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Pasohlávky v obrazech

Příroda se již naplno probudila ke svému životu a ukazuje nám své
poklady zejména z té zvířecí říše. Labutí rodinka se rozrostla o další
členy, stejně jako ta kachní. Do naší přírody se však vracejí i vzácní
obyvatelé. Na stromech můžeme spatřit největšího brouka střední
Evropy – roháče obecného a na březích horní Novomlýnské nádrže
zase raka říčního, který je indikátorem čisté vody. Na tu už vypluly
i plachetnice, či parník, který tak opět zahájil svou turistickou sezónu.
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Informace z obce
Během uplynulých dvou měsíců
došlo v naší obci k několika investicím:
• Před obecním úřadem byly nainstalovány nové vývěsky v celkové hodnotě 49.186 Kč. Ty staré byly nevyhovující jak z hlediska údržby, tak z hlediska obsluhy.
• Dále se instalovala nová vrata
na obecních garážích za 117.221 Kč.
• Také se zrekonstruovala studna
na fotbalovém hřišti. Investice vyšla
na 92.081 Kč.
• U hlavní silnice před Aqualandem
Moravia byly instalovány dvě nové
plachty upozorňující na stále probíhající sbírku na Mušovský kostel.
Výroba plachet stála 27.000 Kč.
• Proběhla také úprava mokřadů, kdy
byly odstraněny trávy a palachy, které postupně zarůstaly celou vodní
plochu.
• I nadále probíhá běžná údržba obce,
a to nejen přímo ve vesnici, ale
i kolem páteřní komunikace k Aqualandu Moravia, či na poloostrově.
Zde byla posekána tráva tak, aby zde
mohl proběhnout plánovaný archeologický průzkum.

Z jednání
zastupitelstva obce
Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo zasedání zastupitelstva obce, které
trvalo téměř čtyři hodiny. Během nich
zastupitelé schválili změnu č. 2 územního plánu Pasohlávky, která uvádí
územní plán obce do souladu s nadřazenou dokumentací (Politika územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje JMK). Schválili také vybrané návrhy, jež budou zpracovány ve změně č. 3
územního plánu Pasohlávky.
Schválil se také odprodej obecních
pozemků parc. č. 5069/15 a 5069/16
v k.ú. Pasohlávky, a to dvěma obča-

nům, s jejichž pozemky tyto sousedí.
Prodejní cena byla stanovena na 300
Kč/m2. Odprodej se schválil i společnosti ŽS Real, a.s., která požaduje pozemek o výměře 22 m2, aby zde mohla umístit sítě pro budoucí rozšíření
aquaparku. Prodejní cena byla stanovena na 1.700 Kč/m2, jako cena v místě a čase obvyklá (s ohledem na prodej pozemků čínské společnosti v této
lokalitě). Další žádosti o odkup obecního pozemku místním občanem však
vyhověno nebylo, a to z důvodu umístění daného pozemku na sídlišti. Zde je
nedostatek parkovacích míst a na tomto pozemku by tak mohlo v budoucnu
vzniknout odstavné parkoviště.
Zastupitelé schválili přijetí daru
od místní občanky v podobě pozemku parc. č. 5007/2, o výměře 16 m2,
na němž je v současnosti vybudovaná cyklostezka. Schválili i uzavření
Smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Pohořelice pro rok 2019. Podíl obce byl
vyčíslen na částku 38.531 Kč. Schválila
se i Směrnice č. 1/2019 pro poskytování půjček z účelového fondu s názvem
Bytový fond obce Pasohlávky, kdy byly
navýšeny částky u jednotlivých okruhů, ze kterých mohou místní občané
čerpat půjčky.

Ve středu 29. května 2019 se konalo další zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé během dvouhodinového
jednání schválili rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se upravují položky schváleného rozpočtu. Zejména do příjmů přibylo 440.500 Kč jako
výnos z uložených deseti milionů
korun v podílových fondech. Dále se
schválila Obecně závazná vyhláška č.
1/2019 o nočním klidu, kdy mezi akce
s povolenou výjimkou z nočního klidu, byla přidána akce Lucky Cruisers
Weekend, která se konala v kempu ATC
Merkur (13. – 16. června). Doplněn byl
i Bytový fond, kdy se schválil Dodatek č.
1 ke Směrnici č. 1/2019 pro poskytování půjček z účelového fondu s názvem
Bytový fond obce Pasohlávky. Zde se
jednalo o rozšíření účelu poskytnutí
půjčky, a to o možnost čerpání peněz
na obnovu stávajícího oplocení, či
na vybudování zcela nového. Ke změně došlo i u ručení za půjčky.
Zastupitelé dále vzali na vědomí
Výroční zprávu společnosti Thermal
Pasohlávky a.s., kdy předseda společnosti, Ing. Martin Itterheim osobně
zrekapituloval nejpodstatnější události, které se ve firmě udály během minulého roku. Mezi ty určitě patří prodej pozemků na poloostrově čínské
společnosti RiseSun & Healtcare and
Tourism. Řešila se i otázka možného
odchodu obce Pasohlávky z této společnosti. Starostka sdělila, že o tomto
se intenzivně jedná a ve hře jsou i další
možné varianty.
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí
žádost společnosti H.R.S. a.s. o směnu
pozemků pod vystavěnými garážemi,
za něž by obec měla získat dvě zkolaudované garáže. Zastupitelé se shodli, že
se tato směna provede, až budou hotovy
i dvě nebytové jednotky v polyfunkčním
Pokračování na str. 4.
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Pokračování ze str. 3.
domě, a dojde tak ke směně i dalších
dohodnutých pozemků. Tato žádost
byla projednávána opětovně poté, co si
obec nechala vypracovat právní stanovisko ohledně této problematiky.
V bodě různé se řešil požadavek
společnosti ŽS Real na snížení kupní ceny (1.700 Kč/m2) za nezasíťovaný
obecní pozemek. Diskuze byla uzavřena rozhodnutím o vypracování znaleckého posudku.
Také se řešilo vlastnictví potoka, který protéká obcí podél hřiště. Katastrální úřad jej totiž v minulosti zapsal
duplicitně jak do vlastnictví obce, tak
do vlastnictví Úřadu pro zastupování

státu a ten nyní obec vyzval, aby se svého vlastnictví vzdala. Celou věc nyní
řeší právnička.
Další problém nastal v záležitosti budoucí výstavby rodinných domů.
Společnost CETIN, zabývající se optickými kabely, se spojila s E.ONem, jež
má na starosti elektřinu a vznikla tak
nová společnost TELKO. Ta má v lokalitě Pasohlávky – východ pokládat jak
optické, tak elektrické sítě, a to v jedné chráničce. Pro toto zasíťování je již
předem vše připraveno ve vybudované
páteřní komunikaci (ve vlastnictví společnosti Thermal Pasohlávky a.s.), kam
by se pouze zavedly příslušné kabely.
Thermal Pasohlávky a.s. však vyžaduje

za užití jejich chráničky nájem ve výši
9 Kč za běžný metr, což znamená cca.
20.000 Kč ročně. Nová společnost však
na to nechce přistoupit a hledá proto jiné cesty, kudy vést kabely a jako
další možnost vidí cestu kolem ulice
k Yachtclubu a domu č. p. 174.
Dále se zastupitelé zabývali tím, jak
řešit problematiku čím dál častějšího
rušení klidu v neděli, kdy někteří občané jezdí na motorkách či čtyřkolkách
po cizích pozemcích a ničí tak jejich
úrodu i polní cesty.
Podrobné podklady Zastupitelstva
obce jsou k nahlédnutí na Obecním
úřadě v Pasohlávkách.
Simona Jelénková

Z historie naší obce
8. května jsme oslavili Den vítězství,
tedy konec druhé světové války, která skončila kapitulací Německa. Válka
a její boje se významně dotkly i dějin
naší obce, jak se můžeme dočíst v další části Pamětní knihy obce Pasohlávky
v letech 1950 – 1964, kterou sepsal pan
Václav Mikulášek.
Zápis z knihy (bez gramatických
úprav a dalších zásahů):
„Doba před okupací:
České hnutí v Pasohlávkách bylo sledováno vládnoucími Němci nevraživě,
jenom němečtí dělníci, kteří vedle středních a velkých sedláků zde obývali,
chovali se k Čechům slušně. Kolébkou
nacismu byli i zde turnwerein a jeho
pěstitelé, němečtí učitelé. Počal se projevovati již r. 1933, kdy do Pasohlávek
přijíždělo nápadně mnoho německých
aut, avšak bdělostí pohotového četnictva německé akce sledovány a zmařeny. (Strážmistr Čuda, velitel stanice ve Vlasaticích, byl za to „odměněn“
přeložením na Kravařsko). V letech
1937 – 38 získává většinu hnutí Henleinovo, zvláště zfanatisování byli zámožnější rolníci. Konečně „přišel den“ Němci tak toužebně očekávaný. Mnichovem nařízený odstup našeho pohraničí a tím i Pasohlávek.
Okupace:
Popsal pan Emanuel Steiner:
9. října 1938. Od rána prší, ve 12.
hodin v poledne opouští Pasohlávky
poslední české vojsko, 5 aut po 30 vojácích. V 17 hodin, neustále prší, ale slavobrány které byly postaveny, první
mezi č. 232 a 242 tj. na okraji vesnice
od státní silnice, hlásaly nápisem WILZ P R AVO DA J str. 4

KOMEN a s davem hajlujících nácků
vítaly první okupanty. Druhá brána
stála u dvora p. Steinera a třetí u kostela. Kolona 5 aut po 30 mužích dojela
na náves a po slavnostním uvítání přišlo první rozčarování. Vojáci se rozešli mezi obyvatelstvo, ale těžko se dorozumívali, zkrátka nemohli se domluvit jako germáni. Po 8 dnech odjeli a jejich místo obsadilo 300 vojáků,
které si musili místní obyvatelé živit.
Dále z okupace není mně nic známo
až na to, že v obci bylo 611 voličů a při
volbách pro Vůdce hlasovalo 611 voličů, ačkoli se po osvobození vymlouvali,
že byli donuceni hlasovat pro. …
… Persekuce Čechů:
Hned po okupaci německou brannou mocí, v její přítomnosti vytlučena
okna obou českých rolníků. V noci 14.
října přepadli němečtí zuřivci, vyvrátivše čtvery dvéře, Em. Steinera v jeho
bytě a těžce ho zranili, takže musil utéci
do sousední Ivaně. Stalo se tak za pasivní rezistence stráže, která mu před tím
zaručila bezpečnost. Za okupace všechno české do základu vyhlazeno. Z doby
okupace nezachovaly se žádné listiny
z nichž by se zjistit dal jak hospodářský, politický i jinaký život v Pasohlávkách. Vše bylo válkou zničeno.
Osvobození:
Ačkoli již 17. dubna 1945 byla
rudou armádou osvobozena sousední obec Ivaň a přes týden později hlavní město Moravy Brno, Pasohlávky
dosud byly obsazeny okupanty z Říše.
V posledním týdnu dubna započal ruský nápor, jelikož cílem bylo zlikvidovati vysunutý výběžek německé fronty. Rudoarmějci musili přebřísti roz-

vodněnou Dyji načež došlo k bojům
při nichž postupováno na Pasohlávky ze tří stran. Těžké boje které se protáhly přes 14 dní a v nichž obec třikráte
změnila svého pána. Na konci rozhodly katuše z nichž páleno na Pasohlávky
a Vlasatice z návrší u Mušova a Vranovic. Osvobození Pasohlávek vyžádalo si
těžkých obětí Rudé armády. Jistě mnoho příslušníků její padlo při těžkých
osvobozovacích bojích mimo vesnici
a byli dopraveni a pohřbeni mimo naši
obec; přes to ještě, když konečně definitivně vkročila rudá armáda 7. května
v 7 hodin ráno do Pasohlávek, 27 jejich
příslušníků zanechalo tu své nadějné
životy, neb bojovalo se úporně i ve vsi
dům od domu. Padlí rudoarmějci byli
provisorně pochováni ve vsi na starém hřbitově. V lednu 1946 převeženi
a pietně uloženi do hromadného vojenského pohřebiště v Hustopečích.
Nechť občané nových českých Pasohlávek nikdy nezapomenou nejtěžších
obětí, kterou pro ně tito rudoarmějci
přinesli.
Na území Pasohlávek po bojích
zůstalo zničených 22 německých a 10
ruských tanků. Na polích plno zákopů
a děr různých velikostí (díry 5 m široké a 3 m hluboké) jež učinily vybuchlé výbušniny všeho druhu. V obci samé
následky marného a zbytečného odporu německého byly hrozné; z 242 domů
bylo na 170 domů úplně zničeno a jen
asi 65 částečně způsobilých – po úpravě – k obývání, nebylo stavení které by
nebylo zasaženo střelami. Jenom Nová
Ves, v menším měřítku byla podobně
postižena.“
Simona Jelénková

Ze společenského života
Floria Kroměříž
Ve čtvrtek 2. května jsme se zúčastnili největší zahradnické výstavy v České republice. Výstaviště patřilo všem
zahradníkům, milovníkům květin,
skvělé hudby a také těm, kteří přišli
potěšit své oko zhlédnutím nápadité
květinové expozice.
Hlavním mottem letošního ročníku byl Květinový zvěrokruh. Vstupem
do vyzdobeného pavilonu A jsme se
přenesli do tajemného večera s nebem
posetým miliony hvězd, z něhož se
vznášelo dvanáct květinově ztvárněných znamení zvěrokruhu z tisíců
jarních cibulovin a hrnkových rostlin. Tajemnou atmosféru doplnila hra
světel a stínů. Hlavní expozici vytvořil
tým Výstaviště Kroměříž ve spolupráci
s předními českými aranžérkami Jarmilou a Petrou Pejpalovými.
Pořadatelé připravili i bohatý doprovodný program sestavený ze
známých a zvučných jmen hudební scény. Vystoupila Yvetta Simonová, Duo Jamaha, Eva a Vašek, Vladimír Hron, Motýl Band, dechové hudby Zdounečanka a Hulíňané, ale také
Jaromír Adamec jako Matuška Revival
a mnoho dalších.
Výstaviště Kroměříž je moderní bezbariérový areál, ve kterém jsou
pro návštěvníky neustále připravovány novinky. Při letošní jarní výstavě
všechny příchozí ohromila nově vybudovaná voliéra s okrasným ptactvem,

která byla zakomponována do relaxační zahrady. Prostory areálu jsou zárukou prožití komfortního a příjemného dne plného zážitků, kde naleznete
dostatečné možnosti k nákupu, odpočinku a občerstvení.
Pro nejmenší zahradníky byl připraven unikátní Dětský svět s desítkami venkovních i vnitřních atrakcí. Ten
zabavil všechny malé neposedy speciálních zábavným programem.
Myslím si, že i letošní, v pořadí již
třiačtyřicátý, ročník se opět hodně
vydařil.
Miroslava Mikulášková

Tisková zpráva
Slavnostní poklepání základního
kamene archeologického Návštěvnického centra Mušov – Brána
do Římské říše

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.
v. i.
Čechyňská 363/19
602 00 Brno
www.arub.cz
https://www.facebook.com/Archeologicky.ustav.Brno/
V Brně, 17. 5. 2019

Předsedkyně Akademie věd ČR,
starostka obce Pasohlávky a ředitel Archeologického ústavu AV ČR,
Brno, v. v. i. dne 15. 5. 2019 slavnostně poklepali na základní kámen
nově budovaného archeologického Návštěvnického centra Mušov
– Brána do Římské říše v blízkosti Pasohlávek na Jižní Moravě. Projekt Archeologického ústavu AV ČR,
Brno, v. v. i. financuje Akademie věd
ČR. Název návštěvnického centra byl
zvolen tak, aby v sobě nesl tři symbolické roviny.
V tomto týdnu se udál další sym-

bolický milník v procesu prezentace archeologických stop Římanů na našem území. Dne 15. května
ve 12:00 došlo k poklepání základního
kamene právě vznikajícího Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše. Kladívka se chopili předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová, starostka obce Pasohlávky Martina Dominová a ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Lumír
Poláček. Za účasti řady významných
představitelů jak ze sféry akademické,
tak i ze sféry veřejných institucí a regionálních samospráv, včetně osobní
účasti zástupce regionu v Parlamentu České republiky senátora Rostislava Koštiala, byly prosloveny zdravice
a přání k tomuto projektu, jehož ideovou náplň představil autor celého konceptu Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Ten
ve svém proslovu vyzdvihl mimo jiné
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tvůrčí a plodnou spolupráci s generálním projektantem, Ing. Arch. Janem
Snášelem ml. ze společnosti Livingstav a také příkladnou podporu myšlenky prezentace Římanů v Pasohlávkách ze strany obce a zde aktivních
společností podílejících se na tvorbě
nabídek pro cestovní ruch. Generálním dodavatelem stavebních prací je
Moravská stavební unie.
Proč název Brána do Římské říše?
„Má to několik symbolických rovin.
Lokalita mohla být branou k tomu, aby
se část území České republiky přetvořila v provincii Římské říše. Zároveň je
to symbolická brána, díky níž se i Česká republika může cítit být propojená
s tímto starověkým státem. Je to nejví-

ce autentická římská lokalita na našem
území. Třetí významovou rovinou je
poloha vznikajícího návštěvnického
centra. Skrze něj jednou snad bude
možné vstoupit do celého prostoru této rozsáhlé lokality.“ říká Balázs
Komoróczy. Předpokládaný termín
otevření je pololetí roku 2020.

Volby do Evropského arlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se v České republice konaly volby do Evropského parlamentu, který má celkem 751
křesel a jednadvacet z nich je vyhrazeno pro české zástupce. Občané naší republiky si mohli vybírat z devětatřiceti
politických uskupení.
Česká republika byla jedinou zemí, kde se volilo dva dny.
Celková volební účast byla 28,72 %, nižší účast byla už jen
ve Slovinsku a na Slovensku. V naší republice vyhrálo ANO
2011, které získalo celkem 21,18 % hlasů a má tak šest mandátů v Evropském parlamentu. Ostatní křesla si rozdělily
strany: ODS (14,54 %), Piráti (13,95 %), STAN a TOP 09 (11,65
%), SPD (9,14 %), KDU-ČSL (7,24 %) a KSČM (6,94 %).
I v naší obci zasedla po oba dny volební komise, která
uvítala všechny občany, kteří se rozhodli přijít k volbám. Je
však nutné podotknout, že volit dorazili spíše cizí návštěv-

Link na fotogalerii
Foto: Jana Platichová (SSČ AV ČR)
https://www.zonerama.com/AVCR/
Album/5310537
Mgr. Pavla Růžičková
ruzickova@arub.cz
tel. 723 026 765

níci obce, zejména z řad motorkářů, kteří byli účastníky
Euro Bike Festu, který se zde v tuto dobu konal.
Počet oprávněných voličů:
674
Počet vydaných obálek:
204
Volební účast:
30,27 %
Počet platných hlasů:
203
Nejmladší volič:
Nejstarší volič:
První volič:
Anna Úradníková
Poslední volič:
Výsledky voleb v naší obci:
Číslo
strany

32
30
5
28
27
9
26
39
6
17
36
2
7
19
13
-24

Název strany

Moravané
ANO 2011
Občanská demokra cká strana
Svob. a př. dem.- T. Okamura (SPD)
Česká pirátská strana
Komunis cká strana Čech a Moravy
Koalice STAN, TOP 09
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
ANO, vytrolíme europarlament
Koalice ČSNS, Patrio ČR
Koalice Soukromníci, NEZ
Strana nezávislos ČR
Česká strana sociálně demokra cká
PRO Zdraví a Sport
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
HLAS

Počet hlasů

44 hlasů
32 hlasů
29 hlasů
24 hlasů
16 hlasů
15 hlasů
12 hlasů
12 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

ostatní strany u nás nezískaly žádné hlasy.
Simona Jelénková
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Svátek těch
nejmenších
Dětský den se v Pasohlávkách uskutečnil v sobotu 1. června. Oslavu určenou všem dětem i jejich rodičům jsme
zahájili v ranních hodinách na prostranství fotbalového hřiště. Pro naše
ratolesti jsme udělali pěkný den plný
zábavy a to za pomoci dobrovolníků
z řad organizací, které svou aktivitou
i finančním příspěvkem pomohli tuto
akci zaštítit.
Děti si dopoledne užily jak sportovními soutěžemi (fotbalový slalom, kop na branku, lanové centrum),
tak těmi znalostními (pohádkové
hádání, poznávání zvířátek). Nechyběl ani bohatý doprovodný program,
jakým byla projížďka na plachetnici, či v motorovém člunu. Pro men-

ší účastníky byl velkým lákadlem skákací hrad, ale největším zážitkem byla
pro všechny již tradiční „pěnová koupel“ na závěr.

Mezinárodní den dětí (MDD) připadá každoročně na první červnový
den. Jeho cílem je upozornit veřejnost
na práva a potřeby dětí. Jejich největší radostí je pak třeba krásně strávený
den se svými rodiči, prarodiči i kamarády. A dokladem, že si všichni tento
den užily, byly všudypřítomné dětské
úsměvy. I za ty patří velký DÍK nejen
všem sponzorům, ale i dobrovolníkům, kteří se akce osobně zúčastnili
a pomohli s její organizací.
Miroslava Mikulášková

Místní knihovna
Pohádková šipkovaná
V pátek 7. června se děti s maminkami a děti ze školní družiny s paní
vychovatelkou sešly na pohádkové šipkované. Začínali jsme na začátku cyklostezky směrem k Brodu nad
Dyjí a pokračovali k fotbalovému hřišti. Cestou jsme plnili pohádkové úkoly, např. přebírali hrách a čočku jako
Popelka, dokázali jsme si, že máme
sílu jako babka a dědek při vytahování velké řepy, nosili jsme lžící vodu
do hrníčku, tak jako slepička, která donesla v zobáčku vodu kohoutkoPokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7.
vi, pro Krakonoše jsme nakreslili krásnou zahrádku. To byla jen část úkolů,
které děti plnily na pohádkové stezce.
Šipkovanou jsme zakončili opékáním
špekáčků u fotbalového hřiště. Bylo to
symbolické zakončení kroužku „Tvoření pro maminky s dětmi“, které místní knihovna připravovala pro děti ze
školní družiny a pro děti s maminkami.
Touto cestou bych ráda poděkovala
Obecnímu úřadu za velkou podporu
naší knihovně. Dále bych chtěla poděkovat paní Sellnerové a paní Alačové,
které knihovnu zásobují materiálem
na tvoření. A velké poděkování patří především šikovným dětem i jejich
maminkám.
Těším se na další spolupráci
po prázdninách.

Den matek
Každý rok se s dětmi z družiny
a paní vychovatelkou setkáváme před
svátkem maminek v knihovně, abychom vyrobili pro maminky pěkný
dárek. Tentokrát jsme vyráběli košíček
plný barevných kytiček. K práci děti
musely využít svou fantazii, aby jejich
maminka měla krásný, ale i originální
a jedinečný dáreček.
Doufám, že kytičkový košíček udělal každé obdarované mamince velkou radost. Děti se moc snažily a vložily do svých výrobků kus svého srdíčka.

Den otců
Na tře neděli v červnu připadá Den
otců. Oslavování táty zavedla Američanka Sonora Smart Doddová, která mto činem chtěla dát hold svému ovdovělému otci. Ten pečoval o ni a další čtyři sourozence. V České republice

Z P R AVO DA J str. 8

nemá velkou tradici. Myslím si, že tátové
jsou důležitou součás rodiny a výbornými kamarády pro své dě . A že si
zaslouží svůj svátek.
Proto jsem se sešla v pátek 14. června v knihovně s dětmi ze školní družiny
a paní vychovatelkou. Chtěli jsme vyrobit něco pěkného pro všechny ta nky.

Rozhodli jsme se, že vyrobíme dekoraci, která zkrášlí plot u Obecního úřadu
a udělá radost ta nkům.
Jedna holčička řekla o svém ta nkovi: „ Kdybych tě neměla, musela bych si
tě vymyslet. Jsi víc, než můj otec: Jsi můj
milovaný ta nek! 
Alena Kratochvílová, knihovnice

Zprávy ze školy
Uteklo to jako voda a našim školákům se zase blíží
prázdniny. Od září udělaly děti veliký kus práce! Prvňáčci se úspěšně naučili číst, psát a počítat. Druháci se zase
mohou pochlubit znalostí násobilky, tvrdých i měkkých
souhlásek a slovních druhů. Abychom si běžné vyučování trochu zpestřili, zařazujeme do školního roku dny
daltonské výuky. Daltonská výuka je založena na samostatné práci žáků, kteří v průběhu dne plní libovolné
úkoly prostřednictvím pracovních listů. Za svou práci jsou odměňováni body a sladkou odměnou. Letos
proběhly daltonské dny dva - Halloween a Velikonoce.
Vyučování jsme si během roku zpříjemňovali také hraním her, návštěvami plaveckého bazénu, procházkami
po okolí a divadelními představeními.
Petra Ženíšková, třídní učitelka
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ATC Merkur
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CRAZY SHAKE PARTY
náměstíčko - DJ party,
před party akce pro děti

Červenec
 

 

 

 

 

 







 

 









FIVE LIVE
náměstíčko - koncert
CM GRAJCAR
náměstíčko - folklórní večer
+ vína vinařství Bonitas

NOA
náměstíčko - koncert
INCREDIBLE, Mekki Martin, Zicky G
Cirkus Mušov
SUMMER HALLOWEEN PARTY
náměstíčko - DJ party,
před party akce pro děti
VERNER BAND
náměstíčko - koncert
TRAVESTI SHOW HANKY PANKY
náměstíčko - travesti show
POHLEDY
náměstíčko - koncert
EXIT ON TOUR w/ Lucca
Cirkus Mušov

 BRIXEN BAND
náměstíčko - koncert
 VERNER BAND
náměstíčko - koncert
 SLOVÁCKO MLADŠÍ Z MIKULČIC
náměstíčko - folklórní večer
+ vína vinařství Valtické podzemí

  THE TEACHERS
náměstíčko - koncert

  MACHÁČ CLUB TOUR 2019,
Michael Burian

Cirkus Mušov
   WE LOVE THE 90’S
náměstíčko - DJ party,

před party akce pro děti
   HOBLBÝT
náměstíčko - koncert

  MAOK

za velkou Lagunou - koncert
  NA2FÁZE

náměstíčko - koncert
  BIG BASS PARTY, RICKY WEST (NL) + WHKRS
Cirkus Mušov

   JAMA

náměstíčko - koncert
  HOBLBÝT

náměstíčko - koncert
Letní kino 28. 6.–31. 8.
Promítání denně, v červenci od 21:30,
v srpnu od 21:00
Animační programy 1. 7.–31. 8.
Dílničky, sportovní hry denně kromě soboty.
Večery s živou hudbou 29. 6.–31. 8.
K tanci i k poslechu kapely různých žánrů.
Vinný sklípek Mušov 30. 6.–2. 9.
Řízená degustace 13-ti vín s výkladem
o víně od krojovaného sklepmistra.
Falung Gong 28.6.–31.8.
ÚT: 18:45-20:30, PÁ: 18:00-19:30
NE: 11:00-13:00
Z P R AVO DA J str. 10
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CM GRAJCAR
náměstíčko - folklórní večer
+ vína vinařství Osička Lanžhot

 BORN FOR EDM DROPGUN (ru)

Cirkus Mušov
 METEOR

náměstíčko - koncert
 CBW Břeclav

náměstíčko - koncert
 POHLEDY

náměstíčko - koncert
 CM STUPAVA

náměstíčko - folklórní večer

Kulturni
léto 2019

ATC Merkur Pasohlávky

+ vína vinařství Hulata

 HOBLBÝT

náměstíčko - koncert
 SEDLIV & FRIENDS

Cirkus Mušov
  SUMMER CHRISTMAS SNOW PARTY

náměstíčko - DJ party, před party akce pro děti
  METEOR
náměstíčko - koncert

 TRAVESTI SHOW se skupinout TECHTLE
MECHTLE náměstíčko - travesti show

 THE TEACHERS
náměstíčko - koncert

 SUMMER PARTY - Mireczek, Giacomo

Cirkus Mušov
  ALIBI
náměstíčko - koncert

 METEOR
náměstíčko - koncert

 SLOVÁCKO MLADŠÍ Z MIKULČIC
náměstíčko - folklórní večer

+ vína vinařství Hulata

 

 


FUTURE BASS NIGHT, Dummy & AKA
Cirkus Mušov
ALROX
náměstíčko - koncert

 






UKONČENÍ SEZÓNY 2019
náměstíčko - koncerty, akce pro děti
VERNER BAND
náměstíčko - koncert
CM LAŠÁR
náměstíčko - folklórní večer
+ vína vinařství Valtické podzemí



ČTYŘLÍSTEK
náměstíčko - koncert
 ELECTRONIC CIRCUS 
BYE BYE SUMMER
Cirkus Mušov
 TROPICAL ISLAND PARTY

náměstíčko - DJ party,
před party akce pro děti


Změna programu vyhrazena. Program se koná za každého počasí.
Pro ubytované hosty zdarma. Programy jsou v rámci celodenního
vstupného do kempu, nebo zvýhodněného odpoledního vstupného.
Více na www.kemp-merkur.cz

´

LETNI

kino 2019

ATC Merkur Pasohlávky
Ļ*7;*3YĻ*7;*3*(4)ŶFŸ
875*34)ŶFŸŸ

Změna programu vyhrazena.
Před každým filmem krátká pohádka pro děti.
Vstupné v rámci celodenní vstupenky do kempu, nebo odpolední zvýhodněné
vstupenky. Pro ubytované zdarma.
Více na www.kemp-merkur.cz
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ATC MERKUR, Pasohlávky 1. 7.-30. 8. 2019
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Pozvánky

Společenská kronika
Jubilanti květen
Anežka Paradiová
Josef Aláč
Petr Kadlíček
Emílie Ingrová

85 let
69 let
68 let
65 let

Jubilanti červen

Pasohlávská chasa všechny srdečně zve
na

Tradiční
Anenské hody
27. – 28. července 2019
PROGRAM HODŮ:
Sobota 27. července 2019:
Odpolední průvod krojovaných stárků obcí
Předání práva před obecním úřadem
Večerní Hodová zábava
Hrají Bojané z Dolních Bojanovic
Neděle 28. července 2019:
poHodové odpoledne pod májou
Hraje Jan Hlaďo

Anna Wächterová
Milan Šnepfenberg
Oľga Langová
Elena Mihoková
Milan Golej
Jitka Uherková
Zdeněk Jelének
Ivan Zelenák

77 let
76 let
76 let
72 let
71 let
66 let
62 let
61 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 18. května 2019 uzavřeli sňatek
Markéta Mikulášková
a Miroslav Veselý.
Dne 18. května 2019 uzavřeli sňatek
Adriana Petrlová
a Tomáš Pernica.
Novomanželům blahopřejeme.

Narození:
Dne 22. května 2019 se Michaele
Vlkové a Jakubovi Kopřivovi narodil
syn Jakub.
Dne 4. června 2019 se manželům
Tereze a Martinovi Hungrovým
narodil syn Theodor.
Rodičům i prarodičům
blahopřejeme.
Upozornění:
Kdo z rodičů právě narozených
dětí si přeje mít „Vítání“, nechť to
přijde oznámit na Obecní úřad
Pasohlávky.

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: pro ssro@volny.cz; www.protissro.cz.
Cena – zdarma. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky upravit a v případě potřeby zkrátit.

