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Pasohlávky v obrazech
Přechod mezi horkým létem a chladnějším podzimem nám každoročně zpříjemňuje tzv. „babí léto“.
Sluneční paprsky nás ještě občas zahřejí, ale listy
na stromech se už pomalu zbarvují do odstínů žluté
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a červené. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. S příchodem listopadu však už podzim převzal vládu
natrvalo, a kromě listí začaly „padat“ i typické podzimní mlhy.

Informace z obce
Z jednání
zastupitelstva obce:
Ve středu jednadvacátého října se
konalo zasedání Zastupitelstva obce
Pasohlávky. Během šestihodinového
jednání bylo prodiskutováno celkem
dvanáct bodů programu. Mezi nimi
zastupitelstvo schválilo např. změnu
č. 3 územního plánu obce Pasohlávky, návrh smlouvy o smlouvě budoucí
kupní mezi obcí a společností RiseSun Healthcare & Tourism CZ, a. s.
týkající se převodu vybudované veřejné komunikace na tzv. poloostrově do
vlastnictví obce a také odprodej částí
obecních pozemků třem občanům,
o celkové výměře 129 m2 za cenu
500 Kč/m2.
Nejdéle projednávaným se stal bod
týkající se záměru obce na prodej stavebních parcel v lokalitě Pasohlávky –
východ. Během tří hodin se rozvinula
bohatá diskuze nejen mezi zastupiteli, ale i mezi občany. Diskutovalo
se nejen o podmínkách v připravovaném záměru, ale zejména o ceně
za metr čtvereční pozemku. Nakonec
se odhlasovala cena 1 500 Kč/m2 bez
DPH s tím, že v prvním kole mohou
podávat své nabídky občané, kteří
mají nějaký vztah k obci (trvalý pobyt
nyní nebo v době svého narození, žijí
zde jejich příbuzní apod.). Nabídky se
mohly podávat od 4. do 18. listopadu 2020. Poté byla jmenována komise, která v současné době tyto nabídky
vyhodnocuje a zpracovává.
Dále starostka informovala o možnosti vybudování lokálního biocentra
Vrbiny – potok mezi lázeňským poloostrovem a lokalitou Pasohlávky –
východ. Na tuto akci může obec získat
dotaci ve výši až 90 %. Celkové náklady projektu na realizaci jsou vyčísleny na 2,95 milionů korun. Na závěr
se ještě debatovalo o směně pozemků
v kempu ATC Merkur mezi obcí a soukromými majiteli a také o vybudování
minerálního vodovodu z vrtu Pa2G.
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se
konalo další zasedání zastupitelstva. Nejdříve složil slib zastupitele
jeho nový člen Mgr. Zdeněk Kupsa,
který nahradil zesnulého pana
Aloise Urbánka. Dále byly projednány a schváleny dodatky ke smlouvám o dílo. První se týkala výstavby
místní mateřské školy, kde se vlivem víceprací způsobených okol-

nostmi během stavby, či technickou
nutností atd. celková cena zvýšila
o 1 393 445,32 Kč včetně DPH. Původní částka činila 12 055 411,67 Kč včetně DPH a na tu již obec získala dotaci
ve výši 90 %. Stejnou dotaci lze získat i na cenu dodatku, nebo alespoň
na jeho část. Další dodatek se týkal
výstavby v části Pasohlávky – východ.
V části chatová osada byly vícepráce
vyčísleny na částku 254 341,09 Kč bez
DPH, v lokalitě 32 RD to byla částka
1 282 748,07 Kč bez DPH. Zcela novou
položkou v této oblasti bylo vybudování napojení splaškové kanalizace
a vodovodu pro budoucí výstavbu parkoviště v lokalitě Za zahradami, které
stálo celkem 803 348,87 Kč bez DPH.
Všechny nutné vícepráce a okolnosti,
které je způsobily podrobně vysvětlil
Ing. arch. Jan Snášel, CSc.
Podrobné podklady zastupitelstva
jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Pasohlávkách.
Simona Jelénková

Nakládání s odpady
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v naší obci každým
rokem stoupají, a předpokládá se, že
i v budoucnu bude cena za jeho svoz
a likvidaci růst. Proto se vedení obce
rozhodlo změnit nakládání s odpady
tak, aby se snížilo množství odpadu,
za jehož svoz a skládkování musí obec
platit. Každá domácnost má možnost ovlivnit výši své platby a množství odpadu, které vyprodukuje, svým
chováním. Na vrcholku tzv. odpadové
pyramidy je ale předcházení vzniku
odpadu – například kompostováním,
nakupováním v bezobalových obchodech, ekologickým vytápěním domácnosti apod. Tohle činí systém do
budoucna udržitelným jak po ekologické, tak po ekonomické stránce.
Bohužel se v naší obci stalo nešvarem, že na tzv. „sběrných hnízdech“
nám ukládají do kontejnerů neukáznění občané odpad, který tam nepatří, i ti z řad podnikatelů, ale nejen
ti. Občas zjistíme, že nám zde vyloží
odpad i ti, co obcí např. jen projíždí.
A tak jsem se shodli na tom, že jediné
možné řešení této situace je, že veřejné kontejnery z obce odstraníme. Je
tedy potřeba, aby měla každá domácnost své vlastní nádoby na odpad –
popelnici na směs, papír a plast.
Zbývající tříděný odpad pak mohou

občané odnést na sběrný dvůr, který je
v obci otevřen 3x týdně, vždy ve středu a pátek od 15–18 hodin a v sobotu
od 9–12 hodin. Obecní kontejnery pak
budou soustředěny pouze do jednoho
místa v obci, a to v oploceném areálu údržby obce, kde v pracovní době
budou moci občané donést odpad do
kontejnerů na tříděný odpad, jako je
sklo, plechovky apod. Zkrátka to, co
nevytřídím doma, donesu do areálu
obce nebo na sběrný dvůr.
Počítáme s tím, že během ledna –
února se celý systém připraví. Na vás,
občanech, je nyní to, abyste si během
této doby pořídili potřebné nádoby.
Většina domácností v naší obci už
je beztak má, a tak je potřeba, aby si
je pořídily i ty ostatní. Obec by tímto chtěla vyjít vstříc těm, kteří tyto
nádoby nemají, a to tak, že by je pro
občany hromadně nakoupila, což by
v určitém množství mohlo být cenově
výhodnější. Navíc bychom je nechali
dovést, takže by to pro ty z vás, koho
se to týká, bylo celé mnohem jednodušší. Z tohoto důvodu je potřeba se
nahlásit na obci, kdo z vás by o tuto
službu měl zájem, a v jakém počtu.
Nabídka se týká i těch, kdo uvažujete
o výměně starých popelnic. Je potřeba mít ovšem na mysli, že do plastových popelnic nepatří horký popel
z kamen. Uvažujeme o tom, že pořídíme nádoby o objemu 240 l. Manipulace s touto nádobou je totiž finančně
stejně nákladná jako s popelnicí 110120 l, což je malá plastová nebo plechová popelnice.
Co se týká podnikajících osob, pro
ty je povinnost sjednat si likvidaci
odpadu z podnikatelské činnosti přímo s odpadovou společností STKO
Mikulov. Jejich odpad totiž nepatří do
popelnic z domácností, ten je potřeba
evidovat samostatně. Obec Pasohlávky, jako společník STKO Mikulov, si
v průběhu roku 2021 ověří, jestli podnikatelé svou povinnost plní.
Slibujeme si od toho, že takto zavedený systém bude fungovat, a především bude spravedlivější. Celou
problematikou odpadového hospodářství se v průběhu letošního roku
podrobně zabýval také finanční výbor,
který dal k uvedenému postupu podnět k řešení.
Doufám, že v budoucnu tuto změnu vyhodnotíme kladně.
Martina Dominová,
starostka
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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Nyní je tu čas
adventu, čas určený k zamyšlení
a vzpomínkám. Měli bychom se zastavit, zamyslet se a věnovat co nejvíce
svého času svým blízkým a přátelům.
Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním. Je to hluboký osobní postoj,
který žije a neustále se mění s ohledem na naše myšlení, činy a životní
zkušenosti. Proto bychom si měli uvědomit, jak se chováme vůči ostatním,
jak velkou oporou jsme pro naše blízké a přátele.
Duch letošních blížících se vánočních svátků je však nepopsatelně
poznamenán pandemií covid-19,
která v tomto roce zasáhla téměř celý
svět. Zasáhla nás všechny natolik, že
jsme téměř ze dne na den změnili
své zvyklosti, a to ve všech oblastech
našeho života. Zvláště v této době je to
o to složitější, byli jsme zvyklí potkávat
se při různých příležitostech, k nimž
patřilo naše každoroční rozsvěcování
vánočního stromečku. K tomu přá-

telské setkání na jarmarku, kde jsme
si u „kelímku“ s punčem nebo svařákem za doprovodu vánočních koled
mohli povykládat a pozdravit se s lidmi, s kterými se běžně nepotkáváme.
Shlédnout vystoupení našich dětí
z mateřské školky a dětí ze základní
školy pod záštitou místní knihovny.
Právě toto je pravá podstata a kouzlo
Vánoc, které s sebou tato doba přináší.
Atmosféru Vánoc cítíme asi všichni, když se za světel svíček každý rok
sejdeme u vánočního stromečku. Ale
Vánoce nejsou pouze nazdobený stromeček obložený spoustou dárků. Je
to ten nejkrásnější a nejočekávanější
čas roku, kdy se všichni snažíme, abychom si tyto krátké chvíle zpříjemnili co nejvíce, abychom měli potom
během roku na co vzpomínat. Mnozí
z nás se těší na krásné chvíle strávené
v kruhu nejbližších, a přitom se snažíme nezapomenout na své blízké,
přátele a známé, aby v tomto krásném
čase nebyl nikdo sám.
Vánoce jsou pro nás tou krátkou
zastávkou v urychleném světě. Přijímáme je jako zaslouženou odměnu za
dobře vykonanou práci. Každý z nás se

na ně těší a snaží se, aby během těchto
pár dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme naše domovy, pečeme vánoční
cukroví nebo jiné dobroty a v neposlední řadě chystáme i vánoční stromeček. Snažíme se setkat se všemi
blízkými nebo se věnovat víc naší
rodině. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce a opět, my lidé, máme
k sobě o něco blíž.
Milí spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám i já nejen svým jménem,
ale i jménem celého kolektivu obecního úřadu, popřála krásné, štědré
a lásky plné vánoční svátky v kruhu
Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromečkem
našli to, co si přáli, aby svojí radostí a úsměvem obdarovali své rodiče.
A do přicházejícího nového roku 2021
Vám z celého srdce přeji hodně štěstí, zvláště pak zdraví, lásky a životního
optimismu. Ať je nový rok rokem plný
radostných chvil a splněných přání,
ale především, ať je lepší a veselejší
než ten právě končící.
Martina Dominová,
starostka

❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅
PF 2021
Vážení čtenáři, přejeme vám krásné prožití celého adventního období, spokojené
a klidné Vánoce, mnoho dárků pod stromečkem a zejména pevné zdraví, kterého v této
době potřebujeme v hojné míře. Věřme, že v roce 2021 se každodenní život nás všech
vrátí do starých kolejí a my se opět budeme setkávat u tradičních i netradičních akcích
v naší obci. Děkujeme za vaši přízeň.
Redakční rada

❅❆❅❆❅❆❅❆
UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že Obecní
úřad Pasohlávky bude pro veřejnost
uzavřen ve dnech 22. prosince 2020
do 3. ledna 2021. Provoz bude obno‑
ven od pondělí 4. ledna 2021.
Upozorňujeme občany, aby v zim‑
ních měsících neparkovali na chod‑
nících a místních komunikacích, a to
z důvodu jejich údržby (odhrnutí sně‑
hu, případně posyp při náledí).
Děkujeme za pochopení.
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Rozloučení...
V pátek šestého listopadu 2020 nečekaně zemřel pan Alois Urbánek, a to
ve věku 66 let. Tato zpráva jistě zasáhla
a šokovala většinu obyvatel naší obce.
A jelikož současná vládní opatření
umožnila rozloučení pouze v rodinném
kruhu, pojďme si tuto osobnost, jež se
nesmazatelně zapsala do historie obce
Pasohlávky, připomenout alespoň prostřednictvím našeho zpravodaje.
Pan Urbánek se do naší obce přistěhoval v roce 1978. V komunální politice
obce působil s přestávkami více než třicet let. Poslancem do Místního národního výboru byl zvolen již v roce 1986. Ve
volebním období 1990 – 1994 působil
na obecním úřadě jako místostarosta
a v následujících dvou obdobích jako
starosta (do roku 2002). V dalších letech
pro obec s přestávkami pracoval jako
zastupitel a člen nejrůznějších komisí,
a to až do současnosti.
V době jeho starostování došlo
k několika významným událostem, jež
úzce souvisejí i se současnou podobou
obce. Byla vybudována stávající zděná
zastávka v parku u kostela, také se udělaly
chodníky podél hlavní silnice ve směru
na Brod nad Dyjí a během několika let
byl do majetku obce převeden kemp
ATC Merkur. Co se týče cestovního ruchu
v naší obci, ten doznal největšího rozvoje právě koncem 90. let. V obci vzniklo
Turistické informační centrum a celá
naše rekreační oblast byla pravidelně
prezentována i na veletrzích cestovního
ruchu, a to i těch mezinárodních.
Významnou se ale stala především
jeho práce s místní mládeží. Už v roce
1985 spolutrénoval žákovský oddíl v kopané, ale největších úspěchů dosáhl s kroužkem mladých hasičů, které vedl od 80.
let až do roku 2005. Během této doby se
v kroužku vystřídalo několik ročníků
pasohlávské mládeže, jež naši obec
dokázaly úspěšně reprezentovat i v krajské konkurenci.
Pan Alois Urbánek nebyl znám pouze
mezi svými spoluobčany nebo politickými kolegy, ale i mezi širokou veřejností,
a to zejména jako sběratel Ladových
pohlednic. Jeho úctyhodná sbírka, která
čítá téměř tři tisíce kusů, mu vysloužila
zápis do České knihy rekordů. V jeho
sbírce se nacházejí i takové poklady, které
kromě jeho vlastní už jen Ladův vnuk.
Věnujme tedy tichou vzpomínkou
památce člověka, který zanechal hlubokou stopu ve všech, kteří ho znali…
Simona Jelénková
šéfredaktorka
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Z historie naší obce
Podzim bývá každé čtyři roky ve
znamení komunálních voleb. Ty se nás
sice budou týkat zase až za dva roky,
v roce 2022, ale pojďme zjistit, jaká byla
situace ve vedení naší obce po skončení druhé světové války. Vše vyčteme ze
zápisků pana Václava Mikuláška, který
v letech 1950 – 1964 sepsal Pamětní
knihu obce Pasohlávky.
Zápis z knihy (bez gramatických
úprav a dalších zásahů):
… „Česká samospráva:
14. května 1945 přijela do Paso‑
hlávek skupina podzemního hnutí
Dr. Hybeše, pobočka 8, v počtu 4 osob,
by udržovali pořádek a postarali se
o provedení odklizovacích prací. Obec
byla ještě z obou stran zabarikována,
trosky zničených domů uzavírali ulice
a mrtvoly obou armád ležely nepohřbe‑
ny v polích. Velitel vedené skupiny byl
Paulík František z Mělčan okr. Židlo‑
chovice. Tento později po 14 denní zku‑
šební době jmenován byl komisařem
v Pasohlávkách od 18. června 1945.
Komisař:
Vedl jako komisař obecní samo‑
správu do 1. října 1945, kdy nastou‑
pil vojenskou službu. Neměl však jen
obecní samosprávu, ale též jeho úko‑
lem bylo uvésti do chodu veškeré polní
práce. (…) Od 1. října do konce led‑
na 1946 byl komisařem Paulík Oldřich
též z Mělčan bratr předešlého. (…)
Správní komise:
Koncem ledna 1946 převzala sprá‑
vu obce takzvaná správní komise jejiž
předsedou byl Kachlíř Jan. Správní
komise byla ze dvou politických stran,

které se již v obci ustavily. Komunis‑
tická strana československa měla v ní
4 členy a strana národní socialistická
3 členy. Během zimního počasí odstra‑
něny trosky domů jež hrozily sesutím,
ku kterýmžto pracím použito jako pra‑
covních sil zdejších Němců a dána jim
tak možnost výdělku.
M.N.V.:
Po volbách v dubnu 1946 ustavil
se zde Místní národní výbor 18 člen‑
ský dle výsledku dosažených hlasů
při těchto volbách a to: komunistic‑
ká strana československa 12 členů,
národní socialistická 3 členy, lidová 2
členy a sociální demokratická 1 člena.
Poslední dvě strany neměli ve správní
komisi dříve zastoupení neb se tohoto
nedožadovaly až po volbách, když při
nich ustavily se a pro tyto strany hlasy
byly odevzdané.
Prvním předsedou M.N.V. zvolen
byl pan Mánek Alois, který tento úřad
zastával 1 rok. Snažil se, by výstavba
Pasohlávek započala, zařízen místní
rozhlas. Po jeho rezignaci byl zvolen
pan Vlach Vincenc, který pokračoval
v úsilí znovuvybudování obce a za
něho i započato se stavbou 10 nových
zemědělských usedlostí mimo různých
dřívějších oprav dříve udělaných. Pro
nemoc vystřídán byl když nemohl úřad
tento zastávat a předsedou byl zvolen
pan Vičar Josef, ředitel národní školy,
který od 1. února 1949 v tomto úřadě je
na svém místě dosud, k úplné spokoje‑
nosti všech občanů. Řídí obec pevnou
rukou a požívá důvěry u nadřízených
úřadů.

Likvidace stran:
Po únorových událostech strany
národně socialistická a lidová v obci
likvidovaly a strana sociální demo‑
kracie byla usnesením Ústředí byla
sloučena se stranou Komunistickou.
Likvidace i sloučení neměla u členstva
těchto stran ani v obci žádnou rušivou
odezvu a vše hladce přešlo k dalšímu
vývinu a přispělo jistě k tomu, že ve
volbách v květnu 1948 naše obec dle
zjištění volební komise a protokolu
o volbě této odevzdala všechny hlasy
pro kandidátku národní fronty a tím
zařazena byla do počtu vlasteneckých
obci.
Místní akční výbor:
Vedle M.N.V. utvořil se po únoro‑
vých událostech 1948 místní akční
výbor s předsedou Antonínem Nohe‑
lem, později vystřídán byl tento Mina‑
říkem Jaroslavem který v r. 1949 pro
velké zaneprázdnění když určen byl
za předsedu tvořícího se jednotného
zemědělského družstva (J.Z.D.), které
vyžadovalo jeho všechen volný čas pře‑
dal řízení M.N.V. a zvolen zaň Urbá‑
nek Matěj.
Na návrh nejsilnější strany masové
složky (svazu přátel S.S.S.R.) přetvo‑
řen v březnu 1950 místní akční výbor
a předsedou tohoto je Urbánek Josef.
Žádný z těchto akčních výboru
nemusil užiti své pravomoci proti zdej‑
ším občanům a jejich činnost je věno‑
vána vyřizování příkazu nadřízených
složek.“…
Simona Jelénková

Místní knihovna
Jak koronavir ovlivnil
naší knihovnu
12. březen 2020 se zapíše do historie
našeho státu jako událost, která nemá
v naší historii obdoby. V tento den vyhlásila Vláda ČR z důvodu pandemie koronaviru nouzový stav pro celé území
našeho státu. Dalo by se říct, že se zastavil čas. Zasáhlo nás něco, co není hmatatelné, co je neviditelné, ale žije to s námi
a ovlivňuje to naše životy. Toto nařízení
ovlivnilo i činnost knihoven. Všechny
knihovny byly uzavřeny a také byly zrušeny všechny kulturní akce až do odvolání.
Každá pracovnice knihovny v takové
situaci musela začít přemýšlet, jak se
i za těchto nových okolností přiblížit
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čtenářům a udržet s nimi kontakt. Ta
naše zveřejnila telefonní číslo na knihovnu, které mělo být pojítkem mezi čtenáři
a knihovnicí. Domlouvali se termíny
i časy na výběr nových knih a vrácení
těch zapůjčených. Čtenářům, kteří si
knihy nemohli přijít vybrat, zařídila
paní knihovnice donášku do domu.
Od pondělí 27. dubna 2020 se začaly
knihovny znovu otevírat, ale za dodržení
přísných hygienických opatření. Čtenáři
sem vstupovali po jednom, ústa i nos
měli zakryty rouškou a nebyla opomenuta ani dezinfekce rukou. Také knihy
podléhaly karanténě. I když jejich půjčování nebylo standartní a musela se
dodržovat hygienická opatření, všichni
jsme byli přesvědčení, že je vše překonáno a bude to jen lepší. Opak byl pravdou.

V pondělí 5. října 2020 byl opět
vyhlášen nouzový stav na celém území ČR. Důvodem k jeho vyhlášení bylo
zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru. Knihovny
byly opět pro čtenáře uzavřeny, ale
půjčování knih mohlo pokračovat
díky nastavenému systému z první
vlny pandemie.
Akce knihovny, které byly v roce
2020 naplánovány:
Uskutečněné akce:
• Taneční vystoupení žáků školní družiny na Mysliveckém plese – leden
• Dětský karneval – únor
Neuskutečněné akce:
• Březen měsíc čtenářů
• Vítání jara

• Velikonoční zdobení
• Výtvarná tvoření
• Akce pro prvňáčky „Už umím číst, už
umím psát“. I když akce nemohla proběhnout, paní učitelka ve škole předala žákům první třídy knihy a dárečky.
Děti se zapsaly do pamětní knihy.
• Týden knihoven v měsíci říjnu
• Průvod svatého Martina
• Vystoupení dětí na setkání seniorů
• Vystoupení dětí s vánoční pohádkou
při „Rozsvěcování vánočního stromu“
• Posezení s občany nad kronikou obce
Na závěr bych touto cestou ráda
poděkovala Obci Pasohlávky za finanční podporu, díky které může knihovna
uskutečnit kulturní akce pro naše občany
a také může každoročně nakoupit

spoustu nových knižních titulů, jak
pro dospělé, tak i pro malé čtenáře.
Tento článek bych ráda zakončila
krásným citátem:
Každý má svou knihu a v ní spoustu
stran,
stačí ji jen otevřít a vstoupit do těch
bran.
Máš‑li v sobě smutek, temno a žal,
obrať stránku a žij dál.
Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí v novém roce přejeme
všem našim čtenářům a také občanům naší obce.
Knihovnice Alena Kratochvílová
a skřítek Knihovníček

Ze společenského života
Krajské volby
Ve dnech druhého a třetího října roku 2020 se v naší zemi
uskutečnily volby do krajských zastupitelstev České republiky. V mnoha městech byly spojeny i se senátními. To však
nebyl případ naší obce.
Jak už jsme v tomto roce celkem zvyklí, i tady se to neobešlo
bez koronavirových opatření. Bylo nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy, dezinfikování rukou a nasazenou roušku, či
jiné zakrytí obličeje. Ušetřena nebyla ani šestičlenná komise.
Ta musela celou dobu sedět nejen v rouškách, ale i v rukavicích.
Možná i kvůli těmto opatřením byla volební účast jen 28,81 %.

Rok ve znamení koronaviru

Výsledky voleb v naší obci:
Pořadí Název strany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Procenta

ANO 2011
Moravané
Česká pirátská strana
KDU – ČSL
ODS s podpor. Svobodných a SOM
Komunistická str. Čech a Moravy
Starostové pro Jižní Moravu
Česká str. sociálně demokratická
Svoboda a př. demokracie
Trikolóra hnutí občanů

První volič:
Poslední volič:
Nejmladší volič:
Nejstarší volič:

26,90 %
17,54 %
11,11 %
10,53 %
9,94 %
6,43 %
5,85 %
4,68 %
2,92 %
1,75 %

Procenta
v roce 2016
15,78 %
25,78 %
11,57 %
11,57 %
12,63 %
-

Anna Wächterová
Eva Šnepfenbergová, Darina Sýkorová
Filip Ferby
Vlastimil Binder

Novým hejtmanem jihomoravského kraje byl 11. listopadu
2020 zvolen lidovec Jan Grolich, který na tomto postu vystřídal
Bohumila Šimka (ANO). Vedení kraje se velmi úzce dotýká
i naší malé obce, a to hlavně v souvislosti se společností
Thermal Pasohlávky, a. s., v níž je dosud obec akciovým
vlastníkem společně s jihomoravským krajem.
Simona Jelénková

Letošní rok s nulou na konci se nesl v duchu jediného
tématu – celosvětová koronavirová pandemie. Vše začalo
v Číně ještě před koncem loňského roku. Následně se virus
začal šířit po celé Evropě a v březnu už jsme jeho dopady
pocítili i v naší malé republice, a to když byl poprvé vyhlášen nouzový stav. Od května se situace začala zlepšovat
a došlo i k uvolňování pravidel a zákazů. Ty se však brzy vrátily se začátkem nového školního roku a tento stav prakticky
trvá až do současnosti. Nikdo neví, co bude následovat další
měsíc, či dokonce další týden.
O tom, jak konkrétně pandemie změnila a ovlivnila život
každého člověka asi není nutné vůbec psát. Její dopady
jsme pocítili všichni, ať už v podobě zavřených služeb, omezené provozní doby úřadů a obchodů, nošení roušek apod.
Pojďme si spíše připomenout, jak koronavir ovlivnil obecní
společenský život v Pasohlávkách.
Během roku jsou v obci plánovány a pořádány nejrůznější
společenské akce. Na začátku letošního roku se povedlo
uskutečnit Myslivecký ples, Tradiční masopust a Dětský
karneval. Pak už byl počet účastníků omezen a další plánované akce byly zrušeny, mezi nimi např. akce knihovny
(Vynášení Morany nebo Velikonoční zdobení) a tolik oblíbená
Tradiční výstava vín. Už před prázdninami bylo avizováno, že
ani tradiční krojované hody se konat nebudou, byly však
částečně nahrazeny Hodovou zábavou.
Troufám si říct, že všichni občané s napětím čekali na podzimní akce, jestli se alespoň ty uskuteční. pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7
Jasno bylo hned po letních prázdninách, kdy do celé republiky dorazila
druhá vlna pandemie a vláda začala
v opatřeních a zákazech zase přitvrzovat. A tak bylo brzy jasné, že se ani dalších oblíbených akcí letos nedočkáme.
Na další rok tak byly přeloženy
např. Babské hody, Vepřové hody
i Lampionový průvod.

Ač roven Bohu,
připodobnil se k nám
Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
přijměte můj příspěvek do zpravodaje
k adventu a k Vánocům 2020.
Víme, že Vánoce jsou oslavou prvního příchodu Ježíše Krista na náš svět
o Vánocích prvních, asi roku 6 př. n. l.,
do Betléma v zemi Judeji, v dnešním
státě Izrael. Víme také, že byl dán
Bohem jako dar nazaretské dívce Mirjam
(Marii), která jej počala bez obejmutí
se s mužem a oba, matka i Syn Boží,
byli svěřeni do péče nazaretského tesaře
Josefa. Rozjímáním o životě Pána Ježíše,
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Také vánoční jarmark byl letos zcela
zrušen, stejně jako společné rozsvěcování stromečku, u kterého se každoročně sejde skoro celá vesnice. Letošní
stromeček byl ozdoben v parku u kostela, tedy v podstatě uprostřed vsi.
Nazdoben byl v pondělí třiadvacátého
listopadu a poprvé byl rozsvícen
v pátek sedmadvacátého listopadu.

Radost snad bude dělat nejen dětem
minimálně až do lednových Tří králů.
Věřme, že i druhá vlna pandemie
bude brzy překonána, život nás všech
se vrátí zpět do „starých kolejí“ a rok
s jedničkou na konci bude značit mnohem lepší začátek než ten rok minulý.

a především o jeho smrti a zmrtvýchvstání, dospěli jeho žáci – apoštolové
a s nimi i všichni křesťané k přesvědčení, že Ježíš Kristus je Božím darem
celému lidstvu.
Moravský básník Jan Zahradníček,
rodák z Mastníku u Třebíče, nazval
život Ježíše Krista „cestou křížovou od
Vánoc do Velikonoc“. Tím vyznal svoji
víru, že Pán Ježíš se svým životem
i smrtí připodobnil každému z nás,
zakoušel radosti i bolesti.
Ježíš prožíval – okoušel zlo už před
narozením, když jeho Matka a pěstoun
Josef v Betlémě, po sčítání lidu, marně
hledali nocleh a museli se uchýlit do
opuštěného chléva. Tím se Boží Syn
připodobnil všem chudým a bezdomovcům. Již jako dítě byl Ježíš pronásledován králem Judeje Herodem,
zvaným Veliký a museli s ním utíkat do
Egypta. Tím Ježíš, bůh v lidském těle,
okoušel úděl vyhnanců (exulantů),
které z domova i z vlasti vyhnala nenávist mocných vládců nebo válka. Po
návratu z Egypta, z vyhnanství, nemohla
tato Svatá Rodina žít v Betlémě v blízkosti domu (chrámu) Hospodinova
v Jeruzalémě. Opět z obav před mocnými – před synem Heroda Velikého
Archelanem, vládce Judeje – se museli
usadit v místě se špatnou pověstí,
v Nazaretě, odkud, podle mínění i zkušeností lidí, nepochází nic dobrého.

Zde žil Syn Boží nejdelší úsek svého
života. Zde žil v lidské rodině, dal příklad poslušnosti dítěte, hodného syna
rodičů i poctivého a pracovitého dělníka
v dílně tesaře Josefa. Tím zlepšil pověst
Nazareta, že odtud pochází slavný učitel
a divotvůrce.
Jako Učitel pravé lásky k Bohu
a k bližnímu, neužil příliš svého nového
domova v Kafarnaum. Stále na cestách,
aby byl blízko lidem, byl jako ten, kdo
„nemá kam složit hlavu“. Okoušel
pozemské touhy svých žáků – učedníků
(spor o to, kdo z nich je největší…)
i nepochopení pro svou cestu kříže,
oběti vlastního života za lidstvo.
Pýchou a nenávistí tehdejších kněží
a učitelů Zákona byl dohnán na smrt
ukřižováním.
Není divu, že jeho znakem je kříž.
To chápou tvůrcové betlémů v Ústí nad
Orlicí a v okolí a malého Ježíše v jeslích
znázorňují ležícího, ne na měkkém
seně, ale na tvrdém kříži. Tím vyjadřují
svoji víru, že k poslání tohoto Dítěte
patří smrt na kříži jako oběť za lidstvo –
ze překonání zla odpuštěním hříchů.
Římský legionář v Británii, Konstantin,
zvaný Veliký, když měl vojensky obhájit
volbu sebe za císaře římského a obával
se střetnutí se svým odpůrcem (sokem)
Maxenciem, uviděl ve snu zářící kříž
s nápisem IN HOC SIGNO VINCES
„V tomto znamení zvítězíš“. Věděl, že

Simona Jelénková

kříž je pro Římany znamením hanby
a ponížení, ale pro křesťany je znamením Krista Ježíše, Vítěze nad zlem
nelásky i nad smrtí. Konstantin přijal
tento sen jako zjevení Boha křesťanům
a dal na prapory svého vojska našít kříže. Když v boji zvítězil, uvěřil v Boha
křesťanů a opustil své bohy pohanské.
Zvláštním rozhodnutím, zvaným edikt
milánský, dal r. 313 křesťanům svobodu
ve vyznávání víry.
Pan Ježíš, když předpovídá závěr
dějin lidstva a konec času oznamuje,
že znovu k nám přijde na Zem, že při-

jde ve slávě s anděly a svatými lidmi.
Přijde, aby zhodnotil (soudil) život
každého z nás, aby odměnil spravedlivé
a potrestal provinilé. Protože viníky –
hříšníky jsme každý, nabízí smíření
a odpuštění těm, kdo viny přiznají
a litují. Ježíš také oznámil, že znamením jeho příchodu bude zářící kříž na
nebi (obloze).
Vážení bratři a sestry. Je pro nás dobré
vědět o kříži, znamení Krista Ježíše,
našeho Spasitele – Zachránce. Pěstujme přátelství s Pánem Ježíšem, nejen
o Vánocích, ale po celý nový rok 2021.

Vážení bratři a sestry, chci i vám
předat „něco z Boha“. Proto vás zvu na
hlavní vánoční bohoslužbu –
„půlnoční“ mši svatou o Štědrém večeru
24. prosince L. P. 2020 v kostele
v Pasohlávkách ve 20.00 hod.
Ve dnech 25. a 26. prosince a v neděli
27. prosince budou v Pasohlávkách
mše svaté vždy v 11.00 hod.

Tradiční české Vánoce – jak to bylo dřív?
Když se řeknou Vánoce, většina z nás
si vybaví své blízké, vánoční cukroví,
stromeček a dárky. S Vánocemi jsou
spojené i určitě rituály a tradice a většinou má každá rodina ty svoje. Většina
z nich pochází z dob dávno minulých.
Tradiční české Vánoce položily základ
těm nynějším, jak je známe dnes.
V mnohém se však podstatně lišily.
Dříve každá hospodyně připravovala
štědrovečerní večeři už od časného
rána. K jídlu se tradičně podával
hrách, kuba z krup a česneku, čočka
nebo rybí polévka. Celá rodina dodržovala celodenní půst, protože chtěli
vidět zlaté prasátko. Když hospodyňka

vše uvařila a připravila, věnovala se
dětem, zatímco muž obstarával a zdobil
vánoční stromeček. Jakmile na obloze
zasvitla první hvězda, zapálila se svíčka
a rodina mohla usednout ke štědrovečerní večeři.
Stůl byl slavnostně prostřen. Do
jednoho rohu se pokládal pecen chleba,
aby rodině celý následující rok nechybělo jídlo. V druhém rohu byly peníze,
které měly v dalším roce zajistit jejich
dostatek. Ve třetím rohu byla umístěna
slaměná miska s plody, které se během
roku sklidily na poli. Tato miska měla
zajistit dobrou úrodu i v následujícím
roce. Do čtvrtého rohu se umístila miska

na zbytky jídla, které se daly slepicím
a dalšímu dobytku. Celý stůl pak byl
olemován řetězem, který symbolizoval
soudržnost rodiny, ale také ochranu
ovcí před vlky a statku před zloději.
Jedna lidová pověra říká, že před
slavnostní večeří nahlížela do stavení
smrt a když uviděla prostřený stůl pro
lichý počet míst, měla se v dalším roce
do domu pro někoho vrátit. Proto vždy
hospodyně prostírala o jedno místo
navíc, třeba pro náhodného kolemjdoucího. Od stolu se nesměl nikdo
zvednout dříve, než všichni dojedli.
Podle pověry by se rodina o příštích
Vánocích nesešla celá. dokončení na str. 10
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Společenská kronika
Jubilanti říjen
Jaroslav Grimm
Zdeňka Kadlíčková
Miroslav Sedlák
Marie Fajmonová
Zdeňka Zemánková

73 let
73 let
67 let
67 let
66 let

Jubilanti listopad

Co se týče samotné večeře, i tady
mělo každé jídlo svou symboliku.
Hrách na talíři měl udržovat rodinu
pohromadě, rybí polévka zas měla
zajistit celé rodině dostatek sil. Čočka
do stavení přinášela peníze a kuba
životní radost, klid a pohodu. Zbytky
od večeře se rozdělily mezi dobytek.
Ten prý v tuto sváteční noc dokonce
mluvil lidskou řečí. Část zbytků se
také dala studni, aby v ní i nadále byla
čistá voda a další stromům v sadě, aby
i nadále byla bohatá úroda.
K současným Vánocům neodmyslitelně patří i cukroví, které má své kořeny
už v 16. století. Úplně první vánoční
pochoutkou byla tzv. „húska“, předchůdkyně dnešní vánočky. Zajímavostí
je, že kdysi mohli péct tuto vánočku
pouze pekaři a teprve až v 18. století
dostaly povolení i hospodyně, aby ji
mohly péct doma. Copy ve vánočce
symbolizují provaz, kterým si naši předkové chtěli k sobě přitáhnout slunce.
Mezi nejoblíbenější cukroví patřily
karamelky a medové perníčky se sušeným ovocem, jejichž obliba trvá prakticky dodnes. Hospodyňky vždy připravily
alespoň dvanáct druhů cukroví, podle
dvanácti měsíců v roce. Hlavním důvodem pro pečení vánočního cukroví
nebylo mlsání, ale ochrana rodiny
a celého stavení před temnými silami.
Cukrovinky se pekly nejčastěji ve tvarech
nejrůznějších zvířat a zavěšovaly se na
domy, ovocné stromy a chlévy. Popíjela
se k nim káva, čaj nebo pálenka.
Dalším neopomenutelným symbolem je vánoční stromeček. K němu se

váže příběh o Kolumbánovi z Luxeuil.
Ten se narodil v 6. století v Irsku a jako
misionář se dostal až do Burgundska
a do Bretaně. Tady chtěl pohanům
přiblížit legendu o narození Krista.
Proto ozdobil jehličnan zapálenými
pochodněmi ve tvaru kříže a poté obyvatelům kázal o tom, jak se narodil
Ježíšek. Kázání ke stromečku přivedlo
zástupy lidí a od té doby byl strom všemi
uctíván a zdoben každý zimní slunovrat.
Nejčastěji se zdobil svíčkami, sušeným
ovocem, ořechy a řetězem. Rodina se
u něj modlila a zpívala vánoční koledy.
Také se pod něj později nadělovaly
dárky, které se rozbalovaly poté, co na
nebi vyšla první hvězda. Ta symbolizuje
tu betlémskou, která ne nebi svítila ve
chvíli, kdy se narodil Ježíšek.
Vánoce v sobě ukrývají i nejrůznější
zvyky, rituály a tradice. Některé jsou
dnes již zapomenuty, jiné jsou dodržovány dodnes. K těm nejznámějším
patří rozkrojení jablíčka (hvězdička
značí zdraví, křížek úmrtí), pouštění
skořápek po vodě (ukazují, kdo v následujícím roce odjede na dlouhé cesty)
nebo lití olova, díky kterému lze hádat
budoucnost.
Doufejme tedy, že naše budoucnost
v sobě ukrývá jen to dobré a nám všem
se bude jen a jen dařit. Ať už jsou tedy
vánoční zvyky ve vaší rodině jakékoli,
užijte si jich ve zdraví a rodinné pohodě.
Miroslava Mikulášková
(Zdroj: www.zapnimozek.cz: Monika
Navrátilová – Jak se dříve slavily české
Vánoce)

Antonín Pokorný
Alžběta Krejčiříková
Dana Grimmová
Františka Petrová
Jana Tomšík
Jan Mrkvica
Martina Dominová

Jubilanti prosinec
Božena Vršková
Emilia Osiková
Jan Krejčiřík
Věra Krejčiříková
Ján Bezek
Jan Zemánek
Věra Adamíková
Růžena Třísková
Zdeněk Nečas
Jaromír Strouhal

78 let
77 let
77 let
73 let
78 let
70 let
69 let
66 let
65 let
61 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří
svým podpisem vyslovili souhlas se
zveřejněním. Kdo z jubilantů násle‑
dujících měsíců má zájem o zveřej‑
nění ve společenské kronice zpra‑
vodaje, může se podepsat na OÚ.
Děkujeme za pochopení.

Narození:
Dne 19. listopadu 2020 se manželům
Rostislavovi a Michaele Dubšovým
narodila dcera Eliška.
Rodičům i prarodičům
blahopřejeme.

Úmrtí:
Dne 22. září 2020 zemřela
paní Jarmila Houbová.
Dne 29. října 2020 zemřel
pan Josef Zedníček.
Dne 6. listopadu 2020 zemřel
pan Alois Urbánek.
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
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71 let
70 let
70 let
67 let
66 let
60 let
50 let

