SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
po až netypicky chladném květnu jsme skočili
přímo do horkého léta.
Každý z nás je velmi potěšen, že mohl konečně
vypnout topení a že se kolečko plynoměru
přestalo točit. Všichni, a zejména děti, se již těší
na prázdniny, na volný čas strávený s rodiči,
babičkami a s dědečky. Dětem odpadne učení a
tak budou moci trošku lumpačit. Z tohoto důvodu
vyzývám nejen děti k opatrnosti při koupání. Při
pořádání táboráků, grilovacích párty a odpalování
ohňostrojů je třeba dávat pozor, neboť kvůli suchu
a horku hrozí požáry.
V měsíci květnu jsme podpořili akci Putování po
tasovických a hodonických sklepech, která se opět
vydařila.

Touto cestou bych chtěl, jménem svým,
poděkovat všem organizátorům, celé družině, P.
Janu Sokulskému, P. Josefu Michalčíkovi,
starostovi obce Hodonice p. Bc. Pavlu Houšťovi,
starostovi obce Krhovice Martinu Majorovi,
Mužákům, Sousedům, místním sklepmistrům a
sklepmistrům z Krhovic, kteří jsou již tradičně
nedílnou součástí putování, za jejich skvělá vína
V neposlední řadě patří poděkování všem
návštěvníkům, kteří naše obce navštívili.
Vážení přátelé, přeji Vám, abyste si ve zdraví užili
krásné léto, nabrali spoustu sil a hlavně si
odpočinuli od všech nepodstatných starostí a
věnovali se svým rodinám, zejména dětem.
Přeji Vám hodně zdraví, klidu a pohody.
Petr Vašina

ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči a dorostenci se o víkendu 18. a 19.
května zúčastnili okresního kola soutěže hry
Plamen ve Výrovicích. V kategorii starší žáci a
dorostenci obsadili 1. místo a postoupili tak do
krajského kola, které proběhlo 8. a 9. června
v Brně.
Za toto umístění a reprezentaci SDH a Obce
Tasovice patří poděkování hlavně žákům a také
vedoucím mládeže Stanislavu Kučerovi a
Michaele Charvátové, dále rodičům a všem, kteří
jim pomáhají a podporují je.
Výbor SDH Tasovice mladým hasičům drží palce
a přeje hodně štěstí a zdaru do dalšího zápolení.
Ke gratulaci se připojuje i Obec Tasovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se dožívají:
Červenec – Baklíková Františka
Horáček Josef
Chalabalová Milena
Plačková Zdeňka
Srpen -

Září –

Bischof Jan
Žaludová Valentina

Oslavencům přejeme pevné zdraví, životní
optimismus a mnoho šťastných chvil prožitých
v kruhu nejbližších.

Jeřábek Ivan
Zifčáková Marie

NOVÁ KLUBOVNA

Dne 10. 4. 2019 byla v budově
obecního úřadu v Tasovicích, za přítomnosti
Sousedů a Mužáků, otevřena nová klubovna. Ta
bude sloužit tasovickým seniorům ke společnému
setkávání a Mužákům k pravidelným zkouškám.
Doufáme, že velmi příjemná atmosféra, která
panovala při otevření, bude provázet všechna další
setkání.

CYKLOVÝLET
Milí spoluobčané!
Rádi bychom vám představili cyklistickou
přeshraniční akci, která se pro některé z nás stala
už každoročním neopomenutelným zážitkem. Již
více než 15 let první nebo druhou neděli v červnu
ožívá pohraniční rakouské údolí Pulkautal
cyklistikou a gastronomií. Postupně se
k rakouským sousedům přidaly také obce
Vrbovec, Dyjákovičky a Ječmeniště, Jaroslavice a
Slup.
Stranou prašných cest plných aut, po polních
asfaltovaných cestách, se nemusíte strachovat o
své ratolesti. Každý ujetý kilometr krajinou s vůní
kvetoucího bezu, vína a sklepních uliček ve
společnosti přátel je cílem.

A nad talířem domácího pajšlu a opečených jelítek
zavzpomínáte i na kuchyně svých babiček.
Zlákali jsme Vás? To jsme rádi, přidejte se, stojí
to za to!
Lenka Gritsch

SPOLEK VINAŘŮ SV. KLEMENTA A PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM
Spolek vinařů svatého Klementa
byl založen 11. 11. 2015 na
svátek svatého Martina. Jeho
účelem je, kromě konzultační a
poradenské činnosti, především pořádání a
organizování výstav, přehlídek, putování po
místních sklepích a dalších kulturních akcí.
V letošním 7. ročníku putování po tasovických a

SKLEP
1.
Vinařství u Němců
2.
U kopule - Marcel Sedlář
3.
Malovaná chalupa - Patrik Hačecký
VÍNO
1.
Sauvignon - Tasovické vinařství
2.
Muškát Ottonel - Vinařství u Němců
3.
Pálava - Tasovické vinařství

hodonických sklepech bylo otevřeno celkem 40
sklepů. Návštěvníci byli nejenom z blízkého okolí
ale i např. z České lípy, Hradce Králové, Litovle,
Uherského Brodu, Liberce a dalších koutů naší
vlasti. Nechyběli ani zahraniční návštěvníci, kteří
dorazili ze slovenských Košic.
Všichni hodnotili nejenom nejlepší vzorek vína,
vinný sklep, ale i celkovou organizaci putování.

KALENDÁŘ AKCÍ

ZARÁŽENÍ HORY – sobota 17. 8. 2019
Folklórní slavnost, která se nese ve znamení vína,
krojů a pěkných písniček při cimbálu.

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE
31. srpna 2019 od 12:00 hodin,
na fotbalovém hřišti v Tasovicích.
Vstupné 100,- Kč, děti do 15 let zdarma.
Zapálení ohně (čili start) – 12:00 hodin,
ochutnávka od 15:00 hod., vyhodnocení 18:00 hod

NĚCO K ZAMYŠLENÍ …..
„Ještě jsem ne našel, co hledám“
Slova písníčky Skupiny U2, jsou mi velmi
blízké. Vím totiž z vlastních zkušeností a
ne jen, že každý člověk prožívá a vnímá
nepokoj ve svém srdci, a že podstatou
života je něco víc, než jen prožívat ze dne
na den. Většina z nás už dosáhla ve svém
životě určitého úspěchu a štěstí, ale pořád
máme pocit, že nám něco chybí. Tato
nespokojenost, kterou prožíváme, nám
může poukazovat na něco, co je třeba
napravit, změnit v našem životě. Bez
ohledu na to, jak šťastně žijeme, část toho
nepokoje, nespokojeností nikdy nezmizí,
protože je to touha po Bohu. Svatý
Augustin, který žil patnáct set let před
Bohem, vedoucím skupiny U2 napsal:
„Nepokojné je naše srdce, Pane, dokud
nespočine v tobě.“ A měl pravdu, protože
v každém srdci člověka je tato touha po
Bohu a je to jeden z nejhlubších způsobů,
jimiž nás Bůh volá, ať se nám to líbí nebo
ne. Tak to je a bude, že v ozvěně našeho
nepokoje slyšíme Boží hlas. Někdy ten
hlas Boží slyšíme víc, někdy tyto naše
pocity jsou slabší, ale je v tom nade vše
hrozivá prázdnota. Kdosi tuto prázdnotu
v našich srdcích pojmenoval „ Božím
otvorem“, ale toto prázdné místo může
naplnit jen Bůh a jedině Bůh. Ano, někteří
si to Boží místo, chtějí, a snaží vyplnit
třeba penězi, postavením, mocí, drogami
nebo jinými závislostmi. Kdybych měl víc,
jen trošičku víc, to bych byl šťastnější.

Po dosažení těchto věcí člověk pořad cítí
prázdnotu, pořad mu něco schází, jakoby
se hnal po něčem, co nemůže nikdy chytit.
Pořád ve shonu, pořád se žene vpřed, aby
dosáhl naplnění, ale naplnění není! Zůstává
prázdnota. Bývá, že v úsilí zaplnit tuto
prázdnotu někteří dosáhnou až na dno
závislosti:
k drogám,
alkoholu,
gamblerství, nakupování, sexu a přejídání.
Závislosti vedou člověka k postupnému
rozpadu jeho osobnosti, ještě větší
prázdnotě a nakonec k samotě a zoufalství.
Tuto zkušenost jsem získal, když jsem
pracoval, jako stavby vedoucí. Myslel jsem
si, mám dobrou prací, vložím dostatek
peněz na účet v bance, a zaplním si skříň
elegantními obleky a budu šťastný.
Navzdory práci, penězům a nejlepším
oblekům, jaké jsem si mohl dovolit, jsem
ale spokojený nebyl. Cosi scházelo. Trvalo
mi několik let, než jsem zjistil, co to bylo.
Vím, milovaná moje farní rodino, že je
v našem srdci prostor, který úspěch, sláva,
vliv, moc a peníze a také nedej Bože žádné
závislosti
vyplnit
nemůžou,
ba
neposkytnou nám také vnitřní radost a
pokoj, po kterých všichni toužíme. Ten
prostor v našem srdci patří BOHU, z něhož
VOLÁME k Bohu a ON k nám. Je to
prostor, kde se Bůh chce s námi setkat, a
touha zaplnit ho, pochází od NĚHO,
MÉHO PÁNA, a může ho zaplnit jen a
jedině ON!!! Žehnám vám i pamatuji na
každého z vás v modlitbě.
Váš farář otec Jan

Vážení spoluobčané, Vaše připomínky, náměty a příspěvky, které rádi uvítáme, můžete zasílat
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