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Pasohlávky v obrazech
I letošní podzim ukázal všechny krásy tohoto období. Celkem teplé „babí léto“ nám zpříjemnilo poslední dny před 

přicházející zimou. Deštivé dny se střídaly s těmi slunečními i s těmi, co byly plné mlhy. Teploty se dlouho držely nad 
nulou, a tak nebylo překvapením, že ani letos nepřijel Martin na bílém koni jedenáctého listopadu. První sněhové 
vločky se však objevily už o týden později, dlouho však nevydržely. Teď už můžeme jen čekat, zda se do Vánoc objeví 
znovu a vydrží déle.
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Informace z obce

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Pasohlávky 
bude pro veřejnost uzavřen ve dnech 22. prosince 2022 
do 1.  ledna  2023. Provoz bude obnoven od pondělí 
2. ledna 2023.

Upozorňujeme občany, aby v zimních měsících neparko-
vali na chodnících a místních komunikacích, a to z důvodu 
jejich údržby (odhrnutí sněhu, případně posyp při náledí).

Děkujeme za pochopení.

VÝZVA:
Informujeme občany o  možnosti zakoupení stolního 
kalendáře pro rok 2023 s  tématikou naší obce, který je 
k  dostání na Obecním úřadě v  Pasohlávkách za cenu 
50 Kč za kus. Občané v důchodu, kteří se nezúčastnili akce 
„Podvečerní přátelské posezení“ si mohou tento kalendář 
vyzvednout zdarma.

                        

Z jednání zastupitelstva obce:
V  pondělí dvanáctého září se konalo další zasedání 

zastupitelstva obce, tentokrát poslední před komunálními 
volbami. Zastupitelé zde během více než čtyř hodin projed-
nali celkem dvanáct bodů. Hned na úvod jednání vzali na 
vědomí rezignaci Tomáše Ingra na funkci člena zastupitel-
stva obce, stejně jako složení slibu nového člena, Hany 
Urbanové. Dále zastupitelé schválili uložení volných 
finančních prostředků obce v  celkové výši 110 milionů 
korun takto: padesát milionů na dobu dvanácti měsíců do 
investičního fondu Czech Real Estate Investment Found 
investiční skupiny DRFG, částku třicet milionů korun na 
termínovaný vklad u ČSOB na dobu tří měsíců a částku ve 
výši třicet milionů korun na termínovaný vklad u Komerční 
banky na dobu šest měsíců. V dalším bodě představil právní 
zástupce obce Mgr.  Jeřábek výsledky jednání s  firmou 
H.R.S. a.s. týkající se polyfunkčního domu č. p. 240. Společ-
nost postavila na pronajatém obecním pozemku poly-
funkční dům a na dalším garáže, přičemž za tyto pozemky 
měla obci směnit dva nebytové prostory a  dvě garáže. Při 
kolaudaci pak stavební úřad zjistil, že bylo provedeno příliš 
mnoho změn, takže kolaudační řízení bylo přerušeno 
a zahájilo se řízení o odstranění stavby a následně o doda-
tečné povolení stavby. K  tomu je však potřeba souhlas 
vlastníka pozemku, tedy Obce Pasohlávky. Jednatel společ-
nosti H.R.S. a.s., pan Vlk, poté již neměl zájem s obcí jednat 
o stanovených podmínkách a hledal se tedy „kompromis“. 
Tím je záměr směny pozemku pod bytovým domem ve 
vlastnictví Obce Pasohlávky, výměnou za závazek H.R.S. a.s. 

převést vlastnické právo ve prospěch obce ke dvěma neby-
tovým jednotkám v bytovém domě č. p. 240. Všechny sou-
hlasy Obce Pasohlávky ve prospěch společnosti však budou 
odvolatelné pro případ neplnění podmínek ze strany H.R.S. 
a.s. Zastupitelé v dalších bodech mimo jiné schválili směnu 
obecního pozemku o  celkové výměře 761 m2 za stejnou 
výměru pozemku v soukromém vlastnictví jednoho z obča-
nů. Dalšímu občanovi pak schválili prodej pozemku 
o výměře 124 m2 za cenu 300 Kč/m2. Také schválili setrvání 
obce v „Solidárním systému financování sociálních služeb 
obcemi na území ORP Pohořelice pro rok 2023“, kdy finanč-
ní spoluúčast obce Pasohlávky činí 51.536 Kč.

Ve čtvrtek dvacátého října se konalo ustavující zasedání 
zastupitelstva obce, kde složili svůj slib všichni nově zvolení 
členové Zastupitelstva obce Pasohlávky. Uvolněnou starost-
kou obce byla opět zvolena Martina Dominová, uvolněným 
místostarostou byl opětovně zvolen Roman Mikulášek. Čle-
ny Rady obce se vedle starostky a místostarosty stali pánové 
Miroslav Kratochvíla, Martin Hungr a Jan Dvořák. Byli zvole-
ni i  členové Finančního a  Kontrolního výboru. Předsedou 
Finančního výboru se stal Miroslav Kratochvíla, dalšími čle-
ny pak Stanislava Šnepfenbergová, Lukáš Šnepfenberg, 
Michal Ferby a Michal Slavík. Předsedou Kontrolního výbo-
ru se stala Hana Urbanová, dalšími členy pak Tereza Hun-
grová, Hana Sirbová, Jiří Culek a Lenka Ferbyová.

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

Simona Jelénková

Vážení čtenáři, 
přejeme vám krásné 

prožití celého 
adventního období, 
spokojené a klidné 

Vánoce, mnoho 
dárků pod  

stromečkem  
a všechna splněná 

přání.  
Děkujeme za vaši 

přízeň. 

Redakční rada
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Vážení spoluobčané,
opět jsou tu Vánoce, ten nejkrásnější a nejočekávanější 

čas tohoto roku. Všichni se snažíme, abychom si tyto krátké 
chvíle pokoje, radosti, štěstí a oddychu zpříjemnili co nejví-
ce, abychom měli potom během roku na co vzpomínat. 
Těšit se na to, jak přijdou zase další Vánoce. Nejvíc se těší 
asi ti nejmenší, kteří již jistě napsali Ježíškovi dlouhý 
seznam. Ale rovněž se na tento den a těchto pár dní těšíme 
všichni, malí i velcí, mladí i staří. Mnozí z nás si zavzpomí-
nají na své dětství, jiní zase na své blízké, kteří jsou daleko, 
nebo dokonce již, bohužel, nejsou mezi námi.

Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám i  já 

popřála z celého srdce krásné vánoční svátky plné radosti, 
lásky, štěstí a božího požehnání. Přeji Vám vnitřní sílu, stálý 
smysl pro radost z malých i velkých věcí v životě. Ať se Vám 
splní i ty nejtajnější sny. Našim dětem přeji, aby pod vánoč-
ním stromkem našly to, co si přály.

Zároveň Vám všem do přicházejícího nového roku přeji 
hodně štěstí, zdraví, lásky, pochopení a osobních i pracov-
ních úspěchů. Ať je nový rok také rokem plným radostných 
chvil a splněných přání.

Takže ještě jednou veselé prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok!   

          Martina Dominová, starostka obce

Okénko starostky

MAS Podbrněnsko v roce 2022
Rok 2022 pomalu končí, a tak se pojďme společně podívat, 

co nám na MAS Podbrněnsko uplynulý rok přinesl. Začátkem 
roku jsme vyhlásili výzvu č. 6 z Programu rozvoje venkova, ve 
které jsme na dotacích rozdělili více než 9,5 mil. Kč. Obdrželi 
jsme 28 žádostí o  dotaci, historické maximum. Podpořeno 
bylo 25 žádostí, které cílí na zemědělské i nezemědělské pod-
nikatele, obce i  spolky. Škála je opravdu široká, od nákupu 
malých traktorů, kancelářského vybavení, školních lavic až po 
vybavení školních jídelen a  renovaci návsi. Máme radost 
vždy, když se vše daří a MASka může pomáhat rozvíjet region.

Jsme velmi rádi, že povedlo úspěšně rozvíjet i regionální 
značku BRNĚNSKO. Ta sdružuje certifikované regionální 
producenty a  zážitky v  regionu. MASka napomáhá nejen 
s  certifikací, alei propagaci této značky. Do regionu jsme 
letos díky finanční podpoře jihomoravského kraje vyrazili 
s prezentací regionální značky a jejich šikovných producen-
tů. Prohlédnout si a ochutnat jejich poctivou práci jste moh-
li na našem stanovišti na Pohořelických slavnostech a akci 
Poznej svoje město. Poslední předvánoční akcí, kam se 
s  regionální značkou vydáme, bude 17.  12. Slovenský den 
v Židlochovicích pod taktovkou Komunitního centra dopro-
vázející Vánoční řemeslný jarmark pořádaný Sborem dob-
rovolných hasičů města Židlochovice. Těšíme se na setkání 
s Vámi a děkujeme za podporu a Váš zájem o kvalitní výrob-
ky. Do nového roku 2023 věříme, že se naše „rodina“ talento-
vaných výrobců opět rozroste, třeba právě i o Vás.

V polovině roku jsme pak stáli u vzniku nového spolku, 
který nese název ENERKOM Podbrněnsko. Název je zkrat-
kou Energetické regionální komunityPodbrněnsko. Spolek 
tvoří 8 obcí a naše MAS. Cílem spolku je podpora zavádění 
obnovitelných zdrojů energie a následné využití této energie 
právě v  místě výroby. Jedním z  řady způsobů je například 
budování fotovoltaických elektráren na budovách. Stěžejní 
témata, kterým se spolek věnuje, jsou komunitní energetika, 
výroba a  sdílení elektrické energie mezi členy spolku za 
výhodnější ceny, které napomáhají vyšší energetické sobě-
stačnosti regionu. Práce máme jako na kostele, ale spatřuje-
me v  této aktivitě velký význam pro občany, obce i  firmy. 
V příštím roce chystáme přednášky v obcích, konzultace při 
budování fotovoltaických elektráren či jiných energetických 
projektů a další osvětové akce.

Kromě toho se nám v roce 2022 dařilo realizovat i další 
akce a projekty. Od pomoci školám s realizací tzv. Šablon, po 
přípravy na nové programové období, iniciaci úzké spolu-
práce s  dalšími MAS v  Jihomoravském kraji, start nového 
projektu SECAP (Akční plán pro udržitelnou energii a  kli-

ma), úspěšné dokončení několika Programů rozvoje obcí 
a populační projekce.I tak je to však jen ochutnávka mnoha 
našich činnosti menšího či většího charakteru.

V srpnu jsme mimo jiné po úspěšném ukončení předcháze-
jícího projektu zahájili přípravu na novém Místním akčním 
plánu rozvoje vzdělávání pro Pohořelicko (projekt č.: CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/20_082/0023083). A  práce už nyní nabývá konkrét-
ních výsledků. Sešel se řídící výbor, který schválil potřebné 
dokumenty, ustavily se pracovní skupiny, které se letos značně 
početně rozšířily a  noví účastníci se těší na společnou práci 
v tématech čtenářské a matematické gramotnosti nebo financí, 
kde se budou rozebírat možnosti financování různých projektů 
a hledání zdrojů pro rozvoj školství. Tématem budou i  rovné 
příležitosti dětí a žáků ve školách a snaha umožnit co nejhladší 
přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Pořádali jsme 
i workshop, který zhodnotil jak si naše pohořelické ORP stojí ve 
srovnání s  jinými podobnými regiony v  České republice 
a  v  bohaté diskuzi s  výzkumníky z  organizace PAQ research 
jsme hledali odpovědi na otázky, kde a jak se můžeme v proce-
su vzdělávání posunout kupředu a taky kde se můžeme inspi-
rovat dobrou praxí. Přípravy na další setkání pracovních skupin 
a přípravy akčních plánů se chystají a podobně připravujeme 
i další zajímavé akce spojené se vzděláváním v našem ORP.

A co nás čeká v roce 2023? To je velká otázka. V MASce 
plánujeme rozjet výzvy z  nového programového období. 
Chystáme se na podporu škol, sociálních služeb a  obcí. 
Opět vyhlásíme výzvu z  Programu rozvoje venkova a  další 
rozvojové aktivity, které budou mít smysl a  zlepší životy 
v  našich obcích.Pokud hledáte klid na práci, můžete také 
i nadále za symbolickou cenu využít naši sdílenou kancelář 
na Staré radnici v Pohořelicích.Aby Vám nic neuniklo, sle-
dujte naše webové stránky www.podbrnensko.cz nebo Face-
bookový profil MAS Podbrněnsko.
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Ze společenského života

Rád bych na tomto místě poděkoval všem za podporu 
a  spolupráci v  roce 2022. Moc děkujeme za podporu obcí 
a  jednotlivých starostů, podporu aktivních členů a  všech, 
kteří nám drží palce. Velmi si vážíme prohloubení spoluprá-
ce s Komunitním centrem v Židlochovicích a Branišovicích, 
skvělou spolupráci s  městem Židlochovice i  Pohořelice 

a v neposlední řadě děkujeme všem aktivním občanům, kte-
ří rozvíjí svoji obec, a jsme hrdí, že MAS Podbrněnsko v této 
činnosti může také trochu vypomoci.

Přejeme Vám příjemný advent a úspěšný vstup do Nové roku.
Mgr. Ondřej Veselý

Předseda MAS Podbrněnsko

Pomoc s vyřízením dotace z Nové zelené úsporám na MAS Podbrněnsko Pomoc 
s vyřízením dotace z Nové zelené úsporám na MAS Podbrněnsko

Vážení občané,
možná jste v polovině listopadu v médiích zaregistrovali 

zprávu o novém dotačním programu Nová zelená úsporám 
Light. Na MAS Podbrněnsko budeme k  tomuto novému 
dotačnímu programu od konce listopadu poskytovat pora‑
denství a pomoc s podáním žádosti o dotaci pro obyvatele 
na území naší MAS. Dotace a pomoc je určena pro osoby ve 
starobním nebo invalidním důchodu a  osoby pobírající 
příspěvek na bydlení, které jsou zároveň (spolu)vlastníky 
rodinného domu nebo trvale obydleného rekreačního 
objektu (typicky chaty). Ti můžou dosáhnout na dotaci na 
úsporná opatření jako je zateplení fasády, střechy, stropu 
nebo podlah či výměna oken nebo dveří. Dotace bude ve 
výši až 150 000 Kč. Žadatele o ni budou moci žádat v jaké-
koliv fázi realizace opatření, tedy před, během nebo až po 
nákupu vybraných opatření.Hlavní roli bude hrát důvěry-

hodná fotodokumentace před a  po provedení vybraných 
úprav. Rádi Vám tak v současné nelehké situaci pomůžeme 
s procesem, který Vám bez zbytečných komplikací umožní 
rychle a  efektivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích 
a zároveň částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu. 
Připravené budou i  materiály, které Vám usnadní cestu 
dotačním procesem. Ty naleznete u nás nebo na obecních 
úřadech ve Vašich obcích. Nebojte se tak na nás obrátit.

Více informací se dozvíte na naší stránce podbrnensko.cz/
nzu ‑light, na stránce Státního fondu životního prostředí ČR 
novazelenausporam.cz/nzu ‑light, nebo nás po předchozí 
domluvě navštivte v naší kanceláři na adrese Brněnská 2, Poho-
řelice. Kontaktními osobami, na které se můžete obrátit jsou:

Mgr.  Anna Kalandrová (kalandrova@podbrnensko.cz, 
722 983 522) a Mgr. Martin Braun (braun@podbrnensko.cz, 
702 282 366)

Volby do zastupitelstva obce
Po čtyřech letech si mohli občané všech obcí a měst v republice zvolit nové zástupce ve vedení jejich obce. Letošní volby 

do zastupitelstev obcí se uskutečnily vy dnech třiadvacátého a čtyřiadvacátého září 2022. 
 Do zastupitelstva obce se v Pasohlávkách volilo celkem patnáct zastupitelů. V letošních volbách mohli občané 

vybírat z celkem čtyř kandidátních stran. Volby jsou demokratické, a tak se občané mohli rozhodovat podle svého nejlepší-
ho vědomí a svědomí a v naší obci rozhodli takto:

Číslo  
kandidátky

Název strany Počet 
hlasů

Počet  
hlasů v %

Počet  
mandátů

1 Patrioti pro Pasohlávky 618 13,67 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 482 10,66 1
3 NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 1.715 37,93 6
4 Moravané 1.707 37,75 6

Počet oprávněných voličů: 597
Počet vydaných obálek: 337
Volební účast: 56,45 %
Počet platných hlasů: 4.522
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Posezení s důchodci plné zábavy
Po dvouleté pauze, způsobené koronavirovou pandemií, 

mohla Obec Pasohlávky konečně opět uspořádat „Podve-
černí přátelské posezení“ určené pro naše nejstarší občany. 
Letos se konalo v  pátek čtrnáctého října od sedmnácti 
hodin. Pozvání přijalo téměř šedesát občanů, kteří jsou již 
v důchodu.

Zaměstnanci obecního úřadu si pro všechny hosty připra-
vili již tradičně nejrůznější občerstvení. Všichni si mohli 
pochutnat na grilovaných kuřatech, chlebíčcích, či koláčcích. 
Nechybělo ani víno, limo nebo pivo. Starostka také všechny 
tradičně obdarovala stolním kalendářem na příští rok s fotka-
mi naší obce. Ten je stále možné zakoupit i na OÚ Pasohlávky 
za cenu 50 Kč. Součástí večera byl samozřejmě i kulturní pro-
gram. Nejdříve se na podiu se svým představením předvedl 

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:

Kandidát Kandidátní strana Počet hlasů

Vladimír Barnek Patrioti pro Pasohlávky 54

Mgr. Zdeněk Kupsa Patrioti pro Pasohlávky 51

Ing. Václav Eliáš Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 66

Bc. Miroslav Kratochvíla NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 177

Martin Hungr NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 144

Marek Ovesný NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 117

Jan Dvořák NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 113

Jaroslav Mandák, DiS. NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 121

Bc. Stanislava Šnepfenbergová NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY 125

Roman Mikulášek Moravané 154

Martina Dominová, DiS. Moravané 140

MVDr. Miroslav Sedlák Moravané 133

Hana Urbanová Moravané 133

Miroslav Osika Moravané 129

Lukáš Šnepfenberg Moravané 116

Ustavující zastupitelstvo se konalo ve středu druhého listopadu, kde všichni zvolení zastupitelé složili svůj slib. Více 
informací v článku „Z jednání zastupitelstva obce“. 

 Závěrem nezbývá nic jiného, než poděkovat zastupitelům, kteří hájili zájmy občanů v předešlém volebním obdo-
bí a novému vedení obce popřát mnoho šťastných rozhodnutí a hlavně spokojených občanů.

Simona Jelénková 
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kouzelník Šeklin, který jistě všechny přítomné okouzlil. Pak 
jej vystřídal tolik oblíbený Zbyňa – BAND, který hrál všem pří-
tomným nejen k poslechu, ale i k tanci.

Bez ohledu na věk, či zdravotní potíže se pak většina hostů 
bavila až do pozdních hodin. Proto věříme, že se akce vydařila 
a všechny pozvané potěšila.                              Simona Jelénková

Kouzelná cesta plná světel a pohádkových bytostí
Je tomu již tradicí, že druhý pátek v listopadu pořádá Sbor 

dobrovolných hasičů Pasohlávky lampionový průvod. I  letos 
jsme to dodrželi a průvod uspořádali jedenáctého listopadu.

Již několik let je součástí této akce plno pohádkových 
postav. Martin na bílém koni sice chyběl, ale jiné kouzelné 
bytosti jej určitě plně nahradily. Tradiční začátek akce byl 
před místním obecním úřadem, odkud se průvod vydal na 
svou pouť nejdříve do parku u kulturního domu, poté násle-
dovala ulice k Yachtclubu a část promenády. Chybět nemoh-
la ani zastávka v parku u kostela a zakončení opět před míst-
ním úřadem. Během asi hodinové procházky mohli 
účastníci narazit na typicky české pohádkové bytosti, jako je 
čert či čarodějnice, kteří vařili kouzelné lektvary a  dělali si 
zálusk na neposlušné děti. Vodník zase doufal v  úlovek 
v  podobě zatoulaných dušiček. Světa znalé děti pak jistě 
zaznamenali i hrdiny moderních pohádek, jako je Kapitán 

Amerika, nebo kapitán Jack Sparrow i s mořskou pannou.
Vše se obešlo bez karambolů a na závěr akce se po pře-

počítání dětí všichni účastníci rozešli. Nutno dodat, že tak 
velikou účast ještě lampionový průvod neměl. Sešli se tu 
nejen místní občané z řad dětí i dospělých, ale ukázalo se tu 
i několik přespolních zájemců o procházku plnou lampio-
nových světel a kouzel.

Za pořadatele bych rád poděkoval všem, co se s  námi 
přišli pobavit a těšíme se opět za rok.

Lampionovým průvodem Vás letos prováděli členové 
SDH Pasohlávky: Jaroslav Mandák, Vojta Fišar, František 
Štefan, Ondřej Buček, Tomáš Lukosz, Lukáš Mandák, Jakub 
Fiala, Matěj Dymáček a také jejich kamarádi: Roman Jurdák, 
Klára Jurdáková, Anička Masopustová a Alžběta Brabcová.

Jaroslav Mandák
Starosta SDH Pasohlávky



ZPRAVODA J str. 8

Zabíjačkové dobroty v hlavní roli
Ani letos jsme nevynechali a po roce opět uspořádali oblíbe-

né Vepřové hody. Ty letos připadli na sobotu dvanáctého listo-
padu. Od ranních hodin jsme vše pilně připravovali a od desíti 
hodin dopoledne jsme vítali již první hosty. V nabídce ani letos 
nechyběly jitrnice, škvarky, jelita nebo tlačenky. Také tu byly 
vepřové výpečky, vařené maso nebo bílá a černá polívka. Na 
okamžité zahřátí tu byl připraven svařák. Počasí nám přálo 
a sluneční paprsky tak ještě víc přispěly k pohodové atmosféře, 
která tu panovala až do odpoledních hodin. Tu dokresloval 
i pan Janičata, který tady nám všem hrál na harmoniku.

Děkujeme a těšíme v příštím roce.
Jaroslav Mandák

Starosta SDH Pasohlávky
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Ženy v krojích = záruka zábavy
Rok s rokem se sešel, listopad je tu zas,
Babenky Pasohlávské si na hody našly čas.
A než se dáme do hodování,
máme tu jednu povinnost k vykonání!
Starostku o „právo“ požádat!
Slibujeme, že se budeme slušně chovat,
zpívat i muzicírovat.
A proto o „právo“ žádáme…
… Toto byla úvodní slova letošního jubilejního desátého 

ročníku Babských hodů v naší obci. Tentokrát se tato oblíbe-
ná akce konala v  sobotu devatenáctého listopadu, opět 
v místním kulturním domě.

Po dvouleté nevynucené pauze, kdy se hody kvůli covidu 
nekonaly, bylo nadšení a natěšení znát nejen mezi Baben-
kami, ale i  mezi hosty, kteří mezi nás přišli. Veškeré veselí 
vypuklo ve dvacet hodin, k  tanci i  poslechu hrála kapela 
PLUS MUSIC BAND. Na parketu tanec rozvířilo celkem 
deset párů místních žen:

Jiřina Wächterová - Martina Vlachová
Petra Švarná - Bára Grimmová
Mirka Mikulášková - Hana Kosinová
Marta Mandincová - Jana Králíková
Eva Kadlíčková - Dáša Donéová
Hana Sirbová - Iveta Golejová
Mirka Procházková - Ivana Kecková
Staňka Langová - Petra Doležalová
Martina Ferby - Staňka Šnepfenbergová
Jana Doležalová - Svaťa Alačová

Již tradičně jsme si připravily několik tanečních vystou-
pení, které jsme poctivě nacvičovaly několik týdnů. Kromě 
úvodního pásma tanečků nemohlo chybět ani tradiční půl-
noční překvapení, které se tentokrát neslo v „disco“ stylu.

Mockrát děkujeme všem, kteří i to s námi přišli užít a těší-
me se na další společnou akci. Touto cestou chceme podě-
kovat i místním podnikatelům, kteří přispěli do tomboly.

Mirka Mikulášková, za Pasohlávské Babenky
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Vánoční Jarmark v novém kabátu
Vážení spoluobčané,
je tomu už dva roky, co jsme se nesešli na Vánočním jarmar-

ku vlivem koronaviru. Letos se nám pravidla rozvolnila a naše 
obec mohla opět uspořádat Vánoční jarmark. A  nebudeme 
daleko od pravdy, když napíšeme, že to byl povedený Jarmark.

Velké překvapení čekalo na naše obyvatele výběrem místa. 
Jako místo se zvolil kostel a  jeho přilehlé okolí. Tento krásný 
park, nacházející se vedle kostela a zastávky, nás okouzlil krás-
ně vzrostlými stromy, které nám pomohly nasát ještě větší 
vánoční atmosféru. Dále bylo nachystané v  tomto krásném 
prostoru zastřešené pódium, posezení s  vytápěním, stánky 
a krásná vstupní vánoční brána. Dohromady nám to vytvořilo 
vánoční prostor, ve kterém jsme se mohli kochat výzdobou 
v podobě osvětlených stromů, dekorací, dětské dílničky a dal-
ších doplňků. Zde jsme všichni nasáli kouzelnou okolní atmo-
sféru, vůni svařáku a pochutin našich trhovců. Nesmíme zapo-
menout ani na krásné výtvory a dekorace, díky nimž můžeme 
obdarovat naše nejbližší.

Zahrádkářský spolek uspořádal soutěž o nejlepší kysané zelí 
Pasohlávek. Vzorků, které mohli návštěvníci ochutnat, bylo 
krásných dvacet. Vypadá to, že se nám rýsuje nová tradice v naší 
obci. Tři nejlépe hodnocená zelí přinesli: 1. Oldřich Kovařík, 
2. Radek Hryzlák a 3. Jan Dvořák. Vítězům gratulujeme.

Na návštěvníky dále čekal nabitý program v podobě vystou-
pení Taneční a  folklorní skupiny Jarabáček z  Drnholce, dále 
country skupiny Countrio a  hlavně našich dětí a  ratolestí 
z  mateřské školky a  školy. Dále nám vystoupily i  místní děti. 
Daniel Klement nám zahrál na klávesy a  Laura Neshodová 
nám zahrála na housle. Tímto všem velice děkujeme za krásné 
programy, které pro nás nachystali. Paní starostka s  panem 
farářem přivítali svatého Mikuláše, rozsvítili společně vánoční 
strom a  popřáli nám krásné Vánoce, klidné svátky a  šťastný 
nový rok. Mikuláš nadělil nedočkavým dětem balíčky u  foto-
koutku, kde si rodiče mohli udělat fotku na památku. Největší 
odměnou byly úsměvy našich děti z krásného prožitého dne.

Závěrem, bych chtěl poděkovat kulturní komisi za perfektní 
organizaci, nápady, energii a  našim obyvatelům za pomoc 
s  výzdobou a  nakonec vedení obei za pomoc s  pořádáním 
a především Radkovi Přidalovi za obětavost a nasazení během 
celé akce.

„Přejeme perníčky obzvláště vypečené,
přejeme dárky, co jsou vytoužené,
přejeme sníh, co padá na víčka,
ať pod stromkem vám cinká rolnička.“

Za kulturní komisi
Martin Hungr 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
Když jsem byl požádán o  příspěvek do Pasohlávského 

obecního zpravodaje, Bohu dík dost rychle, vzpomněl jsem 
na modlitbu, kterou doprovázíme denně trojí zvonění kos-
telního zvonu, totiž ranní, polední a  večerní. Té modlitbě 
říkáme „klekání“. Klečení je jedním z postojů při rozmluvě 
s Bohem. Tato modlitba začíná slovy „Anděl páně“ a podle 
nich má i svůj název.

Je nejstručnějším vyjádřením života Pána Ježíše Krista. 
Začíná zprávou o  Ježíšově početí z  Ducha svatého v  lůně 
Panny Marie a vrcholí poukazem na jeho umučení a vzkří-
šení. Početí Pána Ježíše nazýváme „vtělení“. Působením 
Ducha svatého vstoupil Bůh do těla Bohem vyvolené dívky – 
panny a  tím i  do celého lidstva a  všeho tvorstva planety 
Země. Toto vyjadřujeme hlavními slovy této modlitby: „Slo-
vo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Tato zpráva o vtě-
lení, umučení a vzkříšení Krista je třikrát proložena modlit-
bou „Zdrávas, Maria“, složenou z  pozdravu Anděla Páně 
Marii, z pozdravu její příbuzné Alžběty a z modlitby církve.

„Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha 
svatého“. Je to jakoby nadpis k  této události. Andělem byl 
Gabriel, známý z Bible jako oznamovatel úkolů od Boha pro 
člověka. Maria je zvána pannou, neboť ještě nežila s mužem, 
ač je už zasnoubena Josefovi, tesaři z Nazareta. Anděl Marii 
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Milí spoluobčané,
dá se říci, že už jsme si zvykli nato, že na začátku každého 

roku potkáváme na ulici malé koledníky, kteří putují dům od 
domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží 
lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. 
Nabízejí Vám tak možnost šířit tuto lásku dál.

Nejinak tomu bude i v nastávajícím roce. Tříkrálová sbírka 
se bude v  naší obci konat v  neděli 8.  ledna od 14. hodin. 
Prostřednictvím Charity ČR tak můžete účinně pomoci bližním, 
kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto 
vyslance potřebných.

Pokud byste měli zájem se k této akci připojit, pak vězte, že 
hledáme a vítáme koledníky, kolednice, královny i krále, dospě-
lé vedoucí skupinek a vůbec všechny, kteří by se chtěli na této 

dobročinné sbírce podílet. Můžete se hlásit na tel. 725104060.
Také vás chci informovat, že:
-  2. 1. 2023 od 14 hod. se bude konat Požehnání koledníků 

v katedrále na Petrově (účast dobrovolná)
-  8. 1. 2023 začne v 18 hod. Tříkrálový koncert v Městském diva-

dle v Brně, přímý přenos bude vysílámna ČT1. Koncert pořádá 
Diecézní charita Brno a slouží jako poděkování koledníkům za 
jejich obětavost a pomoc při realizaci tříkrálové sbírky. Dalším 
důvodem pro organizaci koncertu je představení projektů 
Diecézní charity, na které byly vynaloženy prostředky získané 
díky Tříkrálové sbírce, široké veřejnosti.

Děkujeme, že jsou naši malí králové u Vás doma vítáni.
Lenka Ferbyová, Místní koordinátor sbírky

pozdravil: „Zdráva buď, plná milost, Pán Bůh s Tebou!“ Obdi-
vuhodné! Nebešťan zdraví pozemšťana, nesmrtelný smrtel-
ného. Maria se ulekla. Anděl ji uklidňuje: „Neboj se, Maria.“ 
Oslovuje ji jejím jménem, tedy nejdůvěrněji, jako ten kdo ji 
dobře zná, A Boží posel sděluje úkol – životní poslání: „Nalez-
la jsi milost  – oblibu u  Boha. Počneš a  porodíš syna, který 
bude Synem Nejvyššího, tedy Boha a  dáš mu jméno Ježíš, 
které znamená Bůh je spása, Bůh zachraňuje. Souhlasíš? 
Maria, vědoma si svého zasnoubení, se ptá „Jak se to stane, 
když nežiji s mužem? Tedy co mám udělat s Josefem? Anděl 
vysvětluje: Duch svatý a moc Nejvyššího způsobí tvé početí 
a tvé dítě bude svaté, Syn Boha. V té chvíli, kdy Maria andělo-
vi – tedy Bohu odpověděla „Jsem služebnice Pána, ať se mi 
stane podle tvého slova,“ stalo se skutečností, co anděl ozná-
mil: Maria počala lidské dítě. Zpočátku tomu musela pouze 
věřit, ale časem i ve svém těle cítila proměnu k mateřství.

V  modlitbě“Anděl páně“ si po prvním „Zdrávas, Maria“ 
připomínáme její odpověď andělovi: Maria řekla: „Jsem slu-
žebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Po druhém 
„Zdrávas, Maria“, říkáme: „SLOVO SE STALO TĚLEM (člově-
kem) A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI.“ Výraz „Slovo“ znamená, 
že před početím, tedy vtělením, tedy vtělením do lůna Panny 
Marie, byl Ježíš v Bohu, v Boží Trojici, jako „Druhá Osoba“ 
Syn Boží. Je zván „Slovo“, neboť nám vypovídá – zjevuje nevi-
ditelného Boha svým životem i kázáním. Výraz „Slovo“ užívá 
i Ježíši Kristu jeho žák, apoštol svatý Jan ve svém evangeliu.

Po třetím „Zdrávas, Maria“ říkáme závěrečnou modlitbu, 
ve které vyznáváme, že Ježíšovo vtělení, to přijetí lidského 
života, vyvrcholilo Ježíšovým dobrovolným odevzdáním 
svého života Bohu: Z kříže volal: „Dokonáno jest. Otče, do 
tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (svůj život). Věříme, 

že tímto odevzdáním smířil Pán Ježíš s Bohem každého člo-
věka a  každému člověku zasloužil vzkříšení těla. „Bože, 
poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. 
Dej, prosíme, ať nás jeho umučení a kříž (smrt) přivede ke 
slávě vzkříšení.

Modlitba „Anděl Páně“ je tedy především vánoční mod-
litbou. Avšak po celý rok – kromě doby postní a velikonoč-
ní – nám připomíná počátek naší spásy – záchrany, kterým 
bylo vtělení a  narození Božího Syna mezi nás  – lidstvo. 
A také zásluhu, kterou na tom má jeho Matka, Panna Maria.

Vážení spoluobčané, bratři a sestry. Kéž i s pomocí tohoto 
mého vánočního psaní více vnímáte každodenní trojí zvo-
nění z  věže našeho kostela a  vzpomenete si na poselství 
vánoc pro Váš život. Kdo to už vnímáte, nevynechejte mod-
litbu Anděl Páně při zvonění.

Když před staletími muslimové útočili na křesťanskou 
Evropu, nařídil papež právě modlitbu Anděl Páně jako pros-
bu k Bohu o záchranu, prosbu s přímluvou Panny Marie.

Součastný znojemský děkan, P.  Jindřich Bartoš řekl: 
„Když se lidé při zvonění nemodlí, zvony ohluchnou.“ Spíš 
my ohluchneme, přestaneme vnímat nejen hlas zvonů, ale 
i volání bližních o pomoc, nářek tvorstva při zneužívání člo-
věkem a konečně i hlas svého svědomí, kterým nás Bůh stále 
probouzí k lásce.

Vážení, přeji Vám hluboké prožití tajemství Vánoc, tajem-
ství příchodu Boha mezi lidi a vnímavé srdce po celý nový 
rok L.P. 2023

A zvu Vás na vánoční a novoroční bohoslužby,

Prosím, zapojte se do Tříkrálové sbírky 2023, jako dárci i koledníci.
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Jubilanti říjen
Jaroslav Grimm 75 let

Zdeňka Kadlíčková 75 let

Miroslav Sedlák 69 let

Marie Fajmonová 69 let

Zdeňka Zemánková 68 let

 Jubilanti listopad
Antonín Pokorný 73 let

Alžběta Krejčiříková 72 let

Dana Grimmová 72 let

Františka Petrová 69 let

Jana Tomšík 68 let

Jan Mrkvica 62 let

Jubilanti prosinec
Božena Vršková  80 let

Emilia Osiková 79 let

Jan Krejčiřík 79 let

Věra Krejčiříková 75 let

Ján Bezek 80 let

Jan Zemánek 72 let

Věra Adamíková 71 let

Růžena Třísková 68 let

Zdeněk Nečas 67 let

Jaromír Strouhal 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 27. září 2022 zemřela paní 
Apolonia Kratochvílová.

Pozůstalým vyslovujeme  
upřímnou soustrast. 

 Společenská kronikaKemp Merkur Pasohlávky
Vážení, ke konci roku 2022 bychom rádi poděkovali za přízeň, kterou jste nám 

v  letošní sezóně věnovali a  popřáli vám všem krásné prožití vánočních svátků 
v kruhu těch nejbližších svému srdci a do nového roku 2023 popřáli jen to nejlep-
ší, především zdraví a dnes se snad nabízí bez nadsázky říci, hlavně světový mír.

Když se ohlédneme za letošní sezónou, byla to po dvou letech opět sezóna se 
vším všudy. Tedy přes otevření, které neomezovala žádná vládní opatření až po 
akce, které se podařilo nejen připravit, ale i  zrealizovat a  podle vašich reakcí 
i úspěšně. Děkujeme za kladné reakce na nové dětské hřiště u malé laguny, za 
chválu na pumptrackovou dráhu i vodní mola.

Nesmírně nás těší vaše spokojenost, je to pro nás hnací motor do dalších příprav, 
které probíhají na všech odděleních kempu.

Připravujeme nové sociální zařízení pro veřejnost, nové značení boxových stání, 
vybudování dalších pevných lůžek, úpravy pláží, cest, značení. I nadále bude pro-
bíhat ozeleňování kempu, zatravňování volné plochy, vytyčení parkovacích míst 
a mnohé další.

Našim přáním do dalšího roku bude, abychom se dočkali opět všech akcí, které 
se plánují a abychom se na nich společně s vámi sešli.

A jestli někoho zajímá, jaké akce se chystají, tak tady jsou data těch nejdůležitějších:
• Otevření kempu pro veřejnost 1. 4. 2023
• Zahájení sezóny 5.–6. 5. 2023
• Euro Bike Fest 25.–28. 5. 2023
• Festival Radosti a Života pod Pálavou 2.–4. 6. 2023
• Lucky CruisersWeekend americká auta 15.–18. 6. 2023
• Hlavní letní sezóna s doprovodným programem a letními akcemi 24. 6.–26. 8. 2023
Děkujeme a těšíme se na viděnou v roce 2023.

Tým Kempu Merkur Pasohlávky


