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Pasohlávky v obrazech
Ačkoli se již nezadržitelně blíží podzim, pojďme si 

ještě naposledy připomenout krásné letní dny plné 
slunce. I  když jsme si během léta užili celkem osm-
advacet tropických dnů, možná nám mnohem více 
zůstanou v paměti letošní přívalové deště, které způ-

sobily škody a  problémy napříč celou republikou, 
naši obec nevyjímaje. K přírodě však patří jak slun-
ce, tak déšť a aspoň se můžeme kochat krásou zeleně, 
která je všude kolem nás. 



Co nového v obci:
Během letních prázdnin byly v hodnotě téměř 17.500 Kč 

pořízeny a  osázeny nové květináče na  parkovišti u  obec-
ního úřadu. Jejich hlavní funkcí má být zamezení parko-

vání aut těsně u  plo-
tu, do  kterého pak 
narážejí a  poškozu-
jí ho. Dále bylo poří-
zeno komunální vozi-
dlo DURSO v  hodno-
tě 2,208.976 Kč, také 
mobilní oplocení, kte-
ré se využívá např. při 
pořádání hodů, a  to 
v  ceně 22.054 Kč. Pro 
mateřskou školu pak 
byl pořízen generá-
tor ozonu v  hodnotě 
téměř 20.000 Kč a  také 
nová brána za  bezmá-
la 15.000 Kč. 

Dál pokračují práce 
na zasíťování oblasti Pasohlávky – východ. Práce jsou ve fázi 
dokončení elektrických a plynových rozvodů. Po jejich usa-
zení budou následovat práce na dokončení povrchů (dlaž-
ba a  vozovka) a  nakonec bude usazeno veřejné osvětle-
ní. Do  konce listopadu by měly být všechny práce hoto-
vy a  předpokladem je, že kolaudace by mohla proběh-
nout do konce letošního roku. Výstavba sítí začala 15. ledna 
a probíhala celkem dobře, k čemuž přispělo i počasí, proto-
že zpočátku roku nepršelo a nebyly ani velké mrazy. Projekt 
síťování zatím obec vyšel na celkem 24.081.295,09 Kč. Pod-
mínky prodeje pozemků budou projednávány na  nebliž-
ších zasedáních zastupitelstva obce a  zveřejněny by měly 
být do konce letošního roku.   

Současně se síťováním pozemků pro rodinné bydlení 
proběhlo v chatové osadě budování nové kanalizace, s čímž 
souvisí i úprava povrchů a přidání osvětlení. Tato investice 
stála celkem téměř osm milionů korun. 

Z jednání 
zastupitelstva obce:
Ve čtvrtek pětadvacátého června se 

konalo zasedání Zastupitelstva obce 
Pasohlávky. Během téměř čtyřhodi-
nového jednání bylo prodiskutováno 
celkem dvacet bodů programu. Mezi 
nimi zastupitelstvo schválilo tři žádos-
ti občanů o prodej obecního pozemku 
v  celkové výměře asi 120 m2 za  cenu 
500 Kč/m2. Také vzalo na  vědomí 
územní studii pro plochu poloostro-
va, kde má společnost RiseSun Heal-
thcare & Tourism CZ a.s. vybudovat 
lázeňský komplex. Konkrétně tu má 
stát Odborný lázeňský léčebný ústav, 
centrální lázeňský objekt s  apartmá-
ny a lázeňským hotelem a také tu mají 

být postaveny rodinné domy, restau-
race a  další zázemí pro hosty i  oby-
vatele této části obce. Velkým oříš-
kem se ukázala být kapacita parko-
vacích míst, která musí být zajiště-
na i pro denní návštěvníky této oblas-
ti. Velmi rozsáhlá debata se odehrála 
u projednání další územní studie, ten-
tokrát části Pasohlávky – východ, plo-
chy pro rodinné bydlení. V  této stu-
dii chtěla obec změnit vzhled rodin-
ných domů tak, aby zde měl stavebník 
možnost postavit i rodinný dům typu 
bungalov. S  tím zastupitelé problém 
neměli, na rozdíl od změn společnosti 
KS PROFI, která chce na svých pozem-
cích vystavět rodinné a  bytové domy 
a podstatně tak navýšit kapacitu oby-
vatel v této části obce. Tato studie byla 

projednávána na zastupitelstvu již dří-
ve, kde se také nesetkala s  pochope-
ním ani u  zastupitelů, ani u  občanů 
a  společnost přislíbila další jednání 
tak, aby bylo dosaženo shody na obou 
stranách. K  tomu však nedošlo. 
Ing. arch. Snášel nakonec vysvětlil, že 
společnost souhlas zastupitelů nepo-
třebuje, pokud je jejich záměr v soula-
du s územním plánem a stavební úřad 
jim to povolí. Rozsáhlé jednání pro-
bíhalo také u bodu týkající se odkupu 
bungalovů B V. v kempu ATC Merkur. 
Ty obec odkoupila od jihlavských sklá-
ren na konci loňského roku za celkem 
deset milionů korun. Převod nemo-
vitostí však byl zastaven a v současné 
době probíhá soudní řízení. Zástupce 
skláren navrhnul obci, aby od smlou-
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Informace z obce
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Trestná činnost 
páchaná na seniorech

Jak ochránit své bezpečí? 
Soubor rad a informací pro se-
niory.

Zeptali jsme se za  Vás případové 
manažerky Bílého kruhu bezpečí,z.s. 
Bc. Dagmar Neugebauerové.

1. Říká se, že senioři jsou častěj-
šími oběťmi trestné činnosti. Proč 
tomu tak je?

Senioři se podle policejních statis-
tik nestávají nejčastější obětí trestných 
činů. Jsou však více zranitelní. Zralejší 
věk s  sebou nese životní zkušenosti, 
klid, rozvahu a již zvládnuté materiální 
a sociální zajištění. To vše seniory chrá-
ní. Naopak rizikem jsou zejména různá 
zdravotní a smyslová omezení v pohyb-
livosti, zraku, sluchu nebo např. men-
ší znalost nových technologií. Navíc, 
mnoho lidí v pokročilejším věku je dů-
věřivější. Pro svou zranitelnost se mo-
hou stát terčem některých pachatelů.

2. Jaká nebezpečí seniorům hrozí? 
Okruh nebezpečí lze zjednodušeně 

rozdělit do čtyř oblastí: ohrožení ven-
ku, ohrožení doma, fi nanční zneuží-
vání a domácí násilí. Pachatelé trestné 

činnosti považují seniory za  snadnou 
„kořist“. Snaží se násilím, pohrůžkou, 
podvodem nebo lstí získat fi nanční 
hotovost nebo věc. Snadným překoná-
ním odporu oběti nebo jejím obelhá-
ním je senior velmi často i nepozoro-
vaně okraden. Nebezpečí hrozí v bytě, 
na  chodbě, ve  sklepě, na  ulici, v  do-
pravním prostředku, v  domově dů-
chodců. Riziko je o to vyšší, pokud se-
nior žije sám, nemá příbuzné ani přá-
tele, kteří by jej navštěvovali.

Závažným problémem je fi nanč-
ní zneužívání seniora, ať již jeho pří-
mé okrádání o  naspořené prostřed-
ky, nevracení vypůjčených peněž nebo 
přímé odcizení hotovosti nebo zneu-
žití k  nevýhodným fi nančním opera-
cím – k  úhradě dluhů, půjček, hypo-
téky, závazků z ručení. V řadě případů 
se však senior pro své nejbližší „obětu-
je“ a přebírá povinnost uhradit fi nanč-
ní závazky nebo řešit problémy členů 
své rodiny na sebe dobrovolně. 

Samostatnou skupinu trestné čin-
nosti na  seniorech je domácí násilí, 
ke kterému dochází v okruhu jeho nej-
bližších. Většinou začíná mírnějšími 
projevy – napomínáním, okřikováním, 
nadávkami a urážením a může pokra-
čovat omezováním, útiskem, rozbíje-
ním předmětů, krádežemi, fyzickým 
násilím a psychickým vydíráním.

3. Jak se mohou proti tomu chrá-
nit? Co by měli senioři dodržovat?

Je třeba si uvědomit, že špatné věci 
se mohou stát. Podstatou je osvojit si 
dodržování bezpečnostních pravi-
del. Bezpečné osobní chování je nej-
důležitější zásadou. Určitě se vypla-
tí nepodceňovat svoji intuici a strach. 

Preventivními opatřeními po  pohyb 
venku je navštěvovat známá místa, vy-
hýbat se velmi rizikovým místům, ven-
ku pobývat za světla nebo v doprovo-
du jiných osob. Pokud senior odchá-
zí z  domu, měl by někdo vědět, kam 
jde, kde bude a vzít si s sebou telefon, 
případně mít po  ruce píšťalku, sprej. 
Opatrnost je namístě i za dveřmi vaše-
ho bytu nebo domu – nenechávat ote-
vřená okna a nezamknuté dveře, nao-
pak všechny vstupy do obydlí kvalitně 
zabezpečit, neotevírat nikomu, dokud 
si nejsme jisti, že dotyčného člově-
ka známe, nevpouštět cizí lidi do bytu 
např. když žádají o  pomoc; v  tomto 
případě je na místě neotevírat a sdělit 
jim, že hned pomoc přivoláte.

Velmi složitá je ochrana v  případě 
domácího násilí. Každý senior by si 
měl uvědomit, že není povinen sná-
šet omezování, ubližování, vyhrožo-
vání a  hrubosti. Je vhodné se obrátit 
na širší rodinu a nalézt podporu u blíz-
kých. Není výjimkou, že ani u příbuz-
ných senior nenalezne zastání; poté je 
třeba hledat pomoc mimo okruh rodi-
ny. Je možné se obrátit na některou se-
niorskou organizaci, bezplatnou tele-
fonní linku, neziskovou organizaci za-
měřenou na poradenství nebo na nej-
bližší obecní úřad, například na soci-
ální odbor.

Bílý kruh bezpečí, z.s. regionál-
ní pobočka v Brně, Slovinská 41, 

612 00 Brno
Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz  | 

BKB facebook
NON-STOP linka pomoci obě-

tem kriminality a domácího násilí: 
116 006

vy odstoupila. Zastupitelé mu tedy 
sdělili podmínky, za  kterých je obec 
ochotna od smlouvy odstoupit a nyní 
se tedy tyto podmínky zpracovávají 
tak, aby se obě strany dohodly a pode-
psaly novou smlouvu. Zastupitelstvo 
dále schválilo poskytnutí fi nančních 
prostředků z  Bytového fondu obce 
Pasohlávky v  celkové výši 410.000 Kč. 
Dva občané žádali půjčku na  výmě-
nu oken a dveří, dva žádali na obno-
vu fasády domu a  jeden občan žádal 
na rekonstrukci bytu. Zastupitelé dále 
vzali na  vědomí zprávu fi nančního 
výboru, kde se zabývali především 
odpady v naší obci. Zjistili, že sběrný 
dvůr přijímá odpady, jako je zejmé-

na suť, pouze odhadem a  to samé 
se děje na  STKO. Proto je zde návrh 
na pořízení váhy na sběrný dvůr, aby 
obec platila za  konkrétní množství. 
Náklady na  pořízení váhy jsou odha-
dem 500.000 Kč. Předseda výboru také 
navrhuje, aby vývoz suti do sběrného 
dvoru byl limitován na občana, proto-
že je v současné době vyvážení tohoto 
odpadu zneužíváno, i  mezi podnika-
teli. Dále navrhuje, aby si podnikate-
lé udělali smlouvu přímo s STKO tak, 
aby mohli prokazovat, kolik odpadů 
podnikatel udělal (ubytování apod.), 
což nyní u smluv s obcí nelze. Zastu-
pitelé dále schválili uzavření smlou-
vy s  Městem Pohořelice o  zajištění 
veřejného pořádku v naší obci během 
turistické sezóny. Městská policie tak 

měla zajíždět třikrát týdně do  naší 
obce a  po  dobu tří hodin zde měla 
dohlížet na  pořádek (chování rybářů 
na cyklostezce, parkování apod.). 

Ve  středu devátého září se kona-
lo další zasedání Zastupitelstva obce 
Pasohlávky. V  rámci programu jed-
nání byla např. schválena dohoda 
o směně pozemků v ATC Merkur, byl 
schválen prodej obecního pozem-
ku o výměře 50 m2 za cenu 300 Kč/m2 
jako zahrada a také byl schválen doda-
tek ke  smlouvě ohledně akce „I/52 
Pasohlávky – úprava stykové křižovat-
ky“. 

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

Simona Jelénková

Dokončení ze str. 3.
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V minulém čísle zpravodaje jsme si 
v této rubrice připomněli významnou 
součást historie naší obce, kterou bylo 
zemědělství. Po  druhé světové válce 
zde byly položeny jeho počátky. Jak to 
bylo dál, se dozvíme z dalších zápisků 
z Pamětní knihy, kterou v letech 1950 – 
1964 sepsal pan Václav Mikulášek.

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

(pokračování z předešlého čísla):
… „Stav tento byl provisorní 

na jeden rok a bylo nutno udělati řád-
né vyřešení obhospodařování pozem-
ků v této situaci.

Přikročeno k  stanovení přídělu 
půdy pro všechny osídlence a uchaze-
če v obci z pozemků konfi skátu. Z této 
půdy příděl žádali i  uchazeči z  obce 
Ivaně. Úřední jednání skončilo odstu-
pem pozemků v  katastru obce Paso-
hlávek ve  výměře až 170 ha pro pří-
dělce z  obce Ivaně k  40 ha jež obča-
né z Ivaně zde od dříve měli a jež jim 
zůstalo. Celkem mají nyní zemědělci 
z Ivaně v našem katastru 210 ha půdy, 
ve  svém vlastnictví. Místní rolnická 
komise podepsala odstupní protokol 
a  jak toto učinila charakterizuje výrok 

jež před podpisem učinil předseda 
M.R.K. Mikulášek Václav: ‚Nevíte jak 
těžko podepisuji neb jsem si vědom, 
že obec bude zmenšena asi o 18 used-
lostí, což vždy bude mít vliv na  vývin 
obce i  zmenšení školy, tím i  vzdělá-
ní, menší ž ivot kulturní a  vše co sou-
visí s  tímto. Nezbytnost, bychom stá-
tu ušetřili asi 25 milionů Kč sníže-
ním potřeby vystavby domů v  obci 
pro pozemky tyto, nutí nás podepsati. 
Přáli bychom si, by úřady uznaly naši 
oběť obce a  vystavbu domů pro nás, 
pro obdělání druhých pozemků námi 
urychlili.‘

Nedlouho na  to při druhém úřed-
ním řízení bez souhlasu M.R.K. ode-
bráno z  katastru obce Pasohlávek 90 
ha a tyto pozemky přeřadeny do kata-
stru obce Mušova. Náš dřívější katastr 
obce zmenšil se o tuto výměru a hrani-
ce katastru obce Pasohlávek při scele-
ní vyměřeny:

Katastr obce po scelení:
778,21 ha  orné půdy
19,96 ha  sady
14,37 ha vody
4,69 ha zahrady
11,74 ha vinice

43,06 ha stavební
84,77 ha louky
4,90 ha lesy
97,04 ha cesty
Celková výměra je 1.058,78 ha. 

Zcelení pozemků
Měřická skupina č. 8 za vedení pana 

ing. Kačírka Borise z měřického katas-
trálního úřadu v Praze provedla zcele-
ní a výměru pozemků v katastru obce 
Pasohlávek v  roce 1947 a  na  podzim 
t. r. odevzdala do  užívání pozemky 
v  nové úpravě osídlencům. Přebyteč-
ná nepřidělená půda zůstala k odělání 
jako reserva N. P. F. ve výměře asi 152 
ha polí i luk. 

M.R.K. provedla v  r. 1947 odhad 
živého i mrtvého inventáře a bytového 
zařízení zemědělců. Neskončila ješ-
tě tímto činnost M.R.K. neb již kon-
cem r. 1948 a počátkem r. 1949 přišlo 
k novým přesunům pozemků a výmě-
ně těchto, leč už jen ve  vyměřených 
hranicích nových parcel. Mnoho osíd-
lenců vzdalo se přídělu půdy a  ode-
vzdalo tyto své již přidělené a připsa-
né pozemky zpět. N.P.F.“… 

Simona Jelénková

Z historie naší obce

Na portálu 
Pohorelicko.cz 

najdete program na 
víkend i práci v okolí 

Pohořelický portál se stal za  de-
vět let svého fungování největším in-
formačním zdrojem v regionu. Dnes 
tak na  jeho stránkách kromě regio-
nálních zpráv a přehledu kulturních  
akcí najdete také denně aktualizova-
né nabídky zaměstnání a bydlení. 

Chcete si prohlédnout fotky nového 
tobogánu v Pasohlávkách nebo si pře-
číst o  právě probíhajících rekonstruk-
cích v  Pohořelicích, ale rádi byste se 
přitom vyhnuli pročítání černé kroni-
ky? Všechny regionální zprávy jsou 
řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, 
co vás zajímá, ať už je to aktuální dění, 
policejní hlášení nebo kulturní a spor-
tovní události. Pokud vám ale jen po-
vědomí o  okolním dění nestačí, tou-
žíte vyrazit ven a hledáte událost, kte-
ré byste se mohli zúčastnit, sledujte 
kalendář regionálních akcí. Najde-
te v něm festivaly, výstavy, promítání, 
besedy a  další možná vyžití pro rodi-

ny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je 
můžete jak v celém regionu, tak v kon-
krétních obcích. V  případě, že akci 
sami pořádáte a chcete, aby se o ní do-
zvědělo i  široké okolí, máte možnost 
na  ni právě zde upozornit zveřejně-
ním pozvánky v  přehledném sezna-
mu událostí. Nejzajímavější a  nejčte-
nější z nich se objeví také na faceboo-
kové stránce Region Pohořelicko, kte-
rou v  současnosti sleduje bezmála ti-
síc uživatelů. Pokud chcete být o dění 
v  regionu průběžně informováni, sta-
čí se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zají-
má, jak sehnat práci poblíž svého byd-
liště. I s tím si portál poradí. Poptávku 
místních fi rem najdete v sekci s nabíd-
kami práce. Ve  vyhledávání nastavte, 

o jaký obor máte zájem a do jaké vzdá-
lenosti jste za  zaměstnáním ochotni 
dojíždět, a  můžete začít vybírat. Fir-
my, kterým momentálně schází pra-
covní síla, tady mají možnost oslovit 
potenciální zaměstnance prostřed-
nictvím bezplatného inzerátu a  záro-
veň využít vysokou návštěvnost portá-
lu pro vlastní propagaci – díky bezplat-
né inzerci mohou rozšířit povědomí 
o  nabízených službách přímo v  mís-
tě svého působení. Získat nové zákaz-
níky a připomenout se těm stávajícím 
navíc můžete i  zařazením své společ-
nosti do katalogu fi rem a služeb. 

Navštivte portál  www.pohořelicko.
cz  a zjistěte, jaké možnosti nabízí prá-
vě vám.
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Mateřská školka 
zdvojnásobí svou 

kapacitu
V  červenci byly zahájeny práce 

na  rozšíření stávající mateřské školy 
v  Pasohlávkách. Do  konce letošního 
roku by mělo být dostavěno celé pat-
ro, čímž kapacita školky vzroste o šest-
advacet míst, tedy o celou jednu třídu. 

Obec by tuto akci nerealizovala, 
pokud by nezískala státní dotaci. Tu 
se nakonec obci získat podařilo, a  to 
až do  výše 90 % z  celkových nákladů, 
tedy z  téměř dvanácti milionů korun. 
Vlivem koronavirové pandemie při-
šlo rozhodnutí o  přidělení dotace až 
v červnu a práce tak musely začít oka-
mžitě, aby bylo do  30. listopadu 2020 
hotovo. Kolaudace pak musí proběh-
nout nejpozději 25. ledna 2021. Končí 
totiž dotační období a ministerstvo tak 
nepovolilo prodloužení termínu. 

Během letních prázdnin se na celé 
stavbě pracovalo velmi intenzivně. 
Velkou komplikací se však stalo počasí: 
letošní přívalové deště v kombinaci se 
silným větrem způsobily velké problé-
my, kdy zateklá voda poškodila stáva-
jící stěny a místnosti. Na začátku škol-
ního roku proto byla školka přesunu-
ta do  třídy školní družiny, kde zůsta-
ne až dokonce září, pak už se snad 

bude moci přesunout zpět do původ-
ních prostor školky a stavební práce už 
budou probíhat jen v  novém horním 
patře. 

Na školku bude také pořízena „zele-
ná střecha“, na  kterou obec získala 

dotaci již v minulých letech, a to ve výši 
90 % nákladů, tedy v  hodnotě asi 1,2 
milionu korun. Zelená střecha má 
na  budově sloužit k  vytvoření lepšího 
klimatu jak uvnitř, tak v okolí budovy. 

Simona Jelénková

Zprávy ze školy
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Zpátky do lavic
V  úterý 1. září plakalo nejen nebe, 

ale jistě i  plno školáků napříč naší 
republikou. Skončily totiž prázdni-
ny a  s  nimi i  bezstarostné nicnedělá-
ní a  lelkování. To vystřídají povinnos-
ti a úkoly. 

Kde se ale určitě neplakalo, byla tří-
da školáčků v  naší obci. Do  lavic zde 
zasedlo celkem devět žáků, z nichž čty-
ři usedli do školních lavic úplně popr-
vé: Michaela Galiová, Roman Daniel 
Hradil, Viktorie Hryzláková a  William 
Švarný. Žáčky ve  třídě přivítala nejen 
nová paní učitelka Nora Škorpíko-
vá, ale už tradičně i starostka Martina 
Dominová a členky Sboru pro občan-
ské záležitosti Jiřina Chludilová, Vla-
dimíra Binderová a Lenka Žaludková. 
Prvňáčci od nich dostali šerpy, pamět-
ní listy i drobné dárky. Tímto by SPOZ 
rád poděkoval Věře Trojkové za  výro-
bu buttonů 

Po  prázdninách se otevřela také 
školka. Kvůli nutným stavebním úpra-
vám byla sice přesunuta do  prostor 
školní družiny, ale ani to neubra-
lo dětem na  radosti ze znovusetkání 
s kamarády a z plných skříní hraček.  

Ačkoli začátek nového školní-
ho roku vypadal z  pohledu koronavi-
rových opatření celkem nadějně, už 
ve  druhém školním týdnu byla i  tady 
přijata preventivní opatření v  podo-
bě nošení roušek. Doufejme tedy, že 
se nebude opakovat situace z  letošní-
ho jara a školy se nebudou opět ploš-
ně zavírat. 

Simona Jelénková
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Netradiční hody
Hlavním tématem tohoto roku je 

koronavirus a  onemocnění Covid-19 
se skloňuje ve všech pádech. Opatření 
se neustále přijímají a uvolňují ze dne 
na den a nikdo neví, co bude za týden. 
Přesně taková situace ovlivnila i koná-
ní letošních hodů, kdy nikdo nevěděl, 
co se bude smět a co ne, a proto se již 
před létem rozhodlo, že se tradiční 
hody letos konat nebudou (informo-
vali jsme v minulém čísle zpravodaje). 

Aby však občané, ani návštěv-
níci o  zábavu úplně nepřišli, kona-

la se v  sobotu pětadvacátého červen-
ce netradiční Hodová zábava. Jejím 
cílem bylo alespoň uchovat tradič-
ní hodovou zábavu, aby se lidé moh-
li přijít pobavit. Prostor u  kulturního 
domu proto opět zabraly stánky plné 
dobrého jídla a pití, vyrostlo zde pódi-
um pro hudební doprovod a pro tanec 
zde taky bylo místa dostatek. Celá akce 
začala v pravé poledne, kdy výbornou 
hudební kulisu zajišťovala cimbálo-
vá muzika Palouček. Tu večer nahra-
dila kapela Petrovanka, která hrála až 
do pozdních ranních hodin. Po celou 
dobu akce bylo zajištěno občerstve-

ní, pivo, víno a míchané koktejly, tak-
že výběr byl více než pestrý a každý si 
přišel na své. 

Doufáme, že si akci všichni pří-
tomní užili a příští rok již snad budou 
klasické hody s  krojovanými stárky 
a  nebude se muset pořádat takováto 
alternativa. Speciální díky patří obci 
Pasohlávky a celému vedení obce, kte-
ré tuto akci podpořilo. Opomenout 
nesmíme ani zaměstnance obce, kte-
ří také nemalou měrou přispěli k chys-
tání hodové soboty. 

Mirek Kratochvíla
organizátor

Ze společenského života

S pochodní od srdce k srdci
V pátek 7. srpna 2020 doslova doběhl do naší obce hlou-

ček sportovně oděných nadšenců s nápisem „PEACE RUN“ 
na tričkách. Tato skupinka reprezentovala účastníky Míro-
vého běhu 2020 v České Republice. 

Tito reprezentanti vyrazili v sobotu 1. srpna z Jablunko-
va (nejvýchodnější obec republiky) a jejich cílem bylo 900 
kilometrů vzdálené město Aš (nejzápadnější obec repub-
liky). Na  cestě je čekalo několik občerstvovacích zastávek 

a  naše obec byla jed-
nou z  nich. Dozvědě-
li jsme se tak, že mezi 
běžci nejsou pou-
ze Češi, ale i  Slováci, 
Rakušák, nebo Maďar-
ka. Podstatnou rekvi-
zitou jejich běhu byla 
hořící pochodeň, kte-
rou postupně předa-
li představitelům naší 
obce, aby do  ní sym-
bolicky promítli svá 
přání a  svou dobrou 
vůli. 

Tento mírový běh 
založil v  roce 1987 
sportovec, umělec 
a  mírový fi losof Sri 
Chinmoy, který službě 
ideálům světové har-
monie věnoval většinu 
života. Stal se tak zdro-
jem inspirace pro lidí 
nejrůznějších náro-
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Konec prázdnin 
ve znamení zábavy
Protože nám Covid – 19 neumož-

nil pořádat akce, na  které jsme zvyk-
lí, rozhodli jsme se pořádat Ukonče-
ní prázdnin, abychom dětem zpříjem-
nili alespoň zbytek volných dnů před 
nástupem do školních lavic. 

V sobotu dvaadvacátého srpna jsme 
se úderem 16. hodiny sešli u kabin fot-
balového hřiště v  Pasohlávkách. Pro 
děti byl připraven bohatý program, 
který se trochu lišil od  ostatních dět-

ských akcí. Omezilo se např. rozdává-
ní cukrovinek, a  to z  důvodu velkého 
tepla. 

Největší úspěch měli samozřejmě 
„Mimoni“. Dokázali bavit malé publi-
kum celou hodinu a vtáhli je do svých 
soutěží a her. K radosti a úspěchu této 
akce přispěly i  atrakce pana Kuče-
ry, který k  nám přivezl skákací hrad 
a  houpačky, které si děti náramně 
užily. Ani velmi oblíbená disciplína, 
jakou je malování obličejů, nezůstala 
v pozadí. Během chvíle se všude hem-
žily berušky, motýlci, orli … barvami to 
jen hýřilo. 

Bohužel nám ke konci akce přesta-
lo přát počasí a po šesté hodině začalo 
vytrvale pršet, takže opékání špekáčků 
absolvovala jen hrstka odvážlivců, kte-
ré ani déšť neodradil. 

I  přesto lze akci hodnotit jako 
úspěšnou a  vydařenou a  tímto chce-
me poděkovat všem sponzorům: Mir-
kovi Kratochvílovi ml. za fi nanční dar, 
Miloslavě Osikové za  zajištění ply-
šových hraček, TJ Zetor Pasohlávky 
za  zajištění občerstvení a  především 
pak OÚ Pasohlávky, že tuto akci zpro-
středkovala a zajistila. 

Miroslava Mikulášková

dů a  kultur k  toleranci, porozumění 
a  spolupráci. Mírovou pochodeň tak 
nesou statisíce běžců přes více sto čty-
řicet zemí světa. Za ty dlouhé roky, kdy 
se běh koná, drželo pochodeň nespo-
čet významných světových osobnos-
tí, jako např. Matka Tereza, Nelson 
Mandela nebo Dana Zátopková. Prá-
vě pochodeň symbolizuje vše, co nás 
spojuje bez ohledu na  naši národ-
nost, kulturu a víru – symbolizuje přá-
telství, porozumění, mír a  harmonii. 
A jak říkají sami běžci: „Každý se může 
ke štafetě připojit, vložit do pochodně 
svou dobrou vůli a poslat ji dál do celé-
ho světa.“

Simona Jelénková
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Nová atraktivní 
prezentace Římanů 

na území Pasohlávek
Na území České republiky není mno-

ho obcí, které by se mohly pyšnit tak 
bohatým archeologickým dědictvím, 
stopami, které tu zanechali dřívější 
obyvatelé naší země, jako mohou činit 
Pasohlávky. Mezi nimi pak jednoznačně 
vynikají památky po starověkých Říma-
nech a  Germánech, které na  území 
obce doposud připomínaly jen panely 
naučné stezky vybudované ve spoluprá-
ci brněnského Archeologického ústa-
vu a obce v letech 2015–2016. V červnu 
letošního roku se pak konečně podaři-
lo dokončit projekt, který bude slavnou 
éru císaře Marka Aurelia v druhé polo-
vině 2. století n. l. důstojně a trvale při-
pomínat. Od  23. června 2020 je veřej-
nosti otevřeno Návštěvnické centrum 
Mušov – Brána do  Římské říše, které 
se nachází na  úpatí návrší ukrývající-
ho celoevropsky unikátní archeologické 
naleziště Hradisko u  Mušova. Realiza-
ce projektu se uskutečnila díky fi nanční 
podpoře Akademie věd ČR a  jeho ote-
vření se příznačně koná v  jubilejním 
roce, kdy Archeologický ústav AV ČR, 
Brno, v. v. i., slaví padesáté výročí své 
samostatné existence. Autorem projek-
tu budovy a  generálním projektantem 
byl Ing. arch. Jan Snášel z architektonic-
kého ateliéru Livingstav s. r. o., generál-
ním dodavatelem společnost Moravská 
stavební unie – MSU s. r. o.
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Posláním Návštěvnického centra 
je informovat veřejnost o  památkové 
hodnotě a  historickém významu řím-
ské pevnosti na  Hradisku, o  stopách, 
které na našem území zanechaly řím-
ské legie ve 2. století n. l., a také před-
stavit vybrané aspekty života obyvatel 
střední Evropy tehdejší doby. Zájemci 
zde mají k dispozici množství historic-
kých informací, které jim může oboha-
tit návštěvu atraktivní rekreační oblas-
ti na  břehu novomlýnských nádr-
ží. Najdou zde vitríny s  originálními 
předměty, které tu Římané zanechali. 
Pouze zde se promítá atraktivní polo-
hraný dokumentární fi lm o  římském 
vojsku na  našem území, který mimo 
jiné prozradí, že se v  Pasohlávkách 
nalezly nejstarší lázně na našem úze-
mí a že pod hlavní budovou dnešního 
Aqualandu kdysi stála obrovská vojen-
ská nemocnice sloužící péči o  zra-
něné legionáře. Zatím je odsud zná-
ma pouze jediná kostra muže, které-
ho bylo možné určit jako ostatky oby-
vatele Římské říše. Do  věrné rekon-
strukce jeho tváře návštěvníci nahléd-
nou pomocí atraktivního hologramo-
vého promítání. V budově jsou umís-
těny též rozměrné dotykové panely, 
v  nichž se kromě množství fotogra-
fi í, počítačových rekonstrukcí, map 

a  obrázků, nacházejí též různé herní 
prvky s tématem archeologie Římanů, 
u  nichž se dobře pobaví a  své vědo-
mosti vyzkouší děti i dospělí.

Součástí provozu Návštěvnického 
centra jsou též výukové a herní progra-
my pro různé věkové kategorie žáků 
mateřských, základních a  středních 
škol. Pro skupiny všech věkových kate-
gorií jsou také nabízeny komentova-
né prohlídky. Jednou za čas se v něm 
a také na samotném mušovském kopci 
budou konat venkovní akce. O prvním 
zářijovém víkendu se tak za  fi nanční 
podpory obce Pasohlávky a  Jihomo-
ravského kraje konal festival Germa-
nia subacta – Germánie byla poraže-

na. Utábořilo se zde přes 40 římských 
legionářů a  také germánští a  keltští 
bojovníci. Předvedli sportovní zápo-
lení, představili svou výstroj a výzbroj 
a na závěr též svedly bitvu. Samozřej-
mě s  úspěšným koncem pro bojovní-
ky císaře Marka Aurelia. Na  pozem-
ku Návštěvnického centra bylo mož-
né shlédnout práce pravěkých řeme-
slníků, ochutnat jídla podle římských 
receptů a  vína z  hroznů z  Římského 
vrchu. V  samotné budově se konaly 
přednášky. Celá akce vyvolala v účast-
nících i  návštěvnících nadšení a  plá-
nujeme její každoroční opakování.

Balázs Komoróczy
Foto: Facebook – Brána do Římské říše
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ATC Merkur Pasohlávky
Tak jak jsme předvídali a zmiňovali 

v minulém čísle zpravodaje, byla sezó-
na 2020 opravdu netradiční. Nicmé-
ně, kdo je připraven není překvapen 
a improvizacím se meze nekladou.

Brány autokempu se pro veřejnost 
otevřely 25. května, a i když to vypada-
lo, že se celé připravené kulturní léto 
včetně všech akcí bude muset z důvo-
dů vládních nařízení zrušit, což se také 
stalo, nakonec se s postupným uvolňo-
váním povedlo některé aktivity oživit 
a jiné nahradit náhradním programem.

Autokemp Merkur zajišťoval sobot-
ní párty, dva čtvrtky s  Travesti show, 
animační programy pro děti a  let-
ní kino.  Animační program s  Wikiho 
světem opět předčil očekávání. Rodi-
nám s  dětmi byl nabídnut profesio-
nální tematický program na každý den 
od  neděle do  pátku. V  sobotu se děti 
od  18:00 mohly těšit na  dětskou dis-
kotéku, která měla velký úspěch, stej-
ně tak jako sobotní večerní párty pro 
dospělé. 

Obavy ohledně možného úpad-
ku turistů se také nepotvrdily. Přišli 
jsme sice o zahraniční turisty, nicmé-
ně je hravě nahradili turisté tuzem-
ští. Dokonce jsme několikrát museli 
vyhlásit stop stav, což se např. loňské 
léto nestalo.

Akcí, které se uskutečnit z  důvo-
dů vládních nařízení nepovedlo, není 
málo - jde o Zahájení turistické sezó-
ny, Festival Radosti a Života pod Pála-
vou, Lucky Cruisers Weekend a Ukon-
čení turistické sezóny, což nás pocho-
pitelně mrzí, ale zdraví Vás i nás všech 

je na prvním místě.
Děkujeme všem za  návštěvu, pod-

poru, pozitivní reakce, úsměvy a  již 
nyní se těšíme na  další rok. Brány 
kempu jsou pro veřejnost otevřeny až 
do 30. 10.

Loučíme se s přáním krásného pod-
zimu, aby se situace uklidnila a  aby-
chom se ve zdraví a beze strachu sešli, 
třeba hned v květnu na Zahájení sezó-
ny 2021. 

Tým ATC Merkur Pasohlávky
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Pozvánky  Společenská kronika

Jubilanti červenec
Rozálie Zelenáková 84 let
Marie Binderová 80 let
Anna Úradníková 76 let
Jan Adamík 72 let

Jubilanti srpen
Jana Bezeková 72 let 
Miroslav Ingr 71 let
Ludmila Mikulášková 70 let
Marie Čermáková 70 let
Stanislav Žaludek 66 let
Helena Sittová 65 let
Marie Zedníčková 63 let

Jubilanti září
Marie Pinkavová 82 let
Michal Kadlíček 82 let
Mária Dubšová 81 let
Anna Salayová 77 let
Václav Čermák 72 let
Květoslav Uherek 68 let
Marie Šnepff enbergová 68 let
Alena Slabá 64 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým podpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o zveřej-
nění ve  společenské kronice zpra-
vodaje, může se podepsat na  OÚ. 
Děkujeme za pochopení. 

Svatby:
Dne 22. srpna 2020 uzavřeli sňa-

tek Silva Huszárová a Marek Halous-
ka. 

Dne 15. srpna 2020 oslavili „Zla-
tou svatbu“ manželé Marie a Milan 
Šnepfenbergovi. 

Dne 12. září 2020 uzavřeli sňatek 
Simona Kališová a  Zdeněk Suchá-
nek. 

Novomanželům 
i „zlatým manželům“ blahopřejeme. 

Narození:
Dne 8. června 2020 se manželům 

Monice a Janu Dvořákovým narodi-
la dcera Tereza. 

Dne 23. července 2020 se manže-
lům Pavlíně a  Markovi Reichovým 
narodil syn Lukáš. 

Rodičům i prarodičům 
blahopřejeme. 
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Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky
zve všechny malé i velké občany na tradiční

Lampionový průvod

který se uskuteční

v pátek 13. listopadu 2020

Sraz všech účastníků je v 16.30 hod. před Obecním úřadem 
Pasohlávky.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit nebo přesunout na jiný termín, 
a to vzhledem k současné situaci v ČR. Děkujeme za pochopení.

PENZION VILA MORAVIA PŘIJME POKOJSKOU Z OKOLÍ 
PASOHLÁVEK (BRIGÁDNĚ NEBO NA DPČ). 

PRACOVNÍ DOBA NEPRAVIDELNÁ DLE DOHODY 
VĚTŠINOU PO-PÁ, ZPRAVIDLA 10-15 HOD.

150 KČ/HOD. PO ZAPRACOVÁNÍ.
VÍCE INFO NA TEL.: 605 325 222.


