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Pasohlávky v obrazech
První podzimní den letos připadl na neděli třiadvacátého září, avšak počasí tomu dlouhou dobu nenasvědčovalo. Stále jsme se mohli
kochat sluníčkem a krásnou modrou oblohou.
Na konci října však přišlo hodně větrné počasí,
které s sebou přineslo i to pravé podzimní počasí. Teploty klesly, sluníčko zmizelo za mraky
a rána jsou zahalená v mlze.

Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
máme za sebou většinu roku 2018
a také tu nejdůležitější událost tohoto roku, komunální volby do zastupitelstev obcí, ve kterých jste 5. a 6. října
2018 volili nové zastupitele na období
2018 - 2022.
Dovolte mi, abych moc poděkovala
všem, kteří k volbám přišli a podpořili
tak kandidáty všech stran a uskupení,
kteří se ucházeli o Vaši přízeň. Osobně
bych chtěla také poděkovat Vám, občanům, za důvěru, kterou jste projevili
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ve volbách, a kolegům zastupitelům za
projev velké důvěry, kterou mi volbou
starostky projevili. Jejich důvěra je pro
mě velkým závazkem, který bude z mé
strany a za všech okolností zodpovědně a svědomitě plněn.
Tímto bych chtěla poděkovat členům zastupitelstva minulého volebního období za jejich dobře odvedenou
práci v uplynulém volebním období,
která byla prezentována v posledním
vydání Pasohlávského zpravodaje.
Všem zvoleným zastupitelům gra-

tuluji a přeji hodně úspěchů v řešení
složitých úkolů, které před námi stojí.
Věřím, že se nám podaří najít společnou řeč a plynule navážeme na práci
minulých zastupitelů a radních. Uvědomme si, že nejde jen o chvilkové rozdělení pravomocí, ale o dlouhé 4 roky
života nás všech. Řízení obce je týmová práce a já pevně věřím, že jsme připraveni po tyto následující čtyři roky
táhnout, každý podle svých možností a schopností, za jeden provaz a jedním směrem. Těším se na konstruktiv-

ní spolupráci se všemi zastupiteli a celému novému zastupitelstvu obce pak
přeji, aby se nám za čtyři roky podařilo
splnit programové cíle a mohli tak celé
pasohlávské veřejnosti složit účty naší
společné čtyřleté práce.
Děkuji členkám a členům volební
komise za jejich práci a čas věnovaný

při volbách, a také pracovnicím a pracovníkům obecního úřadu za organizační pomoc.
Vážení zastupitelé a spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví, úspěchů
v osobním i profesním životě a těším
se na další spolupráci s Vámi. Možná
se s některými z Vás budu setkávat čas-

těji, neboť se zapojí do činnosti výborů zastupitelstva, komisí rady, spolků,
společenských a zájmových organizací. Vždyť nám jde o jednu společnou
věc – aby naše obec vzkvétala a lidem
se zde šťastně a spokojeně žilo.
Martina Dominová,
starostka

Obecní úřad informuje
Dotazník – Průzkum veřejného
mínění občanů Pasohlávky
Přílohou tohoto čísla zpravodaje je i dotazník veřejného mínění, který má za cíl zjistit názory občanů Pasohlávek
na celkový život v naší obci. Dotazník je určen pro občany od 18 let. V každém čísle jsou tři výtisky dotazníku, další výtisky budou pro zájemce k dispozici na OÚ Pasohlávky.
Elektronická podoba dotazníku je zveřejněna na facebookových a webových stránkách obce Pasohlávky.

ním úřadě, a to telefonicky na čísle 519 427 710, e-mailem
na obec@pasohlavky.cz nebo osobně.
Více informací o muzikálu najdete zde:https://www.ticketportal.cz/Ev…/Muz_se_zeleznou_maskou-27523

Výzva
Informujeme občany o možnosti zakoupení stolního
kalendáře pro rok 2019 s tématikou naší obce, který bude
k dostání na Obecním úřadě v Pasohlávkách za cenu 50 Kč
za kus.

Zájezd na muzikál

Obec Pasohlávky pořádá v pátek 22. března 2019 zájezd
na muzikál Muž se železnou maskou v Bobycentru Brno.
Začátek představení je v 19.00 hod. Cena vstupenky je 704
Kč, autobus je zdarma. Zájemci se mohou hlásit na obec-

Vyhodnocení systému
třídění odpadů
Vážení občané, rádi bychom vás
upozornili, že jsou v odpadových
účtech na www.mojeodpadky.cz nahrané EKO body za třídění odpadů, za
efektivní využívání sběrných nádob
a pytlů, a především za snižování
produkce odpadů. Prosíme o kontrolu
přidělených EKO bodů a svezených
odpadů, aby se předešlo případným
nedorozuměním při platbě poplatku
za odpady. Reklamace budou probíhat
do konce listopadu.
Na co je dobré se zaměřit?
1. Zkontrolujte si prosím v Inventuře
stanoviště, zda máte uvedeny
všechny osoby a zda u nich máte

správně vyplněný čas na stanovišti.
Např. u studentů, kteří domů jezdí
jen na víkendy, je dobré uvést čas
0,5 na stanovišti a u osob s trvalým
pobytem, které se na stanovišti
fyzicky nezdržují, je dobré uvést čas
0. Díky tomu se budou získané body
a obsloužený objem všech nádob a
pytlů dělit správně.
2. U domácností, které mají málo
odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit
Odpadový dotazník a uvést v něm
všech pět způsobů, jakými v dané
domácnosti dochází ke snižování
produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi
obslouženým objemem nádob a
pytlů u tříděného a u směsného odpadu. Domácnostem, které vytřídí
více jak třetinu odpadů a mají

malý obsloužený objem, se připíši
patřičné EKO body za snižování
produkce odpadů.
Jak se přihlásit do odpadového
účtu?
Do odpadového úču se můžete
přihlásit
prostřednictvím
webu
www.mojeodpadky.cz
a
pomocí
přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO
– tyto údaje si můžete vyzvednout na
úřadě).
V případě nejasností se na nás
neváhejte obrátit prostřednictvím
chatovacího okna na www.mojeodpadky.cz nebo na e-mailu stankova@mojeodpadky.cz.
S pozdravem Jana Staňková,
MOJE ODPADKY
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Kdysi a dnes – kulturní akce: krojované hody
Když jsme dumaly nad tím, jaké
podzimní akce bychom mohly
porovnat s minulostí, nabízely se
pouze Babské hody, které však základ
v minulosti nemají, alespoň to jsme
si myslely. Když jsme však zalovily
v obecní kronice, získaly jsem cenné
informace o tradici krojovaných hodů.
Ne vždy sloho „hody“ znamenalo
čest pro mládežníky obléknout
kyjovský kroj a bavit druhé. Např. v roce
1994 se projevil nezájem mládeže a
aby se hody vůbec konaly, musely
veselí obstarat vdané ženy, jmenovitě
Ludmila Mikulášková, Anna Jančíková,
Emílie Osiková, Jarmila Houbová,
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Alžběta Krejčiříková, Božena Vršková,
Marie Mikulášková, Marie Nováková
a Jiřina Chludilová – to byly aktérky,
díky kterým hody v tomto roce opět
pokračovaly. Daly by se v nadsázce
považovat i za předchůdkyně pořádání
Babských hodů, jejichž tradice je v naší
obci až od roku 2011.
V roce 1995 hody zorganizovala
místní skupina Obnova venkova.
Z důvodu zachování tradic bylo
rozhodnuto pozvat folklórní soubor.
Hostující mládežníci vytvořili tu
pravou hodovou atmosféru, ale malá
účast místních občanů (poloprázdný
sál) jejich snahu téměř zhatily.

V následujícím roce se tradice úplně
přerušila a hody se vůbec nekonaly.
V roce 1997 proto vzali organizaci
hodů do svých rukou mladoženáči.
Nejen, že patnáct párů v nažehlených
krojích nepřehlédnete, ale ani jejich
zpěv se nedal přeslechnout. Po dlouhé
době to byly hody, jak mají být. I proto
si mladoženáči tuto akci zopakovali
i v následujícím roce a s podporou
Českého svazu žen zaplnilo ulice
Pasohlávek celkem třináct krojovaných
plánů. Byla to podívaná jak pro místní
občany, tak i pro hosty z řad turistů a
rekreantů.
Miroslava Mikulášková

Mateřská škola a Základní škola Pasohlávky
Školní podzimní zprávy
Letošní školní rok jsme v mateřské škole zahájili s pětadvaceti přihlášenými dětmi, ve spojeném ročníku základní
školy je sedm dětí.
V září proběhly na školní zahradě stavební úpravy a
instalace nového herního prvku – kraba. Ten se stal okamžitě oblíbeným kamarádem pro různé pohybové aktivity dětí.
Děkujeme ředitelství školy v Pohořelicích a Obci Pasohlávky za organizaci a financování.
V říjnu nás navštívilo naše oblíbené divadélko Rolničky

s pohádkou „Krtek a myška“. Nemocnou myšku pomohly
krtečkovi naše děti vyléčit.
Koncem října jsme využili nabídky mikulovského muzea
na edukační program „Na zámku s princeznou“. Zámeckými komnatami nás provázela princezna, která pro děti připravila zajímavé úkoly. Celá akce, ať už přiměřený obsah,
tajemné prostředí zámku nebo krásné podzimní počasí, byla velmi příjemná. Dopravu nám uhradila po dohodě
s paní starostkou M. Dominovou Obec Pasohlávky. Děkujeme.
Učitelky MŠ a ZŠ
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Místní knihovna
Podzimní tvoření
Žádné jiné roční období se neumí
vyšňořit tak jako podzim. Stačí nahlédnout do větví ověnčených barevnými
plody, z nichž mnohé soupeří s krásou
podzimního listí.
Proto jsme se v říjnu sešli v knihovně s paní vychovatelkou a dětmi ze
školní družiny, abychom si krásu podzimu připomněly „Podzimním tvořením“. Vyráběli jsme z papíru a krásných červených šípků ježky, protože
podzim patří ježkům. V tomto období se ježci připravují na přezimování a
proto se musí dostatečně vykrmit. To
všechno děti věděly.
To by jsme nesměli být v knihovně,
abychom si nepřečetli pěknou knížku.
Vybrala jsem ke čtení pohádku o krtkovi, ježkovi, žabce, myšce a zajíčkovi. Kniha se jmenuje „Krtek kamarád“.
Setkání s dětmi bylo příjemné už
teď se těším na setkání v knihovně
s vánoční tématikou.
Alena Kratochvílová
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Svatomartinský průvod
Jedenáctý listopad je neodmyslitelně spojen se svátkem
sv. Martina a v naší obci i s tradicí Svatomartinského průvodu, který se letos konal již počtvrté. Tentokrát tato akce
vyšla na neděli, a proto hlavně děti očekávaly, že bude účast
v průvodu vyšší než v minulých letech, kdy se průvod konal
ve všední dny.
Snad to bylo méně příznivým počasím, že se do průvodu připojilo jen pár jedinců, kteří si s dětmi udělali aspoň
procházku po vesnici. Pod taktovkou paní knihovnice Kra-

tochvílové a jejích dvou pomocnic, Jany Štercové a Marii
Markellu, provedly průvod téměř všemi ulicemi naší obce.
Účastníci také lákali ostatní spoluobčany ven z domovů veselými svatomartinskými písničkami a pranostikami. Dokonce byli vybaveni i malým reproduktorem, aby
tolik nenamáhali hlasivky, ale i tak děti neměli moc koho
obdarovávat svatomartinskými koláčky.
Snad se děti nenechají odradit malou účastí a budou
v této tradici pokračovat i v dalších letech.
Simona Jelénková
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Úvahy, aktuality a připomínky
Volby do zastupitelstva obce

Číslo
kandidátky

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se
v celé České republice konaly
Volby do zastupitelstev obcí a
volby do Senátu Parlamentu
ČR, jež měly ještě 12. a 13. října
2018 druhé kolo.
Do Senátu Parlamentu ČR
v prvním kole kandidovalo
celkem sedm kandidátů,
volební účast byla 44,5 %. Ve
druhém kole se rozhodovalo
mezi
dvěma
kandidáty.
Rostislav Koštial získal 64
hlasů, Libor Nazarčuk 31
hlasů. Volební účast byla 16 %.
Do zastupitelstva obce
se v Pasohlávkách volilo celkem patnáct zastupitelů.
V letošních volbách mohli obyvatelé vybírat z celkem pěti
kandidátních stran. Všichni voliči mají právo volby a podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodli o výsledcích
následovně:

1
2
3
4
5

Název strany

SDRUŽENÍ PASOHLÁVSKÝCH
SPORTOVCŮ
KDU-ČSL
NEZÁVISLÍ PRO
PASOHLÁVKY
Moravané
PATRIOTI

Počet oprávněných voličů:
Počet vydaných obálek:
Volební účast:
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Počet
hlasů

Počet
hlasů
v%

Počet
mandátů

325

6,18

1

820
1 174

15,59
22,32

2
3

2 022
919

38,44
17,47

6
3

615
387
62,93 %

Počet platných hlasů:
Nejmladší volič:
Nejstarší volič:
První volič:
Poslední volič:

5.260
Filip Doležal
Anna Minaříková
Miroslava Mikulášková
Jan Krejčiřík

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:
Kandidát

Lukáš Šnepfenberg
Dušan Ferby
Ing. Václav Eliáš
Bc. Miroslav Kratochvíla
Jan Duda
Marek Ovesný
Tomáš Ingr
MVDr. Miroslav Sedlák
Mar na Dominová, DiS.
Miroslav Osika
Roman Mikulášek
Bc. Simona Jelénková
Alois Urbánek
Bc. Tomáš Šnepfenberg
Jiří Culek

Kandidátní strana

SDRUŽ. PASOHLÁVSKÝCH
SPORTOVCŮ
KDU-ČSL
KDU-ČSL
NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY
NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY
NEZÁVISLÍ PRO PASOHLÁVKY
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
Moravané
PATRIOTI
PATRIOTI
PATRIOTI

Počet
hlasů

58
129
120
136
121
103
220
210
165
153
152
151
77
76
71

V pátek 2. listopadu 2018 se od 18.00 hod konalo
v místním kulturním domě ustavující zastupitelstvo, na
kterém zvolení kandidáti složili slib a stali se oficiálními
členy zastupitelstva obce v následujícím čtyřletém volebním
období. Poté zastupitelé volili starostu a místostarostu obce.
Starostkou obce byla znovu zvolena Martina Dominová,
DiS. a místostarostou se stal Roman Mikulášek.
Závěrem nezbývá nic jiného, než poděkovat zastupitelům,
kteří hájili zájmy občanů v předešlém volebním období a
novému vedení obce popřát mnoho šťastných rozhodnutí a
hlavně spokojených občanů.
Simona Jelénková

Zezadu lyceum,
zepředu muzeum
Co se skrývá pod pojmem „dračí lodě“, ví zřejmě téměř každý občan
naší vesnice. Vždyť už několik let se
konají závody tohoto sportovního odvětví i v našem kempu ATC Merkur
Pasohlávky. A je nutno říct, že jsou u
veřejnosti značně oblíbené.
Tomuto sportu se téměř profesionálně věnuje i pasohlávská občanka,
paní Věra Hrabicová, která se svým týmem Dragonteam Kojetín Oldies objíždí nejen republikové závody, ale i ty
zahraniční. Je součástí ženské posádky v kategorii 50+ a závodí také v mixech stejné kategorie. Některé členky
jejich ženského týmu, jež přesáhly věkovou hranici 60 let, závodí i po boku
mužů v kategorii 60+. V mixu letos slavili úspěch, když se stali vicemistry
světa (muži ve své kategorii získali titul Mistři světa 2018).
Paní Hrabicová uspořádala u příležitosti konce letošní sezóny menší sedánek se závodními kolegyněmi a u
této příležitosti jsme si povídaly o této
zajímavé sportovní disciplíně. Pro začátek je nutno říct, že žádná z přítomných dam není profesionální sportovkyní. Věnují se povoláním jako např.
doktorka, profesorka, politička, zástupkyně ředitele, ale i uklízečka. Také
jejich bydliště se nacházejí různě po
republice: Chomutov, Praha, Brno,
Hranice, Znojmo, Nový Šaldorf, Plzeň
nebo Kojetín. Jejich věkový průměr je
59,3636 let.
Tato ženská posádka se skládá z deseti až dvanácti dam, které se vodáckému sportu věnovaly již od mládí a
působily v týmech po celé republice.
A byl to právě jejich věk, kvůli kterému
se rozhodly založit tento tým. Mohly
tak být součástí již existující veteránské mužské posádky v kategorii mix a

také mohly absolvovat mezinárodní
závody, kde je vyžadováno, aby posádka působila ve společném klubu.
Společně jezdí téměř tři roky a také
na mezinárodní scéně získaly cenné zkušenosti a úspěchy, a to zejména v kategorii smíšených posádek.
V ženské kategorii je pro ně obrovským úspěchem zejména jejich posun, kdy už závody nekončí na chvostu startovního pole, ale dokáží porážet třeba Holanďanky, Ukrajinky a také
Angličanky. Je však nutné podotknout,
že závodní podmínky našeho týmu a
těch zahraničních, jsou nesrovnatelné. Jak sama kapitánka říká: „Rozdíl
mezi námi a ostatními národními posádkami je i v tom, že např. v Kanadě
udělají před mistrovstvím soustředění,
kam se sjedou sportovci z celé Kanady a
tam ještě probíhá další výběr, kdy třeba
vyberou stovku těch nejlepších. Kdežto
tady u nás se v podstatě poskládá posádka z těch, co tady zbyly. A přesto
jsme jednou dokázaly Kanaďany porazit. I Němky jsou na tom velmi dobře. Člověk u nich ani nepozná, jestli je
to ženská nebo chlap. Všechny jsou stejně vysoký, stejně široký a stejně váží.
Například v Maďarsku měla Kanada

dvacet posádek v každé kategorii. Oni
když letí do Evropy, tak obsadí celé letadlo Boeing, kam se vleze přes 300 lidí.
My obsadíme tři škodovky a frčíme.“
Další kolegyně dodává: „V Kojetíne jsou
dokonce dvě mužské posádky ve věku
60+ a tyhle posádky dokázaly porážet
ty kanadské takovým způsobem, že se
ptaly, jestli je v tom Kojetíně ještě nějaká
další posádka. V naší ženské kategorii
nejsme schopny porážet zahraniční posádky, které pravidelně obsazují stupně vítězů, ale v mužské a mixové kategorii toho schopni jsme. To pak celý svět
čumí a ptá se, jestli existuje ještě jiná dědina než Kojetín. Je například úsměvné,
když se bavíme a říkáme, že jsme z celého Kojetína a oni nám na to odpoví,
že oni jsou z celé Kanady. Takže např.
Kanada má výběr ze 450.000 sportovců,
Německo z 2.000 a my z celého Kojetína,
což je menší město.“
Společně navštívily různá mistrovství v zemích, jako je Francie, Německo,
Itálie nebo Maďarsko. V příštím roce
plánují navštívit Mistrovství Evropy ve
Španělsku.
V naší republice jezdí závody v rámci Českého poháru. Za jeden ze svých
velkým úspěchů považují 6. místo na
letošním Mistrovství ČR v Račicích,
kde však dokázaly porážet mnohem
mladší posádky, tzv. „mlaďochy“. U
nás v Pasohlávkách jako posádka
Dragonteam Kojetín Oldies nezávodí,
jely tu pouze jednou, a to vloni, když
se kvůli záplavám zrušilo soustředění
na řece Moravě.
Dámy sice nejsou profesionální
sportovkyně, ale trénovat a udržovat
se v kondici prostě musejí. Zimní přípravu považují za mnohem náročnější
než tu letní. Mimo sezónu je totiž čeká
posilovna, spinning a kruhový tréZ P R AVO DA J str. 9

ning. V rámci jarní přípravy také letos
jely Moravu na trase Kojetín – Uherské
Hradiště, tedy kolem 40 km a příští rok
se chystají na Vltavu na trase České
Budějovice – Praha.
Přiznávají, že víc než vyhrávání je zajímá to, aby se všechny vždycky ve zdraví sešly a strávily spolu vzácné chvíle plné zábavy a smíchu. Jak
samy říkají: „Každé naše setkání přináší spoustu úsměvných situací a všechny si je snad už ani nepamatujeme.
Proto i jedno z našich hlavních hesel
zní: „Podrž myšlenku!“ Důležité je, že se
dokážeme smát samy sobě a hlavně se
smějeme spolu. Na našem týmu je také
úžasné to, že přes den makáme, a stejně
si dokážeme v noci sednout s kytarou,
zazpívat si, povykládat si a pobavit
se. A to se týká nejen nás žen, ale i naší
mužské posádky. Jsme prostě úžasná

Posezení důchodců
Každoroční
přátelské
posezení s našimi důchodci se letos konalo v pátek šestadvacátého října v kulturním domě v Pasohlávkách. Hned
v úvodu se představily děti z naší
základní školy, které se pod vedením
paní družinářky Lenky Žaludkové a
paní knihovnice Aleny Kratochvílové naučily zábavný kostýmovaný taneček. Představení se všem přítomným
velmi líbilo a děti tak svým vystoupe-
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parta, že i některé čtyřicátnice se těší, až
jim bude padesát! Samozřejmě, že i vtipů o důchodcích posloucháme požehnaně, ale my si jich užíváme, stejně jako
všeho kolem tohoto sportu.“
Hledáme sponzora:
Jak už bylo výše uvedeno, tato posádka reprezentuje Českou republiku i na mezinárodní scéně. Všechny
výdaje spojené se závody (letenky,
ubytování, startovné) si platí závodnice ze svých úspor. Proto všechny
vyzývají, kdyby chtěl kdokoli finančně přispět jakoukoli částkou na sportovní činnost těchto „aktivních seniorů“, jak sami sebe nazývají, může
kontaktovat paní Věru Hrabicovou.
Děkujeme.
parta. A to i přesto, že si často navzájem pleteme jména. My jsme tak dobrá
ním zpestřily jeden obyčejný páteční podvečer našich prarodičů. O další kulturní vystoupení se pak postaral
pan Jan Hlaďo, který hrál k poslechu i
k tanci až do pozdních hodin.
Tradičně bylo všem zúčastněným podáno malé pohoštění, o které se postarali zaměstnanci obecního
úřadu. Starostka také každého hosta
opět obdarovala stolním kalendářem
s fotografiemi naší obce. Tyto kalendáře bude opět možnost zakoupit na OÚ
Pasohlávky za 50 Kč.

Simona Jelénková
Věříme, že se tato akce opět podařila a všechny pozvané potěšila.
Miroslava Mikulášková
Žádáme všechny občany, kteří v roce 2019 odejdou do starobního důchodu, aby tuto skutečnost
nahlásili na Obecním úřadě v Pasohlávkách. V opačném případě se
může stát, že tento občan nedostane
pozvánku na další tradiční posezení
s důchodci.

O lípách republiky
V neděli 28. října 2018 uplynulo přesně sto let od založení Československého státu. I v naší obci došlo
k oslavě této významné události v dějinách naší republiky. U této příležitosti
byla v parčíku u kostela vysazena lípa,
a to za účasti nejen starostky a místostarosty obce, ale i dalších občanů.
Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České
republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy,
které připomínají naši národní svobodu či demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu
1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při
kulatých výročích. Lípy republiky jsou
pro své poselství zařazovány mezi
významné stromy a některé z nich již
byly vyhlášeny jako památné stromy.
Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy oslavují vznik
našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu. Výsadby stromů
s poselstvím dokazují naši národní
identitu a posilují sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí. Sázení stromů při význačných událostech má u
nás dlouhou a silnou tradici. Ta má
svůj základ ve zvykovosti lidí na úrovni
sociálních a kulturních potřeb.
LÍPA  NÁRODNÍ STROM
Tak jako řada zemí má své národní
stromy, v České republice je národním
stromem lípa (Tilia). Můžeme ji nalézt
na standartě prezidenta, státní pečeti,

vojenských uniformách a bankovkách.
Oficiálním národním symbolem se
stala roku 1848, kdy se na všeslovanském sjezdu, který probíhal 2. – 12.
června v Praze, sešli delegáti z Čech,
Moravy, Slezska, Slovenska, dále pak
Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci, což byly zástupci
všech porobených slovanských národů. Stanovili lípu jako národní symbol postavený proti velkoněmeckým
snahám o porobení slovanského živlu.
Byla to reakce na frankfurtský sněm,
kde byl jako symbol velkoněmectví
zvolen dub. Lípu, jako národní strom,
navrhl František Ladislav Čelakovský.
Lidé měli rádi lípy od nepaměti.
Lípa byla symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou vůni, půvabnou
korunu a vlídnému stínu. Lidé věřili,
že dokáže odehnat zlé duchy a svou
energií zbaví člověka chmurných myšlenek. V mytologii byla lípa zasvěcena
bohyni lásky, v křesťanství byla často spojována s Pannou Marií. S tvárným lipovým dřevem pracovali řezbáři, dělali z něho oltáře a sochy svatých,
proto tedy „svaté dřevo.“ Dřevo provázelo lidská pokolení od narození až do
hrobu. Lipové dřevo našlo uplatnění
při výrobě nábytku, dřeváků, hudebních nástrojů, kolébek i rakví. Svůj
význam má lípa i v léčitelství.
Podle pověsti právě lípy byly zabydlovány spravedlivými a dobrými
duchy, a proto pod jejich větvemi hledala v bouřce útočiště řada lidí ve víře,
že do lípy blesk neuhodí. A své postavení si lípa hájí i v dnešní době. Stále je
naším nejoblíbenějším stromem a je
často vysazována.
Lípa je rozšířená po celém mírném
pásu severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30 až 40 druhů. V České republice jsou původní jen dva druhy: lípa
velkolistá (Tilia platyphyllos) a lípa
malolistá neboli srdčitá (Tilia cordata). Lípa se dožívá stáří až 1 000 let.

Z P R AVO DA J str. 11

Lampionový průvod
V pátek 16. listopadu se uskutečnil jubilejní desátý ročník Lampionového průvodu, který tradičně pořádá
Sbor dobrovolných hasičů. Sraz všech
účastníků byl v 16.30 hod před Obecním úřadem v Pasohlávkách.
Tato akce byla u místních občanů
vždy ve velké oblibě, počet účastníků
byl vždy kolem stovky. Minulý ročník
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účast ovlivnil déšť, letos nic takového nehrozilo, a i přesto dorazilo pouze několik desítek lidí. Průvod prošel
tradičně ulicí k Yachtclubu, kolem fotbalového hřiště, kolem víceúčelového
hřiště, dále sídlištěm až ke kostelu, kde
byl průvod ukončen. Snad se v dalších
ročnících účast opět zvedne a společně zachováme tuto pěknou tradici.
Simona Jelénková

Babské hody
Pasohlávské ženy, neboli Babenky, pořádaly v sobotu
sedmnáctého listopadu další, již osmý, ročník Babských
hodů.
Zábava začala nástupem stárek ve 20.30 hod v sále kulturního domu. Posléze následoval bohatý kulturní program a večerní zábava. Během večera ženy předvedly několik připravených tanečních vystoupení, včetně již tradičního půlnočního překvapení, kdy se opět převlékly, tentokrát
za fešné muže. Některé dámy se do kroje vrátily po několika
letech, jiné se do něho oblékli úplně poprvé, ale všechny to

zvládly na jedničku, o čemž svědčil i velký potlesk a obrovské ovace všech hostů v sále. Součástí večera byla i bohatá
tombola. K tanci a poslechu hrála kapela Víkend z Velkých
Hostěradic.
Doufáme, že jste si to s námi všichni užili a už teď se těšíme na další ročník. Touto cestou bychom také rádi poděkovaly všem, kteří nám pomáhali s organizací celé akce –
dámy u vstupenek a za barem a pánové ve výčepu. VELKÉ
DÍKY!!!!
Miroslava Mikulášková
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Pozvánky
Obec Pasohlávky všechny srdečně zve na

Společenská kronika
Jubilanti říjen
Jaroslav Grimm
Zdeňka Kadlíčková
Miroslav Sedlák
Marie Fajmonová
Zdenka Zemánková

Vánoční jarmark
a rozsvěcování vánočního stromu,
které se uskuteční

v sobotu 1. prosince 2018 od 15.00 hod.
Připraveny budou prodejní stánky s vánočním zbožím
a občerstvením. Chybět nebude ani Ježíškova pošta, výtvarná dílnička
a výstava výtvarných prací dě z místní školy a školky,
to vše v kulturním domě. Čeká vás také vystoupení dě
v rámci místní knihovny, a také z mateřské a základní školy.
Přijďte se i vy naladit vánoční atmosférou.

71 let
71 let
65 let
65 let
64 let

Jubilanti listopad
Antonín Pokorný
Alžběta Krejčiříková
Dana Grimmová
Františka Petrová
Jana Tomšík
Stanislava Langová

69 let
68 let
68 let
65 let
64 let
50 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.

Narození
Dne 28. září 2018 se Silvě Huszárové a Markovi Halouskovi
narodila dcera Adéla.
Dne 27. října 2018 se Martinovi
Zábranskému a Sabině Beňové
narodila dcera Sofie.

Všechny srdečně zveme na

Vánoční koncert
Slovácké kapely Romana Horňáčka
který se uskuteční

v neděli 23. prosince 2018 od 15.00 hod.

Rodičům i prarodičům blahopřejeme.

Svatby
Dne 20. října 2018 uzavřeli sňatek Věra Strouhalová a Ondřej
Trojek.

v kostele sv. Anny v Pasohlávkách
Novomanželům blahopřejeme.
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