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Pasohlávky v obrazech
Ačkoli astronomická zima ještě skutečně nezačala, prosinec je v plném proudu. Teploty nad
nulou se střídají s těmi mrazivými, ale sněhové
pokrývky jsme se stále ještě nedočkali. První sněhové vločky letošní zimu spadly v sobotu 30. lis-

topadu, ale skutečná sněhová vrstva napadla až
v pondělí 2. prosince. Během pár hodin však zase
zmizela. Doufejme, že další sněhové vločky spadnou do Vánoc a vydrží zde i několik dní.

Informace z obce
VÝZVA
Informujeme občany o možnosti zakoupení stolního
kalendáře pro rok 2020 s tématikou naší obce, který bude
k dostání na Obecním úřadě v Pasohlávkách za cenu
50 Kč za kus.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad
Pasohlávky bude pro veřejnost uzavřen
ve dnech od 20. prosince 2019
do 3. ledna 2020.
Provoz bude obnoven
od pondělí 6. ledna 2020.
Upozorňujeme občany, aby v zimních měsících neparkovali na chodnících a místních komunikacích, a to
z důvodu jejich údržby (odhrnutí sněhu, případně posyp
při náledí). Ze stejného důvodu vyzýváme občany, aby
provedli ořez větví, které zasahují do vozovky a brání tak i
popelářským vozům ve vyvážení odpadu.
Děkujeme za pochopení.

Vážení čtenáři, přejeme vám krásné prožití celého
adventního období, spokojené a klidné Vánoce, mnoho
dárků pod stromečkem a splnění všech přání. Děkujeme
za vaši přízeň.
Redakční rada

Ze společenského života
ZÁBAVA V KAŽDÉM
VĚKU
Rok se s rokem sešel a Obecní úřad
v Pasohlávkách opět pořádal posezení pro naše nejstarší občany. Letos se
konalo v pátek dvaadvacátého listopadu od 16.00 hod. Pozvání přijalo téměř
sedmdesát našich občanů, kteří jsou
už v důchodu.
Pro všechny byl připraven bohatý
kulturní program. Nejdříve se představily děti, jež s paní knihovnicí zahráli
Andělskou pohádku. Paní Kratochvílová by touto cestou chtěla poděkovat místním Babenkám, které dětem
nakoupily část kostýmů (svatozář a
křídla) a pomohly tak docílit lepšího
dojmu z celého představení. Vstoupily také děti z místní družiny, které pod
taktovkou paní Žaludkové předvedly
„kloboučkový“ tanec, který sklidil také
velký úspěch. Program pak doplnily
i mažoretky z Pohořelic, které se také
přijely pochlubit svým umem. Nejočekávanější číslo večera však bylo
vystoupení místních Babenek, které se představily se svým programem
z Babských hodů. Ovace a potlesk byly
Z P R AVO DA J str. 2

Z P R AVO DA J str. 3

ZABÍJAČKOVÉ
SPECIALITY BYLY
OPĚT V NABÍDCE

V sobotu 23. listopadu 2019 se
uskutečnil již pátý ročník Vepřových
hodů, který pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Pasohlávky. Na prostranství
před kulturním domem se již od desíti
hodin začali scházet lidé, kteří si chtěli
pochutnat na typických zabíjačkových
výrobcích. V nabídce nemohly chybět
jitrnice, jelita, škvarky, sádlo nebo tlačenka. Přímo na místě se lidé mohli
zahřát teplou polívkou, gulášem nebo
vepřovými výpečky. Nechyběli ani teplé nápoje, pro dospělé byl připraven
svařák, pro děti dětský punč.
Starosta SDH, Jaroslav Mandák
hodnotí celou akci kladně a děkuji všem návštěvníkům, kteří se hodů
zúčastnili.
Simona Jelénková

STROMEČEK SE ROZSVÍTIL
I LETOS
podobné, jako na akci o týden dříve. Celý večer pak hudebně doprovázel Jan Hlaďo, který hrál k poslechu i k tanci až
do pozdních hodin.
Zaměstnanci úřadu tradičně nachystali bohaté občerstvení, v podobě chlebíčků a koláčků. Letos se někteří konečně dočkali i řízečků, po kterých prahli několik let. Starostka
také všechny přítomné opět obdarovala obecním stolním
kalendářem plným fotek naší vesnice. Ten je stále možné
zakoupit i na OÚ Pasohlávky za 50 Kč.
Bez ohledu na věk a zdravotní potíže se pak většina hostů bavila až do pozdních hodin. Proto věříme, že se celá
akce vydařila a všechny pozvané potěšila.
Simona Jelénková
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ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ
V ROCE 2020 ODEJDOU DO STAROBNÍHO
DŮCHODU, ABY TUTO SKUTEČNOST
NAHLÁSILI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V PASOHLÁVKÁCH. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ
SE MŮŽE STÁT, ŽE TENTO OBČAN
NEDOSTANE POZVÁNKU NA DALŠÍ
TRADIČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI.

V sobotu 7. prosince 2019 se konal další ročník Vánočního jarmarku, který je spojen i s rozsvícením obecního stromu.
Program celé akce je již tradiční. Opět přijeli prodejci se svým zbožím, ať už v podobě občerstvení, či ručních
výrobků, opět se v sále konala výstava výtvarných prací dětí
z místní základní a mateřské školy a opět zde mohly děti
vyrábět a psát Ježíškovi.
Součástí letošního jarmarku byla i výstava pohlednic od
Josefa Lady, jehož zimní a zejména pak ty vánoční obrázky, jsou jakýmsi předobrazem typických českých Vánoc.
Pohlednice zapůjčil největší český sběratel a místní občan,
pan Alois Urbánek. Ten vlastní ve své rozsáhlé sbírce bez-

mála tři tisíce pohlednic s celkem čtyřmi sty padesáti motivy. Jeho sbírka obsahuje i poštovní známky s Ladovými
obrázky, nejrůznější ilustrace a další cenné sběratelské
kousky.
I na pódiu byl připraven program. S „Andělskou pohádkou“ se představila místní knihovna. Děti tento program
předvedly již na setkání důchodců a další plánované představení se uskuteční v neděli 22. prosince 2019 v 10.30 hod
v místním kostele sv. Anny. Představila se i místní mateřská škola s pásmem básniček a písniček. Školní družina
poté předvedla svůj „kloboukový“ tanec a na závěr děvčata
zazpívala vánoční píseň pod taktovkou paní Žaludkové.
Vrchol odpoledne přišel v pět hodin, kdy na pódium
dorazil pan farář v doprovodu Mikuláše a Anděla. Pan farář
strom posvětil, Mikuláš jej rozsvítil a společně s Andělem
poté rozdal dětem připravené balíčky plných sladkostí.
Pokračvání na str. 4.
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POSVÁTNÁ NOC VÁNOČNÍ

Pokračování ze str. 5.
Jménem obce Pasohlávky bych rád
poděkovala všem, kteří se na přípravě této akce podíleli: paní Aleně Kratochvílové za pohádkové vystoupení,
paní vychovatelce Lence Žaludkové, učitelkám z místní MŠ a ZŠ (Jana
Rusňáková, Marie Chudobová a Petra
Ženíšková) a dětem za jejich výkony.
Učitelkám patří velký dík i za přípravu a realizaci výstavy dětí v sále. Dále
děkuji zaměstnancům ATC Merkur
za postavení obecního stanu a také
panu Radku Mikuláškovi za veškerou
technickou přípravu jarmarku. Velké uznání si zaslouží i prodejci, kteří
na akci nabízeli své výrobky, většinou
vlastnoručně vyrobené a přispěli tak
k vytvoření té pravé vesnické atmosféry. Nesmím zapomenout ani na poděkování paní Janě Doležalové a Mirce
Mikuláškové za roli Mikuláše a Anděla
a nezklamali tak očekávání všech dětí,
které se tu sešly. A v neposlední řadě
patří velký dík všem, kteří na akci dorazili. Veselé Vánoce všem …
Simona Jelénková
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Vážení spoluobčané, bratři a sestry, na výzvu zastupitele
naší obce, oslovuji vás tímto příspěvkem k Vánocům 2019.
Kdykoliv chci sám pochopit, nebo jiným vysvětlit nějaký pojem – nyní Vánoce – zkoumám, co říká jeho název.
Ve slově „Velikonoce“ jasně zní „veliká noc“. Co zní ve slově „Vánoce“? Také obsahují slovo „noc“. Jaká je to noc? A
odkud je její název? České země, od doby tzv. kolonizace
ve 13. století, obývalo mnoho lidí německy mluvících. Tehdy bylo u nás lidí málo, proto panovníci přesídlili k nám
část obyvatel ze sousedního Saska a Bavorska, nynějšího
Německa. Je pochopitelné, že se lidé stýkali a češtinu ovlivnila němčina.
V českém slově „Vánoce“ zní německé „Weihnachten“.
Weih (čti „váj“) = VÁ – nachten = NOCI nebo NOCE znamená „Posvátné noci“ (noce). Je to noc posvěcená příchodem
Svatého – Nejsvětějšího Syna Božího na naši Zemi. Je to
NOC ZASVĚCENÁ, tedy cele = úplně věnovaná důležitému
dílu – činu lásky Boha k lidem, podle slov Bible, evangelia
podle svatého Jana: „Tak Bůh miloval „svět“, to je lidi žijící bez Boha, že dal svého Jednorozeného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)
Nejznámější a Čechům i Němcům (také Rakouským) nejmilejší vánoční píseň, nazývá tu noc „Tichá noc, přesvatá
noc“ (Stille Nacht, Heilige Nacht): Pochází od Franze Grubera, r. 1818, Rakousko.
O hlavní vánoční mši svaté, zvané PŮLNOČNÍ, zní
z evangelia podle svatého Lukáše: Pastýřům v krajině
betlémské, střídajícím se v hlídce u svých stád pod širým
nebem, se zjevil anděl – posel z nebe a řekl jim: „Nebojte
se! Oznamuji Vám velikou radost, radost pro všechen lid. V
městě Davidově SE VÁM NARODIL Spasitel, to je Kristus
neboli Mesiáš a Pán. To bude pro Vás znamením: naleznete dítě, zabalené do plenek a položené do jeslí“ (krmítko
pro zvířata). (Lk 2,8 – 11)
Ještě v Knize moudrosti mluví Bible o NOCI.: „Když všude zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu k půli cesty
došla, tvé všemohoucí Slovo se náhle sneslo jako nelítostný bojovník z královského trůnu na nebesích, doprostřed
země odsouzené k záhubě a, jako břitký meč, přinášelo
tvůj neodvolatelný rozkaz.“ (Mdr 18, 14 – 15). Přináší rozkaz
vykoupení lidstva ze hříchu Adamova, to je ze ztráty Božího
života, ze slabosti a bolesti a ze smrti těla. Tím bojovníkem
je ono Dítě, „onen Spasitel“, který přijímá za svůj úkol onen
rozkaz vykoupení. Zlo hříchu a smrti přemůže nenásilně,
nejvyšší láskou, obětí vlastního života za všechny lidi.“
NÁZVY VÁNOC V RŮZNÝCH JAZYCÍCH NÁRODŮ SVĚTA, kromě již zmíněné noci vyjadřují „narození“, „narození
Boha“, „narození jako stvoření života“, „Kristovu mši“ nebo
„narození nového Slunce“, což může být chápáno jako
ozvěna dávného pohanství nebo ve smyslu křesťanském,
že pravým Sluncem – duchovním světlem lidstva – je Ježíš
Kristus.
Většina názvů Vánoc v jazycích národů vyjadřuje, že
o Vánocích neslavíme narození obyčejného člověka, ale
Boha, který přišel na náš svět jako člověk. A nepřestal být
Bohem. Přišel v lidské přirozenosti, abychom jej mohli
lépe a snadno vnímat a s ním se setkávat. Proto k výrazu
NAROZENÍ přidávají některé národy přívlastek „ Dobré“
nebo „Šťastné“, aby vyjádřily, že Kristus je pro svět Dobrem
a Štěstím: Italové „Buon natale“, Portugalci „Féliz Navi-

dad“, Rusové „Ražděstvo“, Poláci „Boze narodzenie“, Chorvaté „Božić“, Francouzi „Noël“ a latina „Nativitas Domini“
= narození Páně (Pána). Zajímavé jsou názvy Vánoc Angličanů „Christmas“, Nizozemců „Kerstmis“ nebo Japonců
„Kirisu Masu“, které znamenají Kristova Mše.
Bohoslužba mše svaté, latinsky Missa, končí výzvou
k účastníkům: ITE, MISSA EST (finita = ukončeno). To znamená „Jděte, jste vysláni“ – máte poslání, úkol (MISSIO)
předat lidem světa něco z Boha. S tímto posláním - předat
lidem Boha – přišel na svět Ježíš Kristus. Toto poslání má
každý pokřtěný a kněz tím více.

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. 2019
v kostele v Pasohlávkách ve 20.00 hod.
Ve 21.30 hod v Dolních Dunajovicích a ve
23.00 hod v Brodě nad Dyjí.
Ve dnech 25. a 26. prosince,
v neděli 29. prosince, na Nový rok 2020 a
v neděli 5. ledna budou v Pasohlávkách
mše svaté vždy v 11.00 hod.
Srdečně vás zvu, jí i farníci,
stejně jako OÚ Pasohlávky na
„Vánoční koncert
Slovácké kapely Romana Horňáčka“,
který se uskuteční
v neděli 15. prosince od 15.00 hod.
V neděli 22. prosince před mší svatou,
tj. v 10.30 hod.
zahrají děti z místní knihovny
„Andělskou pohádku“
A také vás zveme na
„Vánoční koncert“ tří hudebníků
(varhany, zpěv – ženský hlas, zpěv – mužský hlas)

v pátek 27. prosince v 17.00 hod.
Prosíme o dobrovolný příspěvek
pro hudebníky.
V závěru koncertu bude požehnáno víno,
přineste si jej.
Radostné Vánoce a požehnaný nový rok L. P. 2020 přeje
a žehná
P. Josef Kohoutek, farář
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VÁNOČNÍ DÁRKY – POVINNOST NEBO LASKAVOST?
Dárky věnujeme při nejrůznějších příležitostech, ať jsou
to narozeniny, svátky, či maličkosti z cest. Nejčastěji jsou
však dárky spjaty s Vánocemi. A tehdy se na ně těší zejména
děti. Dárky však mají mnohem větší význam než jen dělat
radost.
Podle francouzského antropologa Marcela Mausse spojuje výměna dárků téměř všechny kultury na světě. Při
obdarovávání někoho jde především o vytvoření společenských závazků, jenž pak udržují celou naši společnost
pohromadě.
Spíše než peněžní hodnotu, určují dárky hodnotu vztahu. Dodnes se při vánočním obdarovávání řídíme nepsanými pravidly: dárek by měl být, pokud možno, anonymní,
bez cenovky a úhledně zabalený. Další nepsané společenské pravidlo nás zavazuje dárek dávat, přijmout a oplatit.
Dárky se rozdávaly už ve středověku. Hospodáři tehdy
s dary vysílali čeládku ke svým sousedům, aby tak upevňovali své sousedské vztahy. Odmítnutí daru pak bylo i důvodem k vyhlášení války. Dárky se v minulosti obdarovávali i
koledníci, čeládka, duchovní, učitelé či žebráci, ale i zvířata
nebo stromy.
V novodobé historii byl důležitou postavou rozdávající
dárky svatý Mikuláš. V českých zemích je tato postava spjata
spíše s výchovnou návštěvou, ale ani tehdy nadílka nechybí. V anglosaských zemích se postava sv. Mikuláše transformovala do postavy Santa Clause, jež navštěvuje domácnosti
pomocí sobího spřežení a ke stromečku se procpává komí-

nem. Santu dnes zná celý svět, a to díky vánoční reklamě
Coca-Coly z roku 1931.
A kdo rozdává dárky jinde ve světě? U nás je to samozřejmě Ježíšek, který nám naděluje na Štědrý večer 24. prosince.
U protinožců v Austrálii nadílku nosí Father Christmas. Na
severu Evropy, konkrétně ve Švédsku, dárky nosí skřítek Jultomte, ve Finsku zase vánoční děda Pukki. Naproti tomu v Itálii, na jihu Evropy, naděluje čarodějnice Befana. V Rusku pak
mají dědu Mráze, kterého doprovází Sněguročka (Sněhurka),
což je milá dívka, která rozdává dárky do celého Ruska.
Simona Jelénková
(Zdroj: Nový život: Jana Karasová – Dárky? U nás je nosí
Ježíšek, v Rusku děda Mráz, ve Švédsku skřítci; Břeclavský
Deník: Vánoce ve světě, 23. 12. 2014)

Pozvánky
Myslivecký spolek Pasohlávky
všechny srdečně zve na již tradiční

Myslivecký ples,
který se uskuteční

v sobotu 25. ledna 2020
od 20.00 hod.

v kulturním domě v Pasohlávkách.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Dolňáci.
Vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek u pana Květoslava Uherka, Pasohlávky 175.
Český svaz žen všechny srdečně zve na

Tradiční masopust,
který se uskuteční

v sobotu 22. února 2020

od 20.00 hod v kulturním domě v Pasohlávkách.
K tanci a poslechu hraje Zbyňa BAND. Vstupné 100 Kč.
Večerní zábavě bude předcházet dopolední průvod masek po vesnici.
Sraz masek v 9.00 hod před kulturním domem v Pasohlávkách.

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

77 let
77 let
76 let
76 let
72 let
69 let
68 let
65 let
64 let
60 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří svým
podpisem vyslovili souhlas se zveřejněním. Kdo z jubilantů následujících měsíců má zájem o zveřejnění ve společenské
kronice zpravodaje, může se podepsat
na OÚ. Děkujeme za pochopení.
Pasohlávský obecní zpravodaj
– vydává Obec Pasohlávky.
Periodický tisk územního samosprávního celku.
Registrace u Ministerstva kultury ČR
pod r. č. MK ČR E 11763.
Adresa administrace: Obecní úřad, Pasohlávky 1, PSČ
691 22, tel. 519 427 710.
Tisk a sazba Protis, spol. s.r.o., Podolí 115;
e-mail: protissro@volny.cz; www.protissro.cz.
Cena – zdarma. Redakční rada si vyhrazuje právo
příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky u
 pravit
a v případě potřeby zkrátit.

