Zpravodaj obce

Pašovice
číslo 2/2015

Vážení spoluobčané,
hezké vzpomínky si všichni rádi a dlouho uchováváme v paměti a často se k nim vracíme. Každý z nás však vnímá běh událostí a
život trošku jinak a to, co se například mě může zdát příjemné a milé, nemusí někdo jiný ocenit. To je přirozené a normální. Platí
staré pořekadlo „ sto lidí – sto chutí “.
Naší snahou a cílem tohoto speciálního vydání zpravodaje obce Pašovice je však toto pořekadlo alespoň na chvíli zapomenout a
do každé domácnosti přenést úžasnou atmosféru, která při oslavách významných výročí naší obce panovala. Ve dnech 25. až 27.
září jsme si připomněli 650 let od první písemné zmínky o obci Pašovice a 20 let od vysvěcení kaple svatého Jana Sarkandra.
Jako dárek od zastupitelstva obce jste obdrželi do každého obydleného domu knihu “ Pašovice - O dějinách obce z kronik, archivů,
muzeí a z vyprávění občanů „ od autora pana ing. Jaroslava Gajdůška. V této knize je poutavě popsána historie naší obce a já jsem
velmi rád, že byla tato kniha vydána a taktéž jsem nesmírně potěšen, že jí požehnal osobně pan monsignor Josef Hrdlička, světící
biskup olomoucký, který celebroval slavnostní mši svatou v kapli sv. Jana Sarkandra.
Před začátkem slavnostní mše jsem měl tu čest přivítat v kapli všechny zúčastněné, hosty a samozřejmě i pana biskupa. Poděkoval
jsem všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na výstavbě kaple sv. Jana Sarkandra . Rád bych zde ještě citoval jednu
větu, kterou jsem vyjádřil myšlenku celých oslav:
CHCI VZDÁT HLUBOKOU POKLONU GENERACÍM NAŠICH PŘEDKŮ A S ÚCTOU TAK PODĚKOVAT ZA TO, ŽE SI V TĚCHTO DNECH
MŮŽEME PŘIPOMÍNAT 650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI PAŠOVICE .
Váš starosta Vlastimil Řezníček

K výstavě senior klubu
My – členky Klubu seniorek v obci Pašovice – se rády podílíme na společenském životě v naší vesnici. Už na sklonku loňského roku
jsme se rozhodly uspořádat v pořadí již třetí výstavu – tentokrát v duchu vzpomínek na naše předky. Když na začátku roku 2015
začalo zastupitelstvo obce připravovat oslavu výročí vzniku Pašovic, rozhodly jsme se naši výstavu spojit s výstavou o historii obce.
Oslovily jsme naše sousedy a sousedky, aby zapůjčili „poklady“ z dědictví po svých předcích. Měly jsme představu, že zasedací
místnost v podkroví kulturního domu přeměníme na slováckou jizbu, což se nám podařilo. Sešlo se tady mnoho věcí, z nichž
mnohé měly i své příběhy.
Příprava výstavy se všemi detaily byla docela složitá, ale moc nás to bavilo a výsledek stál za to.
Na závěr jsme upekly vdolečky a drobné cukroví pro návštěvníky, na stůl položily pořádný pecen chleba, a můžeme otevírat!
Hosté výstavy byli mile překvapeni, že se mezi lidmi dochovalo tolik krásných předmětů denní potřeby, nábytku, vyšívaných šátků,
obrázků a křížků. Byla to nejen historie, ale pro mnohé i vzpomínka na dětství.
Moc děkujeme za všechny příznivé ohlasy od vás, kteří jste si přišli výstavu prohlédnout, potěšili jste nás tím a máme radost, že
naše aktivity nejsou zbytečné. Už teď spřádáme plány na další výstavu, kterou vás překvapíme v roce 2016.
Jana Kročilová

Slovácká jizba - původní věci z Pašovic

Výstava historie obce

Program pro děti

Vystoupení kapely Sklerotyci a tanečníků Countrymix

Mateřská škola Pašovice – den otevřených dveří

Výstava hasičů

Vystoupení folklorních souborů Holomna,
ˇ Včelaran a CM Pajtáš

Slavnostní průvod ke kapli sv. Jana Sarkandra

Mše svatá k 20. výročí vysvěcení kaple sv. Jana Sarkandra

Vyhlídkové jízdy vláčkem

Krásy slovácké jizby

Požehnání knihy o Pašovicích biskupem Josefem Hrdličkou

Vážení spoluobčané,
těmito řádky bych si s Vámi rád připomenul uplynulé oslavy dvou významných výročí naší obce - 650 let od první písemné zmínky
a 20 let od vysvěcení kaple sv. Jana Sarkandra.
I když nám počasí v těchto dnech příliš nepřálo, s klidným svědomím můžu říct, že oslavy proběhly velmi důstojně a bez jakýchkoliv
komplikací.
Velké díky patří všem krojovaným, bez nichž by nedělní mše svatá a průvod jistě neměli tak slavnostní charakter. Zvlášť bych
chtěl také vyzdvihnout pomoc pašovských dobrovolných spolků a organizací, kteří se aktivně podíleli na přípravách výstav a
doprovodného programu. Ať už to byli naše Seniorky, Hasiči, Myslivci, Rybáři nebo děti a paní učitelky z MŠ a ZŠ, jistě mi dáte za
pravdu, že se jim to povedlo.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem, drazí spoluobčané, kteří jste nás přišli podpořit svojí účastí a připomněli jste si
s námi velký kus historie „těch našich Pašovic“.
Váš místostarosta Radim Karlík

Poděkování zastupitelstva obce
Jsme rádi, že jsme mohli být u tak významného výročí . Přípravy a akce k oslavám 650 let od první písemné zmínky o obci a 20
let od vysvěcení kaple sv. Jana Sarkandra trvaly téměř půl roku a netýkaly se pouze samotného programu. V rámci příprav na
oslavy proběhlo i několik stavebně rekonstrukčních prací. Například revitalizace zeleně a rekonstrukce chodníku na hřbitově,
rekonstrukce příjezdové cesty ke hřbitovu od středu obce, oprava nátěru kaple a oprava márnice.
Tyto opravy a rekonstrukce doufáme přispěly ke zlepšení celkového dojmu této části naší obce a s jistotou Vám můžeme potvrdit,
že takovýmto směrem rekonstrukce obce půjdeme i nadále.
Přejeme Vám příjemný podzim a těšíme se na konkrétní názory a připomínky o které se s námi můžete kdykoliv podělit.
Vaše zastupitelstvo obce Pašovice
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