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Pasohlávky v obrazech

I když teplé počasí bývá ještě občas střídáno tím chladným, zima 
už defi nitivně odevzdala své žezlo jaru, jak to bylo symbolicky ztvár-
něno i při pálení Mo rany. Ptáci cvrlikají, tráva se zazelenala a i pravi-
delný každoroční obyvatel naší obce, čáp, už dorazil na konci března 
do svého hnízda, které dává po zimě opět dohromady. 
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•   OÚ Pasohlávky informuje, že obča-
né mohou nyní nově odevzdávat 
do  sběrného dvoru v  Pasohlávkách 
i  veškeré použité oleje a  tuky. Pod-
mínkou je, aby byla v uzavíratelných 
plastových obalech (nádobách), nej-
lépe v PET lahvích.

•   Dále informujeme, že v květnu pro-
běhnou Volby do Evropského parla-
mentu. Občané starší 18ti let mohou 
volit v pátek 24. května 2019 od 14.00 
do  22.00 hod a  v  sobotu 25. května 
2019 od 8.00 do 14.00 hod. 

•   S  příchodem jara jsou v  naší obci 
přijati i  další pracovníci na  údržbu 
obce. Ti letošní nastoupili v pondě-
lí 1. dubna a úklid vesnice po dlouhé 
zimě už tedy probíhá. 

•   Další práce, která již proběhla, byla 
výměna svítidel za  ta úspornější 
LED. Světla se měnila v kancelářích 
obecního úřadu a  také v  zasedací 
místnosti a na chodbách. 

Z jednání 
zastupitelstva obce
Ve  čtvrtek 28. února 2019 proběh-

lo další zasedání Zastupitelstva obce 
Pasohlávky, kde se sešlo dvanáct z pat-
nácti zastupitelů. 

Zastupitelé během tříhodinové-
ho programu schválili rozpočet Obce 
Pasohlávky na rok 2019, a to následov-
ně: příjmy ve výši 43.725.800 Kč, výda-
je ve  výši 45.139.700 Kč a  fi nancová-
ní ve výši 1.413.900 Kč (o plánovaných 
akcích jsme informovali v  minulém 
čísle).

Řešila se i  otázka využití předkup-
ního práva na stavbu potravin v kem-
pu ATC Merkur. Obec jako vlast-
ník pozemku měla předkupní právo 
na stavbu, kterou nyní chtěli současní 
majitelé prodat a měli již kupce, se kte-
rým se dohodli na částce 4.500.000 Kč. 
Pozemek obce byl pronajat na  dobu 
určitou do  1. února 2023. Stavba byla 
řádně povolena a zkolaudována v roce 
2005 jako stavba trvalá. Celá záleži-
tost byla předána na  rozbor právní-
kům, kteří dle doložených dokumen-
tů vyhodnotili, že stavba byla sice zko-
laudována jako trvalá, nicméně sta-
vební povolení bylo vydáno na  stav-
bu dočasnou. Investice obce by tedy 
byla v  tomto případě velmi nevýhod-
ná, neboť po  uplynutí nájemní doby, 
může obec požadovat odstranění stav-

by. Stavbu také může odkoupit, a  to 
dle znaleckého posudku za  zůstatko-
vou cenu cca 280.000 Kč. 

Zastupitelé také schválili fi nanč-
ní příspěvky z rozpočtu obce místním 
organizacím a spolkům, a to následov-
ně:
TJ Zetor Pasohlávky
 90.000 Kč  (údržba hřiště, cestovní 

náklady, poplatky FAČR, 
sportovní vybavení)

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky
200.000 Kč  (údržba závodního areálu, 

sportovní materiál, cestov-
ní výdaje, uspořádání sou-
těže)

Římskokatolická farnost Pasohlávky
120.000 Kč  (oprava oken a dveří koste-

la)

ZŠ a MŠ Pohořelice, p. o. 
1.120.000 Kč  (náklady na  provoz míst-

ní MŠ a ZŠ)

ZO Český zahrádkářský svaz Pasohlávky
 20.000 Kč  (Tradiční výstava vín)

Myslivecký spolek Pasohlávky
 90.000 Kč  (Myslivecký ples a  střelec-

ké soutěže, oprava a  údrž-
ba sportovní střelnice)

ZO Český svaz žen Pasohlávky
 30.000 Kč  (Masopustní zábava a Bab-

ské hody)

Také se schválila příloha ke  Statutu 
sociálního fondu ve  výši 129.457 Kč. 
Tato příloha se schvaluje každoročně, 
a to dle počtu zaměstnanců a výše pří-
jmové části rozpočtu obce. Schválil se 
i ceník stočného pro rok 2019 ve výši 28 
Kč/m3.

Na  obec dorazily i  dvě žádosti 
o  odkup obecního pozemku. Společ-

nosti E.ON se odkup schválil. Pozemek 
o  výměře 34 m2 bude totiž určen pro 
 novou trafostanici, která bude slou-
žit zejména pro nové rodinné bydlení 
v lokalitě Pasohlávky – východ. Prodej-
ní cena se stanovila na 300 Kč/m2. Dal-
ší žádost o  prodej obecního pozem-
ku vzešla od  jednoho z  občanů. Této 
žádosti však zastupitelé nevyhověli 
s odkazem na stále probíhající mapo-
vání přesných hranic pozemků v obci. 

Další bod jednání představoval 
Bytový fond obce, ze kterého mohou 
občané čerpat půjčky na určité staveb-
ní úkony dle schválené směrnice. Roz-
vinula se zde diskuze o možné změně 
směrnice, kdy zřejmě dojde k rozšíření 
o další investice, na které budou moci 
občané čerpat půjčky. 

Zastupitelstvo také schválilo odkup 
ideální čtvrtiny z  pozemku o  celko-
vé výměře 165 m2 za  50.000 Kč. Tento 
odkup je nutný pro výstavbu cyklostez-
ky umístěné při silnici I/52, podél hrá-
ze mezi horní a střední nádrží vodní-
ho díla Nové Mlýny, na jejíž projekt už 
byly ve  spolupráci s  Jihomoravským 
krajem vydané nemalé peníze a  také, 
aby se její budování stihlo zároveň 
s plánovanou opravou mostu na hrázi.

V  bodě různé pak starostka dopl-
nila informaci, že již vypršel mandát 
třem členům dozorčí rady společnos-
ti Pasohlávská rekreační s.r.o. a  bylo 
tedy nutné dovolit nové členy. Těmi se 
stali Marek Ovesný, Ing.  Václav Eliáš 
a Bc. Tomáš Šnepfenberg. 

Podrobné podklady Zastupitelstva 
obce jsou k  nahlédnutí na  Obecním 
úřadě v Pasohlávkách.

Simona Jelénková

Informace z obce
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Tentokrát se do života našich předků vrátíme skrze téma 
národn ostního složení naší obce. Ne vždy totiž byla českou 
vesnicí, což dokazuje následující výňatek z  Pamětní kni-
hy obce Pasohlávky v letech 1950 – 1964, kterou sepsal pan 
Václav Mikulášek. 

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

Národnost: 
… R. 1807 byly Pasohlávky podle záznamu církevních 

obcí smíšenou. (Die Spache gemischt). Ještě v  letech třicá-
tých minulého století byl žádán podle vyprávění Frant. Suši-
la tamní farář svými farníky, aby aspoň někdy kázal česky. 
Vlivem školy a německého okolí se obec poněmčila v druhé 
polovině 19. století. 

Protičeské bouře, rozpoutané rakouskými Němci po vydá-
ní jazykových nařízení Badeniho (1897) jsou mezníkem 
od  něhož počíná pronikat nesnášenlivý německý naciona-
lismus i na poměrně klidnou jižní Moravu. Na venek se to 
jevilo zakládáním südmährenbundu (vznikl 1899) a hlavně 
spolků turnwerských. Pasohlávky byly z nejprvnějších z obcí 
na jižní Moravě, kde turnwerein založen (r. 1910). Jeho neo-
byčejný rozvoj dokazuje, že velkoněmecké ideje jim hlásané, 

nacházely mezi obyvatelstvem živý ohlas a podporu. Přispěl 
svou výchovou jistě k tomu, že v r. 1910 z 993 obyvatel Paso-
hlávek nepřihlásil se k Čechům až nikdo. Vlivem převýchovy 
zapřeli svůj rodný jazyk. 

To se nezměnilo ani po státním převratě r. 1918. Již r. 1919 
organizoval zdejší turwerein velkou slavnost při níž se sešli 
v překvapujícím počtu okolní Němci, kteří se nehodlali smí-
řit s novými státoprávními poměry. V září 1924 otvíral tur-
nwerein v Pasohlávkách svou vlastní nově postavenou tělo-
cvičnu, která byla i k svému účelu posvěcena. Tato stavba jis-
tě si vyžádala značných obětí velké části obyvatelstva. Turn-
werská výchova jistě také usměrnila postoj zdejších Němců r. 
1938 v kritických chvílích první republiky. 

České hnutí za I. republiky:
Český lid počal se znovu ujímati ztracených pozic v Paso-

hlávkách teprve v  druhém desetiletí obnovení českosloven-
ského státu. Tehdy se tu hlásí k  životu česká menšina, kte-
rou jako všude na jižní Moravě tvořili čeští zemědělští dělníci 
zaměstnaní na obou českých statcích. Střediskem této menši-
ny byl odbor Národní Jednoty, jehož předsedou byl Em. Stei-
ner, jednateli správci české školy M. Škoda a po něm Alois 
Krejčí. Ježto v místě nebylo možno od Němců vymoci vhod-
né místnosti, pořádány spolkové podniky společně s  odbo-
rem Národní Jednoty v Nové Vsi v tamním Hájkově hostin-
ci. Při tom se uplatnila vedle novoveského říd. učitele Hrouz-
ka zvlášť obětavě mladá menšinová pracovnice Růžena Stei-
nerová. Poněvadž zřízení menšinové školy vyvolalo němec-
ký bojkot, pronajata ohroženým českým dělníkům půda. 
Při obecních volbách r. 1931 odevzdala menšina 33 hlasů 
a docílila jednoho člena v obecním zastupitelstvu čítajícím 
18 členů. 

Při sčítání lidu r. 1921 bylo napočteno z 1020 obyvatelů 
jenom 12 Čechů, avšak r. 1935 bylo jich už 52 z 1021 obyva-
tel. Za okupace 1938 – 45 byly Pasohlávky zase jen s obyva-
telstvem německé národnosti a vše české smýšlení bylo mocí 
potlačeno.

 Simona Jelénková

Z historie naší obce

Fašank 2019
Masopust budeme v běžném kalen-

dáři hledat marně. Zatímco růz-
né významné dny a svátky bývají zvý-
razněné, masopust mezi ně nepat-
ří. Na jaké datum tedy připadl letošní 
fašank? Na druhého března. 

Pod názvem masopust se skrý-
vá období od  Tří králů (6. ledna) až 
do  začátku postní doby, hlavně však 
poslední tři dny, kterým toto období 
končí. Závěr masopustu si vysloužil kro-
mě označení „bláznivé dny“ i řadu lido-
vých názvů: ostatky, fašank, končiny.

Fašanková obchůzka vesnicí – vese-
lý průvod barevných masek umocně-
ný zpěvem, se stává zážitkem jak pro 

Ze společenského života
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účastníky, tak pro občany, kteří masky 
vítají dobrým jídlem nebo něčím pro 
zahřátí. 

Letošní průvod se vydal na  cestu 
vesnicí v  devět hodin ráno od  kultur-
ního domu, a  to za  zvuků harmoniky 
a zpěvu masek. 

V osm hodin večer se v sále kultur-
ního domu konalo pochovávání basy. 
K  tanci a  poslechu hrál Zbyňa BAND 
a  ves elí pokračovalo až do  ranních 
hodin. 

Poděkování patří všem, kteří svou 
účastí nebo jakoukoliv malou pomocí 
udržují tradice, kterých už v naší obci 
příliš není. 

Miroslava Mikulášková

Masopust – 
pochovávání basy

Vážení a milí pozůstalí, 
Je těžké, když se vám oči kalí od pláče 

za naší basou zesnulou.
Je těžké hledat na útěchu slova, však 

vyroste nám basa nová.
Než tu starou pochováme, musí nás 

vyslyšet, jaké přání máme.
Však ona ví, co seběhlo se během 

roku, provázela nás na každém kroku.
Musí nás vyslyšet, jaké přání máme.
Proto se obracíme k naší base o radu, 

případně pokárání.

*
A věř, že nemáme to lehké, 

jsme jen stvoření křehké. 
Nedopusť, aby naše obec malá, 
se nesnázemi zahrabala.

*
Baso, za všechny pády na sále 

a trampoty a za veškerý způsobený bol 
se omlouváme.

Možná jsou špatné parkety, 
nebo snad to byl alkohol?

*
Baso, dohlédni na Staňku 

Langovou, když se chystá vařit.
Nechala si rozmrazit kosti 

na polévku a jejich kocour je roztahal 
po celé kuchyni.

*
Baso, mezi námi jsou i lidé, 

co paměť ztrácí.
Martina Vršková je jedna z nich, 

asi měla něco na práci. Když ke 
kadeřnici přišla o dva dny později.

*
Baso, poděkuj za nás paní starostce, 

povolila dobrou věc.
Každý čtvrtek se v zasedačce schází 

maminy na výměnu zkušeností 
a babský pokec.

*
Baso, dohlédni na Evu Jedounkovou 

z výšky.
Kočku hlady trápila, a ta ve vzteku 

sežrala Brveníkům řízky.

*
Baso, nevíme, co se s Luďkou 

Šnepfenbergovou děje.
Buď má starosti nebo lásku, ale 

chodila týden do práce se stejnou 
kabelkou, kde měla ovladač místo 
mobilu. 

*
Baso, o Radku Mikuláškovi velká 

fáma běží.
Možná je to jenom legrace. 
Zapomněl si narychtovat budík

A šel o hodinu dříve do práce.

*
Baso, kde jsi byla, když Maruš 

Fajmonová do obchodu a na plky si 
vyšla.

Šla za Alenou a kolo s nákupem 
nechala venku. Když kafe vypila 
a šla dom, tak zjistila, že jí pes sežral 
všechny rohlíky.

*
Baso, co dělá Domina, to se jen tak 

nevidí.
Když jel na mopedu, pod přilbu mu 

vletěla vosa.
Chtěl ji odehnat, upadl a vykloubil 

si rameno.
A když si znovu přilbu nasadil, 

rozvášněná vosa ho štípla ještě jednou. 

*
Baso, i takové věci se dějí, 
Markéta Mikulášková s přítelem 

Mirkem ztratily brýle na tobogánu.
Protože ani jeden bez brýlí nic 

nevidí, musel je Lukáš Mikulášek lovit 
v bazénu.

*
Baso, škoda že jsi nedošla k nám 

na myslivecký bál.
Byla bys jak hybná páka.
Šťastný byl Karel Křivánek, 

že vyhrál divočáka.



Víno opět teklo 
proudem

To, že je jižní Morava krajem vína, 
ví snad téměř každý, a to nejen v naší 
zemi, ale i  ve  světě. První jarní měsí-
ce jsou proto v  naší oblasti spojová-
ny s  košty vín. Ani naše obec nebyla 
výjimkou. Pasohlávská Tradiční výsta-
va vín se konala v  sobotu 16. března 
2019. 

Jak už se stalo tradicí, tato akce patří 
v  Pasohlávkách k  těm nejnavštěvova-
nějším a  i  letos přišlo více jak dvě stě 
padesát lidí. K  ochutnávce bylo letos 
připraveno více než čtyři sta vzorků 
bílých, růžových a červených vín. Plo-
dy své práce zde prezentovali nejen 
místní vinaři, ale i  ti z  blízkého oko-
lí. Z nich pak byli v jednotlivých kate-
goriích vybráni a  vyhlášeni šampioni 
výstavy. 

Bílá vína: 
Stanislav Vlnka, Novosedly
Pálava 19,2

Červená vína: 
Petr Lipták, Pasohlávky
Zweigeltrebe 19,2

Růžová vína:
Jan Koubek, Přibice
Rosé – André 19,2

Ročníková vína:
Jindřich Kadrnka, Březí
Ryzlink rýnský 2017 19,3
Pavel Pekařík, Ivaň
Cabernet Sauvignon 2016 19,2

Cenu starostky obce za  nejlep-
ší kolekci místního vinaře získal pan 
Ivan Binder, který měl průměrné hod-
nocení 18,55 (6 vzorků).

Pravou atmosféru jihomoravské-
ho koštu pak dokreslovala cimbálo-
vá muzika KAPRIC, která hrála nejen 
k poslechu, ale i k tanci či zpěvu. 

Simona Jelénková

Tisková zpráva:
Maraton informací  

 PÁLAVA, MIKULOVSKO – Miku-
lovsko-destinační společnost úspěšně 
zakončila dvouměsíční cyklus školení 
pro pracovníky v cestovním ruchu pod 
názvem Mikulovsko-region mno-
ha tváří aneb maraton informací. 
Maraton informací byl zakončen závě-
rečným seminářem, který se konal 
ve  středu 20. března 2019 v  Hotelu 
Galant v Mikulově. Během čtyř hodin 
se pracovníci turistických informač-
ních center, provozovatelé památek 
a další aktéři cestovního ruchu sezná-
mili s  novinkami blížící se turistické 
sezóny. 

Představili se zástupci Regionální-
ho muzea v  Mikulově, CHKO Pálava, 
Jeskyně na  Turoldu, Dietrichsteinské 
hrobky, TIC Mikulov se svými zážit-

kovými prohlídkovými trasami, Miku-
lovské rozvojové s  kulturním rokem 
v  Mikulově a  Rekreační oblasti Paso-
hlávky. Velkým přínosem byla prezen-
tace Jany Urbančíkové ze Sdružení pro 

interpretaci místního dědictví ČR, kte-
rá zhodnotila sezónu 2018 na  Miku-
lovsku s  prezentací na  téma, co se 
z počtu návštěvníků nedozvíme. 

„Mikulovsko vidíme jako součást 
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Věstonickou Venuši 
doplní MUNOT

Břeclavská společnost Plavby Pála-
va provozuje lodní dopravu na  naší 
horní Novomlýnské nádrži již několik 
let. Stávající parník během letní sezó-
ny brázdí hladinu řeky Dyje několikrát 
denně na trase Pasohlávky – ATC Mer-
kur Pasohlávky. Od příští sezóny bude 
doplněn novou lodí MUNOT, která je 
dlouhá čtyřiatřicet metrů a  bude tak 
nejdelší lodí na celé Moravě. 

Loď byla vyrobena v  roce 1936 
ve  Švýcarsku. O  její cestě až do  Paso-
hlávek informovala již od  ledna tis-
ková i  televizní média. V  Břeclav-
ském deníku jsme se např. dozvědě-
li, že loď už od  ledna urazila stovky 
kilometrů z Nizozemska přes Němec-
ko. V  mělnickém přístavu pak čekala 
na  převoz do  Pasohlávek, kam dora-
zila na  konci března. Na  palubu lodi 
se vejde až sto padesát lidí. V budouc-

nu si na ni budou moci lidé užít plav-
bu s večeří, narozeninové oslavy nebo 
svatbu. V  plánu je i  parket s  muzi-
kou. (www.breclavsky.denik.cz, 27. 2. 
2019) Brněnský deník nás zase infor-
moval, že loď se na vodu dostane nej-
dříve v  srpnu, pravděpodobněji však 
až na jaře příštího roku. Nyní musí loď 

projít technickou kontrolou a  rekon-
strukcí. (www.brnensky.denik.cz, 28. 
3. 2019)

V  současné době MUNOT „kotví“ 
u  areálu Vinofruktu a. s. na  kraji naší 
obce, kde čeká na již zmíněnou rekon-
strukci. 

Simona Jelénková
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jedné z  vedoucích turistických desti-
nací jižní Moravy. Dlouhodobě usi-
lujeme o  zabezpečení komplexního 
a  systematického destinačního říze-
ní, jehož výsledkem má být zákaznic-
ky orientovaný přístup poskytovate-
lů služeb nabízející autentický zážitek 
z  pobytu v  destinaci. Kvalita lidských 
zdrojů a komunikace hraje v naší desti-
naci klíčovou roli a věříme, že ve vzdě-
lávacích aktivitách pro pracovníky 
v  cestovním ruchu budeme pokračo-
vat i v roce 2020“, upřesnila za pořáda-
jící organizaci Marcela Koňáková.  

Podrobnější informace: Mikulov-
sko-destinační společnost, e-mail: 
konakova@dsmikulovsko.cz. 

(mds) 



Jaro jsme vítali 
už popáté

Staročeský zvyk vítání jara, aneb 
vynášení Morany (jinak také More-
na, Mara, Mařana, Mařena, nebo 
z  polštiny Marzana), se stal v  naší 
vesnici již zavedenou tradicí, na kterou 

se těší zejména děti ze školní družiny. 
Již pátý ročník této akce se uskutečnil 
ve středu 20. března 2019.

Celý průvod vyšel od  budovy míst-
ní školky v  15.00 hod a  za  doprovodu 
veselých jarních písniček, básniček 
a  říkadel dorazil k  přístavišti, kde 
tradičně probehl celý „rituál“ vítání 
jara. Paní Zima se opět s  dětmi 
i  přihlížejícími hosty rozloučila 
a  předala žezlo paní Jara. Poté nastal 
okamžik zapálení vyrobené fi gurky 
Morany, což je chvíle, na kterou se asi 
nejvíc těší všechny děti, zejména pak 
chlapci. 

Morana byla obětována, žezlo jaru 
předáno a  teď můžeme jen čekat, 
zda si jaro vládu už trvale udrží, nebo 
nás ještě překvapí i  občasné mrazíky 
a chladné počasí. 

Akci připravuje knihovnice Alena 
Kratochvílová ve  spolupráci s  dětmi 
ze školní družiny pod vedením vycho-
vatelky Lenky Žaludkové. 

Simona Jelénková

ZPRAVODA J str. 8

Místní knihovna

Odpoledne plné 
hudby a kostýmů

Masopustní veselí je příležitos-
tí převléknout se do  kostýmů hlavně 
pro dospělé. Děti pak této příležitos-
ti využívají hlavně na  dětském karne-
vale. Ten letošní se konal v sobotu 23. 
března.

Sál opět zaplnily princezny, super-
hrdinové i zvířátka v podobě berušky, 
pejska nebo kuřátka. Všechny přivíta-
la a  odpolednem provázela paní kni-
hovnice Alena Kratochvílová v převle-
ku včelky, velkou pomocnicí ji přitom 
byla slečna Maria Markellu v kostýmu 
princezny. 

Pro všechny děti i jejich rodiče byla 
připravena spousta muziky, tanečků 
i soutěží. Nechybělo ani výtvarné tvo-

ření, kde si děti mohly vyrobit karne-
valovou škrabošku z papíru. 

Hosté ani tentokrát neodešli 
s  prázdnou. Kromě veselých tváři-
ček plných úsměvů těch nejmenších, 
si domů odnesli i balíčky plné dobrot 
a také tašku naplněnou sponzorskými 
dárečky. 

Paní Kratochvílová by ráda podě-
kovala všem, kteří se na letošním kar-
nevale podíleli - Finanční podpora: 
Obecní úřad Pasohlávky, pan Tomáš 
Ingr. Sponzorské a  reklamní před-
měty: Aqualand Moravia, Hamé fru-
ta Hodonín (paní Dagmar Donéová), 
Kratochvíla – Vinařství, Sako Brno, 
paní Naděžda Strouhalová, pan Sko-
tal. Pomocníci: Věra Trojková, Miro-
slava Mikulášková, Blanka Kadlíčková, 
Miroslav Kratochvíla, Maria Markellu 
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Inzerce

Den D 24. dubna 2019 – přijďte prozkoumat nový model ŠKODA SCALA. Na všech našich pobočkách Vám rádi poskytneme 

kompletní informace k novému vozu. Samozřejmostí je i testovací jízda. Už nyní najdete na našich webových stránkách aktuální 

nabídku vozů ŠKODA SCALA.

Vyberete si z nabídky více jak 40 vozů ŠKODA SCALA ve výbavových stupních AMBITION a STYLE.

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, tel.: 519 402 111

Lidická 123, 690 03 Břeclav, tel.: 519 326 500

Chrlická 1153, 664 42 Modřice, tel.: 548 133 810

www.agrotecauto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NOVÁ 
ŠKODA 
SCALA

Kombinovovaná anáná spotspottpotpototototototototřebařebařebařebařebabařebařebařebařebaařebařebařebařebařebařeřebřebřebřebařebeřeřeřeb  a e a ea eaa misemisemise CO CO CO2222 vozvoz voz vozu Nou Nou Nou ová Švá Švá ŠKODAKODAKOOK  SCA SCASCACACAALA: LALA:LL

4,1–4,1–4,1–4 5,05,0 5,0 5,0 l/10/1l/10l/10/1 0 km0 km000 km0 , 10, 10, 108–1188–118–118–113 g/3 g/3 g/3 g/3 g/km km kmmkmkm



Velikonoční zdobení
I  když tomu počasí neodpovídalo, 

svátky jara, nebo-li Velikonoce, jsou 
tady, a  proto Místní knihovna uspo-
řádala svou již tradiční akci Veliko-
noční zdobení. To se letos uskutečni-
lo v sobotu 13. dubna. 

Opět byl před budovou OÚ Paso-
hlávky umístěn strom, který moh-
ly všechny děti ozdobit malovanými 
vajíčky nebo jen pentličkami. Celý pro-
gram se však kvůli chladnému počasí 
přesunul do  kulturního domu. Tady 
s  písničkou nebo s  básničkou vystou-
pili nejen školáci, ale i  ti nejmenší. 
Za  svá vystoupení byli všichni odmě-
něni sladkým balíčkem. Připraven byl 
i výtvarný koutek.

Simona Jelénková
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Sponzoři akce:
Follow the Nature

Zemní a jeřábnické práce
Antonín Foltýn

Libor Launa Prádelna Homola
Cyklosport

Roman Dubš

R

Změna programu vyhrazena.

Velká plocha u Hlavní recepce

17:00 Křídla
18:30 Fleret
20:00 Alkehol
21:30 Škwor
23:00 Mirai
Sobota 11. 5.
15:30 Kandráčovci
17:00 Olga Lounová
18:30 Reflexy
20:00 Ego
21:30 DesMod
23:00 Mandrage

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
v ATC Merkur Pasohlávky 2019
Doprovodný program Wikiho svět 11. 5. 
13:00–18:00
Milé děti, můžete se těšit na zábavného kamaráda Wikiho, se 
kterým se vydáte za dobrodružstvím rozluštění popletených 
pohádek.

13:00-13:30
Popletený pohádkový den- Fire-up s 
kamarádem Wikim (co všechno nás 
čeká)

13:30-14:00
Pohádkohrátky

14:00-15:00
Jak se vaří pohádky - Wikiho divadlo

15:00-15:30
Léto 2019 v ATC Merkur Pasohlávky 

15:30-16:30
Wikiho zábavná show s Mimoni

16:30-17:00 
Focení s Mimoni 
+ možnost tvoření Mimoních 
škrabošek

17:00-18:00
Bublinková minidiskotéka plná 
soutěží
Na pláži u velké Laguny

Čištění dna velké Laguny
10:00–14:00

10.5.–11.5.201919. ročník 

Po oba dny atrakce pro děti, stánky 
s občerstvením, restaurace, sportovní vyžií. 
Časy vystoupení jsou pouze orientační.

Pátek 10. 5.

POD PÁLAVOU 2019

7.6.-9.6.2019

AUTOKEMP MERKUR PASOHLÁVKY

ATC Merkur



Pozvánky Společenská kronika

Obec Pasohlávky připravuje

DĚTSKÝ DEN
který se uskuteční v sobotu 1. června 2019

Pro dě   budou připraveny soutěžní disciplíny
a spousta další zábavy.

Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky
všechny srdečně zve na soutěže v požárním útoku,

které se uskuteční na místním hřiš  :

V sobotu 11. května 2019 od 13.00 hod.
SOUTĚŽ BHL 

O putovní pohár
obce Pasohlávky

V neděli 12. května 2019 od 9.00 hod.
SOUTĚŽ 

Pasohlávský superpohár 
Těší se pořadatelé

Jubilanti březen
Brigita Ferbyová 80 let
Ladislav Mikulášek 69 let
Ludmila Zelenáková 60 let
Růžena Jelénková 60 let

Jubilanti duben
Anna Minaříková 91 let
Helena Karvaiová 85 let
Božena Suchánková 81 let
Alfred Ferby 80 let
Zbyněk Hájek 72 let
Vojtěška Mikulášková 68 let
Jiřina Chludilová 67 let
Jiří Slabý 65 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým podpisem vyslovili souhlas 
se zveřejněním. Kdo z  jubilantů 
následujících měsíců má zájem 
o  zveřejnění ve  společenské kronice 
zpravodaje, může se podepsat 
na OÚ. 
Děkujeme za pochopení. 

Svatby
Dne 30. března 2019 uzavřeli sňatek

Eva Jedounková

a Milan Paradi. 

Dne 6. dubna 2019 uzavřeli manžel-
ství 

Kamila Jedounková

a Martin Butkaj.

Novomanželům blahopřejeme.

Pasohlávský obecní zpravodaj – vydává Obec Pasohlávky. 
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