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Tak šel čas v režii
 míst ních žen

Jar mark plný dob rot
a před vá noč ní ho ve se lí

Vá noč ní jar mark spo je ný s roz sví ce ním vá noč ní ho stro -
mu se v naší obci stal již ob lí be nou tra di cí. Ten le toš ní při pa -
dl na dru hou ad vent ní ne dě li 6. pro sin ce 2015. No vin kou
le toš ní ho roč ní ku bylo jeho umís tě ní. Stán ky ten to krát za pl -
ni ly "plac" u kul tur ní ho domu, kam byl umís těn i obec ní vá -
noč ní strom. 

Všich ni ná vštěv ní ci zde na lez li pro dej ce nejen s ob čer stve -
ním, ale i s vá noč ním zbožím, a to jak od "pro fe si o nál ních
stán ka řů", tak i od míst ních oby va tel. K pro de ji zde bylo vel ké
množství dob rot: od klo bás a sýrů až po slad ké muf fi ny a me -
dov ní ky. Ne směl chy bět ani sva řák nebo punč, kte rý
v mrazivém počasí příjemně zahřál. 

V kul tur ním domě byla opět při pra ve na vý tvar ná díl nič ka,
kde si děti i do spě lí moh li při pra vit vá noč ní oz do by v po do bě
an dě líč ků a hvěz di ček. Chy bět ne moh la ani Ježíš ko va poš ta,
kdy se všech ny na psa né do pi sy po sí la jí Ježíš ko vi na Boží Dar.
Pro sto ry sálu le tos vy zdo bi la i vý sta va pra cí dětí z míst ní ma teř -
ské a zá klad ní ško ly, kte rá měla mi mo řád ný úspěch u všech,
kdo si ji pro hléd li.

Od 16.00 hod. byl při pra ven pro gram na pó diu pod vá noč ním 
stro mem. Slo vo si vza la nejdří ve paní sta rost ka, kte rá všech ny
při ví ta la a po přá la krás né a klid né svát ky. Poté celá scé na pa t ři la
dě tem ze Čte nář sko - li te rár ní ho kroužku, kte rý fun gu je při Míst -
ní knihov ně pod ve de ním paní kni hov ni ce Ale ny Kra to chví lo vé.
Při pra vi ly si Vá noč ní po hád ku pl nou kos týmů a skvě lých he -
rec kých vý ko nů, za kte ré skli di ly za sloužený po tlesk. Na ko nec
se všem již tra dič ně před sta vi ly děti z míst ní MŠ a ZŠ s vá noč ní -
mi pís nič ka mi a bás nič ka mi. Ná sled ně do ra zil i pan fa rář, kte rý
požehnal vá noč ní strom a Mi ku láš jej roz sví til. Ten ne za po -
mněl ani na míst ní děti a všech ny je ob da ro val slad kou od mě -
nou. 

Jmé nem obce Pa so hláv ky bych ráda po dě ko va la všem, kte ří 
se na pří pra vě le toš ní ho jar mar ku po dí le li: paní Kra to chví lo vé
a dě tem za krás né vy stou pe ní; paní vy cho va tel ce Len ce Žalud -
ko vé, uči tel kám z míst ní ZŠ a MŠ (Jana Rus ňá ko vá, Ma rie
Chu do bo vá, Jana Tu reč ko vá) a dě tem, tak též za je jich vý ko ny
na pó diu. Uči tel kám pa t ří vel ký dík i za pří pra vu a re a li za ci vý -
sta vy dětí v sále. Dále dě ku ji ro di ně Fer by o vé za pří pra vu a od -
pá le ní oh ňostro je. A v ne po sled ní řadě pa t ří vel ký dík všem,
kte ří na akci do ra zi li a při spě li tak k vy tvo ře ní pří jem né před vá -
noč ní at mo sfé ry. 

Ve se lé Vá no ce všem …
Simona Jelénková

Tra dič ní kro jo va né hody jsou ob lí be nou mo rav skou slav -
nos tí zejmé na v let ních mě sí cích. V naší ves ni ci se hody za ča ly
sla vit i na pod zim, ale ten to krát se celé ode hrá va jí pou ze pod
tak tov kou žen. Le toš ní Bab ské hody se ko na ly v so bo tu 21. lis -
to pa du 2015, a to už po páté. 

Každý roč ník se vy zna ču je svým vlast ním té ma tem. Ten le -
toš ní byl na téma "Tak jde čas". Dámy si i le tos při pra vi ly sé rii
ta neč ků na pří hod ný hu deb ní mix. Ani ten to krát ne chy bě lo půl -
noč ní pře kva pe ní, kvů li kte ré mu změ ni ly i kos tým. Při pra ve né
ta neč ní vy stou pe ní skli di lo již tra dič ně za sloužený po tlesk
a ova ce. Sou čás tí ve če ra byla i tom bo la. O ob lí be nos ti této akce
svěd čí i vel ký po čet ná vštěv ní ků, kte rý se le tos vy špl hal na
téměř 250 lidí.

Dámy, ženy a sleč ny by rády po dě ko va ly všem, kte ří se na
pří pra vě to ho to ve če ra po dí le li a při spě li tak k jeho pří jem né mu
prů bě hu. 

Simona Jelénková

Po dě ko vá ní však pa t ří i jim sa mot ným:
Naše pa so hláv ské ženy nejsou jen vel mi zdat né ta neč ni ce

na Bab ských ho dech, ale krom tan ce dokáží ohro mit i svou ši -
kov nos tí při pe če ní a zdo be ní per níč ků. 

Celý "bab ský spo lek" se se šel v míst ní škol ní ku chy ni a na -
pe kl a na zdo bil per níč ky, kte ré pak ženy roz da ly dě tem k Mi -
ku lášo vi. Vel mi dě ku je me za krás nou a chuťově vý bor nou
prá ci.

Lenka Žaludková, vychovatelka školní družiny ZŠ Pasohlávky

Jako každý rok, tak i le tos, ten to krát 14. lis to pa du, se usku -
teč nil lam pi o no vý prů vod. Byl to již sed mý roč ník. 

Jak už bývá zvy kem, každý rok je tra sa prů vo du jiná. Za -
há je ní pro běh lo u Obec ní ho úřa du Pa so hláv ky v 17.00 hod.
Le toš ní tra sa ved la ko lem kos te la k RZ La gu na, dále přes síd -
liš tě zpět ke kos te lu a pak ko lem TIC k Yachtclu bu, dál po pro -
me ná dě a ko lem fot ba lo vé ho hřiš tě k MŠ a ZŠ Pa so hláv ky,
kde byl prů vod ukon čen tra dič ním vy pouš tě ním lam pi o nů
štěs tí.

SDH Pa so hláv ky dě ku je všem účast ní kům a tě ší me se na vás
opět v příš tím roce.

Jaroslav Mandák, SDH Pasohlávky

Lampionový průvod
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Svatomartinský průvod

Ve stře du 11. lis to pa du 2015 pro šel uli ce mi Pa so hlá vek
sva to mar tin ský prů vod, kte rý byl složen z dětí z míst ní družiny.  
Ráda bych po dě ko va la všem ob ča nům, kte ří vy šli před své
domy, když se prů vod dětí blížil. Po slech li si sva to mar tin skou
pís nič ku a ochut na li sva to mar tin ské ko láč ky. Ko láč ky jsme
s paní vy cho va tel kou oprav du ne pek ly, jak si vět ši na ob ča nů
mys le la, ale ne cha ly jsme si je upéct. Obec ní úřad v Pa so hláv -
kách ko láč ky spon zo ro val, za což mu pa t ří vel ký dík. 

Než vy šel prů vod do ulic, tak jsme si s dět mi slí bi li, že ne při -
jme me žádné dary. Tak, jak to dě lal sva tý Mar tin, kte rý li dem
po má hal a ob da ro vá val je.  Nej prve jsme vy tr va le s paní vy cho -
va tel kou slad kos ti od mí ta ly, ale po hle dy dětí mlu vi ly za vše.
A odo lej te dět ským očím. Pro to všem za da ro va né slad kos ti dě -
ku ji nejen já, ale všech ny děti i s paní vy cho va tel kou. A na ko -
nec nej vět ší po dě ko vá ní pa t ří prá vě dě tem, kte ré vy tvo ři ly
krás ný sva to mar tin ský prů vod plný pís ni ček a pří jem né ná la dy. 
Těm by rády svůj dík pro střed nic tvím zpra vo da je vy já d ři ly
i paní Lud mi la Mi ku láš ko vá a paní Anna Jan čí ko vá, stej ně jako
všem ostat ním, kdo se na prů vo du po dí le li. 

Alena Kratochvílová

Ne pří mý úmy sl 

Škol ní družinu na vští vil čert

Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,
v tom to díle bych Vám chtěl trest ní prá vo při blížit na kon -

krét ním pří pa dě. Po kud sle du je te zpra vo daj ství, tak jste si prav -
dě po dob ně v ne dáv né době všimli kau zy, kdy jis tý ři dič byl za
vy tla če ní do dáv ky ze sil ni ce ozna čen za pa cha te le trest né ho
činu vraždy ve stá diu po ku su. Dokážeme si jis tě před sta vit ner -
vóz ní ho, agre siv ní ho ři di če, zažíva jí cí ho úz kost né sta vy v dů -
sled ku pro vo zu na sil ni cích a jeho na pros to ne a de kvát ní re ak ci,
kdy za čne najíždět na cizí vo zi dlo a vy tla čo vat jej.

Tím to pří spěv kem ne hod no tím stav, kte rý na stal. Dále
před klá dám práv ní roz bor ryze z po hle du práv ní ter mi no lo gie
a te o rie trest ní ho prá va. V těch to pří pa dech lze obec ně po chy -
bo vat o tom, že tato oso ba zá ro veň chtě la oso by ve vy tla čo va né
do dáv ce svým jed ná ním úmy sl ně za v raždit.

Avšak trest ní prá vo při po su zo vá ní jed ná ní ur či té oso by zná 
i tzv. ne pří mý úmy sl, kte rý po pi su je me jako si tu a ci, kdy pa cha -
tel vě děl, že svým jed ná ním může způ so bit po ru še ní nebo
ohrožení zájmu chrá ně né ho trest ním zá ko nem, a pro pří pad, že
je způ so bí, byl s tím sro zu měn. Vztaženo k na zna če né mu pří pa -
du, tedy si tu a ce, kdy ři dič vě děl, že vy tla če ním ji né ho auta na
svo di dla může ná sled nou ha vá rií a zra ně ní mi způ so bit smrt
osob, avšak jed nal bez ohle du na ta ko vou vě do most.

Závěrem do dá vám, že po su zo vá ní způ so bu za vi ně ní pa cha te le 
trest né ho činu sou dy je otáz kou v mno hých pří pa dech složitou,
vždyť, kdo může sku teč ně
vě dět a pře svěd či vě říct, co
ten kte rý chtěl svým jed ná -
ní způ so bit a jak hlu bo ce si
v ten okamžik uvě do mo -
val, jaké ná sled ky jeho jed -
ná ní může mít.

V pá tek 4. pro sin ce 2015 na vští vil škol ní družinu čert. Děti
se nejdří ve bály, ale poz dě ji zjis ti ly, že čert ne při šel, aby je od -
ne sl do pek la, ale při šel si s nimi za tan co vat, za zpí vat a za hrát
hry. Zkrát ka si s nimi při šel za do vá dět jako se svý mi ka ma rá dy
v pek le. Na ko nec děti od mě nil slad kost mi. 

Lenka Žaludková, vychovatelka školní družiny ZŠ Pasohlávky

Beseda se seniory

V so bo tu 28. lis to pa du 2015 se ko na la každo roč ní Be se da se 
se ni o ry. Po zvá ní le tos při ja lo téměř se dm de sát dů chod ců, kte ří
se při šli po ba vit a strá vit pří jem ný ve čer.

Všech ny nejdří ve při ví ta la paní mís tosta rost ka Ale na Man -
dá ko vá, kte rá za stou pi la paní sta rost ku Mar ti nu Do mi no vou, jež
byla tou do bou na pra cov ní ces tě v da le ké Číně. Poté už při šel na
řadu kul tur ní pro gram, ve kte rém se nej prve před sta vi la No vo -
ves ka štíst ka pod ve de ním paní Ire ny Mi to šin ko vé, ty vy stří da ly
Mažoret ky z Po ho ře lic pod ve de ním paní Jany Du do vé a na ko -
nec se před sta vi ly i děti z míst ní družiny se svý mi pís nič ka mi
a bás nič ka mi. Všech ny dět ské sou bo ry skli di ly za sloužený po -
tlesk. Své vy stou pe ní z Bab ských hodů zde zo pa ko va ly i míst ní
ženy. Na po diu se pak před sta vi la i cim bá lo vá mu zi ka Cim bal trio 
a až do pozd ních ve čer ních ho din všem hrá la de chov ka Cyril ka
z Rakvic, a to nejen k po sle chu, ale i k tan ci. 

Simona Jelénková

Ze tor Pa so hláv ky
V ne dě li dne 27. 9. 2015 jsme ode hrá li utká ní na do má cím hřiš ti 
pro ti Mi lo vi cím.

Ze tor Pa so hláv ky   -  So kol Mi lo vi ce
                4               :              0

bran ky: To mek Mira, Sý ko ra Víťa, Si r bu Emil, Sed lá ček Jan  
Na do má cí utká ní jsme se řád ně při pra vi li a od toho se od ví je -

la celá hra a na ko nec i vý sle dek. Naši hrá či si vy tvá ře li jed nu
bran ko vou pří ležitost za dru hou a sou peř ne vě děl kam dřív sko -
čit, ale bohužel bran ku se nám vstře lit ne da ři lo. Až ke kon ci prv ní 
půle jsme vstře li li dvě bran ky. Dru há půle po kra čo va la opět na -
ším ná po rem a naše mužstvo pře va hu využilo vstře le ním dal ších
dvou bra nek. Za celé utká ní sou peř ne do ká zal ani jed nou vy stře -
lit na naši brá nu a my tak za slouženě vy hrá li. Dou fám, že jsme
před ve de nou hrou a vý sled kem naše fa nouš ky po tě ši li.
V ne dě li dne 4. 10. jsme hrá li fot ba lo vé utká ní na ven kov ním
hřiš ti ve Vel kém Dvo ře.

Dy na mo Vel ký Dvůr  -  Ze tor  Pa so hláv ky 
               1                    :                   3

bran ky: To mek Mira, Sý ko ra Víťa, Osi ka Petr
Na utká ní do Vel ké ho Dvo ra jsme odjížděli s vě do mím, že
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Společenská
kronika

Jubilanti prosinec
Vršková Božena               73 let
Šal plach to vá Božena        72 let
Ka lou sek Jan                      72 let
Osi ko vá Emí lie                  72 let
Krej či řík Jan                     72 let
Krej či ří ko vá Věra              68 let
Slan co vá Eva                      68 let
Ze má nek Jan                     65 let
Ada mí ko vá Věra               64 let
Mi na řík Lu bo mír              63 let
Hoj sák La di slav                63 let
Třís ko vá Růžena               61 let
Ne čas Zde něk                    60 let
Zed ní ček Jo sef                   60 let
Sirbová Věra                      55 let

Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs tí,
zdra ví a spo ko je nosti.

Narození

Dne 7. 12. 2015 se manželům Ve -
ro ni ce a Janu Br ve ní ko vým na ro dil
syn Mi chal.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je -
me a ma lé ho Mi chál ka ví tá me mezi
nás.

Slabá Alena

Ze tor Pa so hláv ky - pokračování
ne pů jde vů bec o leh ké utká ní. Naše tu še ní  se na pl ni lo, kdy do má cí  tým hrál vel mi
agre siv ně a náš tým se s tím těžko vy rov ná val.  Ješ těže se uká za la kva li ta na še ho týmu
a do má cím vstře lil v prv ní půli dvě bran ky a my ved li. Ško da jen, že do má cí v zá vě ru
prv ní půle snížili na 2 : 1. Dru hou půli jsme za ča li ná po rem a po 20 min. hry jsme při -
da li tře tí bran ku a utká ní tak do ved li do vítězného konce a dá se říci, že zaslouženě.

V ne dě li dne 11. 10. 2015 jsme hrá li utká ní na do má cím hřiš ti pro ti Po ho ře li cím.
Ze tor  Pa so hláv ky  -  So kol Po ho ře li ce  "B"
           0                    :              0
K utká ní na do má cím hřiš ti náš tým při stou pil zod po věd ně. Sou peř do ra zil po sí len

o 4 hrá če z kraj ské 1.B tří dy. Náš tým se mu sel obe jít bez na še ho nej lep ší ho hrá če Sý ko ry
Vítě a hrá či mu se li před vést vel mi dob rý vý kon, aby chom pro ti sou pe ři moh li uspět. Za čá -
tek utká ní se moc ne vy ve dl, kdy hra byla vy rov na ná a šan cí moc ne by lo a když už ně ja ká
byla, tak ji bran kář vý bor ným zá kro kem zlik vi do val. To hle utká ní bylo celé vy rov na né,
kdy v něm zce la jas ně do mi no va li bran ká ři ať už do má cí či hos tu jí cí. Utká ní tak skon či lo
ne roz hod ně 0 : 0 a dle in for ma cí se zá pas na ším fa nouš kům lí bil jak na sa ze ním, tak i hrou.
V so bo tu dne 17. 10. 2015 jsme ode hrá li utká ní na hřiš ti soupe ře v Při bi cích.

So kol Při bi ce  "B"   -   Ze tor  Pa so hláv ky
             1                    :                 1
bran ka: Krej či řík Zde na 
Je li kož se jed na lo o po sled ní utká ní se zóony a boj o prv ní mís to, tak k utká ní při stou pi -

li naši hrá či zod po věd ně. Ze za čát ku utká ní náš tým do má cí za tla čil a vy tvo řil si pár na děj -
ných pří ležitos tí, ale gól jsme ne vstře li li. Poté i do má cí měli ně ja kou pří ležitost, ale ani oni
gól ne da li. Až ke kon ci prv ní půle se na še mu týmu vy da ři la akce, kdy se nám po da ři lo dát
gól a jít do ve de ní. Bohužel bě hem mi nu ty nám do má cí vstře li li bran ku a po lo čas byl ne -
roz hod ný 1 : 1. Do dru hé půle jsme šli s od hod lá ním do má cí tým po ra zit a vstře lit jim dal ší
bran ku a udržet si prv ní mís to v naší ta bul ce. To se nám ne po da ři lo a když ani do má cí ne -
vstře li li žád nou bran ku, skon či lo utká ní ne roz hod ně 1 : 1.

Tím to utká ním pro nás skon či la pod zim ní část fot ba lo vé se zo ny a náš tým skon čil
na vý bor ném dru hém mís tě se ztrá tou jed no ho bodu na prv ní Dol ní Du na jo vi ce. Takže 
máme před se bou výzvu, po tré no vat přes zimu, po řád ně se při pra vit na jar ní část a řád -
ně za bo jo vat o prv ní mís to.

Sta tis ti ka po pod zi mu: ode hrá li jsme de vět utká ní, šest utká ní jsme vy hrá li, dvě utká -
ní jsme zre mi zo va li a jed no utká ní jsme pro hrá li. Náš tým na stří lel nej ví ce bra nek, a to
34, a jako dru hý tým obdržel nejmé ně bra nek, a to 10. Náš tým má také nej lep ší ho střel -
ce naší sku pi ny, a tím je Mira To mek s 12 góly. Dou fá me, že jsme naše fa nouš ky před -
ve de nou hrou, vý sled ky a po sta ve ním v ta bul ce po tě ši li a že nám za cho va jí pří zeň i pro
jar ní část sou těže a bu dou na vště vo vat naše do má cí zá pa sy v co nej vět ším po čtu. Po dě -
ko vá ní od na še ho týmu za slouží za stu pi te lé naší obce v čele s paní sta rost kou za pod po -
ru a všich ni ostat ní, kte ří nám po má ha jí ko lem na še ho od dí lu TJ Ze tor.

                                                                      

Díky, předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Poděkování
Za sebe a hlav ně za děti ze škol ní

družiny bych chtě la po dě ko vat panu Vla -
di mí ru Bar ne ko vi, kte rý svou roli
za stu pi te le obce vy mě nil za "Ježíška"
a da ro val nám ne ma lý fi nanč ní pří spě vek 
na zakoupení hraček.

Lenka Žaludková,
vychovatelka školní družiny ZŠ


