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Pasohlávky v obrazech

Letošní zima skutečnou zimu připomínala jen málokdy. Když už napadl nějaký ten sníh, za pár dní po něm 
nebylo ani stopy. Na přelomu roku přišel mráz, který zahalil veškerou přírodu do bílé jinovatky, takže jsme mohli 
mít alespoň na chvíli pocit, že jsme se ocitli v Mrazíkově říši. Od počátku nového roku je počasí jako na houpačce, 
chvíli mrzne, chvíli svítí slunce a hřeje, jako na jaře. Do toho skutečného nám však ještě pár dní zbývá.



SENIORSKÁ OBÁLKA:
V  tomto čísle zpravodaje najdete 

vložený list, tzv. I.C.E. KARTU. Vypl-
něné údaje slouží k informaci v situa-
ci tísně a ohrožení zdraví nebo života. 

Projekt „Seniorská obálka“ vznikl 
v  rámci Seniorské politiky Jihomorav-
ského kraje a naše obec se do projektu 
zapojila, aby pomohla usnadnit život 
místním seniorům. Právě pro ty je tato 
karta primárně určena. 

Každý starší občan by měl pocti-
vě vyplnit uvedené údaje a kartu poté 
umístit na  viditelné místo v  domác-
nosti – doporučují se dveře lednice 
nebo vnitřní strana vchodových dve-
ří. Pokud v  budoucnu budete v  ohro-
žení života a  přijede k  vám záchran-
ná služba, bude všechny tyto informa-
ce potřebovat a  z  karty je bezproblé-
mově zjistí. (Zdravotnická záchranná 
služba, hasiči a policie Jihomoravské-
ho kraje jsou o  umístění karty infor-
mování a budou ji vždy hledat na uve-
dených místech). 

Pokud bude kdokoli potřebovat dal-
ší tiskopisy karty, může si je vyzved-
nout na podatelně OÚ Pasohlávky. 

CO NOVÉHO V OBCI:
Na  konci loňského roku proběhly 

ještě další, již naplánované investice. 
U kabin fotbalového hřiště bylo nain-
stalováno nové workoutové hřiště, kte-
ré stálo 554.758 Kč. Pro údržbu obce 
byl pořízen nový elektromobil, kte-
rý stál 1.250.820 Kč, obec však na  něj 
získala dotace ve výši 600.000 Kč. Také 
bylo dovybaveno fi tness na  kabinách, 
kam byl pořízen nový běžecký pás 
v ceně 32.970 Kč. Také byla dokončena 
výsadba ovocné stezky pod Římským 
vrchem. Po  novém roce pak zača-
lo síťování parcel v  části „Pasohlávky 
– východ“. To by mělo být dokončeno 
na konci roku 2020. 

POPLATKY:
Poplatek za  komunální odpad je 

splatný do 30. dubna 2020. Výši poplat-
ku zjistíte po  přihlášení do  MESOH 
systému, nebo vám ji sdělí na  obec-
ním úřadě. Odpady lze platit ve dvou 
splátkách, a to 50 % částky do 30. dub-
na 2020 a zbývajících 50 % do 30. října 
2020.

Poplatek za  psa je splatný do  31. 
března 2020. 

Poplatek za stočné je možné uhra-
dit od 8. dubna do 30. dubna 2020.

Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

OBCE:
Ve středu 18. prosince se konalo dal-

ší zasedání zastupitelstva obce. Během 
tří hodin zde zastupitelé projedna-
li a  schválili několik důležitých bodů. 
Byl schválen Návrh rozpočtu obce 
na  rok 2020, kde jsou plánované pří-
jmy ve výši 44.483.500 Kč a výdaje jsou 
naplánované ve  výši 44.426.300 Kč. 
Mezi největší investice pro rok 2020 
patří zasíťování chatové osady a  sta-
vebních parcel v  oblasti Pasohlávky – 
východ (40.000.000 Kč) a  také rozšíře-

ní křižovatky na silnici I/52 u Aqulan-
du Moravia (1.700.000  Kč). Dále je 
plánovaná rekonstrukce autobuso-
vé zastávky, kde by mělo být zpro-
vozněno veřejné WC, zateplení gará-
ží technického zázemí údržby obce, 
oprava zdí na  hřbitově atd. Také byla 
schválena smlouva o  dílo se společ-
nosti SWIETELSKY stavební s.r.o., 
která má za  úkol zasíťování dvaatři-
ceti stavebních parcel v  části „Paso-
hlávky – východ“. Byly také schvále-
ny nové obecně závazné vyhlášky, 
a to na základě zákona č. 278/2019 Sb. 
Poplatek za psa zůstává na částce 100 
Kč/rok. Nově byla schválena Obecně 
závazná vyhláška obce Pasohlávky č. 
4/2019, o místním poplatku z pobytu.
Tento poplatek v sobě slučuje rekreač-
ní a  ubytovací poplatek, které platily 
dříve. Poplatek z pobytu byl stanoven 
na 20 Kč/osoba/den. Také byla schvá-
lena vyhláška týkající se odpadu. Zde 
probíhala mezi zastupiteli i  občany 
rozsáhlá diskuze. Někteří navrhují zru-
šit systém MESOH, protože jej pova-
žují za  nespravedlivý, další navrhují 
odstranit veřejné kontejnery na směs-
ný odpad, aby každá domácnost 
musela mít vlastní popelnici. Zde se 
však někteří obávají toho, že odpadky 

pak mohou být vysypány třeba ve vět-
rolamech. Také se diskutovalo o  tom, 
zda částku za odpad zvýšit, dle skuteč-
ných nákladů, nebo zachovat 500 Kč/
osoba. Nakonec byla schválena stáva-
jící částka s  tím, že poplatek se může 
v dalších letech výrazně zvýšit. 

Na  předešlém zastupitelstvu byl 
schválen odkup bungalovů B V. v kem-
pu ATC Merkur. Starostka nyní infor-
movala, že odkup neproběhl, jeli-
kož byl převod nemovitostí zasta-
ven a v současné době probíhá soud-
ní řízení. Také informovala o  tom, že 
se připravují kroky, které povedou 
k  odchodu obce ze společnosti Th er-
mal Pasohlávky a.s. Sdělila také infor-
mace týkající se výstavby čínského 
investora. Podle něj fi nišují s  výbě-
rem projekční kanceláře a  obci by 
rádi začátkem nového roku představi-
li architekta, kterého vybrali. Starost-
ka dále informovala o novém systému 
udělování obecních dotací pro místní 
spolky. Budou sepsána pravidla, pod-
le kterých bude mezi spolky rozděle-
na konkrétní částka, která pro rok 2020 
činí 300.000 Kč. 

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

Simona Jelénková
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Vážení občané, milí čtenáři,
dostáváte do  rukou první výtisk 

letošního Pasohlávského zpravoda-
je, a tak mi dovolte, abych vás tímto 
přivítala v novém roce 2020. A co nás 
tedy čeká?

V prosinci proběhlo veřejné zase-
dání zastupitelstva obce, kde jed-
ním z  nejdůležitějších bodu jed-
nání bylo schválení rozpočtu obce 
na rok 2020. Pro vaši informaci uvá-
dím, že pro rok 2020 byly schválené 
příjmy ve výši 44.483.500,- Kč a výda-
je pak ve výši 44.091.700,- Kč. Mimo 
schválený rozpočet nás však ještě 
čeká investice v síťování lokality tzv. 
Pasohlávky – východ, která, jak jste si 
jistě již všimli, byla započata v  led-
nu. Vybudování nás podle smlouvy 
o dílo, kterou schválilo zastupitelstvo 
také na prosincovém zasedání, bude 
stát cca 41 mil. Kč bez DPH. Zakázku 
vysoutěžila fi rma SWIETELSKY sta-
vební s.r.o., a  bude probíhat během 
celého roku 2020. Na Vánoce by pod-
le harmonogramu mělo být vše hoto-
vo. Dalšími uchazeči v  soutěži byly 
fi rmy EUROVIA CS a.s. (41,6 mil. 
Kč), VHS Břeclav s.r.o. (41,8 mil. Kč), 
Metrostav a.s. (42,7 mil. Kč) a COLAS 
CZ, a.s. 42,85 mil. Kč). Musím kon-
statovat, že vysoutěžená částka nás 
tak trochu zaskočila, a  to i  přesto, 
že víme, že v  posledních letech šel 
stavební materiál a  stavební práce 
poměrně dost nahoru. 

V  brzké době bychom tak chtě-
li zahájit nabídku prodeje staveb-
ních pozemků, na  které tak dlouho 
čekáme. Vzhledem k tomu, že stavět 
se může až v  okamžiku, kdy budou 
sítě hotové a  zkolaudované, pro-
dej bude probíhat s  největší prav-
děpodobností formou rezervačních 
smluv, tak aby stavebník mohl v tom-
to roce zahájit vlastní projekční pří-
pravu již na určený pozemek, proto-
že toto určitě zabere také minimálně 
půl roku, ale se stavbou započal až 
po kolaudaci sítí.

Z  důvodu novely zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
byly nově také vydány obecně závaz-
né vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 
3/2019 o  místním poplatku ze psů, 
kde poplatek za  každého psa pone-
cháváme ve stávající výši 100 Kč/rok. 
Současně připomínám občanům 
novelu veterinárního zákona, kte-

rá byla schválena 16. 8. 2017 a počí-
tá s povinným čipováním psů od 1. 1. 
2020. To je datum, ke kterému by měl 
být každý pes označen čipem. Neo-
čipovaným psům nebude očkování 
proti vzteklině uznáno jako platné, 
a majiteli může být uložena pouta až 
do výše 20.000 Kč.

Obecně závazná vyhláška č. 
4/2019, o  místním poplatku z  poby-
tu, která nahrazuje dosud vybírané 
dva poplatky, a  to poplatek z  uby-
tovací kapacity a  poplatek za  rekre-
ační pobyt. Zákonodárce v  tom-
to případě schválil opravdu refor-
mu. Nově zavedený poplatek z poby-
tu bude muset obci odvést každý, 
kdo na  území obce poskytne něko-
mu pobyt, a  to bez ohledu na  mís-
to a účel pobytu. Poplatek se tak týká 
nejen hotelů, penzionů atd., ale nově 
se týká i úplatných pobytů v bytech, 
chatách, chalupách či ateliérech. 
Rozhodující tak již není, zda daný 
objekt je nebo není zkolaudován jako 
ubytovací zařízení. Sazba poplatku 
je vyhláškou stanovena ve výši 20 Kč 
za každý započatý den a osobu. Plát-
ce je povinen vést evidenční kni-
hu v  písemné či elektronické podo-
bě, ve které eviduje údaje týkající se 
fyzické osoby, které poskytuje úplat-
ný pobyt. Výčet povinných informací 
defi nuje samotný zákon o  místních 
poplatcích.

Obecně závazná vyhláška č. 
5/2019, o  místním poplatku za  pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, kte-
rou obec stanovuje poplatníkovi 
poplatek ve  výši 500 Kč/rok. Popla-
tek za  komunální odpad zohledňu-
je náklady obce spojené se sběrem 
a svozem netříděného komunálního 
odpadu. Skutečné náklady na  svoz 
komunálního odpadu jsou v přepoč-
tu na obyvatele ve výši 644,- Kč, což je 
o téměř 150 Kč vyšší, než je dosavad-
ní poplatek. Když se do  toho zapo-
čítají ještě náklady na  svoz a  likvi-
daci tříděného odpadu, tak jsou 
náklady na  poplatníka pak ve  výši 
838,- Kč. Rozdíl tak dotuje obec. Pro-
to na  vás apeluji, abyste nadále tří-
dili odpad a nevyhazovali do popel-
nic, co tam nepatří. V  letošním roce 
jsme se také dohodli se společností 
STKO s.r.o. na cyklech vývozů popel-
nic, se snahou na  snížení nákladů 

na  jejich vývoz. Nově se komunál-
ní odpad vyváží 1x 2 týdny, tříděný 
zůstává 1x 4 týdny. Frekvencí vývozů 
také STKO reaguje na skutečnost, že 
bude v letošním roce uzavřena silni-
ce v úseku hráze mezi horní a střed-
ní nádrží Nové Mlýny, a doprava tak 
bude náročnější. Svozový kalendář 
byl přílohou prosincového zpravo-
daje, ale je možné si jej vyzvednout 
také na obecním úřadu.

Všechny nové vyhlášky jsou zve-
řejněny na webových stránkách obce 
a na nástěnce na obecním úřadu.

Kromě náročné investice nás 
ovšem v  letošním roce čeká oprav-
du velká prověrka naší trpělivos-
ti. Vzhledem k  tomu, že Ředitel-
ství silnic a  dálnic plánuje v  letoš-
ním roce rekonstruovat most na  sil-
nici I/52 v úseku mezi horní a střed-
ní nádrží Nových Mlýnů, bude úsek 
hráze kompletně uzavřen. Navrho-
vané objízdné trasy jsou následují-
cí: ve směru Brno – Mikulov povede 
objízdná trasa tak, že za  Novou Vsí 
povede doprava po  silnici ve  smě-
ru na  Drnholec, kolem Novosedel, 
přes Dobré Pole a  Březí do  Mikulo-
va. V opačném směru Mikulov – Brno 
povede objízdná trasa z  Mikulo-
va do  Dolních Dunajovic, přes Brod 
nad Dyjí, a  dále pak zpět na  silnici 
vedoucí mezi Drnholcem a  Novou 
Vsí. Uvidíme, jak budou řidiči tyto 
objízdné trasy dodržovat, nicméně 
snažíme se na  všech úrovních pro 
naši obec zajistit maximální bezpeč-
nost. Chtěli jsme, aby stát náklad-
ní dopravu svedl na  dálniční tahy, 
a  po  uvedených objízdných trasách 
nechal pouze osobní dopravu, to se 
nám ale nepodařilo prosadit. Obrá-
tili jsme se tedy se žádostí na  Poli-
cii, aby zvýšila dohled u  nás v  obci, 
tak uvidíme, jaká bude realita, proto-
že už nám avizovali podstav policis-
tů. Buďte prosím obezřetní a opatrní 
na  všech přechodech v  obci, jakmi-
le nastane turistická sezóna, a  s  tím 
zvýšená doprava v obci. V tuto chví-
li nám nezbývá nic jiného, že se cho-
vat maximálně opatrně, a ten letošní 
náročný rok vydržet.

Přeji Vám všem do  nastávajícího 
jarního období hodně zdraví, rados-
ti a pohody.

Martina Dominová, 
starostka

Okénko starostky
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Z historie naší obce

Tříkrálová sbírka

V  prvním čísle zpravodaje každého roku zveřejňujeme 
statistiku obce. Podobnou statistiku přinášíme tentokrát 
i v  této rubrice. V pamětní knize obce Pasohlávky, kterou 
sepsal v letech 1950 – 1964 pan Václav Mikulášek, si může-
me zrekapitulovat jak se postupem času v  obci měnil jak 
počet domů, tak počet jejích obyvatel. Zároveň uvádíme 
i seznam nových osídlenců, kteří do obce přišli po II. Svě-
tové válce, z nichž některá jména jsou nám známá dodnes.

Zápis z  knihy (bez gramatických úprav a  dalších zása-
hů):

… „R. 1869 bylo v Pasohlávkách 141 domů a 796 obyv. 

R. 1880 bylo tu 144 domů, 840 obyvatel (407 mužů a 433 
žen), 238 bytových stran, 835 náboženství římsko-katolíků, 
5 židů; 6 Čechů a 834 Němců. 

R. 1890, 166 domů, 973 obyvatel, 968 římsko-katolíků, 5 
židů; 19 Čechů a 954 Němců. 

(…)

R. 1900 bylo 174 domů, 959 obyvatel, 949 Němců, 10 
Čechů; 956 římsko-katolíků, 3 židé. 

R. 1910 bylo v Pasohlávkách 187 domů, 993 obyvatel, 991 
římsko-katolíků, 2 židé; 993 Němců, 0 Čech, neb Češi zapře-
li již svůj rodný jazyk. 

(…)

R. 1921 při sčítání lidu bylo napočteno zde 1020 obyvatel, 
12 Čechů, 1 008 Němců i s Rakušany.

(…)

R. 1935 bylo v  Pasohlávkách 223 domů, 1021 obyvatel, 
52 Čechů, 956 Němců, 13 cizozemců (rakouští příslušní-
ci), 1013 římsko-katolíků, 6 českoslov. církve, 1 žid a 1 bez 
vyznání. 

V r. 1945 před osvobozením bylo zde 242 domů z nichž 
bylo válkou úplně zničeno 169, obyvatelstva zbylo Němců 
774 včetně dětí. 

Upravený přepis:

Osídlení Čechů:

Po  osvobození Pasohlávek, jelikož majetky Němců dle 
dekretů prezidenta republiky propadly konfi skaci, nastalo 
osídlení i Pasohlávek českými osídlenci. 

Pohraničí volalo, pohraničí i lákalo a lidé přicházeli, ale 
i  rychle odcházeli, jak bude zřejmé z  této kapitoly, jež má 
za záznam příchod osídlenců, jež chtěli zde trvale se usaditi. 

V roce 1945 se v Pasohlávkách chtěli usadit (jsou vyne-
chána jména osídlenců, kteří přišli, ale brzy zase obec opus-
tili): Leopold Čech, Josef Václavík, František Kříž, Franti-
šek Jelének, Květoslav Novák, František Bešarner, Matouš 
Peroutka, Emanuel Hrdlička, Pavel Baďura, Tomáš Šne-
pfenberg, Štěpán Klamarovič, Antonín Antošovský, Jaroslav 
Minařík, Jindřich Veselý, Bohumil Veselý, Pavel Černek, Jan 
Ondrašík, Adolf Kočka, Michal Moravčík, Jan Komínek, Jan 
Leisener, Marie Šlesingerová, František Slabý, František Jur-
ka, Josef Trnka, Ladislav Gazda, Matěj Urbánek, Vincenc 
Vlach.

 V roce 1946 přišli tito osídlenci: Václav Mikulášek, Fran-
tišek Mánek, František Hruška, Josef Vacula, Marie Vacu-
lová, Eduard Plšek, Josef Falešník, Josef Ronča, Jiří Golej, 
Pavel Kadlíček, Jiří Kadlíček, Josef Urbánek, Václav Janou-
šek, Marcel Růžička, Jan Strouhal.

V roce 1947 osídlili tito noví osídlenci: Ladislav Mikulá-
šek, Josef Grim.

V roce 1948 osídlil jen jeden osídlenec: Bořivoj Minařík.

Osídlení Pasohlávek tímto skončilo a  nastává doba 
odchodu z  Pasohlávek zpět do  původního bydliště, nebo 
vzdání se půdy a přejíti za dělníky ke státním statkům. Jen 
30 usedlíků dále hospodaří. 

Vzdání se přídělu půdy nebo odejíti odsud bylo umož-
něno tím, že z rezervy půdy Národního pozemkového fon-
du a z vrácené půdy z druhé pozemkové reformy mohly býti 
utvořeny státní statky a tím zajištěna jistota obhospodařo-
vání půdy.“ …

Simona Jelénková

Letošní jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky se 
v naší obci konal v neděli 5. ledna 2020. Dobrovolníci z řad 
našich občanů vykoledovali celkem 20.307 Kč, což je asi 
o stovku méně než v předchozím roce. I přesto patří všem 
občanům velké poděkování. A to nejen těm, kteří na sbírku 

přispěli, ale zejména těm, kteří obětovali chvíli svého vol-
ného času, oblékli se do kostýmů a prošli ulice naší vesnice, 
aby dobrovolné příspěvky vybrali. 

V  rámci Oblastní charity Břeclav bylo celkem vybrá-
no 3.398.086 Kč. V  rámci celé sbírky, do  které se započítal 
i výtěžek z charitativního koncertu, se letos vybralo celkem 
131.248.321 Kč. 

Výtěžek je určen na  pomoc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak soci-
álně potřebným skupinám lidí, a  to zejména v  regionech, 
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je kaž-
doročně určena také na  humanitární pomoc do  zahrani-
čí. Veškeré informace o dvacátém ročníku Tříkrálové sbírky 
najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/.

Simona Jelénková
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BESEDA NAD 
KRONIKOU NAŠÍ 

OBCE
Jednou v  měsíci patří prostory 

knihovny účastníkům besedy nad kro-
nikou obce.  Zjistili jsme, že poslední 
zápis v  kronice zdejší obce byl zapsán 
bývalým kanovníkem panem Mac-

kem z Mikulova v roce 1962. Od té doby 
nebylo v zápisech pokračováno. Po více 
než desetileté přestávce, začal opět psát 
novou kroniku ředitel místní školy pan 
Vojtěch Plotz. Do  funkce kronikáře byl 
pověřen radou Místního národního 
výboru dne 8. listopadu 1972.

Zápisy se týkaly kulturního a  politic-
kého života obce. Kroniku jsme si přečet-
li od roku 1972 až do roku 1979. Pan Plotz 

podrobně zapisoval v každém roce prá-
ci Místního národního výboru, Českého 
svazu žen, Svazu socialistické mládeže, 
pionýru a jisker, Mysliveckého sdružení, 
Tělovýchovné jednoty SOKOL, Červené-
ho kříže, Sboru požární ochrany, dohlí-
žecího výboru Jednoty, Svazarmu, místní 
lidové knihovny, mateřské školy, základ-
ní školy, a  také činnost státního stat-
ku. Ke konci každého roku zaznamená-

Místní knihovna



val přistěhování nových obyvatel do naší 
obce, sňatky, narození, úmrtí a  neopo-
mněl ani počasí.

V  naší obci se v  těchto letech sta-
ly převratné změny. V roce 1974 začala 
výstavba vodního díla Nové mlýny, což 
mělo za následek zatopení obce Mušov, 
proto také v  říjnu 1974 byla zahájena 
výstavba sídliště pro obyvatele této obce. 

V  červenci roku 1976 bylo dohodnu-
to spojení obou obcí. Tím zaniká obec 
Mušov a pravomoc přijímá MNV Paso-
hlávky. V říjnu 1978 byl zahájen provoz 
horní nádrže Nové mlýny. V roce 1979 
byla zahájena likvidace obce Mušov. Ze 
starého Mušova zůstal na ostrůvku pou-
ze kostel (v  kronice je zaznamenáno, 
že kostel bude v budoucnu sloužit jako 
muzeum původní krajiny).

Ráda bych poděkovala všem účast-
níkům besedy, ale hlavně těm, kteří tyto 
převratné změny zažili na  vlastní kůži 
a  rozpovídali se o  tom. Jak se muse-
li rozloučit s  místem, které bylo jejich 
domovem, kde měli své rodiny, souse-
dy, známé, oblíbená místa, kde odpočí-
vali jejich pozůstalí. To vše jim výstav-

ba vodního díla vzala. Většina obyva-
tel se přestěhovala do naší obce. Ale ani 
to nebylo jednoduché, postavit si dům, 
vytvořit si nový domov, sžít se s novým 
prostředím, s novými lidmi.

Myslím si, že to nebylo jednoduché 
ani pro občany Pasohlávek. V poklidné 
malé vesničce vyrostlo sídliště, do  kte-
rého se přestěhovala spousta, pro ně, 
cizích lidí.

Výstavba vodního díla zasáh-
la nejen životy občanů, ale změnila 
i  ráz celé krajiny. Zmizely krásné lužní 
lesy a  na  jejich místě byla vybudována 
obrovská vodní plocha. Někdy si říkám: 
„Bylo to dobré rozhodnutí?“.

  Alena Kratochvílová

MÁME ŠIKOVNÉ 
DĚTI

Již několik let se s  paní vychova-
telkou Lenkou Žaludkovou snažíme 
spolu s  dětmi zapojovat do  kultur-
ního dění v  naší obci. Připravujeme 
každoročně „Vítání jara“, „Velikonoč-
ní zdobení“ či „Průvod svatého Mar-
tina“.  Toto jsou starobylé zvyky, které 
se pomalu vytrácejí a  my je opět vra-
címe do  naší obce. Také připravujme 
taneční a pohádková vystoupení. Děti 
vystupují na  besedách pro seniory, 
při rozsvěcování vánočního stromu, 
v kostele, a  také na plese. Také rozvíjí 
svou tvořivost vyráběním dárečků pro 
maminky, na  Velikonoce, na  Vánoce 
apod.  Na Den matek a Den otců zdo-
bíme pro všechny maminky a  tatínky 
plot vedle obecního úřadu.

Práce s nimi nás moc baví, protože 
díky všem těmto činnostem v  dětech 
rozvíjíme kreativitu, motoriku, před-
stavivost.  Stejně tak si při přípravě 
tanečních vystoupení vštěpují do  své 
paměti smysl pro rytmus a koordinaci 
pohybů. Při nacvičování divadelních 
vystoupení zase rozvíjí svou paměť, 
řečové a  vyjadřovací schopnosti. Nej-
větší radost máme z  toho, že se zba-
vují trémy. Je to někdy náročná práce, 
protože je v dnešní době hodně těžké 
přesvědčit je, aby se aktivně a s rados-
tí zapojily. Většinou slýcháváme věty 
„nám se nechce“, nebo „nás to nebaví“.

Máme proti sobě jednoho velké-
ho protivníka, kterým je POČÍTAČ.  
Ten s dětmi nemluví, o nic je nežádá, 
nechává je v pasivitě, a to jim nadmí-
ru vyhovuje. A má další „velkou před-
nost“, dodává jim počítačové hry. Děti 
u nich vydrží sedět hodiny, jsou hod-

né, nezlobí, dokonce ani nemluví, 
nenudí se, a hlavně je to baví. Ale toto 
je pro ně špatná cesta, proto jsme se 
rozhodli, že s  POČÍTAČEM budeme 
bojovat. Snad se nám to podaří.

Na  závěr bych ráda poděkova-
la představitelům naší obce, kte-
ří nás v  této činnosti podporují pře-
devším fi nančně, ale i  svou vstřícnos-

tí a  zájmem o  dané akce. Dále bych 
ráda poděkovala rodičům, že ve  svém 
volném čase připraví a  dovedou děti 
na vystoupení. A na závěr bych podě-
kovala především dětem, protože naše 
děti jsou šikovné a  každé vystoupení 
zvládnou na jedničku s hvězdičkou.

 Alena Kratochvílová
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ATC Merkur Pasohlávky otevře 
svoje brány pro veřejnost 9. dubna 
2020. 

Upozorňujeme občany Pasohlá-
vek, že vstup do  kempu mají zdar-
ma na základě předložení aktivní per-
manentní karty. Kartu lze vystavit 
občanům s  trvalým pobytem v  obci 
po  předložení OP nebo platného 
dokladu totožnosti. 

Občanům Pasohlávek, kteří mají 
vystavené permanentní karty pro 
vstup do  kempu s  fotografi í z  let 
2017, 2018 nebo 2019, BUDOU KAR-
TY AUTOMATICKY AKTIVOVÁNY. 

Občané, kteří chtějí vystavit per-
manentní karty pro automobily, se 
musí dostavit do  budovy recepce 
v průběhu března 2020. Cena za kar-
tu pro 1 automobil je 300 Kč. 

První akcí, která nás v ATC Merkur 
čeká, je jubilejní 20. ročník Zaháje-
ní turistické sezóny. Vstup na akci je 
v  rámci permanentního vstupu pro 
občany Pasohlávek zdarma.

Uskuteční se 8. - 9. května 2020, 
těšit se můžete na RYBIČKY 48, RED-
NEX, KALIHO, HORKÝŽE SLÍŽE, 
THE BACKWARDS, TURBO, KERNY, 
PEKAŘE, KŘÍDLA, PLATONIC.

Nezapomínáme ani na  rodiny 
s dětmi:
•    NA VŠECHNY SE TĚŠÍ KAMA-
RÁD WIKI

Pro děti bude na  podiu připra-
ven pestrý zábavný program s  kama-
rádem WIKIM a  jeho animačním 
týmem. Těšit se mohou na interaktivní 
divadelní show WIKIHO VESMÍRNÁ 

ATC Merkur Pasohlávky

POZVÁNKY NA AKCE KNIHOVNY



DUHOJÍZDA, zábavně-naučný pro-
gram ROZDOVÁDĚNÉ EKOHRÁTKY, 
BUBLINKOVOU MINIDISKOTÉKU se 
soutěžemi o krásné ceny a mnoho dal-
šího. V  rámci programu také předsta-
víme dětské animační programy, kte-
ré chystá na letošní léto WIKIHO DĚT-
SKÝ KLUB. Kromě pódiového progra-
mu bude pro děti v průběhu dne při-
praveno také několik tematických sou-
těžních stanovišť, originálních dopro-
vodných aktivit a  atrakcí pro celou 
rodinu. 

•     ZÁBAVNÁ TALK SHOW KDYŽ 
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA 
Děti i dospělé přijede pobavit Aleš 

Cibulka, Jan Čenský a Ivana Andrlo-
vá.

Zábavný pořad je plný historek 
z natáčení, perliček ze zákulisí a vese-
lých historek, spojených s touto legen-
dární pohádkou Princové jsou na dra-
ka. Od  jejího uvedení letos uplyne 40 
let. 

Během talk show zazní všechny 
slavné písně, a to v originálním podá-
ní: Dělání, Kdyby se v  komnatách, 
Hlupáku najdu tě, Statistika, Zlé časy, 
Jestli to nebude láska…

Součástí programu je i  soutěž 
o ceny a nebude chybět ani hra na jed-
nu z  nejslavnějších scén této pohád-
ky – stavění zdi a mnoho dalších pře-
kvapení! 

Na  závěr je připravená autogra-
miáda hlavních představitelů.

•   WORKOUT SHOW 
Společně se ocitneme za hranicemi 

gravitace a uvidíme, co vše lze dokázat 
s lidským tělem.

Cvičení s vlastní váhou těla v kom-
binaci s prvky gymnastiky a akrobacie, 
bude k vidění na pláži u velké Laguny.

•   POTÁPĚČI HALCYON 
Čištění velké Laguny pod vedením 

potápěčů klubu HALCYON Hodonín 
se stalo již tradicí, která nás, respekti-
ve Lagunu čeká i letos.

DALŠÍ AKCE, NA KTERÉ SE 
MŮŽETE TĚŠIT V MÁJOVÉM 
MĚSÍCI: 

•   FOOD FEST MUŠOV 
16. – 17. května 2020 ATC Merkur 

Pasohlávky
- pořadatelé zvou všechny na  nej-

chutnější akci na  jižní Moravě. Před-
staví se více jak 20 stánků a foodtrucků 
s těmi nejlepšími specialitami. Dopro-
vodný program pro děti i dospělé zajiš-
těn. Vstup na akci je v rámci perma-
nentního vstupu pro občany Paso-
hlávek zdarma.

•   EURO BIKE FEST
28.-31. května ATC Merkur Paso-

hlávky

- největší a  nejnavštěvovanější 
moto-festival v  Československu! Sak-
ra nabitý víkend plný toho nejlepší-

ho. Rebelskej fesťák, jak má být. Vstup 
na akci je pro všechny zpoplatněn.

info@ebfproduction.cz
www.eurobikefest.cz
 
Těšíme se na VÁS
a věříme v krásné jaro. 

Tým ATC Merkur Pasohlávky.
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Pozvánky  Společenská kronika

Jubilanti leden
Anežka Urbánková 84 let
Eva Vršková 72 let
Jiřina Aláčová 70 let
Vladimír Ingr 69 let
Jarmila Houbová  65 let
Jan Huszár 62 let

Jubilanti únor
Vlastimil Binder 86 let
Zdeňka Sedláková 72 let
Alena Grimmová 70 let
Eva Ingrová 63 let
Jiří Culek 62 let

Tímto srdečně gratulujeme nej-
staršímu občanu Pasohlávek – muži 
– panu Vlastimilu Binderovi, který 
své narozeniny oslaví v  měsíci úno-
ru. Upřímně mu přejeme pevné zdra-
ví, spokojenost a pohodu v rodinném 
kruhu. 

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 2. listopadu 2019 se man-

želům Anežce a  Pavlovi Čopfovým 
narodila dcera Karolína. 

Rodičům i prarodičům 
blahopřejeme.

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.

STATISTIKA OBCE:
Uvedené údaje jsou k  datu 31. 12. 
2019.

Kategorie  Počet
Dospělí  612
Dospělí – muži  303
Dospělí – ženy  309
Děti (15 – 18 let)  16
Děti (15 – 18 let) – chlapci  12
Děti (15 – 18 let) – dívky  4
Děti (do 15 let)  112
Děti (do 15 let) – chlapci  61
Děti (do 15 let) – dívky  51
Děti (6 – 7 let)  17
Děti (do 3 let)  40
Celkem obyvatel  740
Průměrný věk obyvatel 41 let
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KOUPÍM zaknihované akcie společnosti

Vinofrukt a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou. Tel.: 603 303 899

Český zahrádkářský svaz Pasohlávky zve všechny příznivce vína
a dobré muziky na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN
která se uskuteční v sobotu 21. března 2020

V kulturním domě v Pasohlávkách
Zahájení proběhne ve 12.00 hod.

Těší se pořadatelé.

Obec Pasohlávky zve všechny velké i malé občany na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 17.00 hod

U kabin fotbalového hřiště
 bude připraven oheň
pro společný táborák.

Špekáčky a dobrou náladu s sebou.

Obec Pasohlávky pořádá ve čtvrtek 30. dubna 2020

ZÁJEZD NA KVĚTINOVOU VÝSTAVU
FLORIA Kroměříž – JARO 2020

Zájemci se mohou hlásit na OÚ Pasohlávky,
a to osobně, telefonicky na 519 427 710

nebo e-mailem: obec@pasohlavky.cz


