
PAŠOVICE

Obec Pašovice, se 714 obyvateli, leží na rozhraní Bílých Karpat a Chřibů, 7 km severně 
od Uherského Brodu.

HISTORIE

Existuje obecní kronika, která je vedena od roku 1790. První uvedení místního názvu je 
uvedeno v roce 1365. Význam názvu: rodové (podle jména rodu, který vesnici založil). 
Pašovice patří k vesnicím, které vznikaly v Pomoraví a v Poolšaví v době osídlování našeho 
kraje slovanskými kmeny, které sem přicházely již někdy v polovině 1. tisíciletí a usazovaly 
se na místech, kde již před nimi žili Keltové, jak nám dokazují četné archeologické 
vykopávky z doby před 2 - 3 tisíci lety, nalezené i v katastru Pašovic, např. v trati Záhumní. 
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1365. Zpráva o prakšickém kostele je ale známá 
již z roku 1141. 

ZAJÍMAVOSTI
Boží muka z 2. poloviny 18. století

Tato Boží muka nazývaná od nepaměti „kaplička“, byla 
postavena někdy kolem roku 1750. Bližší údaj o její 
stavbě není znám. Poprvé je o ní zmínka v Pamětní 
knize Pašovic, vedené od r. 1792.



Kostel sv. Jana Sarkandra

Poklona za hřbitovem

Místní atraktivita 

Datace: 
1799 (baroko) 

Lokalizace: 
za hřbitovem 

Popis: 
Drobná stavba obdélného půdorysu, přístupná třemi stupni.
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František Horenský

*20.2.1866 (Pašovice) +25.8.1933 (Boršice u Buchlovic) 

učitel; prozaik; publicista 

Vzdělání: Gymnázium Kroměříž, Filozofická fakulta Praha

František Peňáz

*6.7.1912 (Pašovice) +1.5.1996 (Hřivínův Újezd) 

akademický malíř a grafik 

Vzdělání: AVU Praha



Františka Pecháčková

*1.8.1904 (Pašovice) +19.1.1991 (Praha) 

Spisovatelka, prozaička, jejíž díla se vztahují k jihomoravské vesnici 

Rodným jménem: JANEČKOVÁ Františka 

Vzdělání: měšťanská škola Uherské Hradiště

ZDROJE

Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o.

ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍC Jakub
*8.12.1915 (Pašovice)
Vzdělání: Gymnázium Uh. Brod, pedagog.studia v Brně a Olomouci
Místa působení: Prakšice; Pašovice; Dobrkovice; Uherský Brod
Povolání, specializace: učitel; kronikář; dějepisec
Poznámka: Svou pozornost soustředil na dějiny rodných Pašovic od r.1615. Je autorem 
národopisných statí o zvycích a obyčejích v Pašovicích a okolí, statí věnovaných spisovatelce 
Františce Pecháčkové a malíři Františkovi Peňázovi. Plných 50 let byl kronikářem Pašovic. 
Jeho záznamy o porodnosti v obci doplněné o matriční záznamy z minulého století jsou 
zdrojem zajímavých demografických údajů. Soustředil rovněž zajímavý srovnávací materiál o 
počasí, které zaznamenával denně po několik desetiletí. Jeho bádání prokázalo, že rodiče 
spisovatele Nikolaje Ostrovského s velkou pravděpodobností pocházejí z Pašovic.

ZDROJE
www.slovacko.cz
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