Hrušovanech n. J. a Ukončení sezó-
ny 26. 9. 2020 v Laa a/T.

 Jitka Jirků, tajemnice svazku

Všichni dokola se u hospody chechtali, 
jak se Franta s rybou na asfaltu mrskali.

*
Ó baso, baso, víš, jak Jura Slabý hle-

dal U Lasa svého kola zloděje, až kolo 
našel u Milana Goleje.
Milan však nebyl odcizení kola viní-
kem, on vyjďa z hospody, myslel, že je 
kola vlastníkem. 
A tak pod vlivem trošky alkoholu, odjel 
na Jurovém kole domů.

*
Ó baso, baso, byl z toho příběh veli-

ký, že málem přijely i okresní noviny.
Jana Doležalová a Alena Golejová, 
chtěly zavést pravidla nová.
Oni se s kačenama v bazénu koupat 
chtěli, pak je ale zachraňovat museli.
Však teď už to ví celá ves,že Pepovi Kva-
pilovi se místo zachráněných kačen 
málem utopil jeho pes.

*
Ó baso, baso, Keckovi mají dětí 

málo, proto nevstávají brzy ráno.

Z podpeřin vylést nechtěli, nevíme, co 
v deset ráno v posteli dělali,
když maskám neotvírali a enom je 
za záclonama pozorovali.

*
Ó baso, baso, o Zdeně Sedlákové 

a Janě Chludilové už to možná budeš 
věděti,
a tak se, prosím, nesměj výpadku jejich 
paměti.
Snad způsobil to jejich věk, že na schůzi 
Svazu žen nešly ve čtvrtek.
To, že tam šly v pondělí, je pořád lepší, 
než kdyby tam šly v neděli.

*
Ó baso, baso, Dominovi a Šnepfen-

bergovi rozjeli žrací vlnu, protože sta-
rostka vyhrála srnu.
Nepřišli k ní ovšem v lese, ale v bohaté 
tombole na Mysliveckém plese.
Byla z toho taková sobotní žrací láce, že 
v pondělí nemohli ani jít do práce.

*
Ó baso, baso, máme tu plno plod-

ných rodin, které nám zdrhnou do okol-
ních dědin.
Přitom, aby zůstaly Pasecu blízko, 
potřebovaly by stavební místo.
A tak řeknu ti, baso, jasnou věc, 
běž se na to zeptat na obec.

*
Minule jsem k base a vám všem 

dlouho mluvil, možná jsem vás tím 
i nudil.
A tak, když jsem se po dvou letech vrá-
til, svoji řeš jsem řádně zkrátil.
Ó baso, baso, požaloval bych ti toho 
víc, třeba to, že odpadky se mají dávat 
do popelnic.
Však já nechci ve vězení strávit roků 
pár, nemám totiž s nikým z vás pode-
psanou smlouvu o džýdýpijár.
A to je ó baso, baso úplný konec, teď 
může začít konečně už tanec.
Loučím se s tebou, ó baso, baso. 
Nechť je ti země lehká.
Vám všem děkuji za pozornost.
- a vy mě následujte. 

Uzavřený most
Ve středu 11. března se zcela uzavřel 

most mezi horní a střední Novomlýn-
skou nádrží na silnici I/52, a  to mini-
málně do poloviny prosince letošního 
roku. Důvodem je havarijní stav mos-
tu.

Most byl postaven v  sedmdesátých 
letech minulého století, takže je sta-
rý přes čtyřicet let. Silnice I/52 slouží 
jako hlavní tah na trase Brno – Mikulov 
(případně dál na Vídeň), takže hustota 
dopravy, zejména v  posledních dese-
ti letech, je obrovská. Intenzita provo-
zu na  mostě se blíží hranici dvanác-
ti tisíc vozidel denně, z nichž náklad-
ní doprava tvoří asi čtvrtinu. Toto zatí-
žení ve spojitosti se stářím mostu způ-

sobilo problémy s nosností, a to je nyní 
potřeba opravit. 

První zátěžové zkoušky mostu pro-
běhly během dvou červnových dnů 
v  roce 2017. Již tehdy vedly objízdné 
trasy přes okolní vesnice a my jsme tak 
poznali, jaký dopravní nápor umí zavře-
ný most způsobit. Zkoušky ukázaly, že 
ze sedmistupňové škály je náš most 
na šestém stupni havarijního stavu.

Od  května 2018 zde byl zřízen 
kyvadlový provoz, alespoň pro něja-
ké zmírnění dopravní zátěže. V  listo-
padu téhož roku tady silničáři umís-
tili provizorní vojenský most, tzv. 
mamut. Původní předpoklady byly, 
že zatímco po náhradním mostě bude 
dál plynule fungovat doprava s  rych-
lostním omezením na  30 km/h, stá-

vající most se bude mezitím opravo-
vat. Brzy však bylo jasné, že jakéko-
li opravy za  běžného provozu možné 
nebudou. Již po  měsíci navíc nastala 
další uzavírka, kdy na  mamutu došlo 
k opravám a rychlost byla ještě sníže-
na na 20 km/h. Ta nebyla v mnohých 
případech řidiči dodržována, a  tak se 
pravidelné bušení mostní konstrukce 
dál vesele rozléhalo do  okolních ves-
nic. Proto už v dubnu roku 2019 zača-
lo Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) 
jednat o umístění radarů. Ty na mos-
tě začaly měřit rychlost od srpna téhož 
roku. Během několika měsíců se poku-
ty řidičů vyšplhaly do řádu statisíců. 

Před úplnou uzavírkou samotného 
mostu, došlo k dílčím opravám a úpra-
vám na  objízdných trasách. Nejprve 



se rozšířila a  zpevnila silnice na  tra-
se Nová Ves – Drnholec. V  Drnhol-
ci a  Brodě nad Dyjí pak byly umístě-
ny další dva mamuty a doprava je zde 
nadále řízena semafory. 

Již po několika dnech trvání uzavír-
ky jsou patrné vzniklé problémy, kte-
rých se představitelé i  občané všech 
dotčených obcí obávali. Například 
stav silnic je už teď katastrofální. A  to 
jsou tyto důsledky ještě navíc zmírně-
ny situací v  republice kvůli koronavi-
ru. Díky zvláštním opatřením tu nyní 
neprojíždí tolik aut, jako tomu běž-
ně bývá a  také nejsou ohroženi žáci, 
jejichž škola je v blízkosti hlavní silni-
ce, neboť i ty jsou nyní zavřené. 

Celá oprava by měla trvat téměř 
do konce letošního roku. Celý projekt 
by měl ŘSD vyjít na  necelých tři sta 
milionů korun. Nina Ledvinová, mluv-
čí ŘSD k tomu již v říjnu loňského roku 
uvedla: „Z důvodu nevyhovujícího sta-
vebně – technického stavu bude stáva-

jící konstrukce demolována a na jejím 
místě bude postavena konstrukce nová, 
tvořena spojitým nosníkem o  čtyřech 
polích, s podporami v místech stávají-
cí spodní stavby. Součástí bude sanace 
spodní stavby a další související práce.“

Nově vybudovaný most by měl 
umožnit i  oddělení pěší a  cyklistic-
ké dopravy od  projíždějících aut. 
Pokud Jihomoravský kraj sežene pení-
ze hned, ŘSD zrealizuje lávku pro pěší 
a cyklisty současně se stavbou mostu. 
Pokud by se peníze sehnat nepodaři-
lo, most bude pro budoucí zavěšení 
lávky připraven. Stezka pro pěší a cyk-
listy by měla vést od  Hotelu Termal 
Mušov, dále po staré Mušovské silnici 
ke  střední Novomlýnské nádrži, poté 
se přimknout k silnici I/52 a podél ní 
vést až ke  zpracovně ryb Mušov. Zde 
bude vybudován přechod pro chod-
ce s  ostrůvkem, stejně jako u  Hotelu 
Termal Mušov. Pokud se oba projek-
ty podaří uskutečnit současně, bude to 
dobrá zpráva nejen pro naši obec, ale 

i pro ty ostatní v okolí Novomlýnských 
nádrží. 

Rekapitulace: plánovaná rekon-
strukce mostu od 11. března do 
11.  pro since 2020. Objízdná trasa 
ve směru na Brno je vedena přes Dol-
ní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Novou 
Ves. Objízdná trasa ve směru na Miku-
lov (Vídeň) je vedena přes Novou Ves, 
Drnholec, Novosedly, Dobré pole, 
Březí a zpět na komunikaci I/52. 

ŘSD prosí všechny řidiče, aby 
na  objízdných trasách jezdili ohle-
duplně, dodržovali předepsanou 
rychlost a  dostatečné rozestupy 
mezi vozidly. 

Simona Jelénková
Použité zdroje:

iDnes.cz: Stavba mostu přes Nové 
Mlýny potrvá měsíce, ztíží tak letní 
cesty k moři (18. 10. 2019)

ct24.ceskatelevize.cz:  Kamiony 
neprojedou přes novomlýnskou nádrž. 
Most je v  havarijním stavu, v  létě se 
čeká kolaps dopravy (19. 4. 2018)
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V březnu roku 1989 byla dokončena 
první nádrž soustavy Nové Mlýny

KORONAVIR – hrozba 
pro celý svět

Nejčastěji zmiňovaným a skloňova-
ným slovem posledních dnů a týdnů je 
KORONAVIRUS. Nemoc, která začala 
řádit v daleké Číně, se brzy stala stra-
šákem i pro zbytek světa, naši republi-
ku nevyjímaje. 

Koronavirus, neboli KOVID – 19 
(označovaný také jako SARS CoV – 2) byl 
v našich médiích zmiňován už od začát-
ku letošního roku. Nemoc byla prezen-
tována jako rychle se šířící epidemie, jež 
vznikla na  špinavém tržišti v  čínském 
Wu-chanu, kde se lidé nakazili od zvíře-
te. Že je tato nemoc velkou hrozbou pro 
celý svět, se ukázalo velmi záhy. 

Díky otevřeným hranicím a  mož-
nostem cestovat, se koronavirus začal 
rychle šířit i  po  celé Evropě a  zbytku 
světa. Po Číně se dalším velkým cent-
rem nákazy stala Itálie, kde se nemoc 
začala šířit zejména na  severu státu. 
Už ve  druhé polovině února vyzývala 
česká Vláda občany, aby do této oblas-
ti raději nejezdili a  chránili tak nejen 
sebe a  své blízké proti šíření nákazy. 
Většina toho však nedbala a na lyžař-
skou dovolenou do  této oblasti vyra-
zila. Mezi ně patřili i první tři nakaže-
ní v České republice, kteří byli poprvé 
potvrzeni v neděli 1. března. 

Od  té chvíle nabraly události 
na  obrátkách. Vláda vydávala jedno 
nařízení za druhým. Těmi chtěla zabrá-

nit v  dalším šíření nákazy na  našem 
území. Nejdříve se konaly mezinárod-
ní sportovní akce bez divácké účas-
ti (biatlonové závody v  Novém měs-
tě na Moravě), pak se nařídila čtrnác-
tidenní karanténa všem, kdo se vráti-
li ze severní Itálie. Brzy bylo jasné, že 
ani to nepomáhá a počet nakažených 
každým dnem rostl. Nakonec se zavře-
ly i  všechny školy a  zakázaly se veš-
keré veřejné akce pro více jak sto lidí. 
Ve čtvrtek 12. března Vláda ČR vyhlá-
sila NOUZOVÝ STAV v celé republice, 
a  to po  dobu třiceti dnů. Následovala 
další opatření, jako například zavře-
ní restaurací a  obchodů s  výjimkou 
potravin, lékáren a  drogérií. Upravi-
ly se úřední hodiny na úřadech a pro-
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vozní hodiny v  obchodech, včetně 
vymezených hodin pro důchodce nad 
65 let. Zavřely se i státní hranice a byl 
vydán zákaz pohybu osob na veřejnos-
ti bez roušek, či jiné ochrany obličeje. 

Počet nakažených rychle roste 
nejen po  celém světě, ale i  u  nás. Už 
během března se sice tato křivka mír-
ně zpomalila, ale ani to nezabráni-
lo k zapsání prvních obětí této nemo-
ci. K  té úplně první došlo v  nedě-
li 22. března a další následovaly. Nut-
no podotknout, že se většinou jednalo 
o starší občany, kteří měli i jiné závaž-
né zdravotní problémy. 

Tato nemoc, jež byla prohláše-
na Světovou zdravotnickou organiza-
cí za  pandemii, se dotkla a  jistě ještě 
dotkne každého z nás. Omezení a opat-
ření, jež ji provází, musíme dodržovat 
všichni, nikoho nevyjímaje. Bude mít 
nedozírné následky, a to jak společen-
ské, zdravotní, tak hlavně ekonomické.

Záleží na  každém konkrétním člo-
věku a na jeho přístupu k této situaci. 
Osobní zodpovědnost každého z  nás 
má a bude mít vliv na to, jak bude boj 
s  koronavirem dál pokračovat. Proto 
buďme zodpovědní, dodržujme naří-
zení, zákazy i  doporučení, abychom 
mohli konečně tuto černou kapitolu 
v historii lidstva uzavřít. 

Proto přeji mnoho zdraví, optimis-
mu a odhodlání do dalších dnů ... spo-
lu to zvládneme!!!

Simona Jelénková

Koronavirus 
v Pasohlávkách

Světová pandemie se logicky dotkla 
nejen celé republiky, ale i  naší malé 
vesnice. Vládní nařízení a  opatření 
platí samozřejmě i u nás. 

Měsíce března se dlouho obáva-
li obyvatelé nejen naší obce, ale i těch 
okolních. Důvod však byl zcela jiný než 
obava z koronaviru. Tím důvodem bylo 
zavření mostu na silnici I/52 na devět 
měsíců a  následná objížďka, která 
zasáhne mnoho obcí v celém kraji. 

Jedenáctý březen byl tedy den, 
kdy se zavře most a  poprvé se očeká-
val zvýšený nápor dopravy, která bude 
proudit i  přes naši obec. Největší sta-
rost byla o školáky, kteří musí přechá-
zet hlavní silnici. I  proto se zde udě-
lala dopravní opatření, včetně zajiště-
ní ranních „převaděčů“. Nakonec bylo 
vše jinak. Jedenáctý březen se sice stal 
dnem, kdy se zavřel most, ale záro-
veň byly zavřeny i všechny školy, a tak 
paradoxně tento problém školákům 
i jejich rodičům odpadl. 

Další opatření na  sebe nenechala 
dlouho čekat. Byly zakázány kulturní 
i sportovní akce pro větší počet účast-
níků. I  to se nás dotklo, a  to nejdříve 
v podobě zrušení Tradiční výstavy vín 
a  dalších akcí, jako Pálení Morany či 
Velikonočního zdobení, poté následo-
valo omezení, a nakonec úplné zavře-
ní restaurací. Omezení čekalo i prodej-
nu potravin, stejně tak i poštu a nemi-
nulo to ani obecní úřad. 

Jedním ze symbolů této celosvě-
tové krizové situace se stala rouš-
ka. Těch je celorepublikový nedosta-
tek, a  to i  ve  zdravotnických zaříze-
ních, kde jsou potřeba nejvíce. V  tuto 
chvíli se opět ukázala typická vlast-
nost všech Čechů a  tou je šikovnost. 
Začalo se šít všude a  ve  velkém. Ten-

to trend následovalo i  mnoho našich 
občanek. Někteří „odvážlivci“ zača-
li roušky nosit veřejně i  přes mnohdy 
nechápavé pohledy ostatních spolu-
občanů. Od  středy osmnáctého břez-
na jsme však svůj obličej museli pod 
roušku schovat všichni. Vláda totiž 
zakázala vycházet na  veřejnost bez 
jakékoli ochrany obličeje. Jak už bylo 
řečeno výše, roušek byl celorepubliko-
vý nedostatek. Zde však zafungovalo 
vedení obce, které zajistilo výrobu rou-
šek a jejich následnou distribuci mezi 
své občany. 

Všichni se jistě shodneme na tom, že 
celá situace je velmi složitá pro všech-
ny z  nás. Ukazuje se však, že i  v  dneš-
ní moderní a  uspěchané době jsme 
schopni a ochotni zpomalit, být posluš-
ní, zodpovědní a hlavně solidární. Tohle 
vše jistě přispěje k  rychlejšímu překo-
nání této krize. Doufejme však, že si 
celé lidstvo vezme z celé situace pona-
učení a pochopí, které hodnoty jsou ty 
nejdůležitější na  světě. Že jimi nejsou 
práce a  peníze, ale rodina, solidarita 
a hlavně zdraví. Mnozí se na koronavi-
rové pandemii snaží hledat i  to dobré. 
Podle nich bychom si měli vážit toho, že 
nás virus donutil zpomalit a zavřel nás 
do svých domovů, kde tak můžeme trá-
vit více času se svými blízkými. 

Proto vytrvejme v boji s tímto zákeř-
ným virem a jistě brzy zvítězíme.

Simona Jelénková

Výzva
Koronavirus ovlivnil život každého z nás. Přijatá opatření a nařízení nemají 

v naší zemi obdoby. Proto bychom chtěli oslovit a vyzvat všechny místní „repor-
téry“, fotografy i širokou veřejnost, aby zdokumentovali

„JAK SE ŽIJE V DOBĚ KORONAVIRU“
Foťte, piště a posílejte nám články, postřehy, ale i vaše připomínky k této zcela 

mimořádné situaci. Zachyťte současný život: jak se učíte s dětmi doma, jak šije-
te roušky, jak nakupujete, jak cestujete, jak slavíte Velikonoce (výzdoba, pečení 
atd.), co vám nejvíc chybí a co naopak nepostrádáte.

Získaný materiál použijeme pro tvorbu dalšího čísla Pasohlávského zpravo-
daje. Příspěvky zasílejte na adresu tic@pasohlavky.cz nebo je vhazujte do bílé 
schránky obecního úřadu.

Pomozte nám zachytit tuto výjimečnou životní etapu.

Poděkování
Prodavačky z místní 

COOP Jednoty Mikulov 

by rády poděkovaly 

paní Jarmile Vlachové za to, 

že jim ušila a věnovala 

textilní roušky. 
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Princezny a zvířátka 
v tanečním veselí

Jednou z  posledních akcí, která se 
v Pasohlávkách konala, byl Dětský kar-
neval. Ten se letos uskutečnil v sobo-
tu 29. února, opět pod vedením osvěd-
čeného dua – paní Aleny Kratochvílo-
vé a paní Lenky Žaludkové. 

Místní kulturní dům tak opět zapl-
nilo velké množství princezen, víl, 
čarodějnic, nejrůznějších zvířátek 
a  samozřejmě superhrdinů. Pro děti 

všech věkových kategorií byly připra-
veny soutěže, hudba a  samozřejmě 
i tanečky, často vše dohromady. Prin-
cezny, zvířátka i  ostatní kostýmovaní 
rošťáci vesele křepčili po celém taneč-
ním parketu. Každý tok to dá pořada-
telům pořádnou fušku, ale i  letos se 
podařilo do  „křepčení“ zapojit i  rodi-
če. To je jistě pro mnohé děti ještě vět-
ší odměnou než dárkový balíček, kte-
rý si po  skončení akce odnesli domů. 
Z toho se však mohou těšit delší dobu. 

Paní Kratochvílová by jménem 

po řadatelů ráda poděkovala násle-
dovně: „V  první řadě patří velké podě-
kování Obecnímu úřadu v  Pasohláv-
kách za fi nanční podporu, bez které by 
nebylo žádné občerstvení ani dárečky 
pro děti. Dále paní Věře Trojkové, kte-
rá z vlastní iniciativy a na vlastní nákla-
dy také připravila dárečky pro všech-
ny děti. Nakonec patří dík všem, co se 
na karnevalu podíleli, a to Lence a Tere-
ze Žaludkovým, Blance Kadlíčkové, Mir-
ce Mikuláškové a Simoně Jelénkové.“ 

Simona Jelénková 

Místní knihovna



Pozvánky  Společenská kronika

Jubilanti březen
Brigita Ferbyová 81 let
Ladislav Mikulášek 70 let
Ludmila Zelenáková 61 let
Růžena Jelénková 61 let

Jubilanti duben
Helena Karvaiová 86 let
Božena Suchánková 82 let
Alfred Ferby 81 let
Zbyněk Hájek 73 let
Vojtěška Mikulášková 69 let
Jiřina Chludilová 68 let
Jiří Slabý 66 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 16. března 2020 se Lence 

Švarné a  Jozefu Májkovi narodila 
dcera Aurélie.

Dne 16. března 2020 se Zdeňko-
vi Suchánkovi a  Simoně Kališové 
narodily dcery Tereza a Eliška. 

Rodičům i prarodičům 
blahopřejeme.

Úmrtí
Dne 22. února 2020 zemřel pan 

Milan Golej.
Dne 6. dubna 2020 zemřela paní 

Elena Mihoková.
Dne 14. dubna 2020 zemřel pan 

Stanislav Fajmon. 

Pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Pasohlávský obecní zpravodaj
 vydává Obec Pasohlávky. 
Periodický tisk územního 

samosprávního celku. 
Registrace u Ministerstva kultury ČR 

pod r. č. MK ČR E 11763. 

Adresa administrace: 
Obecní úřad, Pasohlávky 1, PSČ 691 22, 

tel. 519 427 710. 

Tisk a sazba Protis, spol. s.r.o., Podolí 115; 
e-mail: protissro@volny.cz; 

www.protissro.cz.

Cena – zdarma. Redakční ra da si vyhrazuje 
právo příspěvky gramaticky a přiměřeně 

stylisticky  upravit a v případě potřeby zkrátit.
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Obec Pasohlávky připravuje  DĚTSKÝ DEN
který se uskuteční v sobotu 30. května 2020

Pro dě   budou připraveny soutěžní disciplíny a spousta další zábavy. 

Obec Pasohlávky pořádá

ZÁJEZD DO ZOO
Konkrétně do olomoucké zoo na Svatém kopečku.
Termín zájezdu je plánován na sobotu 23. května 2020.

Obec Pasohlávky si vyhrazuje právo akce zrušit nebo přesunout na jiný termín, 
a to vzhledem k současné situaci v České republice. Děkujeme za pochopení.

 

Nezapomeňte, že dr hou květ ovou neděli slaví 
svátek všechny maminky. Proto si vzpomeňte 

i na t  svoji a obdar jte ji dárečkem nebo objetím. 


