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Lampionový průvod
Jako každý rok, tak i letos, tentokrát 14. listopadu, se uskutečnil lampionový průvod. Byl to již sedmý ročník.
Jak už bývá zvykem, každý rok je trasa průvodu jiná. Zahájení proběhlo u Obecního úřadu Pasohlávky v 17.00 hod.
Letošní trasa vedla kolem kostela k RZ Laguna, dále přes sídliště zpět ke kostelu a pak kolem TIC k Yachtclubu, dál po promenádě a kolem fotbalového hřiště k MŠ a ZŠ Pasohlávky,
kde byl průvod ukončen tradičním vypouštěním lampionů
štěstí.
SDH Pasohlávky děkuje všem účastníkům a těšíme se na vás
opět v příštím roce.

Jarmark plný dobrot
a předvánočního veselí

Jaroslav Mandák, SDH Pasohlávky

Tak šel čas v režii
místních žen

Poděkování však patří i jim samotným:
Naše pasohlávské ženy nejsou jen velmi zdatné tanečnice
na Babských hodech, ale krom tance dokáží ohromit i svou šikovností při pečení a zdobení perníčků.
Celý "babský spolek" se sešel v místní školní kuchyni a napekl a nazdobil perníčky, které pak ženy rozdaly dětem k Mikulášovi. Velmi děkujeme za krásnou a chuťově výbornou
práci.

Vánoční jarmark spo jený s rozsvícením vánočního stro mu se v naší obci stal již oblíbenou tradicí. Ten letošní připadl na druhou ad ventní neděli 6. prosince 2015. Novin kou
letoš ního ročníku bylo jeho umís tění. Stánky ten to krát zaplnily "plac" u kulturního domu, kam byl umís těn i obecní vánoční strom.
Všichni návštěvníci zde nalezli prodejce nejen s občerstvením, ale i s vánočním zbožím, a to jak od "profesionálních
stánkařů", tak i od místních obyvatel. K prodeji zde bylo velké
množství dobrot: od klobás a sýrů až po sladké muffiny a medov ní ky. Ne směl chy bět ani sva řák nebo punč, kte rý
v mrazivém počasí příjemně zahřál.
V kulturním domě byla opět připravena výtvarná dílnička,
kde si děti i dospělí mohli připravit vánoční ozdoby v podobě
andělíčků a hvězdiček. Chybět nemohla ani Ježíškova pošta,
kdy se všechny napsané dopisy posílají Ježíškovi na Boží Dar.
Prostory sálu letos vyzdobila i výstava prací dětí z místní mateřské a základní školy, která měla mimořádný úspěch u všech,
kdo si ji prohlédli.
Od 16.00 hod. byl připraven program na pódiu pod vánočním
stromem. Slovo si vzala nejdříve paní starostka, která všechny
přivítala a popřála krásné a klidné svátky. Poté celá scéna patřila
dětem ze Čtenářsko - literárního kroužku, který funguje při Místní knihovně pod vedením paní knihovnice Aleny Kratochvílové.
Připravily si Vánoční pohádku plnou kostýmů a skvělých hereckých výkonů, za které sklidily zasloužený potlesk. Nakonec
se všem již tradičně představily děti z místní MŠ a ZŠ s vánočními písničkami a básničkami. Následně dorazil i pan farář, který
požehnal vánoční strom a Mikuláš jej rozsvítil. Ten nezapomněl ani na místní děti a všechny je obdaroval sladkou odměnou.
Jménem obce Pasohlávky bych ráda poděkovala všem, kteří
se na přípravě letošního jarmarku podíleli: paní Kratochvílové
a dětem za krásné vystoupení; paní vychovatelce Lence Žaludkové, učitelkám z místní ZŠ a MŠ (Jana Rusňáková, Marie
Chudobová, Jana Turečková) a dětem, taktéž za jejich výkony
na pódiu. Učitelkám patří velký dík i za přípravu a realizaci výstavy dětí v sále. Dále děkuji rodině Ferbyové za přípravu a odpálení ohňostroje. A v neposlední řadě patří velký dík všem,
kteří na akci dorazili a přispěli tak k vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.
Veselé Vánoce všem …

Lenka Žaludková, vychovatelka školní družiny ZŠ Pasohlávky

Simona Jelénková

Tradiční krojované hody jsou oblíbenou moravskou slavností zejména v letních měsících. V naší vesnici se hody začaly
slavit i na podzim, ale tentokrát se celé odehrávají pouze pod
taktovkou žen. Letošní Babské hody se konaly v sobotu 21. listopadu 2015, a to už popáté.
Každý ročník se vyznačuje svým vlastním tématem. Ten letošní byl na téma "Tak jde čas". Dámy si i letos připravily sérii
tanečků na příhodný hudební mix. Ani tentokrát nechybělo půlnoční překvapení, kvůli kterému změnily i kostým. Připravené
taneční vystoupení sklidilo již tradičně zasloužený potlesk
a ovace. Součástí večera byla i tombola. O oblíbenosti této akce
svědčí i velký počet návštěvníků, který se letos vyšplhal na
téměř 250 lidí.
Dámy, ženy a slečny by rády poděkovaly všem, kteří se na
přípravě tohoto večera podíleli a přispěli tak k jeho příjemnému
průběhu.
Simona Jelénková
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Pasohlávský zpravodaj

Svatomartinský průvod

Školní družinu navštívil čert
V pátek 4. prosince 2015 navštívil školní družinu čert. Děti
se nejdříve bály, ale později zjistily, že čert nepřišel, aby je odnesl do pekla, ale přišel si s nimi zatancovat, zazpívat a zahrát
hry. Zkrátka si s nimi přišel zadovádět jako se svými kamarády
v pekle. Nakonec děti odměnil sladkostmi.
Lenka Žaludková, vychovatelka školní družiny ZŠ Pasohlávky

Nepřímý úmysl
Ve středu 11. listopadu 2015 prošel ulicemi Pasohlávek
svatomartinský průvod, který byl složen z dětí z místní družiny.
Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří vyšli před své
domy, když se průvod dětí blížil. Poslechli si svatomartinskou
písničku a ochutnali svatomartinské koláčky. Koláčky jsme
s paní vychovatelkou opravdu nepekly, jak si většina občanů
myslela, ale nechaly jsme si je upéct. Obecní úřad v Pasohlávkách koláčky sponzoroval, za což mu patří velký dík.
Než vyšel průvod do ulic, tak jsme si s dětmi slíbili, že nepřijmeme žádné dary. Tak, jak to dělal svatý Martin, který lidem
pomáhal a obdarovával je. Nejprve jsme vytrvale s paní vychovatelkou sladkosti odmítaly, ale pohledy dětí mluvily za vše.
A odolejte dětským očím. Proto všem za darované sladkosti děkuji nejen já, ale všechny děti i s paní vychovatelkou. A nakonec největší poděkování patří právě dětem, které vytvořily
krásný svatomartinský průvod plný písniček a příjemné nálady.
Těm by rády svůj dík prostřednictvím zpravodaje vyjádřily
i paní Ludmila Mikulášková a paní Anna Jančíková, stejně jako
všem ostatním, kdo se na průvodu podíleli.
Alena Kratochvílová

Beseda se seniory

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tomto díle bych Vám chtěl trestní právo přiblížit na konkrétním případě. Pokud sledujete zpravodajství, tak jste si pravděpodobně v nedávné době všimli kauzy, kdy jistý řidič byl za
vytlačení dodávky ze silnice označen za pachatele trestného
činu vraždy ve stádiu pokusu. Dokážeme si jistě představit nervózního, agresivního řidiče, zažívajícího úzkostné stavy v důsledku provozu na silnicích a jeho naprosto neadekvátní reakci,
kdy začne najíždět na cizí vozidlo a vytlačovat jej.
Tímto příspěvkem nehodnotím stav, který nastal. Dále
předkládám právní rozbor ryze z pohledu právní terminologie
a teorie trestního práva. V těchto případech lze obecně pochybovat o tom, že tato osoba zároveň chtěla osoby ve vytlačované
dodávce svým jednáním úmyslně zavraždit.
Avšak trestní právo při posuzování jednání určité osoby zná
i tzv. nepřímý úmysl, který popisujeme jako situaci, kdy pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo
ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, a pro případ, že
je způsobí, byl s tím srozuměn. Vztaženo k naznačenému případu, tedy situace, kdy řidič věděl, že vytlačením jiného auta na
svodidla může následnou havárií a zraněními způsobit smrt
osob, avšak jednal bez ohledu na takovou vědomost.
Závěrem dodávám, že posuzování způsobu zavinění pachatele
trestného činu soudy je otázkou v mnohých případech složitou,
vždyť, kdo může skutečně
vědět a přesvědčivě říct, co
ten který chtěl svým jednání způsobit a jak hluboce si
v ten okamžik uvědomoval, jaké následky jeho jednání může mít.

Zetor Pasohlávky

V sobotu 28. listopadu 2015 se konala každoroční Beseda se
seniory. Pozvání letos přijalo téměř sedmdesát důchodců, kteří
se přišli pobavit a strávit příjemný večer.
Všechny nejdříve přivítala paní místostarostka Alena Mandáková, která zastoupila paní starostku Martinu Dominovou, jež
byla tou dobou na pracovní cestě v daleké Číně. Poté už přišel na
řadu kulturní program, ve kterém se nejprve představila Novoveska štístka pod vedením paní Ireny Mitošinkové, ty vystřídaly
Mažoretky z Pohořelic pod vedením paní Jany Dudové a nakonec se představily i děti z místní družiny se svými písničkami
a básničkami. Všechny dětské soubory sklidily zasloužený potlesk. Své vystoupení z Babských hodů zde zopakovaly i místní
ženy. Na podiu se pak představila i cimbálová muzika Cimbaltrio
a až do pozdních večerních hodin všem hrála dechovka Cyrilka
z Rakvic, a to nejen k poslechu, ale i k tanci.
Simona Jelénková

Pasohlávský zpraovodaj

V neděli dne 27. 9. 2015 jsme odehráli utkání na domácím hřišti
proti Milovicím.
Zetor Pasohlávky - Sokol Milovice
4
:
0
branky: Tomek Mira, Sýkora Víťa, Sirbu Emil, Sedláček Jan
Na domácí utkání jsme se řádně připravili a od toho se odvíjela celá hra a nakonec i výsledek. Naši hráči si vytvářeli jednu
brankovou příležitost za druhou a soupeř nevěděl kam dřív skočit, ale bohužel branku se nám vstřelit nedařilo. Až ke konci první
půle jsme vstřelili dvě branky. Druhá půle pokračovala opět naším náporem a naše mužstvo převahu využilo vstřelením dalších
dvou branek. Za celé utkání soupeř nedokázal ani jednou vystřelit na naši bránu a my tak zaslouženě vyhráli. Doufám, že jsme
předvedenou hrou a výsledkem naše fanoušky potěšili.
V neděli dne 4. 10. jsme hráli fotbalové utkání na venkovním
hřišti ve Velkém Dvoře.
Dynamo Velký Dvůr - Zetor Pasohlávky
1
:
3
branky: Tomek Mira, Sýkora Víťa, Osika Petr
Na utkání do Velkého Dvora jsme odjížděli s vědomím, že
3

Zetor Pasohlávky - pokračování

Poděkování

nepůjde vůbec o lehké utkání. Naše tušení se naplnilo, kdy domácí tým hrál velmi
agresivně a náš tým se s tím těžko vyrovnával. Ještěže se ukázala kvalita našeho týmu
a domácím vstřelil v první půli dvě branky a my vedli. Škoda jen, že domácí v závěru
první půle snížili na 2 : 1. Druhou půli jsme začali náporem a po 20 min. hry jsme přidali třetí branku a utkání tak dovedli do vítězného konce a dá se říci, že zaslouženě.

Za sebe a hlavně za děti ze školní
družiny bych chtěla poděkovat panu Vladi mí ru Bar ne ko vi, kte rý svou roli
zastupitele obce vyměnil za "Ježíška"
a daroval nám nemalý finanční příspěvek
na zakoupení hraček.

V neděli dne 11. 10. 2015 jsme hráli utkání na domácím hřišti proti Pohořelicím.
Zetor Pasohlávky - Sokol Pohořelice "B"
0
:
0
K utkání na domácím hřišti náš tým přistoupil zodpovědně. Soupeř dorazil posílen
o 4 hráče z krajské 1.B třídy. Náš tým se musel obejít bez našeho nejlepšího hráče Sýkory
Vítě a hráči museli předvést velmi dobrý výkon, abychom proti soupeři mohli uspět. Začátek utkání se moc nevyvedl, kdy hra byla vyrovnaná a šancí moc nebylo a když už nějaká
byla, tak ji brankář výborným zákrokem zlikvidoval. Tohle utkání bylo celé vyrovnané,
kdy v něm zcela jasně dominovali brankáři ať už domácí či hostující. Utkání tak skončilo
nerozhodně 0 : 0 a dle informací se zápas naším fanouškům líbil jak nasazením, tak i hrou.
V sobotu dne 17. 10. 2015 jsme odehráli utkání na hřišti soupeře v Přibicích.
Sokol Přibice "B" - Zetor Pasohlávky
1
:
1
branka: Krejčiřík Zdena
Jelikož se jednalo o poslední utkání sezóony a boj o první místo, tak k utkání přistoupili naši hráči zodpovědně. Ze začátku utkání náš tým domácí zatlačil a vytvořil si pár nadějných příležitostí, ale gól jsme nevstřelili. Poté i domácí měli nějakou příležitost, ale ani oni
gól nedali. Až ke konci první půle se našemu týmu vydařila akce, kdy se nám podařilo dát
gól a jít do vedení. Bohužel během minuty nám domácí vstřelili branku a poločas byl nerozhodný 1 : 1. Do druhé půle jsme šli s odhodláním domácí tým porazit a vstřelit jim další
branku a udržet si první místo v naší tabulce. To se nám nepodařilo a když ani domácí nevstřelili žádnou branku, skončilo utkání nerozhodně 1 : 1.
Tímto utkáním pro nás skončila podzimní část fotbalové sezony a náš tým skončil
na výborném druhém místě se ztrátou jednoho bodu na první Dolní Dunajovice. Takže
máme před sebou výzvu, potrénovat přes zimu, pořádně se připravit na jarní část a řádně zabojovat o první místo.
Statistika po podzimu: odehráli jsme devět utkání, šest utkání jsme vyhráli, dvě utkání jsme zremizovali a jedno utkání jsme prohráli. Náš tým nastřílel nejvíce branek, a to
34, a jako druhý tým obdržel nejméně branek, a to 10. Náš tým má také nejlepšího střelce naší skupiny, a tím je Mira Tomek s 12 góly. Doufáme, že jsme naše fanoušky předvedenou hrou, výsledky a postavením v tabulce potěšili a že nám zachovají přízeň i pro
jarní část soutěže a budou navštěvovat naše domácí zápasy v co největším počtu. Poděkování od našeho týmu zaslouží zastupitelé naší obce v čele s paní starostkou za podporu a všichni ostatní, kteří nám pomáhají kolem našeho oddílu TJ Zetor.
Díky, předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš

Lenka Žaludková,
vychovatelka školní družiny ZŠ

Společenská
kronika

Jubilanti prosinec
Vršková Božena
73 let
Šalplachtová Božena
72 let
Kalousek Jan
72 let
Osiková Emílie
72 let
Krejčiřík Jan
72 let
Krejčiříková Věra
68 let
Slancová Eva
68 let
Zemánek Jan
65 let
Adamíková Věra
64 let
Minařík Lubomír
63 let
Hojsák Ladislav
63 let
Třísková Růžena
61 let
Nečas Zdeněk
60 let
Zedníček Josef
60 let
Sirbová Věra
55 let
Jubilantům přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Narození

Dne 7. 12. 2015 se manželům Veronice a Janu Brveníkovým narodil
syn Michal.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malého Michálka vítáme mezi
nás.
Slabá Alena
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