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Nový chodník v obci
Situace před realizací úpravy

Ač většina návštěvníků naší obce oceňuje především její upravený
vzhled, najdou se místa, která přímo volají po změně. Jedním z takových byla
i proluka v západní části obce u promenády, směrem na Brod nad Dyjí, a to
parcela číslo 5073/9. Pozemek se nachází mezi dvěma souběžnými komunikacemi - silnicí, která je hlavní dopravní trasou přes vesnici a promenádou,
která kopíruje břeh přehradní nádrže. A tak se toto místo přímo nabízelo
k vytvoření propojky mezi těmito, obzvláště v létě, frekventovanými komunikacemi.
Na sklonku léta se zaměstnanci obecního úřadu pustili dle projektu společnosti T - PRO.ING s. r. o. Břeclav do realizace navrženého chodníku.
Nejdříve bylo nutné pomocí stavební techniky výškově upravit terén, následně uložit zámkovou dlažbu a umístit lavičky.
Co se týká zahradnických úprav, na ty přijde řada až na jaře. Přesto však
už dnes můžeme říci, že je naše obec o něco pohlednější díky tomuto nevelkému dílu.
Alena Mandáková, místostarostka obce

Situace po realizaci úpravy

Volby do zastupitelstva kraje
Data z voleb:
Počet voličů v seznamu:
Volební účast:
Vydané obálky:
Odevzdané obálky:
Počet platných hlasů:

619
31,34 %
194
190
190

Výsledky voleb:
Moravané
ANO 2011

49 hlasů
30 hlasů

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesť. a demokr. unie - Českosl. str. lidová
Koalice Svoboda a přímá demokr. - TO (SPD) a SPO
TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno"
Občanská demokratická strana
Zelení a Piráti
Starostové pro Jižní Moravu
Svobodní a Soukromníci

24 hlasů
22 hlasů
22 hlasů
14 hlasů
14 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
2 hlasy

Kde se vzala tradice vydlabaných dýní
Strašidelné vyřezávané dýňové obličeje jsou jedním
z hlavních symbolů, zejména amerického, Halloweenu.
Tento původně anglosaský svátek "přivezli" do Ameriky
v 19. století Irové. Halloween je odvozen z anglického "All
Hallows‘ Eve", nebo-li předvečer dne Všech svatých. I proto se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem
Všech svatých. Halloween však kromě USA slaví i v Kanadě, Irsku, Velké Británii, Austrálii, ale i v Japonsku nebo ve
Švédsku.
Dalšími typickými symboly tohoto strašidelného svátku
jsou kromě dýní také čarodějnice, pavouci, netopýři, černá
a oranžová barva a nechybí ani kostýmy, čím hrozivější, tím
lepší. V těch chodí děti koledovat dům od domu s tradičním
pořekadlem "Trick or Treat", nebo-li "koledu, nebo vám
něco provedu". Pokud nedostanou sladkosti, obvyklým
trestem je třeba zubní pasta nebo vajíčka na autě, či dveřích.
Některé symboly a zvyky se ze zahraničí dostávají i k nám.
Jsou to zejména vydlabané dýně, jež se objevují na zápraží českých domů čím dál častěji. Stávají se i hlavním tématem
nejrůznějších akcí, či výstav. V naší obci jsou to třeba "Dýňáčci", které pro děti každoročně připravuje místní MŠ a ZŠ.
A kde se vlastně tradice vydlabaných dýní vzala? Irská pověst vypráví o Lako mém Jacko vi, který byl neobyčejně
škodolibý šprýmař a opilec. Tomu se povedlo přelstít samotného Ďábla, když mu za skleničku alkoholu slíbil svou duši.
Přemluvil pekelníka, aby vylezl na jabloň a hned poté, co to dokázal, vyryl do kmene stromu kříž, takže Ďábel nemohl ze
stromu dolů. Jack mu pak nabídl svou pomoc, pokud se on, pozemský hříšník, nikdy nedostane do pekla. Jenže když Jack za
několik let zemřel, v nebi ho pro mnoho hříchů nechtěli a nepustili ho ani do pekla, jak mu Ďábel slíbil. Až nyní Jackovi
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došlo, že vlastně není místo, kde by jeho duše došla odpočinku.
Mezi nebem a peklem byla jen temnota, kde jeho duše měla navěky bloudit. Ďábel mu však z pekelných plamenů vyhodil
jeden žhavý uhlík, který si Jack vložil do vydlabaného tuřínu.
Od té doby duše Lakomého Jacka bloudí a hledá cestu k odpočinku. Na cestu mu svítí Jackova lucerna. Lidé časem přešli
z tuřínů na vydlabané dýně, kterým se dodneška v Americe říká
jack-o‘- lantern (Jackova lucerna). I proto je staví před domy,
aby zaháněly zlé duchy, které bloudí temnotou.
Svíčky obecně jsou symbo lem i "Dušiček", české obdo by
Halloweenu. Svátek zesnu lých, či Památka zesnu lých, jak se
dušičky jinak nazý vají, připadá na dru hý listo padový den
a jeho průběh je mnohem po klid nější. Kostýmy a bujaré veselí mají u nás své místo zatím stále jen při masopustních
oslavách.
Simona Jelénková

Pasohlávský zpravodaj

Dýňáčci
Při šel pod zim a v naší ško le
a školce nastaly přípravy na tradiční
podzimní akci pro děti a rodiče - Dýňáč ky. Paní uči tel ky při pra vi ly
"průkazky" pro děti, pomůcky na
soutěžení, výzdobu zahrady a špekáčky na opékání.
V úterý 27. září 2016 v 17.00 hod.
se začaly scházet na školní zahradě
princezny, strašidýlka, ufoni, zvířátka a další krásní dýňáčci.
Letos měla i školka své zastoupení v po do bě vel ké ho dý ňo vé ho
pavouka a hejkala. Dýně nám darov a la j ed n a z ma m i n ek , p an í
Strouhalová, které patří náš dík.
Následovalo zdolávání různých
úkolů na čtyřech stanovištích. Opékání špekáčků pak ukončilo zajímavé
pozdní odpoledne.
Potěšila nás nejen bohatá účast,
ale i velmi pěkné kreativní výtvory, které obdivovaly nejen děti.

Pasohlávský zpravodaj

Učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky
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Lidové misie v Dolních Dunajovicích,
Brodě nad Dyjí a v Pasohlávkách
Slovo faráře Josefa Kohoutka k spoluobčanům

Vážení spoluobčané,
nejdříve Vás všechny zdravím. Už sedm let žiji mezi Vámi.
S některými z Vás se znám osobně skrze moji duchovní službu
pro Vás nebo Vaši službou a pohostinstvím pro mě. S mnohými
z Vás se však vidím jen zpovzdálí - při svatbě, pohřbu, křtinách
nebo při žehnání vánočního stromu, štědrovečerní bohoslužbě,
besedě s důchodci či o hodech. Asi jsou mezi Vámi i ti, se kterými jsem se neviděl, protože jsou dlouhodobě nemocni a už
nevycházejí z domu. Že jsem se se všemi neviděl, cítím jako
svůj dluh vůči Vám, neboť jsem poslán ke všem.
Oslovuji Vás nyní s nabídkou pomoci Vám vrátit se ke kořenům Vašeho života, kterými je život Vašich rodičů a prarodičů,
kterými je pro nás všechny život minulých generací, založený
na křesťanském poselství předaném našim předkům svatým
Cyrilem a Metodějem v době Velkomoravské říše. Jistě aspoň
část z Vás je pokřtěna. Vzpomenete si, že jste jako děti chodili
do kostela s rodiči nebo prarodiči a že Vás naučili volat k Bohu
"Otče náš".
Později však shonem životním a také protináboženským
tlakem jste se mnozí vzdálili od svých duchovních základů.
Možná jste už víckrát toužili a dělali předsevzetí vrátit se.
A vy, nepokřtění, bez náboženských kořenů, možná uznáváte
nebo dokonce i hledáte hlubší smysl lidského bytí, hlubší smysl jídla, práce, odpočinku, manželství i rodičovství. Např.
jídlo - jezení není jen k nasycení těla, ale i k posile duchovní,
společenstvím s jinými lidmi. Myslím, že bych Vám mohl
aspoň trochu pomoci. Nyní jsem sám, ale mně i Vám nabízí
pomoc kněží, jáhnové a pomocníci z řad věřících = laici z Fatymu (farního týmu) z Vranova nad Dyjí. Tuto svoji pomoc
nazývají "Lidové misie".
"Každý z nás má svoje MISSIO"
Latinské "missio" znamená česky "poslání" (úkol). Každý
člověk má poslání, které zakladatel křesťanství Ježíš Kristus
vyjádřil slovy: "Miluj Boha nade všechno! Miluj bližního svého jako sebe samého"! Toto základní missio plníme každý z nás
drobnými či většími úkony. Každým z nich plníme svoje "poslání lásky". Posláním je jít do práce, do školy, jít nakoupit pro
rodinu, sloužit starému či nemocnému, učit děti. Posláním je
vést obec, školu, podnik, farnost. Posláním je poskytovat nejrůznější služby spoluobčanům. Posláním je vše, co si projevují
manželé, co rodiče dětem a děti rodičům. Jsou i speciální
(zvláštní) poslání: mise diplomatická, vědecká či mírová.
Bohužel jsou i mise vojenské.
My, křesťané, věříme, že posláním člověka je i chválit
Boha, jemu děkovat a přijímat vše v životě jako jeho dar a úkol.
Také víme, že máme poslání k Vám, spoluobčanům, prosit za
Vás Boha (modlit se), říci Vám o své naději, kterou máme
v Bohu a ukazovat víru v Boha svým životem (svědectví). Proto
jsme přijali nabídku kněží z Fetymu Vranov nad Dyjí konat
u nás Lidové misie a říkáme jim "misionáři". Mohou každému
z nás pomoci lépe pochopit a přijímat jeho "missio". Lidové misie nejsou objevem či výmyslem kněží z Fatymu, konali je
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mnozí svatí v dějinách, kněží i panovníci. Člověk stále zůstává
slabým v lásce a potřebuje obnovu i posilu.
Jak budou probíhat lidové misie (LM)?
Podrobný program LM Vám bude sdělen ve Farním zpravodaji k LM, který Vám chceme osobně předat u Vás doma. Nyní
jen základní body: z Fatymu Vranov nad Dyjí zde budou od neděle 6. listopadu do neděle 13. listopadu 2016. Rádi by oslovili
každého z nás. V každý všední den odpoledne bude některý
z nich mít přednášku pro určitou skupinu (ženy, muže, manžele,
děti a mládež - spojeno s hrou, starší a nemocné) - témata přednášek bychom rádi zveřejnili ve Zpravodaji k LM. Přednášky
nemusí být v kostele, najde-li se jiné místo v obci (kinosál, kulturní dům, dům Rennera …) Ve všední dny dopoledne chtějí
misionáři navštívit žáky ve všech třídách ZŠ (rádi by v pondělí
31. října 2016 dopoledne) a také nemocné po domech, pokud si
budou přát. Také mají připravené programy pro děti mateřských škol.
Každý večer bude v kostele slavena mše sv. s kázáním zaměřeným na určitou skupinu lidí. Jeden den bude mše sv.
spojena s udělováním svátostí nemocným a starším. Důležitým
bodem týdne bude svátost smíření (sv. zpověď). To je hlavní
úkon duchovní obnovy. Vrcholem týdne misií bude sobota
12. listopadu 2016. V kostele bude slavena mše sv., po ní bude
požehnán nově zhotovený dřevěný "misijní kříž", během mše
sv. ležící v kostele na zemi. Odneseme jej všichni v průvodu na
připravené místo (bude projednáno s obecním úřadem). Tam
kříž vztyčíme na připravený nosník. Před misijním křížem obnovíme zasvěcení Kristu - Synu Božímu, které za nás při našem
sv. křtu učinili rodiče a kmotři. Vy, nepokřtění, můžete v té
chvíli obnovit svoji vůli žít podle svého svědomí a ze všech sil
konat dobro.
Lidové misie začneme v neděli 6. listopadu 2016 dopoledními bohoslužbami: v 8.00 hod v Brodě nad Dyjí, v 9.30 hod
v Dolních Dunajovicích a v 11.00 hod v Pasohlávkách. Odpoledne bude program pro děti MŠ i ZŠ i mladší a jejich rodiče:
bude to hra s názvem "Honba za klíči k pokladu". Na 6 - 8 stanoviš tích bu dou hle dat klíč. Kdo na jde všech ny klí če
k pokladnici, bude si moci z pokladu vybrat.
Přípravou na lidové misie:
a) jsou pro farníky nedělní mše
b) pro občany několikeré pozvání
1) Prvním pozváním je tento článek v obecním zpravodaji
(děkuji OÚ za uveřejnění)
2) Druhým pozváním bude Farní zpravodaj k LM, který
Vám lidé z kostela nebo tříkráloví koledníci donesou
domů (v půli října)
3) Já, farář Josef Kohoutek, se skupinou kněží a jáhnů Vás
navštívíme a nabídneme požehnání domu (31. 10. 2016,
14.00 - 20.00 hod) o významu požehnání se dočtete ve
Farním zpravodaji k LM
4) Posledním "sladkým pozváním" bude nabídnutí "misijního koláčku" u Vás doma během soboty 5. listopadu
2016, který přinesou děti.

Pasohlávský zpravodaj

"World Carp Classic"
a "Víkend rybářských slavností s Jakubem Vágnerem"
Pres tižní rybář ský zá vod World Carp Clas sic se ko nal
v ter mínu od 12. - 17. září 2016 na dol ní No vo mlýn ské
nádrži.
Celkem se ho zúčastnilo 114 týmů z 22 zemí celého světa.
Rybáři nachytali přes 3,5 tuny bodovaných kaprů a minimálně
jednou tolik jich bylo nebodovaných. Všechny ulovené kapry
pak zase pustili zpět do revíru. Nejtěžší rybou závodu se stal
kapr o hmotnosti 21,6 kg.
Na prvních třech místech se umístily týmy z Nizozemska,
Polska a České republiky. Za 18 let historie tohoto závodu je to
poprvé, co se český tým (ve složení: Karel Nikl, Jan Dadák, Jakub Erhart Kumšta) stal vítězem této prestižní akce.
K takto velko lepému závodu patřil také bo hatý do pro vod ný program, který moh li návštěvníci zhléd nout v ATC
Merkur.
Pro ry bá ře zde byl od pá teční ho rána při praven rybář ský
ve letrh For Fishing Open Air, na své si přišli i ti nej men ší
ná vštěv níci, kterým se vě no va li in struk to ři v rybářské ško ličce.
Pro děti bylo připraveno hned několik zábavných stanovišť
- skákací hrady Českých drah, pirátská loď, malování na obličej
u stánku společnosti REO AMOS, projížďky s koňským povozem, canisterapie, psí spřežení a mnoho dalších stanovišť se
zvířátky díky společnosti FITMIN.
Velký úspěch u všech věkových kategorií sklidily přednášky Jakuba Vágnera, které se konaly každý den.
Večery pak patřily zejména hudbě, v pátek vystoupil Xindl
X a v sobotu úžasnou atmosféru rozproudil Michal David.
Za realizační tým
Tereza Aster Vágnerová

Vigilantibus iura scripta sunt
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku si Vám dovolím
popsat praktický projev klasické římské
právní zásady, jejíž znění jsem uvedl
v nadpise. Volně bychom mohli tuto větu
přeložit jako právo přeje bdělým; nechť
každý si střeží svá práva.
Pojďme si projev uvedené zásady
ukázat konkrétně na právu sousedském
při provádění stavby. Občanský zákoník
v § 1004 uvádí, že je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité
věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků v podobě imisí a nezajistí-li
se proti němu stavebník cestou práva,
může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel
domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil
své námitky k žádosti o povolení takové
stavby, ač tak učinit mohl.
Pasohlávský zpravodaj

V běžném životě se může stát, že soused, který si koupil vedle Vás pozemek,
se jednoho dne rozhodne stavět dům
a podá příslušnou žádost na stavební
úřad. Určitě také bude požadovat Váš
souhlas se stavbou, kterou hodlá provádět a Vy, protože máte dobré srdce a nechcete to společné sousedství začínat
rovnou konfliktem, mu souhlas udělíte.
Konečně Vás o sousedově podaném návrhu vyrozumí i stavební úřad a sdělí
Vám, že proti záměru souseda můžete
podat námitky. Řeknete si, tak přece mu
nebudu dělat problémy, ani on mi je nedělal.
Později při provádění stavby však
můžou vyjít najevo skutečnosti, které
vás znepokojí, jako třeba výška sousedovy stavby a hrozící stínění, nevhodné
svedení dešťové vody, nevhodné terénní
úpravy, nebo i nevhodnost samotného

provádění stavby, prašnost, hluk, vibrace
a mnohé další. Takové věci dokáží velmi
znepříjemnit nejen bydlení, ale i samotné
sousedské soužití. Avšak pokud Vaše
obrana začne až poté, co jste souhlas udělili a nepodali proti záměru souseda námitky, tak právo nebude na Vaší straně.
Je evidentní, že zákon tak klade na
občana značnou část odpovědnosti, když
po ne chá vá na každém, aby závaz ně
zvážil, jakými různými způsoby jej může
sousedova stavba omezit, a to v situaci,
kdy lze vyjít pouze z projektové dokumentace, ze které nemusí být vždy hned
všechna rizika zcela zřejmá.
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Zetor Pasohlávky informuje
V neděli dne 21. 8. 2016 jsme zahájili fotbalový ročník
2016/2017 utkáním ve vyšší III. třídě, do které jsme postoupili
díky výkonům a vítězství v ročníku 2015/2016 ve IV. třídě.
Soupeřem nám na domácím hřišti byl tým z Bulhar.
Zetor Pasohlávky - Sokol Bulhary
0
:
1
Do utkání jsme nastupovali s vědomím a odhodláním předvést ve vyšší třídě dobrý výkon a soupeře porazit. Věděli jsme,
že nás nebude čekat lehké utkání, a proto se naši hráči na utkání
řádně připravili. V první půli měli lehce navrch hosté, kdy si
vytvořili pár příležitostí, ale ty pochytal náš brankář Jirka Němec. Branku v první půli žádný z týmů nevstřelil a tak první
půle končila nerozhodně 0 : 0. Druhá půle začala naším náporem, kdy jsme hostující tým dostali pod tlak, z kterého
pramenily dobré gólové příležitosti završené nastřelenou brankovou konstrukcí. Bohužel gól se nám vstřelit nepodařilo
a k naší smůle zahrávali hosté v 70. min. standardní situaci, která brankou skončila, a my prohrávali 1 : 0. V samém závěru
utkání jsme měli ještě dvě dobré gólové příležitosti, ale ani ty
jsme neproměnili v gól, a tak jsme první utkání v nové sezoně
a na domácím hřišti prohráli 1 : 0.
V sobotu dne 28. 8. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na
venkovním hřišti ve Velkých Bílovicích.
Sokol Velké Bílovice "B" - Zetor Pasohlávky
9
:
1
střelec branky: Tomek Mira
Do utkání jsme nastupovali značně oslabeni, chybělo nám
5 hráčů základní sestavy, ale i přesto jsme se povzbuzovali, že
utkání odmakáme a pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek.
Vstup do utkání se nám povedl, kdy jsme měli velkou gólovou šanci, ale bohužel k naší smůle jsme ji neproměnili. Poté
převzal iniciativu domácí tým a po chybě naší obrany vstřelil
první gól. I nadále jsme se snažili být aktivní ve hře, ale bohužel
branku jsme vstřelit nedokázali, a když domácí tým své příležitosti proměnil, tak poločas končil naší prohrou 3 : 0. Druhá
půle pokračovala ve stejném stylu jak končila první. Domácí již
měli jasně navrch, kdy stříleli další góly a našemu týmu nevycházelo vůbec nic. Prostě zápas blbec. Skóre utkání se zastavilo
na čísle 9 : 0, a to ještě plno příležitostí pochytal brankář Jirka
Němec. Až v závěru utkání se nám podařilo vstřelit branku a zaznamenat tak alespoň čestný úspěch a skóre upravit na
konečných 9 : 1 pro domácí tým.
V sobotu dne 3. 9. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na
domácím hřišti proti Novosedlům.
Zetor Pasohlávky - Sokol Novosedly
3
:
1
branky: Tomek Mira 2, Krejčiřík Zdeněk
Na tohle utkání jsme se řádně připravili, jelikož se jednalo
o takové malé derby a chtěli jsme odčinit výsledek z minulého
kola. Soupeř dorazil k utkání posílen o pět hráčů Krajského přeboru a to náš tým ještě více namotivovalo. Do utkání jsme
nastoupili soustředěni a s odhodláním hostující tým porazit. Jak
jsme si v kabině řekli, tak jsme také udělali a na hostující tým
jsme vyloženě vlítli, kdy jsme si do 10. min. hry vytvořili tři gólové šance, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili v branku.
Poté začali hrát i hosté, kdy si také vytvořili pár nadějných příležitostí, které dokázal pochytat náš brankář Jirka Němec.
Bohužel ve 35. min. zahrávali hosté trestný kop a k naší smůle
skončil míč v naší síti a my prohrávali 1 : 0. Do konce první půle
se našemu týmu podařilo vyrovnat Mirkem Tomkem a do kabin
6

jsme šli za nerozhodného stavu 1 : 1. Druhá půle začala z naší
strany výborným výkonem, kdy se blýskl dvěma akcemi po
sobě náš útočník Zdeněk Krejčiřík. Z první akce, kterou rozehrál po levé straně, kdy přešel přes tři soupeře, nahrával před
bránu a Mira Tomek vstřelil naši druhou branku a my vedli 2 : 1.
Hned po rozehrání soupeře se zmocnil míče Zdeněk Krejčiřík
a po levé straně opět pronikl před bránu soupeře a vstřelil naši
třetí branku a náš tým již vedl nad favoritem utkání 3 : 1.
Bohužel v 70. min. došlo k vyloučení Jindry Palečka a náš tým
dohrával v deseti, kdy odolával místy až drtivému tlaku soupeře, ale k naší radosti jsme utkání zvládli a soupeře nakonec
porazili 3 : 1. Touto výhrou se nám potvrdilo, že náš tým může
hrát ve třetí třídě důstojnou roli a předvádět dobré výkony.
V neděli dne 11. 9. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na
venkovním hřišti v Šakvicích.
Sokol Šakvice - Zetor Pasohlávky
2
:
2
branky: Krejčiřík Zdeněk, Woznica Milan
K utkání naši hráči nastupovali povzbuzeni domácí výhrou
nad silným soupeřem. Od začátku utkání, kdy jsme měli míč pod
kontrolou, se zdálo, že utkání bude v naší režii. Bohužel ve 20. min.
po autovém vhazování nám domácí tým vstřelil vedoucí branku
a my prohrávali 1 : 0. Náš tým se snažil o vyrovnání, ale po chybě
v naší obraně přidali domácí druhou branku a my prohrávali 2 : 0.
Do konce první půle se po akci ve středu hřiště prosadil náš útočník
Zdeněk Krejčiřík a vstřelil náš první gól, kdy upravil skóre po první půli na 2 : 1 pro domácí tým. Druhou půli náš tým začal velkým
náporem, který byl korunován vstřelenou druhou brankou a stav
utkání tak byl 2 : 2. I nadále si naši hráči vytvářeli další příležitosti,
které nedokázali proměnit v branku a když nám v 85. min. upřel
rozhodčí penaltu po jasné ruce domácího hráče, skončilo utkání
k naší smůle nerozhodně 2 : 2. Bohužel, nevyhráli jsme, ale vezeme alespoň bod z venkovního hřiště.
V neděli dne 18. 9. 2016 jsme odehráli fotbalové utkání na
domácím hřišti proti soupeři z Břeclavi.
Zetor Pasohlávky - Sokol Břeclav "C"
2
:
2
branky: Tomek Mira, Šnepfenberg Lukáš st.
Do zápasu nastupovali hráči připraveni a odhodlaní soupeře
porazit. Ihned po hvizdu náš tým soupeře přitlačil na jeho polovinu a vytvářel si jednu gólovou příležitost za druhou. Z těch
mnoha příležitostí se nám podařilo dvě proměnit v branky a náš
tým v 15. min. již vedl 2 : 0. Nadále naši hráči soupeře přehrávali a šancí na naší straně přibývalo, ale bohužel další branku jsme
vstřelit nedokázali. K naší smůle po hrubé chybě našeho obránce dokázal soupeř pět minut před koncem prvního poločasu
snížit na 2 : 1. V druhé půli jsme soupeře opět přehrávali a naši
hráči si vypracovali nejméně tři 100 % gólové příležitosti, kdy
stáli tváří v tvář brankáři anebo před prázdnou brankou, ale opět
tyhle šance neskončily brankou. V 75. min. po nedorozumění
v naší obraně nám soupeř vstřelil druhou branku a stav byl 2 : 2.
Do konce utkání náš tým měl ještě pár příležitostí na vstřelení
branky a mohl strhnout vítězství na svou stranu, ale k naší smůle
již další gól nevstřelil a utkání skončilo nerozhodně 2 : 2. Velká
škoda.
Naše velké díky patří všem našim fanouškům, kteří nás podporují a navštěvují naše domácí utkání v tak velkém počtu
a doufáme, že jejich podpora vydrží po celu dobu soutěže.
Díky moc.
Info poskytl předseda TJ Zetor Šnepfenberg Lukáš
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Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky zve
malé i velké občany na tradiční

Lampionový průvod,
který se uskuteční

ve čtvrtek 17. listopadu 2016.
Sraz všech účastníků je v 16.30 hod. před
Obecním úřadem Pasohlávky.
Těší se pořadatelé.
Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky
srdečně zve všechny občany na

Vepřové hody,
které se budou konat v sobotu

19. listopadu 2016 od 10.00 hod.

na prostranství před kulturním domem.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční
zabíjačkové dobroty, jako jsou jitrnice, jelita,
škvarky, tlačenka, ovar, výpečky, černá
i bílá polévka a chybět nebude ani guláš.
Těší se pořadatelé.
Obec Pasohlávky všechny srdečně zve na

Vánoční jarmark a rozsvěcování
vánočního stromu,
které se uskuteční

v sobotu 3. prosince 2016 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 dětí z místní knihovny, a také
z mateřské a základní školy. A možná
přijde i Mikuláš.
Přijďte se naladit vánoční atmosférou.

POZVÁNKA NA SILVESTRA
TJ Zetor Pasohlávky zve všechny občany na silvestrovskou zábavu,

která se koná v sobotu 31. 12. 2016
v sále kulturního domu v Pasohlávkách.

K tanci a poslechu hraje kapela GEJZÍR.
Vstupné 150 Kč, v ceně vstupenky je láhev sektu (vína).
Začátek je ve 20 hodin.
K silvestrovskému veselí srdečně zvou pořadatelé.

Jubilanti listopad - prosinec
Pokorný Antonín
Krejčiříková Alžběta
Grimmová Dana
Šnepfenberg Stanislav
Tomšík Jana
Kvapilová Růžena

67 let
66 let
66 let
63 let
62 let
55 let

Vršková Božena
74 let
Zemánek Jan
66 let
Adamíková Věra
65 let
Našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenost.
Zveřejňujeme pouze ty občany, kteří
k tomu dali souhlas.

Narození
24. srpna se Leoně Noskové a Michalovi Jančíkovi narodil syn Radim.
7. října se manželům Pavlíně a Markovi Reichovým narodila dcera Zuzana.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme
a Radimka se Zuzankou vítáme mezi nás.

Sňatky
30. července uzavřeli manželství
Anežka Ferbyová a Pavel Čopf.
8. října uzavřeli manželství Ludmila
Ferbyová a Jan Kilian.
21. října uzavřeli manželství Michal
Salay a Jana Šubertová.
Novomanželům blahopřejeme.

Úmrtí
13. září zemřel náš spoluobčan pan
Benoni Sirbu.
8. října zemřel náš spoluobčan pan
František Keck.
15. října zemřel náš spoluobčan pan
Evžen Lukosz.
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
Hledáme od nového roku dva nové členy
redakční rady. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě.
Alena Slabá

Pasohlávský obecní zpravodaj - vydává Obec Pasohlávky. Pasohlávky. Periodický tisk územního samosprávního celku. Registrace u OkÚ Břeclav pod č. j.
370010592 ze dne 31. 3. 1992. Adresa administrace: OÚ Pasohlávky 691 22, tel. 519 427 710. Šéfredaktor - Alena Slabá. Cena - zdarma.
Uzávěrka každého 15. dne měsíce.

