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V ne dě li 4. pro sin ce se po řá dal dru hý roč ník vá noč ní ho jar mar ku spo lu
se slav nost ním roz sví ce ním vá noč ní ho strom ku. Své vý rob ky tu na bí ze li
míst ní i přes pol ní pro dej ci. Ochut nat i kou pit jsme moh li uze ni ny, vá noč ní
pe či vo, do má cí ko lá če, do má cí sýry, med, vá noč ní punč, sva ře né víno, vý -
rob ky z bižute rie, ple te né ponožky, ke ra mi ku, vá noč ní vý zdo bu a plno
růz né ho zboží.

Děti moh ly po slat do pis Ježíš ko vi a vy ma lo vat si ke ra mic ké drob nos ti,
kte ré si moh ly od nést domů. Ke ra mi ku pro děti vy ro bi la a da ro va la Ka te ři na 
Douš ko vá z Po ho ře lic, za což jí dě ku je me. O páté ho di ně při ví tal všech ny
pří tom né u stro meč ku sta ros ta obce a po tom pře dal slo vo panu fa rá ři, kte rý
stro mek po svě til a  sva tý Mi ku láš  spo lu s an dě lem stro mek roz sví til. Ve vá -
noč ním pro gra mu, pl ném pís ni ček a bás ni ček, vy stou pi ly děti z míst ní
ma teř ské ško ly a škol ní družiny. Bylo to moc pěk né a děti byly od mě něny
bouř li vým po tles kem.

Po ukon če ní roz dá val sva tý Mi ku láš dě tem ba líč ky s cuk rovím a celé od -
po led ne bylo ukon če no oh ňostro jem, za kte rý pa t ří po dě ko vá ní paní Ale ně
Zá pe co vé. Po dě ko vá ní pa t ří také všem, co se na této akci po dí le li.

(Foto: Petra Švarná)                                                                                  Alena Slabá

Lam pi o no vý prů vod

O Vánocích

V so bo tu 26. 11. po řá da li míst ní mla -
dí hasi či lam pi ono vý prů vod, kte rý
kon čil na obec ní pláži, kde si moh li
účast ní ci za kou pit  a vy pus tit lam pi o ny
štěs tí. 

Po řa da te lům pa t ří po dě ko vá ní za
zda ři lou akci.

 Alena Slabá

Vánoční jarmark
Slza v očích bývá, 
když vánoční koleda se zpívá.
Každému srdce se rozbuší,
když dárek darovaného potěší.
Je nám tak milo u srdce,
tak jako každé Vánoce.
Chceme být lepší, hodnější,
chceme mít duší čistější.
Rozdávat úsměvy, rozdávat radost,
pro všechny milované mít času dost. 
Prosinec přikrývá sněhová peřina,
je čistá a zářivá jak křídla anděla.
Škoda, že všechno tak brzy pomine,
sníh, Vánoce, lidská předsevzetí.
Přenesme to dobro prosince
do celého tisíciletí!
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Tříkrá lo vá sbír ka 2012

Na jed ná ní ko mi se pro kul tu ru a sport při OÚ byl
vzne sen do taz "Co takhle uspo řá dat bab ské hody v době,
kdy bý va ly hody v Mu šo vě?" Tato myš len ka se všem za -
lí bi la a tak se za ča lo s pří pra va mi. Pa t ro nem byla ZO ČSŽ
v Pa so hláv kách. Prv ním pro blé mem byl ter mín - ten na
Mar ti na, tj. so bo ta 12. 11., byl již ob sa zen a tak se za mlu -
vil KD o tý den poz dě ji. Dal ším pro blé mem byla hud ba.
Hle da ly jsme ně ja kou lev něj ší, pro tože jsme se ne moh ly
spo lé hat na účast  lidí na zá ba vě. Po del ší době jsme za jis -
ti ly Trio Pro cház ka z Po ho ře lic a poz dě ji se uká za lo, že
jsme zvo li ly správ ně. Hrá li dob ře a lidé se ba vi li. Protože
ne má me vlast ní kro je, tak jsme se do mlu vi ly na za půj če ní  
z Iva ně a Lo dě nic. Na ko nec jsme vy bra ly kro je z Lo dě nic. 
A teď na sta lo to nej dů ležitěj ší - stár ky.

Žádné pod mín ky jsme ne kladly a tak se moh la na hlá sit 
každá dív ka nebo žena, kte rá měla zá jem. V prv ním kole
nás bylo přes tři cet, ale poz dě ji ně kte ré od chá ze ly a tak
ko neč né čís lo bylo 20. Chtě ly jsme udě lat co nej lep ší pro -
gram a in spi ra ci jsme na šly z fil mu Slun ce, seno…..
a podle poz děj ší ho ohla su se nám to po ved lo. Ta neč ní
kre a ce na re mix pís ni ček  byly zá bav né. Celé na cvi čo vá ní 
a celá pří pra va  hodů nás stály hod ně ner vů a úsi lí. Zkou -

še ly jsme v tě lo cvič ně a tím to dě ku je me panu sta ros to vi,
že nám to umožnil.

V týd nu před ho da ma jsme už měly doma kro je a tak
jsme moh ly zkou šet v nich, aby chom vi dě ly, jak to bude
vy pa dat. Chys ta la se vý zdo ba sálu, kte rá se všem moc lí -
bi la. Je li kož to byly hody bab ské, tak tam ne moh la chy bět 
ku chyň - ku li sy na ma lo va la Eva Mi na ří ko vá a při pev ni ly
se na zad ní opo nu, z boku při hlíželo malé hos po dář ství,
kra vič ka a sle pi ce - vy ro bi ly je M. Vla cho vá a M.Buč ko -
vá. Na každý stůl jsme daly ubrus, kvě ti ny a do má cí
ko láč ky. Pá tek ve čer bylo vše na chys ta né a my za ča ly být
ner vóz ní. Při jde vů bec ně kdo? Co tomu vše mu řek nou
lidé? V so bo tu ve čer z nás ale sta ros ti opadly, sál se pl nil
ná vštěv ní ky a je jich po čet ná účast nás pře kva pi la. Po
slav nost ním ná stu pu nám pře dal sta ros ta obce To máš
Ingr "prá vo", o kte ré požáda la M. Mi ku láš ko vá za nás
všech ny. A pak  jsme se ve víru tan ce ba vi ly až do brz kých 
ran ních ho din.

Dě ku je me všem, kte ří se po dí le li na za jiš tě ní těch to
hodů a šli do toho, i když ko neč ný vý sle dek byl vel ká ne -
zná má.

                                                                                    Vaše stárky

Bab ské hody . . .

Tra dič ní Tříkrá lo vá sbír ka roku 2012 pro běh ne v naší obci v so bo tu 7. led na 2012
v od po led ních ho di nách. 

Bližší in for ma ce bu dou ozná me ny míst ním roz hla sem a for mou pla kát ků. V pří pa dě
ne pří z ni vé ho po ča sí bude sbír ka pře su nu ta na jiný ter mín, o kte rém bu de te in for mo vá ní
rovněž pro střed nic tvím míst ní ho roz hla su.

                                                                                                                   L. Ferbyová
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Narození
18. lis to pa du se manželům Ji ři -

ně a Jo se fu Wäch te ro vým na ro dil 
syn Sa mu el.

3. pro sin ce se manželům Iva ně
a Lukášo vi Klaš ko vým na ro dil syn
An to nín.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho -
pře je me a nové ob čán ky ví tá me
mezi nás.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Su ro vi ny:
500 g po lo hrubé mou ky, 2 vej ce, 150 g tuku na pe če ní, 150 g cuk ru nebo sla -

di dla, 100 g ro zi nek, 1 va nil ko vý cukr, 1 prá šek do pe či va, 150 g za ky sa né
sme ta ny, 100 g mand lí, 250 g tva ro hu, lžička ci t ro no vé kůry, sůl, 100 g roz puš -
tě né ho más la. 
Po stup:

Mou ku s práš kem do pe či va pro si je me, při dá me tuk, tva roh, sme ta nu a sůl.
Vy pra cu je me těs to, do kte ré ho za pra cu je me kůru, ro zin ky a celé man dle. Ješ -
tě pro hně te me a vy vá lí me, pře hne me v po lo vi ně po dál ce a vložíme na plech.

Pe če me při střed ní tep lo tě asi 35 min. Po vy jmu tí dob ře po tře me roz puš tě -
ným más lem a hus tě po cuk ru je me. 

Sr deč ně zve me všech ny ob ča ny na sla ve ní vá noč ních svát ků do kos te la
sv. Anny.
Vá noč ní bo ho služby se bu dou ko nat v ná sle du jí cích ča sech:

24. 12. Štěd rý den 23.00 hod.
Půl noč ní mše sva tá

25. 12. Slav nost Na ro ze ní Páně 10.30 hod.
Slav nost ní mše sva tá

26. 12. Svá tek sv. Ště pá na 10.30 hod.
Mše sva tá

29. 12. Svá tek Sv. ro di ny - vi gi lie 17.00 hod.
Mše sva tá s ob no vou manžel ských
sli bů a požehná ním pro ro di ny

31. 12. Svá tek sv. Sil vest ra I. 19.00 hod.
Ado ra ce na po dě ko vá ní za uply nu lý
rok, sv. při jí má ní a požehná ní.

  1. 1. Nový rok, slav nost Mat ky Boží 10.30 hod.
Slav nost ní mše sv.,
Svě to vý den mod li teb za mír

  3. 1. Nej svě těj ší  jmé no Ježíš 17.00 hod.
Mše sva tá

  5. 1. Sv. Tři krá lo vé - vi gi lie 17.00 hod.
Mše sv., žehná ní vody, ka didla,
kří dy a zla tých před mě tů

  8. 1. Svá tek Křtu Páně 10.30 hod.
Ne děl ní mše sv., kon čí doba vá noč ní

                                                                                       Zpracovala L. Ferbyová

Vá noč ní svát ky 2011 - 2012
v kos te le sv. Anny v Pa so hláv kách

Omluva
Vá noč ní tva ro ho vá što la

Omlou vá me se za chyb ně zve řej -
ně né tel. čís lo na no vé ho ka deř ní ka.

Správ né tel. č. 775 385 484.

Obec Pa so hláv ky hle dá zá jem ce, kte ří by se chtě li po dí let na tvor bě
obec ní ho zpra vo da je a pra co vat v re dakč ní radě zpra vo da je. Více in for ma cí
lze zís kat na obec ním úřa dě. Zá jem ci se mo hou hlá sit do 15. 1. 2012. 

Obec Pa so hláv ky dále hle dá zá jem ce o kro ni ká ře - kro ni kář ku obce.
Prá ce kro ni ká ře spo čí vá ve sbě ru in for ma cí o dění v obci, prá ce v le to pi sec ké ko -
mi si a za pi so vá ní in for ma cí do obec ní kro ni ky. Více in for ma cí lze zís kat na
obec ním úřa dě. Zá jem ci se mo hou hlá sit do 15. 1. 2012. Zá jem ci musí do dat
ale spoň 1 strán ku for má tu A5 ruč ně psa né ho tex tu.

Oznámení OÚ Oznámení
obecního úřadu

Upo zor ňu je me ob ča ny, 
že obec ní úřad bude

od 22. 12. 2011 do 1. 1. 2012
uza vřen.


