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Ač vět ši na ná vštěv ní ků naší obce oce ňu je pře de vším její upra ve ný
vzhled, na jdou se mís ta, kte rá pří mo vo la jí po změ ně. Jed ním z ta ko vých byla
i pro lu ka v zá pad ní čás ti obce u pro me ná dy, smě rem na Brod nad Dyjí, a to
par ce la čís lo 5073/9. Po ze mek se na chá zí mezi dvě ma sou běžnými ko mu ni -
ka ce mi - sil ni cí, kte rá je hlav ní do prav ní tra sou přes ves ni ci a pro me ná dou,
kte rá ko pí ru je břeh pře hrad ní nádrže. A tak se toto mís to pří mo na bí ze lo
k vytvo ře ní pro poj ky mezi tě mi to, ob zvláš tě v létě, frek ven to va ný mi ko mu ni -
ka ce mi.

Na sklon ku léta se za měst nan ci obec ní ho úřa du pus ti li dle pro jek tu spo -
leč nos ti T - PRO.ING s. r. o. Břec lav do re a li za ce navržené ho chod ní ku.
Nejdří ve bylo nut né po mo cí sta veb ní tech ni ky výš ko vě upra vit te rén, ná sled -
ně uložit zám ko vou dlažbu a umís tit la vič ky. 

Co se týká za hrad nic kých úprav, na ty při jde řada až na jaře. Přes to však
už dnes můžeme říci, že je naše obec o něco po hled něj ší díky to mu to ne vel ké -
mu dílu.

Alena Mandáková, místostarostka obce

Nový chod ník v obci

Data z vo leb:
Po čet vo li čů v se zna mu: 619
Vo leb ní účast: 31,34 %
Vy da né obál ky: 194
Ode vzda né obál ky: 190
Po čet plat ných hla sů: 190

Vý sled ky vo leb:
Mo ra va né 49 hla sů
ANO 2011 30 hla sů

Čes ká stra na so ci ál ně de mo kra tic ká   24 hla sů
Ko mu nis tic ká stra na Čech a Mo ra vy   22 hla sů
Křesť. a de mo kr. unie - Čes ko sl. str. li do vá   22 hla sů
Ko a li ce Svo bo da a pří má de mo kr. - TO (SPD) a SPO   14 hla sů
TOP 09 s pod po rou sta ros tů a "Žít Brno"   14 hla sů
Ob čan ská de mo kra tic ká stra na     6 hla sů
Ze le ní a Pi rá ti     5 hla sů
Sta ros to vé pro Jižní Moravu     2 hlasy
Svobodní a Soukromníci     2 hlasy

Vol by do za stu pi tel stva kra je

Si tu a ce po re a li za ci úpra vy

Si tu a ce před re a li za cí úpra vy
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Kde se vza la tra di ce vy dla ba ných dýní
Stra ši del né vy ře zá va né dý ňo vé ob li če je jsou jed ním

z hlav ních sym bo lů, zejmé na ame ric ké ho, Hal lowee nu.
Ten to pů vod ně an g lo saský svá tek "při vez li" do Ame ri ky
v 19. sto le tí Iro vé. Hal loween je od vo zen z an g lic ké ho "All
Hal lows‘ Eve", nebo-li před ve čer dne Všech sva tých. I pro -
to se sla ví 31. říj na, tedy den před křesťan ským svát kem
Všech sva tých. Hal loween však kro mě USA sla ví i v Ka na -
dě, Ir sku, Vel ké Bri tá nii, Aus trá lii, ale i v Ja pon sku nebo ve
Švéd sku. 

Dal ší mi ty pic ký mi sym bo ly to ho to stra ši del né ho svát ku 
jsou kro mě dýní také ča ro děj ni ce, pa vou ci, ne to pý ři, čer ná
a oranžová barva a ne chy bí ani kos týmy, čím hro zi věj ší, tím
lep ší. V těch cho dí děti ko le do vat dům od domu s tra dič ním
po ře ka dlem "Trick or Treat", nebo-li "ko le du, nebo vám
něco pro ve du". Po kud ne do sta nou slad kos ti, ob vyk lým
tres tem je tře ba zub ní pas ta nebo va jíč ka na autě, či dve řích.

Ně kte ré sym bo ly a zvy ky se ze za hra ni čí do stá va jí i k nám.
Jsou to zejmé na vy dla ba né dýně, jež se ob je vu jí na záp raží čes -
kých domů čím dál čas tě ji. Stá va jí se i hlav ním té ma tem
nej růz něj ších akcí, či vý stav. V naší obci jsou to tře ba "Dý ňáč -
ci", kte ré pro děti každo roč ně při pra vu je míst ní MŠ a ZŠ. 

A kde se vlast ně tra di ce vy dla ba ných dýní vza la? Ir ská po -
věst vy prá ví o La ko mém Jacko vi, kte rý byl ne o by čej ně
ško do li bý šprý mař a opi lec. Tomu se po ved lo přelstít sa mot né -
ho Ďáb la, když mu za skle nič ku al ko ho lu slí bil svou duši.
Pře mlu vil pe kel ní ka, aby vy le zl na jabloň a hned poté, co to do -
ká zal, vy ryl do kme ne stro mu kříž, takže Ďá bel ne mohl ze
stro mu dolů. Jack mu pak na bí dl svou po moc, po kud se on, po -
zem ský hříš ník, ni kdy ne do sta ne do pek la. Jenže když Jack za
ně ko lik let ze mřel, v nebi ho pro mno ho hříchů ne chtě li a ne -
pus ti li ho ani do pek la, jak mu Ďá bel slí bil. Až nyní Jacko vi

do šlo, že vlast ně není mís to, kde by jeho duše do šla od po čin ku.
Mezi ne bem a peklem byla jen tem no ta, kde jeho duše měla na -
vě ky blou dit. Ďá bel mu však z pe kel ných pla me nů vy ho dil
je den žhavý uh lík, kte rý si Jack vložil do vy dla ba né ho tu ří nu.
Od té doby duše La ko mé ho Jacka blou dí a hle dá ces tu k od po -
čin ku. Na ces tu mu sví tí Jacko va lu cer na. Lidé ča sem pře šli
z tu ří nů na vy dla ba né dýně, kte rým se dodneš ka v Ame ri ce říká
jack-o‘- lan tern (Jacko va lu cer na). I pro to je sta ví před domy,
aby za há ně ly zlé du chy, kte ré blou dí tem no tou. 

Svíč ky obec ně jsou sym bo lem i "Du ši ček", čes ké ob do by 
Hal lowee nu. Svá tek ze snu lých, či Pa mát ka ze snu lých, jak se
du šič ky ji nak na zý va jí, při pa dá na dru hý lis to pa do vý den
a jeho prů běh je mno hem po klid něj ší. Kos týmy a bu ja ré ve -
se lí mají u nás své mís to za tím stá le jen při ma so pust ních
osla vách. 

Simona Jelénková
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Dý ňáč ci

Při šel pod zim a v naší ško le
a škol ce na sta ly pří pra vy na tra dič ní
pod zim ní akci pro děti a ro di če - Dý -
ňáč ky. Paní uči tel ky při pra vi ly
"prů kaz ky" pro děti, po můc ky na
sou těžení, vý zdo bu za hra dy a špe -
káč ky na opé ká ní. 

V úte rý 27. září 2016 v 17.00 hod. 
se za ča ly schá zet na škol ní za hra dě
prin cez ny, stra ši dýl ka, ufo ni, zví řát -
ka a dal ší krás ní dý ňáč ci. 

Le tos měla i škol ka své za stou pe -
ní v po do bě vel ké ho dý ňo vé ho
pa vou ka a hej ka la. Dýně nám da ro -
va  la  jed na z  ma mi nek ,  pan í
Strou ha lo vá, kte ré pa t ří náš dík. 

Ná sle do va lo zdo lá vá ní růz ných
úko lů na čtyřech sta no viš tích. Opé -
ká ní špe káč ků pak ukon či lo za jí ma vé 
pozd ní od po led ne. 

Po tě ši la nás nejen bo ha tá účast,
ale i vel mi pěk né krea tiv ní vý tvo ry, kte ré ob di vo va ly nejen děti.                 Uči tel ky MŠ a ZŠ Pasohlávky
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Li do vé mi sie v Dol ních Du na jo vi cích,
Bro dě nad Dyjí a v Pa so hláv kách

Slo vo fa rá ře Jo se fa Ko hout ka k spo lu ob ča nům

Vážení spo lu ob ča né,
nejdří ve Vás všech ny zdra vím. Už sedm let žiji mezi Vámi.

S ně kte rý mi z Vás se znám osob ně skr ze moji du chov ní službu
pro Vás nebo Vaši službou a po hos tin stvím pro mě. S mno hý mi
z Vás se však vi dím jen zpo vzdá lí - při svat bě, po hřbu, křti nách
nebo při žehná ní vá noč ní ho stro mu, štěd ro ve čer ní bo ho službě,
be se dě s dů chod ci či o ho dech. Asi jsou mezi Vámi i ti, se kte rý -
mi jsem se ne vi děl, pro tože jsou dlou ho do bě ne moc ni a už
ne vy chá ze jí z domu. Že jsem se se vše mi ne vi děl, cí tím jako
svůj dluh vůči Vám, neboť jsem po slán ke všem.

Oslo vu ji Vás nyní s na bíd kou po mo ci Vám vrá tit se ke ko ře -
nům Va še ho živo ta, kte rý mi je život Va šich ro di čů a pra ro di čů,
kte rý mi je pro nás všech ny život mi nu lých ge ne ra cí, založený
na křesťan ském po sel ství pře da ném na šim před kům sva tým
Cyri lem a Me to dě jem v době Vel ko mo rav ské říše. Jis tě aspoň
část z Vás je po křtě na. Vzpo me ne te si, že jste jako děti cho di li
do kos te la s ro di či nebo pra ro di či a že Vás na u či li vo lat k Bohu
"Otče náš". 

Poz dě ji však sho nem život ním a také pro ti ná božen ským
tla kem jste se mno zí vzdá li li od svých du chov ních zá kla dů.
Možná jste už víc krát toužili a dě la li před se vze tí vrá tit se.
A vy, ne po křtě ní, bez nábožen ských ko ře nů, možná uzná vá te
nebo do kon ce i hle dá te hlub ší smy sl lid ské ho bytí, hlub ší smy -
sl jíd la, prá ce, od po čin ku, manžel ství i ro di čov ství. Např.
jíd lo - je ze ní není jen k na sy ce ní těla, ale i k po si le du chov ní,
spo le čen stvím s ji ný mi lid mi. Mys lím, že bych Vám mohl
aspoň tro chu po mo ci. Nyní jsem sám, ale mně i Vám na bí zí
po moc kněží, jáh no vé a po moc ní ci z řad vě ří cích = lai ci z Fa -
ty mu (far ní ho týmu) z Vra no va nad Dyjí. Tuto svo ji po moc
na zý va jí "Li do vé mi sie".

"Každý z nás má svo je MISSIO"
La tin ské "mis sio" zna me ná čes ky "po slá ní" (úkol). Každý

člo věk má po slá ní, kte ré za kla da tel křesťan ství Ježíš Kris tus
vy já d řil slo vy: "Mi luj Boha nade všech no! Mi luj bližního své -
ho jako sebe sa mé ho"! Toto zá klad ní mis sio pl ní me každý z nás
drob ný mi či vět ší mi úko ny. Každým z nich pl ní me svo je "po -
slá ní lás ky". Po slá ním je jít do prá ce, do ško ly, jít na kou pit pro
ro di nu, sloužit staré mu či ne moc né mu, učit děti. Po slá ním je
vést obec, ško lu, pod nik, far nost. Po slá ním je po sky to vat nej -
růz něj ší služby spo lu ob ča nům. Po slá ním je vše, co si pro je vu jí
manželé, co ro di če dě tem a děti ro di čům. Jsou i spe ci ál ní
(zvlášt ní) po slá ní: mise di plo ma tic ká, vě dec ká či mí ro vá.
Bohužel jsou i mise vo jen ské. 

My, křesťané, vě ří me, že po slá ním člo vě ka je i chvá lit
Boha, jemu dě ko vat a při jí mat vše v živo tě jako jeho dar a úkol.
Také víme, že máme po slá ní k Vám, spo lu ob ča nům, pro sit za
Vás Boha (mod lit se), říci Vám o své na dě ji, kte rou máme
v Bohu a uka zo vat víru v Boha svým živo tem (svě dec tví). Pro to 
jsme při ja li na bíd ku kněží z Fe ty mu Vra nov nad Dyjí ko nat
u nás Li do vé mi sie a ří ká me jim "mi si o ná ři". Mo hou každému
z nás po mo ci lépe po cho pit a při jí mat jeho "mis sio". Li do vé mi -
sie nejsou ob je vem či vý mys lem kněží z Fa ty mu, ko na li je

mno zí sva tí v dě ji nách, kněží i pa nov ní ci. Člo věk stá le zů stá vá
sla bým v lás ce a po tře bu je ob no vu i po si lu.

Jak bu dou pro bí hat li do vé mi sie (LM)?
Po drob ný pro gram LM Vám bude sdě len ve Far ním zpra vo -

da ji k LM, kte rý Vám chce me osob ně pře dat u Vás doma. Nyní
jen zá klad ní body: z Fa ty mu Vra nov nad Dyjí zde bu dou od ne -
dě le 6. lis to pa du do ne dě le 13. lis to pa du 2016. Rádi by oslo vi li
každého z nás. V každý všed ní den od po led ne bude ně kte rý
z nich mít před náš ku pro ur či tou sku pi nu (ženy, muže, manžele, 
děti a mlá dež - spo je no s hrou, star ší a ne moc né) - té ma ta před -
ná šek by chom rádi zve řej ni li ve Zpra vo da ji k LM. Před náš ky
ne mu sí být v kos te le, na jde-li se jiné mís to v obci (ki no sál, kul -
tur ní dům, dům Ren ne ra …) Ve všed ní dny do po led ne chtě jí
mi si o ná ři na vští vit žáky ve všech tří dách ZŠ (rádi by v pon dě lí
31. říj na 2016 do po led ne) a také ne moc né po do mech, po kud si
bu dou přát. Také mají při pra ve né pro gra my pro děti ma teř -
ských škol. 

Každý ve čer bude v kos te le sla ve na mše sv. s ká zá ním za -
mě ře ným na ur či tou sku pi nu lidí. Je den den bude mše sv.
spo je na s udě lo vá ním svá tos tí ne moc ným a star ším. Důležitým
bo dem týd ne bude svá tost smí ře ní (sv. zpo věď). To je hlav ní
úkon du chov ní ob no vy. Vr cho lem týd ne mi sií bude so bo ta
12. lis to pa du 2016. V kos te le bude sla ve na mše sv., po ní bude
požehnán nově zho to ve ný dře vě ný "mi sij ní kříž", bě hem mše
sv. ležící v kos te le na zemi. Od ne se me jej všich ni v prů vo du na
při pra ve né mís to (bude pro jed ná no s obec ním úřa dem). Tam
kříž vzty čí me na při pra ve ný nos ník. Před mi sij ním křížem ob -
no ví me za svě ce ní Kris tu - Synu Božímu, kte ré za nás při na šem
sv. křtu uči ni li ro di če a kmo t ři. Vy, ne po křtě ní, můžete v té
chví li ob no vit svo ji vůli žít podle své ho svě do mí a ze všech sil
ko nat dob ro. 

Li do vé mi sie za čne me v ne dě li 6. lis to pa du 2016 do po led -
ní mi bo ho službami: v 8.00 hod v Bro dě nad Dyjí, v 9.30 hod
v Dol ních Du na jo vi cích a v 11.00 hod v Pa so hláv kách. Od po -
led ne bude pro gram pro děti MŠ i ZŠ i mlad ší a je jich ro di če:
bude to hra s ná zvem "Hon ba za klí či k po kla du". Na 6 - 8 sta no -
viš tích bu dou hle dat klíč.  Kdo na jde všech ny klí če
k po klad ni ci, bude si moci z po kla du vy brat.

Pří pra vou na li do vé mi sie:
 a) jsou pro far ní ky ne děl ní mše
 b) pro ob ča ny ně ko li ke ré po zvá ní

1)  Prv ním po zvá ním je ten to člá nek v obec ním zpra vo da ji
(dě ku ji OÚ za uve řej ně ní)

2) Dru hým po zvá ním bude Far ní zpra vo daj k LM, kte rý
Vám lidé z kos te la nebo tříkrá lo ví ko led ní ci do ne sou
domů (v půli říj na)

3) Já, fa rář Jo sef Ko hou tek, se sku pi nou kněží a jáh nů Vás
na vští ví me a na bíd ne me požehná ní domu (31. 10. 2016,
14.00 - 20.00 hod) o vý zna mu požehná ní se do čte te ve
Far ním zpra vo da ji k LM

4) Po sled ním "slad kým po zvá ním" bude na bíd nu tí "mi sij -
ní ho ko láč ku" u Vás doma bě hem so bo ty 5. lis to pa du
2016, kte rý přinesou děti. 
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"World Carp Clas sic"
 a "Ví kend ry bář ských slav nos tí s Ja ku bem Vág ne rem"

Vi gi lan ti bus iura scrip ta sun t
Vážené čte nář ky, vážení čte ná ři,

v dneš ním pří spěv ku si Vám do vo lím 
po psat prak tic ký pro jev kla sic ké řím ské
práv ní zá sa dy, jejíž zně ní jsem uve dl
v nad pi se. Vol ně by chom moh li tuto větu 
pře ložit jako prá vo pře je bdě lým; nechť
každý si střeží svá prá va.

Pojď me si pro jev uve de né zá sa dy
uká zat kon krét ně na prá vu sou sed ském
při pro vá dě ní stav by. Ob čan ský zá ko ník
v § 1004 uvá dí, že je-li držitel pro vá dě -
ním stav by ohrožen v držbě ne mo vi té
věci nebo může-li se pro to dů vod ně obá -
vat ná sled ků v po do bě imi sí a ne za jis tí-li
se pro ti němu sta veb ník ces tou prá va,
může se ohrožený držitel do má hat zá ka -
zu pro vá dě ní stav by. Zá ka zu se držitel
do má hat nemůže, jest liže ve správ ním ří -
ze ní, jehož byl účast ní kem, ne u plat nil
své ná mit ky k žádos ti o po vo le ní ta ko vé
stav by, ač tak uči nit mohl.

V běžném živo tě se může stát, že sou -
sed, kte rý si kou pil vedle Vás po ze mek,
se jed no ho dne roz hod ne sta vět dům
a podá pří sluš nou žádost na sta veb ní
úřad. Ur či tě také bude požado vat Váš
sou hlas se stav bou, kte rou hod lá pro vá -
dět a Vy, pro tože máte dob ré srd ce a ne -
chce te to spo leč né sou sed ství za čí nat
rov nou kon flik tem, mu sou hlas udě lí te.
Ko neč ně Vás o sou se do vě po da ném ná -
vr hu vy ro zu mí i sta veb ní úřad a sdě lí
Vám, že pro ti zá mě ru sou se da můžete
po dat ná mit ky. Řek ne te si, tak pře ce mu
ne bu du dě lat pro blé my, ani on mi je ne -
dě lal. 

Poz dě ji při pro vá dě ní stav by však
můžou vy jít na je vo sku teč nos ti, kte ré
vás zne po ko jí, jako tře ba výš ka sou se do -
vy stav by a hro zí cí stí ně ní, ne vhod né
sve de ní dešťové vody, ne vhod né te rén ní
úpra vy, nebo i ne vhod nost sa mot né ho

pro vá dě ní stav by, praš nost, hluk, vib ra ce 
a mno hé dal ší. Ta ko vé věci dokáží vel mi
zne pří jem nit nejen byd le ní, ale i sa mot né 
sou sed ské soužití. Avšak po kud Vaše
obra na za čne až poté, co jste sou hlas udě -
li li a ne po da li pro ti zá mě ru sou se da ná -
mit ky, tak prá vo ne bu de na Vaší stra ně. 

Je evi dent ní, že zá kon tak kla de na
ob ča na znač nou část od po věd nos ti, když 
po ne chá vá na každém, aby zá vaz ně
zvážil, ja ký mi růz ný mi způ so by jej může 
sou se do va stav ba ome zit, a to v si tu a ci,
kdy lze vy jít pou ze z pro jek to vé do ku -
men ta ce, ze kte ré ne mu sí být vždy hned
všech na ri zi ka zce la zřej má.

Pres tižní ry bář ský zá vod World Carp Clas sic se ko nal
v ter mí nu od 12. - 17. září 2016 na dol ní No vo mlýn ské
nádrži. 

Cel kem se ho zú čast ni lo 114 týmů z 22 zemí ce lé ho svě ta.
Ry bá ři na chy ta li přes 3,5 tuny bo do va ných kap rů a mi ni mál ně
jed nou to lik jich bylo ne bo do va ných. Všech ny ulo ve né kap ry
pak zase pus ti li zpět do re ví ru. Nej těžší ry bou zá vo du se stal
kapr o hmot nos ti 21,6 kg. 

Na prv ních třech mís tech se umís ti ly týmy z Ni zo zem ska,
Pol ska a Čes ké re pub li ky. Za 18 let his to rie to ho to zá vo du je to
po pr vé, co se čes ký tým (ve složení: Ka rel Nikl, Jan Da dák, Ja -
kub Er hart Kum š ta) stal ví tě zem této pres tižní akce. 

K tak to vel ko le pé mu zá vo du pa t řil také bo ha tý do pro -
vod ný pro gram, kte rý moh li ná vštěv ní ci zhléd nout v ATC
Mer kur. 

Pro ry bá ře zde byl od pá teč ní ho rána při pra ven ry bář ský
ve letrh For Fishing Open Air, na své si při šli i ti nej men ší
ná vštěv ní ci, kte rým se vě no va li in struk to ři v ry bář ské ško -
lič ce. 

Pro děti bylo při pra ve no hned ně ko lik zá bav ných sta no višť
- ská ka cí hra dy Čes kých drah, pi rát ská loď, ma lo vá ní na ob li čej 
u stán ku spo leč nos ti REO AMOS, pro jížďky s koň ským po vo -
zem, ca nis te ra pie, psí spřežení a mno ho dal ších sta no višť se
zví řát ky díky spo leč nos ti FIT MIN. 

Vel ký úspěch u všech vě ko vých ka te go rií skli di ly před náš -
ky Ja ku ba Vág ne ra, kte ré se ko na ly každý den. 

Ve če ry pak pa t ři ly zejmé na hud bě, v pá tek vy stou pil Xindl
X a v so bo tu úžas nou at mo sfé ru roz prou dil Michal David.

Za realizační tým
 Tereza As ter Vágnerová
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V ne dě li dne 21. 8. 2016 jsme za há ji li fot ba lo vý roč ník
2016/2017 utká ním ve vyš ší III. tří dě, do kte ré jsme po stou pi li
díky vý ko nům a ví těz ství v roč ní ku 2015/2016 ve IV. tří dě.
Sou pe řem nám na do má cím hřiš ti byl tým z Bul har.

Ze tor  Pa so hláv ky  -  So kol Bul ha ry 
              0                 :                  1
Do utká ní jsme na stu po va li s vě do mím a od hod lá ním před -

vést ve vyš ší tří dě dob rý vý kon a sou pe ře po ra zit. Vě dě li jsme,
že nás ne bu de če kat leh ké utká ní, a pro to se naši hrá či na utká ní
řád ně při pra vi li. V prv ní půli měli leh ce na vrch hos té, kdy si
vy tvo ři li pár pří ležitos tí, ale ty po chy tal náš bran kář Jir ka Ně -
mec. Bran ku v prv ní půli žádný z týmů ne vstře lil a tak prv ní
půle kon či la ne roz hod ně 0 : 0. Dru há půle za ča la na ším ná po -
rem, kdy jsme hos tu jí cí tým do sta li pod tlak, z kte ré ho
pra me ni ly dob ré gó lo vé pří ležitos ti za vr še né na stře le nou bran -
ko vou kon struk cí. Bohužel gól se nám vstře lit ne po da ři lo
a k naší smů le za hrá va li hos té v 70. min. stan dardní si tu a ci, kte -
rá bran kou skon či la, a my pro hrá va li 1 : 0. V sa mém zá vě ru
utká ní jsme měli ješ tě dvě dob ré gó lo vé pří ležitos ti, ale ani ty
jsme ne pro mě ni li v gól, a tak jsme prv ní utká ní v nové se zoně
a na do má cím hřiš ti pro hrá li 1 : 0.

V so bo tu dne 28. 8. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na
ven kov ním hřiš ti ve Vel kých Bí lo vi cích.

So kol Vel ké Bí lo vi ce  "B"   -   Ze tor  Pa so hláv ky  
                             9                :             1
stře lec bran ky: To mek Mira
Do utká ní jsme na stu po va li znač ně osla be ni, chy bě lo nám

5 hrá čů zá klad ní se sta vy, ale i přes to jsme se po vzbu zo va li, že
utká ní od ma ká me a po ku sí me se uhrát co nej lep ší vý sle dek.

Vstup do utká ní se nám po ve dl, kdy jsme měli vel kou gó lo -
vou šan ci, ale bohužel k naší smů le jsme ji ne pro mě ni li. Poté
pře vzal ini ci a ti vu do má cí tým a po chy bě naší obra ny vstře lil
prv ní gól. I na dá le jsme se snažili být ak tiv ní ve hře, ale bohužel 
bran ku jsme vstře lit ne do ká za li, a když do má cí tým své pří -
ležitos ti pro mě nil, tak po lo čas kon čil naší pro hrou 3 : 0. Dru há
půle po kra čo va la ve stej ném sty lu jak kon či la prv ní. Do má cí již 
měli jas ně na vrch, kdy stří le li dal ší góly a na še mu týmu ne vy -
chá ze lo vů bec nic. Pros tě zá pas bl bec. Skóre utká ní se za sta vi lo 
na čís le 9 : 0, a to ješ tě plno pří ležitos tí po chy tal bran kář Jir ka
Ně mec. Až v zá vě ru utká ní se nám po da ři lo vstře lit bran ku a za -
zna me nat tak ale spoň čest ný úspěch a skóre upra vit na
ko neč ných 9 : 1 pro do má cí tým.

V so bo tu dne 3. 9. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na
do má cím hřiš ti pro ti No vosed lům.

Ze tor  Pa so hláv ky  -  So kol  No vosed ly
           3                    :                  1
bran ky: To mek Mira 2, Krej či řík Zde něk  
Na to hle utká ní jsme se řád ně při pra vi li, je li kož se jed na lo

o ta ko vé malé der by a chtě li jsme od či nit vý sle dek z mi nu lé ho
kola. Sou peř do ra zil k utká ní po sí len o pět hrá čů Kraj ské ho pře -
bo ru a to náš tým ješ tě více na mo ti vo va lo. Do utká ní jsme
na stou pi li sou stře dě ni a s od hod lá ním hos tu jí cí tým po ra zit. Jak 
jsme si v ka bi ně řek li, tak jsme také udě la li a na hos tu jí cí tým
jsme vyloženě vlít li, kdy jsme si do 10. min. hry vy tvo ři li tři gó -
lo vé šan ce, ale bohužel jsme ani jed nu ne pro mě ni li v bran ku.
Poté za ča li hrát i hos té, kdy si také vy tvo ři li pár na děj ných pří -
ležitos tí, kte ré do ká zal po chy tat náš bran kář Jir ka Ně mec.
Bohužel ve 35. min. za hrá va li hos té trest ný kop a k naší smů le
skon čil míč v naší síti a my pro hrá va li 1 : 0. Do kon ce prv ní půle 
se na še mu týmu po da ři lo vy rov nat Mir kem Tom kem a do ka bin 

jsme šli za ne roz hod né ho sta vu 1 : 1. Dru há půle za ča la z naší
stra ny vý bor ným vý ko nem, kdy se blýs kl dvě ma ak ce mi po
sobě náš útoč ník Zde něk Krej či řík. Z prv ní akce, kte rou ro ze -
hrál po levé stra ně, kdy pře šel přes tři sou pe ře, na hrá val před
brá nu a Mira To mek vstře lil naši dru hou bran ku a my vedli 2 : 1.
Hned po ro ze hrá ní sou pe ře se zmoc nil míče Zde něk Krej či řík
a po levé stra ně opět pro ni kl před brá nu sou pe ře a vstře lil naši
tře tí bran ku a náš tým již vedl nad fa vo ri tem utká ní 3 : 1.
Bohužel v 70. min. do šlo k vy lou če ní Jin d ry Pa leč ka a náš tým
do hrá val v de se ti, kdy odo lá val mís ty až dr ti vé mu tla ku sou pe -
ře, ale k naší ra dos ti jsme utká ní zvlád li a sou pe ře na ko nec
po ra zili 3 : 1. Tou to vý hrou se nám po tvr di lo, že náš tým může
hrát ve tře tí tří dě dů stoj nou roli a před vá dět dobré výkony.

V ne dě li dne 11. 9. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na
ven kov ním hřiš ti v Šakvi cích.

So kol  Šakvi ce  -  Ze tor  Pa so hláv ky
            2             :            2
bran ky: Krej či řík Zde něk, Woz ni ca Mi lan
K utká ní naši hrá či na stu po va li po vzbu ze ni do má cí vý hrou

nad sil ným sou pe řem. Od za čát ku utká ní, kdy jsme měli míč pod
kon t ro lou, se zdá lo, že utká ní bude v naší režii. Bohužel ve 20. min. 
po au to vém vha zo vá ní nám do má cí tým vstře lil ve dou cí bran ku
a my pro hrá va li 1 : 0. Náš tým se snažil o vy rov ná ní, ale po chy bě
v naší obra ně při da li do má cí dru hou bran ku a my pro hrá vali 2 : 0.
Do kon ce prv ní půle se po akci ve stře du hřiš tě pro sa dil náš útoč ník 
Zde něk Krej či řík a vstře lil náš prv ní gól, kdy upra vil skóre po prv -
ní půli na 2 : 1 pro do má cí tým. Dru hou půli náš tým za čal vel kým
ná po rem, kte rý byl ko ru no ván vstře le nou dru hou bran kou a stav
utká ní tak byl 2 : 2. I na dá le si naši hrá či vy tvá ře li dal ší pří ležitos ti,
kte ré ne do ká za li pro mě nit v bran ku a když nám v 85. min. upřel
roz hod čí pe nal tu po jas né ruce do má cí ho hrá če, skon či lo utká ní
k naší smů le ne roz hod ně 2 : 2. Bohužel, ne vy hrá li jsme, ale ve ze -
me ale spoň bod z ven kov ní ho hřiš tě.

V ne dě li dne 18. 9. 2016 jsme ode hrá li fot ba lo vé utká ní na
do má cím hřiš ti pro ti sou pe ři z Břec la vi.

Ze tor  Pa so hláv ky  -  So kol  Břec lav  "C"
            2                   :                   2
bran ky: To mek Mira, Šne p fen berg Lukáš st.  
Do zá pa su na stu po va li hrá či při pra ve ni a od hod la ní sou pe ře

po ra zit. Ihned po hvizdu náš tým sou pe ře při tla čil na jeho po lo -
vi nu a vy tvá řel si jed nu gó lo vou pří ležitost za dru hou. Z těch
mno ha pří ležitos tí se nám po da ři lo dvě pro mě nit v bran ky a náš
tým v 15. min. již vedl 2 : 0. Na dá le naši hrá či sou pe ře pře hrá va -
li a šan cí na naší stra ně při bý va lo, ale bohužel dal ší bran ku jsme
vstře lit ne do ká za li. K naší smů le po hrubé chy bě na še ho obrán -
ce do ká zal sou peř pět mi nut před kon cem prv ní ho po lo ča su
snížit na 2 : 1. V dru hé půli jsme sou pe ře opět pře hrá va li a naši
hrá či si vy pra co va li nejmé ně tři 100 % gó lo vé pří ležitos ti, kdy
stá li tvá ří v tvář bran ká ři ane bo před prázd nou bran kou, ale opět
ty hle šan ce ne skon či ly bran kou. V 75. min. po ne do ro zu mě ní
v naší obra ně nám sou peř vstře lil dru hou bran ku a stav byl 2 : 2.
Do kon ce utká ní náš tým měl ješ tě pár pří ležitos tí na vstře le ní
bran ky a mohl strh nout ví těz ství na svou stra nu, ale k naší smů le 
již dal ší gól ne vstře lil a utká ní skon či lo ne roz hod ně 2 : 2. Vel ká
škoda.

Naše vel ké díky pa t ří všem na šim fa nouš kům, kte ří nás pod -
po ru jí a na vště vu jí naše do má cí utká ní v tak vel kém po čtu
a dou fá me, že je jich pod po ra vydrží po celu dobu sou těže.

Díky moc.
Info poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Ze tor Pa so hláv ky informuje
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Společenská
kronika

Jubilanti listopad - prosinec
Pokorný Antonín                 67 let
Krej či ří ko vá Alžběta           66 let
Grim mo vá Dana                  66 let
Šne p fen berg Sta ni slav         63 let
Tomšík Jana                        62 let
Kvapilová Růžena               55 let

Vršková Božena                 74 let
Ze má nek Jan                      66 let
Adamíková Věra                 65 let 

Na šim ju bi lan tům pře je me hod ně štěs -
tí, zdra ví a spo ko je nost.

Zve řej ňu je me pou ze ty ob ča ny, kte ří
k tomu dali sou hlas.

Narození
24. srp na se  Le o ně No s ko vé a Mi cha -

lo vi Jan čí ko vi na ro dil syn Ra dim.
7. říj na se manželům Pavlí ně a Mar ko -

vi Re i cho vým na ro di la dce ra Zuza na.
Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je me

a Ra dim ka se Zuzan kou ví tá me mezi nás.

Sňatky
30. čer ven ce uza vře li manžel ství

Anežka Fer by o vá a Pa vel Čopf.
8. říj na uza vře li manžel ství Lud mi la

Fer by o vá a Jan Ki li an.
21. říj na uza vře li manžel ství Mi chal

Salay a Jana Šu ber to vá.
No vo manželům bla ho pře je me.

Úmrtí
13. září ze mřel náš spo lu ob čan pan

Be no ni Si r bu.
8. říj na ze mřel náš spo lu ob čan pan

Fran ti šek Keck.
15. říj na ze mřel náš spo lu ob čan pan

Evžen Lu kosz.
Po zůsta lým ro di nám vy slo vu je me upřím -

nou sou strast.

Hle dá me od no vé ho roku dva nové čle ny
re dakč ní rady. Zá jem ci se mo hou hlá sit na
obec ním úřa dě.

Alena Slabá

Sbor dob ro vol ných hasi čů Pa so hláv ky zve
malé i vel ké ob ča ny na tra dič ní

Lam pi o no vý prů vod,
kte rý se usku teč ní

ve čtvr tek 17. lis to pa du 2016.
Sraz všech účast ní ků je v 16.30 hod. před

Obec ním úřa dem Pa so hláv ky.
Těší se po řa da te lé.

Sbor dob ro vol ných hasi čů Pa so hláv ky
sr deč ně zve všech ny ob ča ny na 

Vep řo vé hody, 
kte ré se bu dou ko nat v so bo tu

19. listopadu 2016 od 10.00 hod.
na prostranství před kulturním domem.

Ná vštěv ní ci se mo hou tě šit na tra dič ní
za bí jač ko vé dob ro ty, jako jsou ji tr ni ce, je li ta,

škvar ky, tla čen ka, ovar, vý peč ky, čer ná
i bílá po lév ka a chy bět ne bu de ani gu láš.

Těší se po řa da te lé.

Obec Pa so hláv ky všech ny sr deč ně zve na

Vá noč ní jar mark a roz svě co vá ní
vánočního stromu, 

kte ré se usku teč ní 

v sobotu 3. prosince 2016 od 15.00 hod. 

Při pra ve ny bu dou pro dej ní stán ky
s vá noč ním zbožím a ob čer stve ním. Chy bět

ne bu de ani Ježíš ko va poš ta a vý tvar ná
díl nič ka v kul tur ním domě. Čeká vás také
vy stou pe ní dětí z míst ní knihov ny, a také

z ma teř ské a zá klad ní ško ly. A možná
při jde i Mi ku láš.

  

Přijď te se na la dit vá noč ní at mo sfé rou.

PO ZVÁN KA  NA  SIL VEST RA
TJ Ze tor Pa so hláv ky zve všech ny ob ča ny na sil vestrov skou zá ba vu,

kte rá se koná v so bo tu 31. 12. 2016
v sále kul tur ní ho domu v Pa so hláv kách.

K tan ci a po sle chu hra je ka pe la GEJ ZÍR.
Vstup né 150 Kč, v ceně vstu pen ky je lá hev sek tu (vína).

Za čá tek je ve 20 ho din.
K sil vestrov ské mu ve se lí sr deč ně zvou po řa da te lé.

Pozvánky


