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Ad vent ní čas na stal už v lis to pa du
V naší obci se již sta lo tra di cí, že s pří cho dem

ad ven tu se roz svě cu je obec ní vá noč ní strom
a koná se tu i jar mark. Ten le toš ní se usku teč nil
v ne dě li 30. lis to pa du 2014.

Jar mark za čal ve 14.00 hod. K dis po zi ci tu
byly stán ky s ob čer stve ním i s vá noč ním a ji ným
zbožím. Ná vštěv ní ci si moh li "osla dit život" ochut -
ná ním muf fi nů, me dov níků, ko láč ků a dal ších
slad kých po chou tek. Ne chy běl ani vá noč ní punč. 
Zboží k pro de ji zde na bí ze li nejen stán ka ři, kte ří
objíždí vel ké množství po dob ných akcí, ale
i míst ní oby va te lé, kte ří se chtě li poch lu bit svým
umem a na bíd nout ostat ním své vý rob ky.

Dal ší pro gram byl při pra ven v sále Kul tur ní ho
domu. Zde pro bí ha la vý tvar ná díl nič ka, kdy si
děti i do spě lí moh li vy ro bit vá noč ní přá níč ka. Ne -
chy bě la zde ani Ježíš ko va poš ta, kdy každý
mohl své přá ní Ježíš ko vi na psat. V sále se dále
ko na la i vý sta va pra cí paní Jany Krá lí ko vé, kte rá 
vy tvá ří vá noč ní oz do by z no vin. 

Při pra ven byl i do pro vod ný kul tur ní pro gram.
Vy stou pil zde dět ský sou bor Ja ra bá ček z Dr n -
hol ce a také hol ky na klo ka ních bo tách.
K na la dě ní před vá noč ní at mo sfé ry pak při spě lo
Cim bal trio z Mi ku lo va, kte ré před sta vi lo tra dič ní
čes ké ko le dy v ne tra dič ním aranžmá. Hu deb ní
zážitek pak do pl nil Ma mi na Go spel, pě vec ký
sbor z Břec la vi. Vr cho lem pro gra mu bylo vy stou -
pe ní dětí z míst ní ma teř ské a zá klad ní ško ly. Děti 
za zpí va ly pís ně a za re ci to va ly bás ně a za ty pak
skli di ly za sloužený po tlesk.

Poté už pó di um pa t ři lo paní sta rost ce, Mar ti ně
Do mi no vé, kte rá všem po přá la krás ně strá ve ný
ad vent ní čas a hlav ně šťas t né a spo ko je né Vá no -
ce. Pan fa rář ná sled ně  strom požehnal
a Mi ku láš, kte rý také do ra zil, strom slav nost ně
roz sví til. Ne byl by to pra vý Mi ku láš, kdy by dě -
tem ne na dě lil ba líč ky plné slad kých dob rot. Celé
od po led ne pak za vr šil oh ňostroj, kte rý roz zá řil
ce lou ob lo hu.

Jmé nem obce Pa so hláv ky bych ráda po dě ko -
va la všem vy stu pu jí cím, a to hlav ně paní
Bro nisla vě Šim čí ko vé a dě tem z Ja ra báč ku, cim -
bá lo vé mu zi ce Cim bal trio, pě vec ké mu sbo ru
Ma mi na Go spel, dě tem z míst ní MŠ a ZŠ a také
uči tel kám, paní Janě Rus ňá ko vé, paní Ma rii
Chu do bo vé, paní Dag mar Bár to vé a paní vy cho -
va tel ce Len ce Žalud ko vé, kte ré vy stou pe ní
s dět mi při pra vi ly. Dík pa t ří také paní Ale ně Zá -
pe co vé za pří pra vu oh ňostro je, ro di ně Fer by o vé
pa t ří dík za od pá le ní oh ňostro je a za pří pra vu Mi -
ku láš ské ho vy stou pe ní. Dal ší po dě ko vá ní si
za slouží i Ive ta Žalud ko vá, Mi ro sla va Oč ko vá,
Ve ro ni ka Maš ko vá a za měst nan ci obce Pa so -
hláv ky, kte ří se také po dí le li na re a li za ci této
akce. V ne po sled ní řadě pak pa t ří vel ký dík
všem, kte ří na akci při šli a při spě li k vy tvo ře ní
pří jem né před vá noč ní at mo sfé ry.

Nyní se už můžeme jen tě šit na nej krás něj ší
čas v roce, kte rým jsou Vá no ce a dou fat, že nám
všem Ježíšek na dě lí přes ně to, co si pře je me. 

                        Bc. Si mo na Je lén ko vá



Pasohlávský zpravodaj 3

Ka ra me lo vé
kor nout ky

Vážení ob ča né,
dě ku je me za pro je ve nou pří zeň v roce 2014 a tě ší me se s Vámi na dal ší

rok, do kte ré ho pře je me mno ho úspě chů nejen v tří dě ní odpadů. 
Na pod zim jsme pro vás spus ti li nový ISNO web www.mo je od pad -

ky.cz/stko/pa so hlav ky. Všech no již běží tak jak má, pou ze pro sí me vě nuj te
zvý še nou po zor nost in ven tu ře sta no viš tě. V pří pa dě ná dob na tří dě ný od pad
zkon t ro luj te, zda Vámi uve de ná čís la čipů v in ven tu ře sku teč ně od po ví da jí těm,
kte rá jsou na ná do bách na le pe na. U ná dob na ko mu nál ní od pad jde o čís la čá -
ro vých kódů umís tě ných v hor ní čás ti. Moh lo se stát, že kód nebo čip byl
ne funkč ní a po sád kou svo zo vé ho vo zi dla byl pře le pen. Po drob něj ší in for ma ce
včet ně vzhle du iden ti fi kač ních ná le pek na lez ne te v od pa do vém účtu, sek ce
člán ky, do ku men ty. In ven tu ra sta no viš tě má za cíl pře de jít ne pří jem ným pře -
kva pe ním, jako tří dím plast, pa pír a nic se ne při pi su je, či na o pak se mi
při pi su je více od pa du, než je sku teč nost. Ob ča né se pře stě hu jí a vez mou si s se -
bou i po pel ni ce. Změ nu byd liš tě ne na hlá sí svo zo vé spo leč nos ti a po pel ni ce
jsou sa mo zřej mě evi do vá ny na pů vod ní ad re se, kde už může byd let ně kdo jiný. 

Do dneš ní ho dne se v obci Pa so hláv ky za po ji lo do sys té mu ISNO 597
uživa te lů, tj. 81 % z cel ko vé ho po čtu oby va tel. Vě ří me, že toto čís lo bude
ješ tě na růs tat. Re gis tro va ných sta no višť nyní evi du je me 139. Ob ča né, kte ří
ješ tě re gis tro va ní nejsou, mají pří ležitost tak to uči nit ješ tě do kon ce roku,
aby bylo je jich tří dě ní na čí tá no již od led na a měli tak bo nu sy za všech na
čtvrt le tí. Sa mo zřej mě je možnost za po jit se i bě hem roku, ale může se stát, že 
vám ně ja ký ten bo nus za dané čtvrt le tí ute če. Po kud ješ tě tedy nejste re gis -
tro vá ni, za šle te svou e-mai lo vou ad re su na isno@stko.cz, bu dou vám
při dě le ny při hla šo va cí úda je, na zá kla dě kte rých se lze při hlá sit do sys té mu
a vy pl nit vše po třeb né pro zís ká ní sle vy na po plat ku.

Pro dří ve re gis tro va né uživa te le se mění způ sob při hla šo vá ní. Vy pl ňuj te 
do pole "lo gin" před čís lo po pis né před pis "pas" (na pří klad pas9999), hes -
la zů stá va jí stej ná.

Jak bylo již pře de slá no, kon čí nám rok, a to pla tí také pro ISNO. Bu dou
tedy se čte ny pro jed not li vá sta no viš tě čtvrt let ní bo nu sy a bude vy poč te na
sle va na po plat ku na dal ší rok. V prů bě hu mě sí ce led na bu de te mít možnost
kon t ro ly svých vy počte ných slev a v pří pa dě ne sou hla su nebo špat né ho vý -
počtu sle vu opra ví me. Uživa te lům, kte ří do své ho od pa do vé ho účtu uved li
e-mai lo vou ad re su, opět bu de me tyto in for ma ce za sí lat. Do zví me se také
jmé na nej lep ší ch tří di čů, kte ří mají doma své Miss po pel ni ce. Ví tě zo vé bu -
dou oce ně ni vý hra mi od naší spo leč nos ti a spon zo rů, kte rým tím to
dě ku je me. 

                                  S pozdra vem po pe lá ři STKO

Přání

180 g man d lo vých lu pín ků
100 g hlad ké mou ky
9 bíl ků
1/2 lžičky sko ři ce
260 g mouč ko vé ho cuk ru

krém:
500 g krys ta lo vé ho cuk ru
100 g medu (2 lžíce)
250 ml hor ké sme ta ny
špet ka soli
400 g změk lé ho más la

Po stup:
Bíl ky s cuk rem zleh ka na šle há me
(ne dě lat z bíl ků sníh), ne do tu ha.
Poté do smě si při dá me man dle
a hlad kou mou ku. Na plech dě lá me
lžící z těs ta malá ko leč ka. Plech
vymažeme más lem a vy sy pe me
mou kou (ne dá vat pe čí cí pa pír).
Vložíme do trou by pře de hřá té na
180° C a pe če me do zla to va asi
15 min. Ihned po vytažení z trou by
stá čí me do kor nout ků nebo tru bi -
ček a ne chá me vy chlad nout. Kon ce
poté má čí me v čo ko lá dě.

Krém:
Do hrn ce dáme cukr a med a při -
pra ví me ka ra mel. Pak na li je me
hor kou sme ta nu, sůl a pro va ří me.
Ne chá me vy chlad nout. Más lo
pro mí chá me v mi xé ru a za šle há -
vá me ka ra mel. Pak pl ní me kor -
nout ky.

Svoz odpadů

mailto:isno@stko.cz
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Úmrtí
Dne 3. pro sin ce nás navždy opus -

ti la naše spo lu ob čan ka paní Te re -
zie Ří má ko vá.

Po zůsta lé ro di ně vy slo vu je me
upřím nou sou strast.

Alena Slabá

Společenská
kronika

100. letá ju bi lant ka v Pa so hláv kách

Más lo vé ovál ky
Po tře bu je me                                              
Na těs to:                                                      

300 g hlad ké mou ky
100 g mouč ko vé ho cuk ru                
200 g tuku nebo más la                              
1 žlou tek          
                                          
   

Na krém:                                                       
1,25 dl mlé ka                                               
půl ba líč ku ka ka o vé ho pu din ku   
2 lžíce kru pi co vé ho cuk ru                     
1 lžíci hor ké kávy                                         
125 g más la

Na do kon če ní:
čo ko lá do vou po le vu
mle tý ko kos

Ze všech su ro vin vy pra cu je me těs to, kte ré ne chá me
v chla du 2 ho di ny od po či nout. Vy vá lí me a vy kra ju je me
tva ry, kte ré kla de me na plech vyložený pe čí cím pa pí rem. 
Ve střed ně vy hřá té trou bě upe če me. Po lo vi nu ovál ků na -
má čí me do čo ko lá do vé po le vy, položíme na mřížku, po -
sy pe me ko ko sem a ne chá me ztuh nout. Sle pu je me
pu din ko vým kré mem. 

Z mlé ka, cuk ru, kávy a pu din ko vé ho práš ku uva ří me
pu dink, kte rý ne chá me vy chlád nout. Vy šle há me más lo
a po stup ně do něj za šle há vá me pu dink.

Oře cho vé tru bič ky
Po tře bu je me                                                  
Na těs to:                                                         

350 g hlad ké mou ky                                   
150 g mouč ko vé ho cuk ru                      
200 g tuku nebo más la                              
1 vej ce                                                             
70 g mle tých oře chů                                    
1 lžíci ka kaa                                                    
1 lžíci rumu                                                     

Na do kon če ní:                                                
más lo vý krém                                                
čo ko lá do vou po le vu  
                                   

Ze všech su ro vin  vy pra cu je me  těs to, kte ré ne chá me
v chla du 2 ho di ny od po či nout. 

Vy vá lí me a radýl kem na krá jí me ob dél níč ky, kte ré na -
ví jí me na ko vo vé tru bič ky, leh ce po tře né tu kem. Ve li kost
si ur čí me sami podle toho, jak máme vel ké ko vo vé tru bič -
ky. Spo je dob ře při tisk ne me. 

Dáme na plech s pe čí cím pa pí rem a ve střed né vy hřá -
té trou bě upe če me. 

Sun dá me z ko vo vých tru bi ček a kon ce na má čí me do
čo ko lá do vé po le vy. Kla de me na mřížku a ne chá me oka -
pat a ztuh nout. Poté pl ní me při pra ve ným más lo vým kré -
mem.

100. na ro ze ni ny osla vi -
la v pro sin ci v naší obci
paní Ma rie Háj ko vá. Za
obec jsme po gra tu lo va ly
spo leč ně já a mís tosta rost -
ka, za Sbor pro ob čan ské
záležitos ti paní Chlu di lo vá
a mezi gra tu lan ty se při po -
ji ly také pra cov ni ce OSSZ.
Jen málo vy vo le ných lidí
na svě tě má tu možnost se
ve zdra ví dožít ta ko vé ho
věku, jako je 100 let. Naše
obec je hrdá, že se může
pyš nit ob ča nem, kte rý se
ta ko vé ho věku dožil. Ješ tě
jed  nou jmé nem obce
a všech ob ča nů pře ji Vám,
paní Háj ko vá, hod ně zdra -
ví a štěs tí se sr deč ným přá ním, aby se Vám i na dá le v naší obci dob ře žilo.  

                 Mar ti na Do mi no vá - sta rost ka obce

Recepty


