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Ačkoliv pro tuto společnost jsou
v současnosti peníze důležité, je to
stále papír, který ve sku tečnosti
nemá takovou hodnotu, která je mu
přikládána. Co je důležité, je čistá
voda kterou pijeme, zdravé potraviny, které nejsou zamořené toxiny,
čistý vzduch, který dýcháme a tato
planeta, která je nám matkou a domovem, nemáme kam jít, toto je náš
domov.
Tato společnost se žene sama do
záhuby a dává přednost papírům
před šťastným životem. Ať je to papír, na kterém je napsáno, že mám
červený diplom, magistra, či inženýra - nikdo není víc než ten druhý.
Dnes můžu být uklízečka, zítra to
může být vše jinak.
Mějme se všichni rádi a neposuzujme lidi pouze podle toho, jestli
jsou Magistr, doktor či maturant. Já
jsem ty a ty jsi já. Podporujme se
a pomáhejme si navzájem. Papíry si
s sebou do hrobu nevezmeme, co jest
ze Země - z matky, patří ji. Co jest
z Ducha, patří jemu. Můžeme žít
a prožít tento život tady a teď jak
sami chceme, protože jsme nádherné bytosti tvořící svět kolem nás.
Mějme rádi sami sebe a věřme si.
Tomáš Ingr, starosta obce

Oznámení
obecního úřadu
Upozorňujeme občany,
že obecní úřad bude
od 20.12.2012 do 1.1.2013
uzavřen.

Dopis pro Ježíška
Letos již po osmnácté, v nejvýše položeném městečku
ve střední Evropě, funguje Ježíškova pošta. Jak se nejen
mezi pošťáky traduje, právě kvůli své poloze je zkrátka
z Božího Daru v tomto koutě světa k nebi nejblíže.
Děti opět mohou i letos psát svá přání Ježíškovi na
Boží Dar. Odpověď od Ježíška na dopis s vánočním přáním dostane každé dítě. Na dopise bude speciální vánoční razítko s motivem Ježíška, který drží holubici.
Také naše knihovna se do tohoto projektu zapojila.
V sobotu 17. 11. 2012 se v místní knihovně psal "Dopis pro Ježíška". Knihovna byla vánočně vyzdobena,
také stromeček byl nazdoben, hrály vánoční koledy
a na příchod dětí byli připraveni dva Ježíškovi pomoc-

níč ci. Dve ře knihov ny se pro nej men ší ote vře ly
ve 13:00 hod. Mezi prvními dětmi, které přišly psát dopis,
byl Jiří Očko se svou sestřičkou Klárkou Jurdákovou. Potom začaly přicházet další děti se svými rodiči i prarodiči.
Děti ve svých dopisech mohly Ježíškovi napsat nebo nakreslit jakákoliv svá vánoční přání. Ježíškovi pomocníčci
od dětí převzali napsané nebo nakreslené dopisy a za odměnu každé z dětí dostalo slaďoučké lízátko. Na konec
jsme všechny dopisy vložili do společné obálky a poslali
Ježíškovi na Boží Dar.
A teď nezbývá dětem nic jiného, než trpělivě čekat na
odpověď od Ježíška a těšit se na Vánoce.
Kratochvílová Alena

Začátek adventu rozsvítil vánoční strom
Zima je tu a s ní přichází i nejkrásnější čas v roce, a to
čas Vánoc. Druhého prosince nastala první adventní neděle a u té příležitosti proběhla v naší obci již tradiční
a velmi oblíbená akce, rozsvěcování vánočního stromku.
Již třetím rokem se koná spolu s rozsvěcováním i vánoční jarmark, který se rok od roku rozšiřuje a jeho návštěvnost stoupá.
Od druhé hodiny odpolední měli návštěvníci možnost
nakoupit si u stánků nejrůznější zboží, jako vánoční ozdoby, svíce, ale i občerstvení, jako zabíjačkové speciality
či zvěřinové uzeniny. Chybět nesměl ani vánoční punč či
svařák.
Kromě jarmarku tu byl připraven i doprovodný program v podobě Mikulášské pohádky, kterou zahrál dramatický kroužek Oříšek z Mikulova. Z Břeclavi pak
přijel zazpívat vánoční melodie M Gospel.
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V sedmnáct hodin byl zahájen hlavní bod programu.
Poté, co pan starosta přivítal velmi velký počet návštěvníků, předal mikrofon panu farářovi, který přišel i s Mikulášem a s anděly. V tu chvíli většina dětí ani nedýchala,
některé nadšením, jiné strachy, že snad přijde i čert, který
však naštěstí nedorazil. Poté pan farář vánoční strom
požehnal a Mikuláš jej rozsvítil. Následovalo vystoupení
dětí z místní školky i školy. Děti přednesly vánoční básničky a zazpívaly koledy. Za to pak byly Mikulášem odměněny v podobě sladkých balíčků. Ty byly rozdány
i všem ostatním přítomným dětem.
Celý podvečer zakončil nádherný ohňostroj. Pak už se
všichni rozešli do svých domovů, doufejme, že už naladěni do klidné vánoční atmosféry.
Bc. Simona Jelénková

Pasohlávský zpravodaj

Večerní posezení se seniory
V sobotu 1. prosince se sešli
místní senioři v kulturním domě
na pozvání členek ČSŽ na tradičním večerním posezení, které
pro ně připravily členky ČSŽ
spolu s obecním úřadem.
Přítomné přivítala předsedkyně SPOZ paní Alena Slabá
a seznámila je s programem. Potom se ujal slova starosta obce
pan Tomáš Ingr, který podal přítom ným roz sáh lou zprá vu
o aktivitách obce a o dění v obci.
V programu vystoupily děti
z místní základní školy a školní
družiny.
Po dojemném vystoupení dětí
následoval hlavní pořad - vystoupení lidového vypravěče Franty
Uhra z Lanžhota, který přítomné
rozveselil veselými historkami
a vtipy, které prokládal krásnými
moravskými písněmi.
Jako překvapení večera potěšily přítomné svým vystou pe ním míst ní ženy a dív ky, kte ré před ved ly
zajímavou taneční ukázku. Celé vystoupení mělo u přítomných velký úspěch.

Pasohlávský zpravodaj

K tanci, zpěvu a poslechu hrál přítomným až do pozdních večerních hodin Zbyněk Hroudný.
Celá akce se všem líbila a už se těšíme příští rok na
shledanou.
Alena Slabá
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Ježíšek očima dětí

MYSLIVECKÝ PLES

Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Každý z nás je vnímá
a prožívá odlišným způsobem, ale jedno nás spojuje, a to je dětství a víra
v Ježíška.
"Děti, víte, kdo je to Ježíšek?", zeptala jsem se dětí v mateřské škole. V tu
chvíli se jim oči rozzářily jako světýlka na vánočním stromečku a hned mě začaly zaplavovat spoustou odpovědí. "Je to kouzelník", "Je to moc hodný pán",
"je to nejlepší kamarád všech dětí", zněla odpověď některých dětí. "A jak si
Ježíška představuješ ty?", zeptala jsem se pětiletého chlapce v poslední řadě.
Chlapec se přikrčil, sklopil oči a odpověděl: "Ježíšek neexistuje!" Později mi
tatínek tohoto chlapečka prozradil, že nemá rád, když se LŽE a děti by měly
vyrůstat v pravdě. Rozhodnutí některých lidí bohužel změnit nemůžeme, ale
pro mne, jako pro rodiče, je Ježíšek jedinou nejhezčí a nejúčelnější "lží"
v životě.
S dětmi jsme společně vytvořili krátký příběh o Ježíškovi. V něm se projevila dětská neskutečná fantazie, představivost a silné citové pouto k Vánocům.
Napadla spousta sněhu. Byl to zrovna den, kdy děti chodívaly ke kouzelné
vrbě a šeptaly do ní svá tajná přání. "Přál bych si, aby mě měl někdo rád
a abych nebyl nikdy sám," zašeptal tichounce chlapeček, který bydlel v nedalekém domečku. Po cestě domů uviděl, jak se ve sněhu něco hýbe. Bylo to
malé bílé koťátko. Ihned se začalo chlapečkovi proplétat mezi nohama a krásně přitom předlo. "Ty mě máš rádo a já konečně nejsem sám," řekla chlapeček
a vzal koťátko do náruče. "Děkuji Ti, vrbo, splnila jsi mi moje přání," zavolal.
Sněžilo čím dál víc, až sníh ukryl cestu k chlapečkovu domovu. Bloudil
s koťátkem tak dlouho, až došel do vedlejší vesnice. Foukal silný vítr, který
najednou k chlapečkovi přinesl nějaké psaníčko. Bylo od holčičky Amálky.
V této vesnici totiž děti nešeptaly svá přání vrbě, ale psaly je na lístečky, které
pak dávaly za okna. Amálka si přála sáňky, v jiném dopise, který našel, si zase
Vojtíšek přál dřevěný vláček. A třeba taková Zuzanka, ta si přála hadrovou panenku.
V tom si chlapeček pomyslel: "Vrba mi dala koťátko, ale kdo splní přání
těmto dětem, když jejich přání odvál vítr? Půjdu a najdu skřítky, ti mi určitě
pomůžou, vždyť dělat jiným radost je jejich práce." Chlapeček bloudil a nohy
ho už bolely. Pozdě večer, když už děti dávno spaly, našel doupě skřítků.
Všechno jim tedy povykládal a ihned se pustili do práce. Další den byly dárky
pro děti připraveny a naloženy na velkých saních. Do vesnice chlapeček dorazil až pozdě večer. Byl už unaven. Opřel se o velký smrk uprostřed vesničky.
V jeho větvích se blýskal malý zvoneček, který zazvonil pokaždé, když zafoukal vítr. V tu chvíli se začaly všude otevírat dveře, ze kterých vybíhaly děti,
aby se podívaly, co to venku zvoní. Chlapeček se polekal a ukryl se. "Jé, to
jsou sáňky, které jsem si přála," volala Amálka. "A to je moje panenka, ta je tak
krásná," radovala se Zuzanka. Pod stromečkem se shromáždili všichni z vesnice a s velkým překvapením a radostí si prohlíželi dárky, které jim chlapeček
přinesl. Chlapeček však také dostal krásný dárek. Zažil ten nejkrásnější pocit
v životě. Viděl, jak se děti radují a viděl i jejich jiskřičky v očích, když rozbalovaly dárky, které si přály. Viděl, jak se všichni objímají, radují a hlavně, jak
jsou všichni společně šťastní a spokojení.
Vrátil se zpět ke skřítkům a každý rok se pak do vesničky vracel, aby posbíral dopisy za okny. Nikdy se nemůže dočkat chvíle, kdy bude opět pozorovat
šťastné děti a spokojené rodiče, chvíle, kdy ucítí, jak hřeje kouzlo Vánoc. Tak
si totiž lidé z vesnice tento den pojmenovali, protože poprvé je chlapeček obdařil v den té největší VÁNICE. A jestlipak, milé děti, víte, kdo ten chlapeček
byl? No přece Ježíšek. Dnes už je to starý pán, ale věřte, že i Vás bude 24. prosince za oknem pozorovat. Tak se nezapomeňte pod vánočním stromečkem
usmívat a pěkně poděkovat za dárečky.
Šťastné a veselé Vánoce

se koná 26. 1. 2013
v kulturním domě.

3. prosince se Věře Strouhalové a Ondrovi Trojkovi narodil
syn Ondrášek.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a malého Ondráška vítáme mezi nás.

Iveta Žaludková

Alena Slabá

Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.
Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Žloutkové tyčinky
400g hladké mouky
100g moučkového cukr
250g másla nebo Hery
3 vaječné žloutky
Mouku, máslo a cukr smícháme
a vytvoříme těsto, do toho pak prolisujeme tři uvařené vaječné žloutky.
Těsto vyválíme a plát rozkrájíme na
stejně velké tyčinky. Ty pak pečeme
do růžova. Vy chlad lé sle pu jeme
marmeládou. Konce tyčinek poté namáčíme do čokolády.

Společenská
kronika

Narození
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