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Pasohlávky v obrazech

Tak jak už je asi v naší oblasti zvykem, pravou zimu 
plnou sněhové nadílky si zde příliš neužijeme. Letoš-
ní únor však s  sebou přinesl „bestii z  východu“, jak 
odborníci nazývají výrazně studenou frontu, která 
zasáhla celou Evropu, naši republiku nevyjímaje. 

Mohli jsme se tak i u nás dočkat velmi nízkých teplot, 
které po dobu několika dní nevystoupaly nad nulu. 
Díky tomu opět po několika letech zamrzla Dyje a do 
ledu se zahalila i celá okolní příroda.



Poplatky:
Poplatek za komunální odpad 

je splatný do 30.  dubna  2021. Výši 
poplatku zjistíte po přihlášení do 
MESOH systému, nebo vám ji sdělí 
na obecním úřadě. Odpady lze platit 
ve dvou splátkách, a to 50 % částky do 
30. dubna 2021 a zbývajících 50 % do 
31. října 2021.

Poplatek za psa je splatný do 
31. března 2021.

Poplatek za stočné je možné uhra-
dit od 12. dubna do 30. dubna 2021.

Z jednání 
zastupitelstva obce:
Ve čtvrtek 17.  prosince se konalo 

poslední zasedání zastupitelstva obce 
v  roce 2020. Během čtyř hodin zde 
zastupitelé projednali celkem patnáct 
bodů programu jednání. Asi nejdů-
ležitějším bodem bylo schválení roz-
počtu obce na rok 2021. Po rozsáhlé 
diskuzi na vybrané položky rozpočtu 
byl tento schválen jako přebytkový: 
příjmy vy výši 81 527 600 Kč a  výdaje 
ve výši 76 789 000 Kč. Byl také schvá-
len střednědobý výhled obce na obdo-
bí 2021-2023, jehož schválení obcím 
ukládá zákon. Stejně tak zastupitelé 
schválili „Aktualizovaný program roz-
voje obce Pasohlávky na období 2019-
2022“. Tento slouží jako podklad obce 
při žádostech o dotace na určité akti-

vity. Nově zde byly zapracovány akce, 
jako výstavba parkoviště u  hřbitova 
nebo sanace obecního úřadu. Po vel-
mi dlouhé debatě byla také schválena 
směna pozemků v kempu ATC Merkur 
mezi dvěma podnikateli a Obcí Paso-
hlávky. Stejně tak byl schválen prodej 
pozemku o  výměře téměř 25 m2 za 
cenu 300 Kč/m², a to místnímu obča-
novi. Dále např.  zastupitelstvo vzalo 
na vědomí informace týkající se spo-
lečnosti Thermal Pasohlávky,  a.  s., 
v  níž obec vlastní akcie společně 
s Jihomoravským krajem (JMK). Před-
seda společnosti Ing.  Itterheim infor-
moval o  přípravě výběrového řízení 
na projektanty a  stavitele výstavby 
léčebného ústavu. Také sdělil, že před 
krajskými volbami nechtěl nikdo na 
JMK řešit otázku prodeje akcií Obce 
Pasohlávky, a  nový hejtman Mgr.  Jan 
Grolich se touto problematikou zatím 
nezabýval.

Ve čtvrtek 4.  února  2021 se konalo 
další jednání zastupitelstva obce, na 
kterém zastupitelé projednali celkem 
patnáct bodů. Mezi nimi např. schvá-
lili prodej pozemků v oblasti Pasohláv-
ky – východ, a to těm žadatelům, kteří 
splnili podmínky dané záměrem obce 
č.  16/2020. Svého majitele tak našlo 
celkem čtyřiadvacet pozemků. Se zby-
lými osmi pozemky obec zatím plá-
ny nemá. Dále byla schválena směna 
pozemků s  doplatkem mezi místním 
občanem a obcí, čímž dojde k narov-

nání pozemkových hranic. Obec pro-
dá 12 m2 za cenu 300 Kč/m². Byl také 
schválen prodej pozemku místnímu 
občanovi o  výměře 144 m2 za kupní 
cenu 45 000 Kč. Žádost o prodej toho-
to pozemku byla zastupitelstvu před-
ložena již v  minulosti, ale čekalo se 
na digitalizaci obce a  zpřesnění hra-
nic pozemku. Zastupitelé také aktu-
alizovali Obecně závaznou vyhlášku 
obce Pasohlávky č.  1/2021 o  nočním 
klidu, vyhodnotilo hospodaření Byto-
vého fondu Pasohlávky za rok 2020 
a  schválilo prodej pozemku Arche-
ologickému ústavu Akademie věd 
ČR, Brno,  v.  v.  i. o  výměře cca  40 m2 
za cenu 250 Kč/m2. Také schváli-
li poskytnutí příspěvku z  rozpočtu 
obce Základní škole a Mateřské škole 
Pohořelice ve výši 1 400 000 Kč na pro-
voz místní školy a školky, dále schvá-
lili uzavření Smlouvy o  příspěvku 
ve věci spolufinancování sociálních 
služeb v  síti ORP Pohořelice pro rok 
2021, a  to ve výši 47.022 Kč. Vyhověli 
i žádostem o dotace, a to následovně: 
Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky 
získal dotace ve výši 65 000 Kč a Řím-
skokatolická farnost dotace ve výši 
70 000 Kč, jež bude určena především 
na výměnu osvětlení, jež je v havarij-
ním stavu.

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

Simona Jelénková

Posláním Oblastní charity Rajhrad 
je zajištění pomoci, podpory a odbor-
né péče všem, kteří se ocitli v  takové 
životní situaci, kterou nejsou schop-
ni zvládnout vlastními silami. Naše 
poslání realizujeme především pro-
střednictvím sociálních a  zdravot-
ních služeb. Pomáháme seniorům, 
nemocným lidem, lidem se zdravot-
ním a kognitivním postižením, lidem 
v sociální a hmotné tísni, ohroženým 
dětem a mládeži. Poskytujeme služby 
pobytové i terénní.

Umírajícímu člověku a jeho rodině 
nabízíme zdravotní, sociální i duchovní 
péči v kamenném hospici v DOMĚ LÉČ-
BY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA, 
nebo prostřednictvím MOBILNÍHO 
HOSPICE SV. JANA, jehož multidisci-

plinární tým dojíždí k pacientovi domů. 
O  klienty s  lehkou až středně těžkou 
demencí pečujeme v  CHRÁNĚNÉM 
BYDLENÍ SV. LUISY, které se nachází 
v areálu Oblastní charity Rajhrad. Děti 
a mladí lidé u nás mají možnost trávit 
volný čas v NÍZKOPRAHOVÉM CENT-
RU PRO DĚTI A  MLÁDEŽ V  ŽIDLO-

CHOVICÍCH, kde jim nabízíme zázemí 
a  odbornou pomoc při řešení pro-
blémů.

Prostřednictvím DOMÁCÍ ZDRA-
VOTNÍ PÉČE poskytujeme odbornou 
zdravotní péči pacientům v  domácím 
prostředí. Lidem, kteří potřebují 
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Pokračování na str. 4.
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pomoc s hygienou, úklidem domácnos-
ti, s oblékáním, s přípravou a podává-
ním jídla a  dalšími každodenními 
činnostmi, je po celý týden k dispozici 
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. 
Pacientům v  hospici nabízíme služby 
FYZIOTERAPIE. Je možné k  nám 
docházet také ambulantně. Klienty při-
jímáme na základě doporučení ošetřu-
jícího lékaře.

Seniorům, lidem nemocným nebo 
po úrazu je k dispozici naše PŮJČOV-
NA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK. 
V  areálu Domu léčby bolesti s  hos-
picem sv.  Josefa je pro vás otevřena 
KAVÁRNA SLUNEČNICE, kde můžete 
relaxovat v  příjemném vnitřním pro-
storu nebo na zahrádce.

CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ 
a TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Oblastní charity Rajhrad se zaměřu-

je na pomoc lidem, kteří se z různých 
důvodů ocitli v nouzi či finanční tísni. 
Jde o  jedince, pro které aktuálně nee-
xistuje jiná dostupná pomoc a kteří žijí 
v nedůstojných podmínkách.
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
tel.: 547 232 223, fax: +420 530 502 690
www.rajhrad.charita.cz
e -mail: rajhrad@rajhrad.charita.cz
IČO: 44990260, DIČ: CZ44990260
číslo účtu: 4060027991/6800 Sberbank, a. s.

Dokončení ze str. 3.

Z historie naší obce

30 let zpravodaje

Na konci minulého roku se začaly 
prodávat parcely v části tzv. „Pasohláv-
ky – východ“ určené k rodinnému byd-
lení. V  blízké době tak lze očekávat, 
že dojde k  nové výstavbě v  naší obci 
a  vzhled vesnice se tak po několika 
letech opět promění. Asi nejvýznam-
nější stavební proměna celé obce pro-
běhla pochopitelně po válce. Pojďme 
si tedy tuto dobu připomenout pro-
střednictvím zápisků z Pamětní knihy, 
kterou v  letech 1950-1964 sepsal pan 
Václav Mikulášek.

Zápis knihy (bez gramatických úprav):
„Zjišťuje, že v  obci Pasohlávkách 

bylo válečnými událostmi z  celkového 
počtu 242 domovních čísel, úplně zni-
čeno 162, ostatní byla těžce poškozena. 
Z veřejných budov byly těžce poškozeny 
škola a  kostel, lehce fara, společenský 
dům (tělocvična) a  mateřská školka. 
(…) Aby bylo vyhověno nejnutnější 
potřebě místní a  širším zájmům veřej-
ným je nutno (…) obnoviti 17 země-
dělských usedlostí, 1 obytný domek 
s živnostenskou provozovnou a z veřej-
ných budov školu, mateřskou školku, 
faru a kostel. Zcela nově nutno postavi-
ti 32 usedlostí. (…) Obec má vyhovující 
zastavovací schéma, podle něhož bude 
možno provésti obnovovací práce. (…)

Provedená obnova:
Bohužel nebylo možné provésti obno-

vu obce dle tohoto výměru, k čemuž bylo 
by třeba stamilionového obnosu ze stát-
ních prostředků. Proto mnoho osídlenců 
z Pasohlávek se zase vystěhovalo. Vydání 
tohoto výměru o obnově způsobilo, že se 
v Pasohlávkách neopravovali domy a ty 
jsouce tak těžce válkou poškozeny, neo-
pravou byly zničeny. Mnoho domů po 
rychlé opravě mohlo býti ještě několik 
roků obývány a jsou z nich jen zříceniny. 
Několik i  lepších domů bylo zbouráno, 
by nepřekážely obnovovacím pracím, ku 
kterým dotud nedošlo.

Na podzim 1947 započato se stavbou 
10 novostaveb zemědělských usedlostí 
za 80 % peněžní podpory od státu. Měly 
býti dohotoveny dle zadávacích smluv 
do 31. 12. 1948. Zadány byly dvou sou-
kromým firmám po 5stavbách. Po zná-
rodnění dokončili všechny tyto stavby již 
stavební závody č.  351 národní podnik 
v  Brně v  létě 1949. Dosti včasné jejich 
dokončení umožnil závazek stavebních 
závodů, k  IX. Sjezdu komunistické stra-
ny Československa, jako dar republice, 
dokončiti v  Pasohlávkách rozdělané 
stavby. Pomocí dělnictva z  celého okolí 
(kde se stavební práce na tu dobu zasta-
vily), byl závazek stavebních závodů 

č. 351 v Brně splněn. Novostavby nejsou 
dohotoveny dle původních plánů, poně-
vadž mohlo stavěno býti jen do vyčerpání 
1 480 000 Kč na usedlost „Typ 13 ha“, kte-
rých postaveno 8 a 1 250 000 Kč na used-
lost „Typ 10 ha“ které postaveny 2.

Již před těmito stavbami opraveny: 
římskokatolický kostel zvenčí, fara, škola, 
mateřská školka, tělocvična a  několik 
rodinných domků. Během r. 1950 začalo 
s opravou obytných částí usedlostí č. 236, 
202, 196, které téměř byly opraveny, 
kdežto další pro opravy v r. 1950 zadané 
opravy nebyly uskutečněny.

Jelikož v  posledních měsících r.  1950 
všichni zemědělci vstoupili do jednotného 
zemědělského družstva v  Pasohlávkách 
není zapotřebí více zemědělských staveb 
což ani nebylo v programu plánovacích 
úřadů. Bylo by však nejvýše nutné zaopat-
řiti slušné bydlení buď opravou lepších 
trosek domů neb postavením bytových 
jednotek pro členy jednotného zeměděl-
ského družstva, by zde bylo dostatek bytu 
pro ty, jichž je tu zapotřebí k  tomu, by 
pozemky v  naší obci mohly býti řádně 
obdělány tak, by výnosem zlepšily výživu 
našeho pracujícího lidu.

Simona Jelénková

Rok 2021 je pro Pasohlávský obecní 
zpravodaj jubilejní. Je to rok, kdy míst-
ní „plátek“ vychází již třicet let. Proto 
jsme připravili tuto novou rubriku, kde 
představíme dosavadní činnost tohoto 
časopisu.

První číslo zpravodaje vyšlo v  úno-
ru roku 1992, jeho hlavní redaktor-
kou byla Anna Úradníková, a  to až do 
prosince roku 1994. Od následujícího 
roku byl odpovědným vedoucím zpra-
vodaje Jan Zeman, který tuto funkci 
vykonával do začátku ledna  1996, kdy 

svou činnost ze zdravotních důvodů 
ukončil. Společně s panem Zemanem 
se na tvorbě zpravodaje podílely Marie 
Dubšová, Ludmila Kačicová, Drahomí-
ra Plotzová a Alena Slabá. Od prvního 
ledna roku 1996 se šéfredaktorkou sta-
la paní Alena Slabá, která v této funkci 
působila dvacet let, až do roku 2017. 
Za tu dobu se redakční rada několikrát 
změnila. V  roce 2003 nahradila Marii 
Dubšovou Ludmila Šnepfenbergová, 
v  roce 2006 redakci opustila Ludmila 
Kačicová, v  roce 2009 nahradila Dra-

homíru Plotzovou Lenka Ferbyová a tu 
o  tři roky později nahradila Simona 
Jelénková. Redakční rada se poté zce-
la změnila až v  roce 2017, kdy se šéf-
redaktorkou stala Simona Jelénková 
a  členkami redakce byly Alena Man-
dáková, Miroslava Mikulášková a Dana 
Sedláková. Od smrti paní Mandákové 
v  roce 2018 působí redakční rada ve 
stejném tříčlenném složení.

Za uplynulých třicet let vyšlo již 307 
čísel. V roce 1992 až 1993 byl strojově 
tištěn na obecním úřadě a od roku 1994 
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prováděl sazbu a  tisk Karent,  s.  r.  o. 
v  Pohořelicích. Od roku 1999 jej tiskla 
RNDr.  Štěpánka Rudolfová, podni-
katelka z  Pohořelic a  od roku 2017 jej 
tiskne Protis, spol., s. r. o. z Podolí. Na 
začátku svého vzniku vycházel v nákla-
du 150 výtisků, v současnosti je náklad 
270 výtisků. Do schránek občanů Paso-
hlávek je po celou dobu distribuován 
zcela zdarma.

Původní záhlaví zpravodaje mělo 
dva obecní znaky, které charakterizo-
valy sloučení obcí Pasohlávky a Mušov. 
Několik čísel prvního ročníku zdobi-
lo jen fotografické zobrazení budovy 
obecního úřadu. Změna nastala v roce 
1996, kdy se v  záhlavní zpravodaje 
objevil nový znak naší obce, což trvá 
prakticky až do současnosti.

Od počátku zpravodaj vycházel jako 
měsíčník, obvykle s dvojčíslem (leden, 
únor), později s  dalším dvojčíslem 
uprostřed roku (srpen, září). Od roku 
2016 zpravodaj vychází jako dvoumě-
síčník, tedy celkem šestkrát do roka. 
Od roku 1995 je pravidelně vydáváno 
i vánoční číslo. 

Simona Jelénková

Místní základní a mateřská škola
Kapacita 

mateřské školky se 
zdvojnásobila

Problém s nedostatkem míst v míst-
ní mateřské škole se začal objevovat 
už před několika lety. A s plánovanou 
výstavbou rodinného bydlení se dá 
předpokládat, že by kapacita školky 
byla nedostatečná i  v  letech následu-
jících. Obec proto využila možnosti 
získat dotace na přestavbu školky a do 
tohoto nelehkého úkolu se pustila 
v polovině minulého roku.

Poslední červnový den obec předala 
„staveniště“ do rukou firmy Moravská 
stavební unie - MSU, s. r. o. a přestavba 
školky mohla začít. Ta spočívala v tom, 
že bude přistaveno první patro, kde tak 
vznikne další třída. Kvůli dotačnímu 
titulu se musela celá akce stihnout do 
konce roku 2020.

Stavební práce byly zahájeny bezpro-
středně po předání staveniště. Největším 
problémem se ukázala být demontáž 
střechy, která se musela kvůli neustá-
lým dešťům zakrývat a  bránit tak zby-
tečnému zatékání. Nakonec se podařilo 
všechny problémy překonat a začátkem 
září už stála hrubá stavba celého prvního 
patra. Pokračování na str. 6.
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Kronika – statistika 
jmen:

Je zajímavé sledovat vývoj užívaných 
jmen. Není výjimkou, že rodiče se 
předhánějí v  originalitě jména, které 
věnují svému dítěti. A to nejen ve světě, 
ale i v naší zemi, či dokonce v naší ves-
nici. I zde lze pozorovat trendy, které 
odpovídají celé republice. Zatímco 
dříve se dětem dávala klasická, mnoh-
dy „staročeská“ jména, postupem let 
se objevují spíše moderní, originál-
ní jména, jejichž nositel je v obci tím 
jediným. Bylo tedy zajímavé udělat 
malý průzkum toho, jaká jména byla 
a jsou dávána dětem v naší obci.

Seznam jmen byl zjišťován ve třech 
obdobích:

1) v letech 1973 – 1979
2) v letech 1980 – 1999
3) v letech 2000 – 2019
Mezi mužskými i  ženskými jmény 

došlo v  podstatě ke zcela stejnému 
vývoji. Některá, dříve často užívaná 

jména postupně zanikají, naopak jiná, 
moderní jména se objevují. Existují 
však i taková jména, která jsou neustá-
le v  oblibě a  objevují se tak ve všech 
uvedených obdobích.

• Mužská jména:
Mezi „zaniklá“ jména, která se obje-

vila pouze v prvním uvedeném období, 
patří: Boleslav, Dušan, Ivo, Leoš, Marian, 
Marcel, Miloslav, Richard a Roman.

Jména Aleš a Kamil zase patří mezi 
ta, která se „obnovila“. Byla totiž užita 
v  prvním a  pak až ve třetím období. 
V  posledních dvou obdobích se zase 
objevují jména, která mohla působit 
jako moderní, ale v současnosti již pat-
ří mezi ta obvyklá: Daniel, Dominik, 
Erik, Filip, Jakub, Ondřej nebo Štěpán.

Pak jsou tu jména, která se objevují 
v  každém uvedeném období a  jejich 
obliba tak zůstává neustále v platnos-
ti. Sem patří: David, Jan, Jiří, Josef, 
Lukáš, Marek, Martin, Michal, Milan, 
Miroslav, Pavel, Petr, Tomáš a Zdeněk.

Mezi ta moderní jména, která se 
v naší obci vyskytují ojediněle a jež lze 
označit za originální, patří: Maxim, 
Nikolas, Robert, Samuel, Sebastian, 
Timothy, Tobias, William či Valentin. Je 
však nutné uvést, že mezi ta ojedinělá 
jména, která jsou užitá až v posledním, 

Ze společenského života

Během následujících měsíců muse-
ly být dokončeny všechny vnitřní práce, 
jako např.  instalace vzduchotechniky, 
elektroinstalace, montáž rozvodů vody 
a  topení, pokládka pěnobetonu  atd. 
Společně s  novou třídou bylo vybu-
dováno i  schodiště, nově vybavené 
kuchyňky s jídelním výtahem, sociální 
zařízení pro děti i zaměstnance, kance-
lář ředitele a další skladové místnosti. 
Také zde byla instalována tzv.  zelená 
střecha, která má hned několik ekolo-
gických i ekonomických funkcí. Mezi ně 
patří například to, že čistí okolní ovzduší, 
ochlazuje povrch střešních plátů, regu-
luje vlhkost, chrání střešní konstrukce 
a prodlužuje jim tak životnost, zlepšuje 
izolaci proti hluku a poskytuje tepelnou 
ochranu v zimě i v létě.

Celá stavba byla oficiálně dokonče-
na třicátého listopadu minulého roku. 
Celkové náklady na stavební úpra-
vy a  nástavbu školky vyšly na téměř 
13 500 000 Kč včetně DPH. Obec na 
tuto akci získala 90  % dotaci ve výši 
11 377 000 Kč. Ke kolaudaci nástav-
by došlo na začátku února. Děti tak 
konečně mohou opustit provizorní 
prostor školní družiny a  vrátit se do 
známého prostředí školky, kde zatím 
i  nadále budou využívat hlavně pří-
zemní prostory.

Simona Jelénková 

Pokračování ze str. 5.
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Čtrnáctý únor  
vs. první máj

Den zamilovaných, jak je svátek 
sv.  Valentýna označován, každoročně 
připadá na čtrnáctého února. Ačkoli 
se jedná o svátek, který k nám dorazil 
ze západních zemí, konkrétně z USA, 
svou stále větší oblibu si získává i u nás.

O  vzniku tohoto svátku se tradují 
celkem dvě legendy. Ta první vypráví 
o tom, že je odvozen od svátku Luperca-
lia, který se slavil ve starověkém Římě. 
V předvečer tohoto dne se do tzv. urny 
lásky vkládaly lístečky se jmény mla-
dých děvčat. Každý svobodný mladík 
si pak jeden lístek vylovil a dívka, jejíž 
jméno zde bylo uvedeno, se měla stát 
jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Druhá, mnohem známější legenda, 
vypráví o římském knězi Valentýnovi, 
který i  přes zákaz tehdejšího vládce 
Říma Claudia II. tajně oddával zamilova-
né páry. Claudius II. totiž sňatky vojáků 
zakázal, aby se tak vyhnul střetu mezi 
jejich rodinným a válečnickým životem. 
Císař však brzy tajné sňatky odhalil, 

kněze dal zatknout a  14.  února jej 
nechal popravit. Kněz stačil ještě před 
svou smrtí poslat své ženě psaníčko, 
kde se podepsal „…navždy buď sbohem, 
Tvůj Valentýn.“ Svátek zamilovaných 
se tak slaví na oslavu jeho mučednické 
smrti.

I  tato legenda však časem upadla 
v  zapomnění a  vzkříšena byla až na 
počátku 20. století právě v  USA, a  to 
ryze z  komerčních důvodů. Známý 
výrobce a  distributor vánočních přá-
níček Walter Scott se totiž ocitl ve 
finanční krizi a  chtěl zajistit, aby si 
lidé kupovali a  posílali přáníčka po 
celý rok. Po několika nezdarech však 
slavil úspěch právě se sv. Valentýnem, 
kdy se mu díky tomuto svátku podařilo 
během dvou let své zisky ztrojnásobit.

I  u  nás se najdou příznivci tohoto 
„amerického“ svátku. Zamilovaní si 
posílají valentýnská přáníčka plná 
červených srdcí, jako symbolu lásky, 
snaží se se svou milou polovičkou trávit 
více času třeba při sledování romantic-
kého filmu nebo při večeři při svíčkách.

Stejně tak se ovšem u  nás najdou 
i jeho odpůrci a svátek označují za ryze 
komerční. Za „český svátek zamilova-
ných“ pak označují první máj a  celý 
květen pak za měsíc lásky. Tento svá-
tek je spojen s  tradicí líbání pod roz-
kvetlou třešní. Podle odborníků však 
tato konkrétní tradice nemá dlouhou 
historii a  je spojena spíše s  Karlem 
Hynkem Máchou a  Petřínem. Jako 
vhodný strom se kromě třešně jeví 
i jabloň, višeň, či bříza.

Ať už jste vyznavači jednoho, dru-
hého, či dokonce obou svátků, jistě 
platí, že projevit lásku lze kdykoliv 
a komukoliv nejen v tyto konkrétní dva 
dny. A proto slavme lásku po celý rok, 
protože jak praví klasik: „Člověk bez 
lásky může být bohatý, zdravý, slavný, 
ale nemůže mít zdravou duši, protože 
neví nic o skutečných hodnotách.“

Valentýnská perlička:
Chlápek přijde na poštu a  všimne 

si, že u jedné přepážky stojí proplešatělý 
padesátník a má před sebou hromadu 
růžových obálek polepených srdíčky. 
Na každou stříkne z lahvičky parfém a dá 
ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí 
oči a  ptá se ho, co to dělá. Padesátník 
odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek 
podepsaných Hádej kdo!“
„Ale proč to děláte?“
„Jsem právník se specializací na rozvody!“

Simona Jelénková
(Zdroj: Moravský Jih: Lukáš Hubatka – Jak vznikl 
Svátek svatého Valentýna, 8. února 2011, str. 6)

dá se říci v  současném období, patří 
i  taková, která lze označit za tradiční, 
a  jejichž obliba se vrací. Sem spadá 
jména jako Antonín či Theodor.

• Ženská jména:
U ženských jmen lze pozorovat stejný 

vývoj jako u  těch mužských. I  tady 
můžeme označit jména, která „zanikají“, 
objevila se tedy pouze v prvním uvede-
ném období: Dagmar, Darina, Jaroslava, 
Jindřiška, Radka, Renata, Svatava, 
Světlana, Taťána, Věra a Vladimíra.

Je však zajímavé, že u  ženských 
jmen už se neobjevuje „obnovující“ 

trend, tedy, že jména z prvního období 
se už v  tom třetím neopakují. Jsou tu 
však jména, která byla užívána v prvním 
a  ve druhém období (Eva, Ivana, Jana, 
Jarmila, Ludmila, Martina, Monika, Petra 
a Simona) a pak jména, která se objevují 
v posledních dvou obdobích (Adriana, 
Alžběta, Barbora, Eliška, Hana, Jitka, 
Karolína, Klára, Kristýna, Lenka, Nikola, 
Sabina, Tereza, Vendula a Zuzana).

I mezi ženami existují jména, která 
jsou oblíbená v  každé době a  užívají 
se dodnes. Sem patří: Andrea, Anna, 
Gabriela, Kateřina, Lucie, Markéta, 
Michaela, Miroslava, Silvie či Veronika.

Mezi moderní, ojedinělá jména 
mezi těmi ženskými patří: Alexandra, 
Annemarie, Edita, Elena, Emily, Melánie, 
Melissa, Sára či Valentýna. I  v  této 
kategorii ojedinělých jmen lze sledovat 
ta, která patří mezi tradiční a  jejichž 
obliba se vrací. Sem můžeme zařadit 
např. Johanu, Libuši nebo Magdalénu.

Existuje mnoho chytrých knih s cha-
rakteristikami nejrůznějších jmen. Stá-
le však jistě platí, že každý člověk dělá 
sám čest jménu, které celý život nosí. 

Simona Jelénková

Statistika obce:
Uvedené údaje jsou k datu  
1. ledna 2021.

Kategorie Počet
Dospělí 611
Dospělí – muži 301
Dospělí – ženy 310

Děti (15 – 18 let) 12
Děti (15 – 18 let) – chlapci 7
Děti (15 – 18 let) – dívky 5

Děti (do 15 let) 116
Děti (do 15 let) – chlapci 62
Děti (do 15 let) – dívky 54

Děti (6 – 7 let) 14
Děti (do 3 let) 31

Celkem obyvatel 739
Průměrný věk obyvatel 41,2 let
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Letos bez 
masopustního veselí

Už téměř rok naše republika bojuje 
s  pandemií koronaviru COVID  – 19 
a  situace se stále nelepší. V  důsledku 
toho bylo již minulý rok zrušeno mnoho 
tradičních akcí a podobný průběh lze 
očekávat i  v  letos. Jednou z  takových 
akcí je i Masopust, který se pravidelně 
koná v  tomto období. A  protože se 
letošní zábava nemohla uspořádat, 
pojďme si aspoň zkráceně připome-
nout historii této tradice.

Zajímavostí je, že masopust není 
ryze českou záležitostí, ale slaví se 
například i  v  Německu, Španělsku 
nebo v Itálii, kde se v Benátkách pořádá 
slavný masopustní karneval.

Masopust, nebo -li fašank, ostatky 
nebo šibřinky sice probíhá ještě v  zim-
ním období, ale už bývá naplněn obřady 
souvisejícími s  blížícím se probuze-
ním přírody, což ještě více umocňuje 
domněnku, že se jednalo původně 
o pohanské svátky. Později bylo maso-
pustní období zasvěceno hlavně svat-
bám, zabíjačkám či bálům, a  proto 
bylo označováno také jako období 
hodokvasu. Masopustem se obecně 
nazývá období od Tří králů (od 6. ledna) 
až do Popeleční středy, po které násle-
duje postní doba v délce čtyřiceti dnů 
až do Velikonoc.

Hlavní masopustní zábava začínala 
v  tzv.  „taneční neděli“, kdy se lidé po 
bohatém obědě chystali na taneční 
zábavu, která trvala až do časných ran-
ních hodin. Nezbytnou součástí jídel-
níčku byly koblihy smažené na másle. 
Na stole ovšem nemohly chybět ani 
boží milosti, klobásy, slanina a pocho-
pitelně také pálenka. Různé taneční 
zábavy pokračovaly i v pondělí a oslavy 
vrcholily v  tzv.  „maškarní úterý“, které 
bylo věnováno svátečním průvodům 
maškar a  také divadlu. I  masky měly 
svá pravidla a  byly takové, které 
nesměly v  průvodu chybět. Nejtypič-
tější maskou byl medvěd, který byl 
symbolem úrody a  také plodnosti. 
Výškou skoku měl určovat vzrůst obilí 
a  ženy si zase zajistily plodnost tan-
cem s medvědem. Chybět nesměla ani 
Kobyla, Ženich s Nevěstou nebo Smrt. 
Své místo v  průvodu měl i  Žid, který 
měl na sobě oblek z  různých pruhů 
látek, kožešin, cetek a  penízků. Na 
obličeji měl nasazenou masku s dlou-
hým červeným nosem a chodil o holi. 
Jeho postava představovala falický sym-
bol plodnosti. Celý průvod většinou 
vedl Laufer, nebo -li šašek. Ten musel 

požádat starostu obce o  povolení. 
Původně směl tuto roli plnit pouze 
svobodný muž. Odbytím, nebo lépe 
řečeno, odtroubením půlnoci však 
veškerá zábava končila. Začala totiž 
„popeleční středa“ a s ní i předveliko-
noční postní období.

Masopust je oficiálně považován za 
svátek jídla a radovánek. Dnes se sice 
již setkáváme s mírnější formou oslav, 

ale i  přesto se tato tradice zachovala 
a  masopustní průvody a  veselice se 
s  oblibou pořádají nejen ve městech, 
ale i na vesnicích, kde se zvyklosti udr-
žují již po několik generací. Doufejme 
tedy, že v  příštím roce už budeme 
moci znovu uspořádat masopustní 
zábavu a  naše příbytky opět navštíví 
veselý průvod plný maškar.

Miroslava Mikulášková

Masopust 2017Masopust 2017

Masopust 2018Masopust 2018

Masopust 2019Masopust 2019

Masopust 2020Masopust 2020
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Upozorňujeme občany Pasohlávek, 
že vstup do kempu mají zdarma na 
základě předložení aktivní permanent-
ní 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 fotografií z let 2017-
2020, BUDOU KARTY AUTOMATIC-
KY AKTIVOVÁNY.

Občané, kteří chtějí vystavit perma-
nentní karty nebo uhradit poplatek pro 
automobily pro rok 2021, se musí 
dostavit do budovy recepce v průběhu 
března 2021 na základě předchozí tele-
fonické domluvy na telefonním čísle 
774 431 990. Cena za kartu pro 1 auto-

mobil je 300 Kč. Karty na automobily, 
které byly vystaveny v letech 2017-2020, 
NEBUDOU automaticky aktivovány, 
ale je potřeba osobní návštěva a úhrada 
300 Kč.

Z médií se na nás hrnou ne zrovna 
milé zprávy, které se bezprostředně 
týkají i našeho kempu, jak jeho provo-
zu, tak kulturních akcí, které tak rádi 
navštěvujete. Možná si říkáte, světlo na 
konci tunelu v nedohlednu, ale pojďme 
myslet pozitivně.

Připravujeme pro Vás akce tak, jak 
si přejeme, aby se mohly uskutečnit 
a  nenecháme si vzít vítr z  plachet do 
posledních chvil.

Těšíme se na Vás, tým ATC Merkur 
Pasohlávky.

 Společenská kronika

Jubilanti leden
Anežka Urbánková 85 let
Eva Vršková 73 let
Jiřina Aláčová 71 let
Vladimír Ingr 70 let
Jan Huszár 63 let

Jubilanti únor
Vlastimil Binder 87 let
Zdeňka Sedláková 73 let
Alena Grimmová 71 let
Eva Ingrová 64 let
Jiří Culek 63 let

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

Úmrtí:
Dne 24. ledna 2021 zemřel  
pan Ján Kadlíček.
Dne 14. února 2021 zemřela  
paní Jindřiška Pinkavová. 
Dne 17. února 2021 zemřel  
pan Jindřich Šalplachta.

Pozůstalým vyslovujeme  
upřímnou soustrast. 

ATC Merkur Pasohlávky
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Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl velmi mimořádný, 
zvláštní, netypický. Covidová pandemie bohužel ovlivnila 
průběh této největší sbírky nejen u nás v Pasohlávkách, ale 
i v celé naší republice. Koledníci nemohli vyjít do ulic, aby 
požehnali každý dům a zazpívali koledu, tak jak tomu bylo 
tradičně zvykem.

Nová forma online koledování ne každému vyhovovala. 
Je to pochopitelné. Proto charita hledala způsob, jakým se 
trochu víc přiblížit tradičnímu způsobu sbírky do kasiček, 
aby byla nějaká možnost fyzicky přispět nejen pro starší 
obyvatele obcí, ale i pro ostatní, kterým nevyhovuje online 
přispění.

Jak víte, byly v naší obci umístěny pokladničky v prodejně 
Jednoty a u paní Uhlíkové v Květinářství. Patří jim za to velký 

dík, že nám bylo umožněno ponechat v prodejnách kasičky až 
do konce sbírky, která byla letos prodloužena do 24. 1. 2021.

Celkem se vybralo 8 507 Kč, což je oproti loňsku, kdy se 
vybralo 20 307 Kč, výrazně méně. Přesto velmi děkuji jmé-
nem svým i jménem charity všem dárcům.

Výtěžek použije Charita Břeclav na projekty, které při-
spějí k  udržení, zkvalitnění a  rozšíření nabídky poskyto-
vaných sociálních a  zdravotních služeb na Břeclavsku. 
Záměrem je podpořit:
• rozvoj domácí hospicové péče prostřednictvím Mobilní-

ho hospice sv. Martina – projekt umožňuje těžce nemoc-
nému strávit poslední dny života doma, v  kruhu svých 
blízkých.

•  rozvoj projektu Charitní záchranná síť - projekt pomáhá 
lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní pomoci 
nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života

•  rozvoj dobrovolnických farních charit a práce s dobrovolníky
•  rozvoj krizového dobrovolnického centra

Doufejme, že příští rok se opět vrátíme ke klasickému kole-
dování a společně si zazpíváme „My tři králové jdeme k vám…“

Velké díky Vám všem!
Lenka Ferbyová

Tříkrálová sbírka 2021

Inzerce


