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Pasohlávky v obrazech

Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 28. říjen
– Den vzniku samostatného Československa a také 17. listopad – Den boje
za svobodu a demokracii, ve světě též
známý jako Mezinárodní den studentstva. Právě tento den se v Česku vztahuje ke dvěma historickým milníkům,
jež od sebe dělí půl století, a to uzavření českých vysokých škol v roce 1939
a začátek sametové revoluce v roce
1989. Za protektorátu v roce 1939 to
byla pražská demonstrace po pohřbu
studenta Jana Opletala, která přerostla v protiokupační protesty, kdy při
násilném potlačení tiché demonstrace
studentů u příležitosti 21. výročí vzniku Československa byl tento student
smrtelně postřelen. Následně došlo
17. listopadu k uzavření všech českých vysokých škol, rozsáhlému zatýkání mezi studenty, jejich deportaci do koncentračního tábora, odkud
se již někteří nevrátili. Tyto půlstoleZ P R AVO DA J str. 2

tí staré události si občané připomněli
také v roce 1989, kdy pietní shromáždění studentů přerostlo v protirežimní demonstraci, která byla nelítostně
potlačena. Akce odstartovala sametovou revoluci, která vedla ke svržení
totalitního režimu v Československu.
Nedávno jsem také zaslechla zajímavý
názor: kdyby nebyl Masaryk a nezaložil Československo, které se stejně rozpadlo, mohli bychom dnes být jednou
ze spolkových zemí Rakouska. Nepoznali bychom příkoří vlády jedné strany a nemuseli zvonit klíči, abychom
se stali součástí civilizované Evropy.
Bohužel, historii nezměníme. V srdci
Evropy tak vznikl malý stát, který chtě
nechtě podléhal a dodnes podléhá
různým vlivům, ať už dříve z východu,
později ze západu a dnes možná znovu z východu. Tvoří však hranici mezi
západní a východní částí Evropy a má
šanci zůstat svůj.
Nedávné volby do Poslanecké sněmovny nám ale bohužel ukázaly, že to

nebude tak jednoduché. Ať už je pro
Vás výsledek voleb zklamáním nebo
jste potěšeni, je to fakt, který vzešel
z demokratických voleb. Jen čas ukáže,
jaký dopad tato volba bude mít na naši
zemi, naši společnost a především
nás, občany. Co však přináší již nějakou dobu je skutečnost, že se ve společnosti šíří nenávist a více než kdy
jindy je populární jen kritizovat. Každý by měl umět zaujmout především
svým chováním a svými činy, a ne se
reprezentovat tím, že kritizuje druhého, co dělá či nedělá.
Nicméně, blíží se nám adventní
a vánoční doba, a já bych Vás chtěla pozvat na již tradiční rozsvícení
vánočního stromu spojeného s jarmarkem. Při setkání bychom si navodili příjemnou atmosféru blížících se
vánočních svátků a konce kalendářního roku.
Na setkání s vámi se těší
Martina Dominová,
starostka obce

Obecní úřad informuje
• V souvislosti s letošním mapováním obce někteří občané zjistili, že drobné stavby na jejich pozemcích nejsou řádně zapsány v katastru nemovitostí. Tyto nesrovnalosti je
nutné napravit do jara roku 2018.
Obec zajistila, že občané, jichž se to týká, se mohou
obrátit na geodetickou firmu ADITIS s.r.o., která jim pomůže vypracovat geometrické plány, které jsou nutné pro
správné zapsání budov do katastru nemovitostí. Kontakt-

ní osobou je pan Patrik Merta, kterého můžete zastihnout
na tel. čísle 731 505 292 nebo prostřednictvím e-mailu
patrik.merta@aditis.cz
• Dále bychom rádi informovali občany, že je již v platnosti 35 % sleva na vstup do Aqualandu Moravia, a to pro
všechny občany Pasohlávek. Více informací naleznete
na letáčku, který je přiložen v tomto čísle zpravodaje.

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
(20. – 21. října 2017) obec Pasohlávky
Počet voličů v seznamu
Vydané obálky
Neplatné obálky
Platné obálky
Volební účast

632
398
1
397
62,97%

15. SPR – Republ. Str. M. Sládka1 hlas
16. REALISTÉ
1 hlas
17. Sportovci
1 hlas
18. Dělnická strana
soc. spravedlnosti
1 hlas
Miroslava Mikulášková

Nejstarší volič Anna Minaříková
Nejmladší volič Vojtěch Hadaš
Pořadí podle hlasů:
1. ANO
2. SDP – T. Okamura
3. KSČM
4. ODS
5. ČSSD
6. Česká pirátská
7. KDU-ČSL
8. Strana svobodných
9. TOP 09
10. Starostové a nezávislí
11. Rozumní
12. REFERENDUM O EU
13. Strana zelených
14. RADOSTNÉ ČESKO

132
82
41
34
26
20
18
12
10
6
6
3
2
1

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasy
hlasy
hlas
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25 let zpravodaje
Určitě jste si všimli, že tento ročník
Pasohlávského obecního zpravodaj je
téměř pravidelně členěn do několika
rubrik – Okénko starosty, Obecní úřad
informuje, Pasohlávky v obrazech,
Kdysi a dnes, aneb historická srovnání, 25 let zpravodaje, Úvahy, aktuality a připomínky, Místní knihovna,
Mateřská a základní škola, ATC Merkur, Pozvánky a Společenská kronika.
K tomuto uspořádání dospěli členové redakčních rad v průběhu mnoha let. Na počátku byl zpravodaj velmi
stručný a i trochu chaotický. Hlavními tématy otištěných článků byla historie obce a blízkého okolí, informace obecního úřadu, zprávy o činnosti místní lidové knihovny, zájmových

a společenských organizací, politických stran a podnikatelských subjektů. Čtenáři si mohli přečíst o aktivitách školní mládeže i klubu důchodců, o sportovních úspěších mladých
hasičů a místních fotbalistů. Zpravodaj přinášel reportáže o různých zdařilých i méně úspěšných akcích pořádaných v obci, jejich výčet by byl skutečně velmi dlouhý a pestrý. Na stránkách měsíčníku se objevily články
o zajímavých občanech a někdy i rozhovory s podnikateli, zástupci firem,
lékaři a zastupiteli obce. Pro zpestření obsahu byly zařazeny pranostiky, koutek humoru, tradiční recepty,
citáty a myšlenky moudrých, významná data kulturního kalendáře, křížov-

ky a hlavolamy a další a další zajímavosti. Co nikdy nechybělo v žádném
výtisku zpravodaje, byla společenská
kronika.
Tak jako minule musím přiznat,
že jsem chtěla uvést všechny rubriky
a články, které se ve zpravodaji objevily. Ale po prolistování dvou, tří ročníku, jsem zjistila, že to byla bláhová představa. Nezbývá než za bohatý a hodnotný obsah Pasohlávského obecního zpravodaje poděkovat všem jeho tvůrcům, ať minulým
či současným. A vám, milý čtenáři,
popřeji do budoucna, ať je pro vás náš
zpravodaj vždy zdrojem potřebných
informací a zajímavého čtení.
Alena Mandáková

Kdysi a dnes, aneb historická srovnání

Úvahy, aktuality a připomínky
Hrob bezejmenného
Od konce druhé světové války uplynulo již dlouhých 72 let. Stejně tak
dlouho spočíval v zemi v naší obci
neznámý voják. Nedůstojné místo
svého posledního odpočinku si nevybral, smrt ho zastihla na samém konci válečných bojů, zůstal ležet v zákopu, daleko od svého bydliště, daleko
od svých nejmilejších. Ti se možná ani
nikdy nedozvěděli, kde zůstal, kde je
jeho hrob.
Když ve čtvrtek 19. října 2017 odpoledne při úpravě terénu před vinnými sklepy v části obci směrem na Brod
nad Dyjí seškrábla lžíce buldozeru
Z P R AVO DA J str. 4

část zeminy, objevily se k údivu přítomných pracovníků na povrchu terénu nějaké kosti. Člověk znalý v oboru
archeologie hned poznal, že se jedná
o pozůstatky padlého vojáka ponechaného v zákopu, který se následně stal
jeho hrobem.
Vzhledem k tomu, že se tato událost stala chvíli před setměním, ponechali přítomní pracovníci po domluvě
s archeologem tento nález tak, s tím,
že ráno bude vše zdokumentováno,
nafoceno a kosterní pozůstatky budou
odborně vyzvednuty a předány k identifikaci a pietnímu uložení.
Obraz, který se jim však druhý den
naskytl, nikdo z nich nečekal. Do rána

kosti někdo vykopal a naházel do lžíce
zemního stroje zaparkovaného opodál.
Nechce se mi věřit, že mezi námi
žije někdo, kdo pro vidinu získání nějaké „válečné trofeje“ v podobě knoflíku
z uniformy, je schopen zneuctít pozůstatky takovéhoto nešťastníka a tímto hrubým zásahem bezcitně porušit
veškerá pravidla důstojnosti a lidskosti, znemožnit případnou identifikaci
člověka, který na samém konci válečných útrap skonal na území naší obce.
Neznámému mohlo být vráceno jméno a pozůstalí se mohli dovědět, kde
spočinul jejich oplakávaný příbuzný.
Alena Mandáková

Archeologická exkurze na Hradisku u Mušova

V rámci Mezinárodního dne archeologie se v sobotu 21. října 2017
na Hradisku u Mušova, jinak na Římském vrchu, konala komentovaná prohlídka. Zasvěceným průvodcem byl Mgr. Balázs Komoróczy, pra-

covník Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, který poutavým
a obsáhlým výkladem přiblížil početné skupině přítomných posluchačů,
co se na tomto kopci před téměř dvěma tisíci lety odehrávalo. Území dneš-

Vichřice Herwart

na. Bouře si vyžádala 10 mrtvých, 4
v Německu, 2 v Polsku a 4 v Česku.
Všechny čtyři úmrtí v Česku způsobily
pády stromů. Bouře byla podle meteorologů nejničivější od orkánu Kyrill,
který v roce 2007 v Česku zabil rovněž
čtyři lidi. (zdroj wikipedie)
Dne 29. října i naši obec potrápi-

Herwart je cyklóna, která 29. října
2017 zasáhla Střední Evropu a rozvinula se do ničivé bouře, s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu. První poryvy větru byly na severu Německa citelné už před půlnocí, tedy 28. říj-

ních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov
se stalo cílem římského vojska vedeného císařem Marcem Aureliem. Jeho
legionáři zde vybudovali mohutnou
pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území.
Trasa prohlídky, dlouhá asi dva
kilometry, vedla po naučné stezce se
zastávkami u jednotlivých informačních panelů. Zde odborný průvodce
obšírně doplnil text uvedený na tabulích a trpělivě zodpovídal dotazy všeho
druhu. Nad jedním z odkrytých výkopů
posluchačům rovněž osvětlil výsledky
letošního terénního výzkumu.
Za sebe mohu říci, že se mi „výlet“
do doby římské opravdu líbil. Kritiku
si zaslouží jen trochu studené a větrné
počasí a mlžný opar, který bránil v rozhledu do okolí.
Alena Mandáková

la vichřice. Naštěstí u nás nenapáchala příliš mnoho škod – sem tam nějaká
ulomená větev či utržená střešní taška. Nejhůře postižený byl zdejší kostel
svaté Anny. Z nedávno opravené střechy vítr strhl část tašek a hromosvod. Je
chvályhodné, že hned druhý den ráno
zaměstnanci společnosti Bartoš z Dolních Dunajovic neblahé stopy po přírodním živlu odstranily a poškozenou
střechu uvedli do původního stavu.
Alena Mandáková
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SDH Pasohlávky
Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky je na počet členů velmi malou
organizací. Přesto dosahují výsledků, kterými se mohou chlubit. V letošním roce se účastnili tří hasičských lig
– Extraligy České republiky v požárním
útoku, Břeclavské hasičské ligy a Velké
ceny Blanenska v požárním útoku.
Ve Velké ceně Blanenska se zúčastnily celkem pěti soutěží ze čtrnácti. Třikrát vyhráli, jednou byli třetí a jedenkrát nebodovali. Přesto se umístili celkově na 8. místě z 82 účastníků.
V domácí Břeclavské hasičské lize
v letošním roce jednoznačně zvítězili se ziskem 104 bodů při účasti v osmi
soutěžích z deseti. Pětkrát byli první,
dvakrát druzí a jednou šestí. Této soutěže se zúčastnilo celkem 122 družstev.
Nejdůležitější soutěží je však celostátní Extraliga. Při účasti celkem 222
družstev je umístění na 6. příčce se ziskem 114 bodů určitě hodno pochvaly. Zvláště když výsledky v první desítce byly velmi vyrovnané – Prchalov
a Jinolice Renmotor na 2. místě získali
122 bodů a Louňovicím pod Blaníkem
100 bodů stačilo jen na 10. místo. Naši
zástupci se zúčastnili všech 14 závodů.
Dvakrát nebodovali, pětkrát se pohybovali mezi 12. až 15. místem, jednou

O pohár starostky
obce Pasohlávky
Myslivecký spolek pořádá každý rok
troje střelby. Začínáme na začátku jara
a končíme v září. Nejinak tomu bylo
i letos. Poslední sportovní střeleckou
událostí na střelnici v Pasohlávkách
byl, dnes už tradiční, veřejný střelecký závod O pohár starostky obce Pasohlávky. Obec Pasohlávky každoročně
věnuje pohár pro vítěze, jehož předání náleží starostovi obce.
Příprava začala již v pátek. Střelci měli možnost vyzkoušet si střeliště na tréninku. V sobotu 9. září 2017
všechny přivítalo slunečné ráno.
Po nezbytné registraci jednotlivců či

byli pátí, třikrát čtvrtí a rovněž třikrát
vystoupili na 2. stupínek pro stříbrné
medaile.
Možná jste se v tom množství čísel

ztratili. To nevadí. Když to všechno
jednoduše shrnu, mohu říci, že to kluci letos zvládli na výbornou!
Alena Mandáková

družstev a úhradě startovného mohl
začít samotný závod. Svou mušku
porovnávali střelci v disciplínách vysoké věže, loveckého parkuru a amerického trapu. Rozhodčími jim byli členové mysliveckého spolku. K načerpání sil a malému občerstvení byl k dispozici bufet. Odpoledne následovalo sečtení výsledků a očekávané vyhlášení výsledků. Vítěz obdržel diplom
a pohár z rukou starostky Martiny
Dominové, stejně jako první tři vítězná
družstva. Na všechny střelce připadla
také drobná věcná cena.
Tyto střelby završily pomyslnou
společnou sportovní střeleckou sezónu. Myslivcům zanedlouho začíná
období společných honů a na střelnici
se sejdeme zase v dubnu. Jsme velmi
rádi, že se zájemci o sportovní střelbu
sjíždí do Pasohlávek pravidelně. Tyto
akce jsou jednou z podstatných složek našeho rozpočtu. Velký dík patří
také obci Pasohlávky. Díky její podpoře můžeme věnovat na střelby poháry a věcné ceny, které jsou pro mnohé
střelce silnou motivací.

… a přece rostou!

Myslivecký spolek Pasohlávky
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Letošní horké a suché léto vůbec
nepřálo houbařům. Když však v září
začalo konečně pršet, vše se k dobrému obrátilo. Ze všech stran se ozývalo, že „rostou“. Mnozí se chlubili doslova hromadami nasbíraných
praváků, babek, klouzků, kuřátek,
bedlí atd. a dokládali to spoustou
fotografií na sociálních sítích.
A že skutečně rostou všude, dokazuje i obrázek jednoho z květináčů
z našeho obecního úřadu.
Alena Mandáková

Mateřská a základní škola
Podzim v naší školičce
V úterý 26. září se opět sešli na zahradě místní mateřské školy a školky děti se svými rodiči i dalšími hosty. Vstupenkou na dýňáčkové odpoledne bylo jakékoliv strašidýlko z dýně.
Rodiče nás jako vždy nezklamali. Brzy
stálo na pískovišti mnoho krásných
a nápaditých dýňáčků. Děti si také zasoutěžily ve sportovních disciplínách,
například prolézání provazovou pavučinou, chůze po listech, namotávání rybiček na udičku nebo skákání
v pytlech. A na co jsme se nejvíce těšili? Na opékání špekáčků a skotačení
na průlezkách. Ani se nám nikomu nechtělo domů, tak se nám tu všem líbilo.
A že podzim dokáže být zajímavý
a barevný, se děti z mateřské školy přesvědčily na velké výpravě kolem jezera
na závěr projektu zaměřeného na charakteristické znaky podzimu. Prohlíželi
jsme si krásně zbarvené listy stromů,
poslouchali zvuky ptáků, u můstku
jsme dokonce objevili hnízdo nutrií.
To byl zážitek! Naše dobré známé labutě a divoké kachny u břehu už čekaly na pamlsky a doprovázely nás celou
zpáteční cestou zpět do školky.
V mateřské škole se děje stále něco
nového. Letos jsme mohli díky sponzorskému daru paní Aleny Bugalové
nakoupit nové hračky a didaktické pomůcky. Děkujeme!
Učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky
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Místní knihovna
Svatomartinský průvod
Sv. Martin slaví svůj svátek 11. listopadu. V naší obci začíná být toto
datum spojováno i se začínající tradicí svatomartinského průvodu, který se
u nás konal už potřetí.
Pověst praví, že Martin Tourský se
narodil v roce 316 jako syn pohanského římského důstojníka. V patnácti
letech byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu. Dle legendy jedné
chladné noci potkal nahého žebráka, kterého obdaroval polovinou svého pláště. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě v jeho plášti.
Díky této události se dal pokřtít a od té
doby je vzýván jako ochránce pro-
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ti chudobě. Většinu svého života prožil jako mnich i poté, co byl jmenován
biskupem. Svatý Martin je považován
za patrona vojáků, koní, jezdců, hus
a vinařů. Pro mnohé z nás je však známější pranostika, že svatý Martin přijíždí na bílém koni, což v nás evokuje
příchod sněhu a zimy.
Sobotní teploty sice příchodu „paní
Zimy“ nasvědčovaly, ale sněhu jsme se
ani letos nedočkali. I přesto se však děti
z místní družiny ve spolupráci s místní
knihovnou nenechaly počasím odradit a v čele s Martinem na bílém koni
se vydaly do ulic naší obce, aby všechny, koho potkají, obdarovaly makovým, ořechovým či tvarohovým koláčkem. K tomu jim ještě zazpívaly svatomartinské písně a přednesly svatomartinské pranostiky.
Děti se na letošní průvod těšily mnohem víc než v minulém roce. Důvodem
byl především fakt, že letošní sváteční
den připadl na sobotu, tedy den, kdy
má většina lidí volno a je doma. Někteří nemohly samou nedočkavostí ani
dospat. Těšily se, jak obdarují všechny obyvatelé obce koláčky a potěší písničkami. Nadšení však bohužel vystřídalo hořké zklamání. Většina lidí před
své domy nevyšla, a to děti nedokázaly pochopit. Vždyť tolik nacvičovaly
a zpívaly co jim dech stačil. Paní Kratochvílová k tomu dodává: „Příští rok
bude svatomartinský průvod v neděli. Pokuste se, prosím, vyšetřit chviličku
a udělejte našim dětem radost.“
Simona Jelénková

ATC Merkur
Letošní sezóna v ATC Merkur
… je to tu, opět nastalo období, kdy je za námi krásná
a úspěšná sezona.
Letošní nabitý program se nesl v duchu rozmanitosti
zaměřené na sport, oddech, kulturu i vzdělávání.
Již na konci dubna jste s námi prožili úžasnou sportovní akci Merkur Cup a byli jste svědky závodů dračích
lodí, ve kterých skvělý a naprosto amatérský tým Draků
z Merkuru zvítězil na druhém místě „od konce“- nevadí
Draci, POTRÉNUJEME!!!J Hned vzápětí jste se s námi
zúčastnili každoročního zahájení v doprovodu hudebních vypalovaček i legend včetně dinosaurů. V červnu
jsme se naladili na jinou notu a zkusili jsme si oddechnout
od každodenních rituálů, stresu, mobilů a nezdravého jídla
s prvním ročníkem Festivalu Radosti a Života pod Pálavou.
Kulturní léto bylo opět aktivní, dostali jsme taneční lekce,
byli jsme součástí folklórních večerů, diskoték, letních párty, programů pro děti i dospělé, i svědky špičkových vystoupení, letního kina, ochutnávek, degustací, nově jsme také
zřídili prodejní uličku v podobě dřevěných stánků.
Letní sezónu jsme pak slavnostně završili
Kukuřicobranním, i když věřte, nevěřte, nebylo to
nejsnadnější, kukuřici se totiž letos na svět příliš nechtělo.
Velkou radost máme z trojboje dobročinných sbírek pro

Verunku Gožďálovou, Patričku Ševčíkovou a na kostel sv.
Linharta – ještě jednou Vám všem velké díky za podporu
a pomoc, kterou jste poskytli.
Ukončením sezony ale vše ještě neskončilo a měli jsme
před sebou velký a náročný úkol, a to OCHRANU ČLOVĚKA
V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Tato
akce byla zaměřená na žáky ZŠ jako výukový program,
s cílem připravit je na mimořádné události, které nás
v životě mohou potkat, aniž bychom to čekali. Tímto nám
dovolte ještě jednou poděkovat všem složkám IZS JMK,
BESIPu, pojišťovně Generali, vodní záchranné službě
a především dětem a jejich pedagogům. Všichni jste byli
skvělí a vydrželi jste s námi nepřízeň počasí, které nastavilo
opravdu bojové podmínky.
A děkujeme i Vám všem za přízeň, kterou jste nám v roce
2017 věnovali.
Přejeme občanům, sousedům, známým a kamarádům
krásné svátky, splněná přání v novém roce a již teď se
na Vás těšíme od 30. 3. 2018, kdy pro Vás znovu brány kempu otevřeme.
PS.: program bude bohatý, držte nám pěsti štěstí.
Za marketing Pasohlávské rekreační s. r. o.
Lenka Fritzová a Marcela Čáslavová
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Pozvánky

Obec Pasohlávky všechny srdečně zve na

Vánoční jarmark

a rozsvěcování vánočního stromu,
které se uskuteční

V SOBOTU 2. PROSINCE 2017 OD 15.00 HOD.
Připraveny budou prodejní stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
Chybět nebude ani Ježíškova pošta a výtvarná dílnička v kulturním domě.
Čeká vás také vystoupení dě z místní knihovny, a také z mateřské
a základní školy. A možná přijde i Mikuláš.
Proto přijďte i vy, naladit se vánoční atmosférou.

TJ Zetor Pasohlávky všechny srdečně zve na

Silvestrovskou zábavu

Společenská kronika
Omluva
V minulém čísle Pasohlávského
zpravodaje jsme nedopatřením nezveřejnili v seznamu jubilantů paní Marii
Zedníčkovou. Toto neúmyslné pochybení nás mrzí a velice se proto omlouváme. Dodatečně, ale přesto upřímně a srdečně jí blahopřejeme k jejímu životnímu jubileu – 60. narozeninám, které oslavila 24. srpna. Do dalších let přejeme mnoho štěstí a zdraví.
Redakční rada
★★★
Jubilanti říjen
Cyril Úradník
Jaroslav Grimm
Zdeňka Kadlíčková
Miroslav Sedlák
Zdeňka Zemánková
Jubilanti listopad
Antonín Pokorný
Dana Grimmová
Františka Petrová
Jana Tomšík
Jubilanti prosinec
Božena Vršková
Ján Bezek
Jan Zemánek
Věra Adamíková
Růžena Třísková
Zdeněk Nečas
Jana Nečasová
Helena Kratochvílová

76 let
70 let
70 let
64 let
63 let
68 let
67 let
64 let
63 let
75 let
75 let
67 let
66 let
63 let
62 let
55 let
50 let

která se uskuteční v neděli 31. prosince 2017
v kulturním domě v Pasohlávkách.
Vstupné je 150 Kč, v ceně vstupenky je láhev sektu nebo vína.
K silvestrovskému veselí srdečně zvou pořadatelé.

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 23. září 2017 uzavřeli manželství
Petra Očková a Roman Jurdák.
Dne 23. září 2017 uzavřeli manželství
Miroslava Očková a Tomáš Rujzl.
Dne 30. září 2017 uzavřeli manželství
Rostislav Dubš a Michaela Dvořáková.
Novomanželům blahopřejeme.

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

★★★
Úmrtí
Dne 12. října 2017 zemřel pan Jiří
Chludil.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

