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Pasohlávky v obrazech
Během posledních dvou měsíců 

jsme si krásy a  nevyzpytatelnost pod-
zimního počasí užili dosyta. Celkem 
teplé „babí léto“ nám zpříjemňovalo 
dny během slunečného října, kdy se 
listy na stromech zbarvily do typických 
podzimních odstínů žluté a  červené. 
Záhy jej vystřídal listopad, který dělal 

čest svému jménu. Nejdřív opadalo lis-
tí ze stromů, a  nakonec začal padat 
i sníh z nebe. Martin sice na bílém koni 
nepřijel jedenáctého, jak praví pra-
nostika, ale až šestadvacátého listo-
padu. Sníh však brzy zase zmizel, ale 
snad ještě napadne a  my se po letech 
dočkáme bílých Vánoc.



Co je nového v obci:
Podzim, to je doba, kdy u obce končí 

svoji práci sezónní zaměstnanci, kteří 
se od jara starali o údržbu venkovních 
prostor naší obce. Než na konci listo-
padu ukončili své působení, stihli ještě 
mnoho práce. Kromě pravidelné údrž-
by, jako je sekání trávy, sběr popadané-
ho listí nebo vývoz odpadu, odstranili 
o  konstrukci starých a  neaktuálních 
cedulí vedle Turistického informační-
ho centra, stejně jako u  autobusové 
zastávky. Ty budou nahrazeny novými 
cedulemi, které jsou nyní ve výrobě  – 
celkem pět kusů cedulí bylo pořízeno 
za necelých 114.000 Kč. Také opravili 
zvlněnou zámkovou dlažbu na chod-
nících a prasklé obrubníky u autobuso-
vé zastávky.

K úpravám dojde i na místním hřbi-
tově, kde je nutné pokácet vzrostlý 
javor u pomníku. Strom je sice krásný 
a dělá svému okolí parádu, ale nějaký 
„dobrák“ jej bohužel poškodil tak, že 
mu do kmene navrtal díry, kterými tam 
nalil nějakou žíravinu a  kmen stromu 
uvnitř vyhnil a je dutý. Aby se předešlo 
nějakému případnému neštěstí a ško-
dě, bude nutné strom pokácet.

Obec v  posledních měsících inves-
tovala do pořízení váhy do sběrného 
dvora za celkem 500.000 Kč. Ta bude 
sloužit k vážení především suti a komu-
nálního odpadu, vše bude upřesněno 
v nové vyhlášce, která vejde v platnost 
počátkem příštího roku. Koupila i nové 
vánoční osvětlení v hodnotě 50.000 Kč. 
V  říjnu začala výměna kanalizačního 
sběrače v Kempu Merkur v celkové dél-

ce 1.500 metrů od ČOV, na tuto akci 
obec získala dotaci v  hodnotě cca  tři-
náct milionů korun. Dále bylo dokon-
čeno lokální biocentrum Vrbiny, a  to 
výsadbou všech stromů a  keřů. Další 
stromy byly vysázeny i kolem hlavní sil-
nice ve směru na Ivaň, a to konkrétně 
ořechová alej, která byla pořízena 
z  dotace od Státního fondu životního 
prostředí v celkové částce 250.000 Kč.
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Informace z obce
PF 2022

Vážení čtenáři, přejeme vám krásné prožití celého adventního 
období, spokojené a  klidné Vánoce, mnoho dárků pod 
stromečkem a  zejména pevné zdraví, kterého je v  této době 
zapotřebí nejvíc. Věřme, že už v příštím roce 2022 se bude svět 
vracet zpět do starých kolejí a  my se opět budeme setkávat 
u  tradičních i  netradičních akcích v  naší obci. Děkujeme za 
vaši přízeň.                                                                      Redakční rada

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že Obecní 
úřad Pasohlávky bude pro veřej-
nost uzavřen ve dnech 22. prosin-
ce  2021 do 2.  ledna  2022. Provoz 
bude obnoven od pondělí 3.  led-
na 2022.

Upozorňujeme občany, aby v  zim-
ních měsících neparkovali na chod-
nících a  místních komunikacích, 
a to z důvodu jejich údržby (odhrnu-
tí sněhu, případně posyp při náledí).

Děkujeme za pochopení.

VÝZVA:
I n f o r m u j e m e 

občany o  možnos-
ti zakoupení stol-
ního kalendáře pro 
rok 2022 s tématikou 
naší obce, který bude 
k  dostání na Obec-
ním úřadě v  Paso-
hlávkách za cenu 
50 Kč za kus.
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Okénko starostky
Vážení spoluobčané,
je tu opět čas Vánoc, čas pokoje, 

štěstí, lásky, radosti a veselosti. A nejen 
pro děti, které je milují, ale i  pro nás 
dospělé. Je to ten nejkrásnější a  nejo-
čekávanější čas roku, kdy se všichni 
snažíme, abychom si tyto krátké chvíle 
zpříjemnili co nejvíce. Mnozí z  nás se 
těší na krásné chvíle strávené v kruhu 
nejbližších, a přitom se snažíme neza-
pomenout na své blízké, přátele a zná-
mé, aby v  tomto krásném čase nebyl 
nikdo sám.

Vánoce jsou pro nás krátkou zastáv-
kou v urychleném světě. Přijímáme je 
jako zaslouženou odměnu za dobře 
vykonanou práci. Každý z nás se na ně 
těší a  snaží se, aby během těchto pár 
dní bylo všechno dokonalé. Uklízíme 
naše domovy, pečeme vánoční cukroví 
nebo jiné dobroty a v neposlední řadě 
chystáme i vánoční stromeček. Snažíme 

se setkat se všemi blízkými, na které 
jsme během roku neměli až tolik času 
nebo se věnovat víc naší rodině. Je to 
čas, kdy se nám otevírají naše srdce 
a máme k sobě o něco blíž.

Bohužel, i letošní rok je opět pozna-
menán pandemií covid-19. Byli jsme 
zvyklí potkávat se při různých příleži-
tostech, k nimž patřilo naše každoroč-
ní rozsvěcování vánočního stromečku, 
k tomu přátelské setkání na jarmarku, 
kde jsme si u „kelímku“ s punčem nebo 
svařákem za doprovodu vánočních 
koled mohli povykládat a pozdravit se 
s lidmi, s kterými se běžně nepotkává-
me. Shlédnout vystoupení našich dětí 
z  mateřské školky a  dětí ze základní 
školy pod záštitou místní knihovny. Prá-
vě toto je pravá podstata a kouzlo Vánoc, 
které s sebou tato doba přináší. Je to ten 
nejkrásnější a nejočekávanější čas roku, 
kdy se všichni snažíme, abychom si tyto 

krátké chvíle zpříjemnili co nejvíce, 
abychom měli potom během roku na 
co vzpomínat.

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i já nejen svým 

jménem, ale i jménem celého kolektivu 
obecního úřadu, popřála krásné, štědré 
a  láskyplné vánoční svátky v  kruhu 
Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, 
aby pod vánočním stromečkem našli to, 
co si přáli, aby svojí radostí a úsměvem 
obdarovali své rodiče i  prarodiče. A  do 
přicházejícího nového roku Vám z celé-
ho srdce přeji hodně štěstí, zdraví, lásky 
a  hojnosti. Ať je nový rok rokem plný 
radostných chvil, splněných snů a přání, 
ale především ať je lepší a veselejší než 
ten právě končící.,

Krásné a  veselé svátky vánoční 
a šťastný Nový rok!

Martina Dominová, starostka obce

Z jednání 
zastupitelstva obce:
Ve středu patnáctého září se usku-

tečnilo další jednání zastupitelstva 
obce, kde zastupitelé během téměř čtyř 
hodin projednali celkem dvanáct bodů. 
Dlouhá diskuze se vedla hlavně u bodu 
týkajícího se společnosti Thermal Paso-
hlávky,  a.  s., kdy čínský investor Rise-
Sun Healthcare & Tourism CZ,  a.  s. 
požadoval schválení několika změn ve 
stávající kupní smlouvě. Zastupitelé se 
dohodli vyhovět pouze prodloužení 
termínů o rok, a to z důvodu pandemic-
ké situace, která ovlivnila celý svět. Dal-
ším požadavkům nevyhověli. Hodně se 
také debatovalo u  bodu záměru obce 
na prodej pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů ve druhé etapě, jež doznal 
několika úprav a  změn a  navazuje tak 
na zrušený záměr z květnového jedná-
ní. Diskutovalo se hlavně o  tom, zda 
jsou požadavky oprávněné a zda se dají 
„obejít“, či nikoliv. Právní zástupce 
Mgr. Jeřábek znovu zdůraznil, že zastu-
pitelstvo má vždy právo jakoukoli 
žádost odmítnout a  nevyhovět jí, a  to 
i v případě, že budou všechny podmín-
ky splněny, ale zastupitelé budou mít 
i  přesto důvodnou pochybnost. Dále 
zastupitelé schválili poskytnutí půjčky 
z Bytového fondu obce Pasohlávky jed-
né občance, a to ve výši 115.000 Kč na 
zřízení ekologického vytápění. V  dal-
ším bodě byla schválena Směnná 
smlouva mezi obcí Pasohlávky a  Lesy 

České republiky. Tato smlouva byla 
schválena již v  červnu tohoto roku, 
avšak ředitelství Lesů ČR zjistilo chybu 
ve znaleckých posudcích, a proto poža-
duje schválení smlouvy s  upravenými 
částkami. Obec tak doplatí částku ve 
výši 1.462.201 Kč včetně DPH a  získá 
tak hlavně pozemky potřebné k rozšíře-
ní ČOV a  také větrolamy za sídlištěm. 
V dalších bodech zastupitelé mimo jiné 
schválili Obecně závaznou vyhlášku 
č.  3/2021 o  nočním klidu, zahájení 
investiční akce výstavby parkoviště 
u hřbitova a také navýšení příspěvku ZŠ 
a  MŠ Pohořelice ve výši 25.000 Kč na 
mzdu pro učitele výuky angličtiny 
v místní škole i školce.

V  pondělí pětadvacátého října se 
konalo další zastupitelstvo obce, kde 
bylo během více než čtyřhodinového 
jednání projednáno celkem jedenáct 
bodů. Hned v úvodu složil slib zastupi-
tele Jan Brveník, který v  této funkci 
nahradil Tomáše Šnepfenberga, který 
rezignoval z  důvodu pracovní nabídky 
v zahraničí. V dalším bodě byl Jan Brve-
ník zvolen i jako člen finančního výbo-
ru, kde rovněž nahradil Tomáše 
Šnepfenberga. Obsáhlá diskuze se roz-
vinula zejména kolem územní studie 
plochy Z42 v k.ú. Mušov, která byla sice 
schválena už v roce 2016, ale až po změ-
ně č. 3 územního plánu obce byla přija-
ta i  Odborem územního plánování při 
MěÚ Pohořelice. V  této lokalitě jsou 
pozemky v  majetku soukromých osob 
a  jsou primárně určeny k  výstavbě 

rodinného a  rekreačního bydlení. 
Někteří zastupitelé se studií nesouhlasi-
li z hlediska malého počtu parkovacích 
ploch, chybějících chodníků i umístění 
silnice. Domnívají se, že přijetím studie 
se stane závaznou a v budoucnu už se 
nebude dát v této lokalitě cokoliv změ-
nit. Starostka vysvětlila, že zastupitelé 
studii neschvalují, pouze ji berou na 
vědomí, a  tak se také nakonec stalo. 
V dalším bodě zastupitelé schválili roz-
šíření Wake Parku v Kempu Merkur tak, 
aby se dalo vyhovět vzrůstajícímu zájmu 
o tuto oblíbenou atrakci. Dalším disku-
tovaným bodem byla žádost o  koupi 
pozemku, který byl vyjmut v  lokalitě 
tzv.  „Pasohlávky  – východ“. O  tento 
pozemek požádala paní doktorka, která 
má nyní svou ordinaci ve Vranovicích. 
Nesplňuje sice požadavky záměru pro 
prodej pozemků v této lokalitě, nicmé-
ně by se zavázala po dobu minimálně 
patnácti let vykonávat lékařskou praxi 
i  v  naší obci. Zastupitelé její žádost 
schválili a  určili cenu za pozemek 
1.500 Kč/m2 bez DPH. Starostka také 
přítomné mimo jiné informovala o zís-
kání dotace z  Ministerstva zemědělství 
na rekonstrukci kanalizace v  Kempu 
Merkur, a  to ve výši necelých třináct 
milionů korun. Zakázku vysoutěžila fir-
ma VHS Břeclav v  celkové částce 
cca dvaadvacet milionů korun bez DPH.

Podrobné podklady zastupitelstva 
jsou k  nahlédnutí na Obecním úřadě 
v Pasohlávkách.

Simona Jelénková
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Pokračování na str. 6.

MAS Podbrněnsko
Vážení občané Pasohlávek, rádi 

bychom vám představili činnost nezisko-
vé organizace Místní akční skupina Pod-
brněnsko, jíž je nově členem Vaše obec.

Co je MASka?
Místní akční skupina, neboli MAS 

Podbrněnsko, je spolek působící na 
území 35 obcí jižně od Brna. Spojuje 
aktivní obyvatele do komunity, která se 
snaží rozvíjet život na venkově. Je spole-
čenstvím venkovských obyvatel, nezis-
kových organizací, škol, soukromé pod-
nikatelské sféry a  veřejné správy (obcí 
a svazků obcí). Díky podpoře Evropské 
unie přerozděluje finanční prostředky 
na podporu zemědělství, životního pro-
středí, rozvoje infrastruktury, vzdělává-
ní a  zaměstnanosti na území MAS. To 
vše s  ohledem na ochranu přírody 
a udržení hodnot a tradic v obcích jižní 
Moravy.

Jaké projekty jsme podpořili?
MAS Podbrněnsko podporuje roz-

manité projekty, které mají dopad na 
široké spektrum obyvatel, kteří zde žijí. 
Přináší nové možnosti ve formě rekon-
strukcí infrastruktury například 
v podobě nových či opravených chod-

níků, cyklostezek, sociálního bydlení či 
odborných učeben ve školách. Pomá-
há růst drobným podnikatelům náku-
pem potřebného vybavení a myslí i na 
spolky a  podporu jejich činnosti, 
například pomocí opravy kluboven pro 
možnost setkávání místních. V  našich 
dalších aktivitách se zaměřujeme na 
přizpůsobení se změnám klimatu 
a  podporu energetických úspor či na 
zlepšení zadržování vody v krajině.

Jakým výzvám čelíme?
V  současnosti se snažíme blíže se 

seznámit s  místními občany a  podni-
kateli aby podpora ze strany Evropské 
unie mohla směřovat k  široké veřej-
nosti. Pomoct by mohla i nově vzniklá 
Regionální značka Brněnsko, originál-
ní produkt®, která je udělována míst-
ním výrobkům, službám či zážitkům 
zaručujícími lokální výrobu. Regionál-
ní značka se tak snaží o  zachovávání 
tradic v  území s  respektem k  přírodě 
a hrdostí na dané místo. Držitelé znač-
ky budou prezentováni na společném 
webu, Facebooku a Instagramu, získají 
pozvánky na akce v jiných regionech či 
možnost prodávat své výrobky na celo-
denním trhu regionálních produktů 
v Praze.

Výhledy do budoucna
Jste šikovný pro-

ducent, zemědělec, 
řemeslník nebo zná-
te ve svém okolí 
někoho, komu by 
regionální značka 
Brněnsko mohla 
pomoct ve zviditelnění své činnosti? 
Ozvěte se nám! Všechny naše aktivity 
spojené nejen s  regionální značkou 
naleznete na webových stránkách 
www.podbrnensko.cz nebo na Face-
booku MAS Podbrněnsko. Také vám 
neuniknou novinky o  připravovaných 
dotačních možnostech, kdy v  příštím 
roce plánujeme přerozdělit z  Progra-
mu rozvoje venkova prostředky ve výši 
téměř 9 milionů Kč pro náš region. 
Máte nápad na zlepšení kvality života 
v obci nebo regionu a nevíte kde začít? 
Neváhejte se na nás obrátit, uvítáme 
vaše náměty a  pomůžeme s  realizací 
vašich představ.

Kancelář MAS Podbrněnsko

Z historie naší obce
Za rok, konkrétně v říjnu, skončí současné volební obdo-

bí a občany v celé republice čekají další komunální volby, 
ve kterých se o jejich přízeň budou ucházet kandidáti růz-
ných politických uskupení. Pojďme si připomenout, jaká 
byla politická situace v  naší obci po skončení druhé svě-
tové války, a  to prostřednictvím zápisků z  Pamětní knihy, 
kterou v letech 1950 – 1964 sepsal pan Václav Mikulášek.

Zápis z knihy (bez gramatických úprav):
„Komunistická strana Československa:
Většina osídlenců v Pasohlávkách již ve svém dřívějším 

bydlišti byli členy této strany. Jelikož strana tato vychováva-
la členstvo své k průbojnosti a k činnosti pro vzrůst strany, 
hned po příchodu do Pasohlávek a po seznámení se, násle-
dovalo zde založení strany. Prvním předsedou Komunistic-
ké strany Československa v  Pasohlávkách v  roce 1945 byl 
Nohel Antonín. Strana měla ihned vliv ve všem veřejném 
podnikání v obci. (…) V roce 1946 předseda strany Rusňák 
Rudolf vede stranu k  dalšímu rozvoji a  v  dubnu 1946, dle 
výsledku voleb získává strana tato v  místním národním 
výboru 12 členů z úhrnného počtu 18 členů (…).

V letech 1947 – 1948 byl předsedou strany Jelének Fran-
tišek, který ač byl mlád, postaven v čelo strany. Během roku 
1948 byly provedeny velké nábory do strany a téměř všichni 
občané Pasohlávek stali se přihlášenými členy této strany. 
Na konci roku 1948 provedena prověrka všech starých i při-
hlášených za členy strany, při které někteří noví přihlášení 
členové se vyjádřili, že do strany vstoupili, aby měli pokoj, 
nikoli z přesvědčení.

Jelikož po roce 1948 bylo ve výboru strany shledáno, že 
k  vedení strany a  ke zvládnutí všech úkolů po únorových 
událostech, kdy v  Pasohlávkách zůstala existovat jen tato 
strana, je třeba výměny předsedy, stal se jím opět Rusňák 
Rudolf. Po jeho odstěhování v prosinci 1949 byla tato funk-
ce svěřena Janu Zemanovi. V  této době se v  Pasohlávkách 
tvořilo Jednotné zemědělské družstvo a bylo potřeba vypětí 
všech sil předsedy i členů, aby se toto dílo uskutečnilo. Jeli-
kož Zeman Jan byl po žňových pracích 1950 poslán na ško-
lení k prospěchu širšího okruhu působnosti, aby se vyškolil; 
vedením strany byl pověřen Kříž František.

Strana tato nejen, že držela iniciativu všech věcí v  obci 
pevně ve svých rukou již od roku 1945, ale také se účastnila 
velkým počtem členů všech slavností, táborů strany a mani-
festací, jak v Pohořelicích, tak v Mikulově. (…)

Strana národní socialistická:
I  tato strana vznikla a  založena byla v  Pasohlávkách 

v roce 1945. Předsedou byl Trnka Josef. V roce 1946 do míst-
ní správní komise dostala své 3 členy. Po volbách v dubnu 
1946 (…) obdržela do místního národního výboru 3 členy 
(…).

Strana tato v obci neměla mnoho členů, měla však pří-
znivce a v budoucnu její rozvoj a vzrůst nemohl býti pod-
ceňován. V  posledních dnech února  1948 byl Trnka Josef 
vystřídán a  předsedou strany byl zvolen Lichevník Franti-
šek, který za týden likvidoval Stranu národně socialistickou 
v Pasohlávkách, protože on sám, stejně jako většina dalších 
členů, se stali členy Komunistické strany Československa.
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Milí čtenáři a přátelé knihovny,
dovolte mi, abych se s Vámi touto ces-

tou rozloučila a  věnovala několik slov 
práci, kterou jsme společnými silami 
odvedli nejen v  knihovně. Ano, jak již 
tušíte, má práce v knihovně je po něko-

lika letech u  konce. Práce, která mne 
opravdu naplňovala a  bavila zároveň. 
Práce nejen s  knihami, ale především 
s lidmi, kteří byli součástí veškerého dění.

Jak jistě většina z Vás ví, vše začalo 
prací s  dětmi. Realizace čtenářského 

kroužku, hry BINGO, AZ kvíz pro děti, 
výtvarné aktivity pro maminky s dětmi, 
spolupráce se školní družinou. Poz-
ději vznikly akce, které díky Vám všem 
získaly svou tradici. Já osobně jsem 
zastáncem lidových tradic, a proto jsem 

Pasohlávky jsou sice malá obec, ale 
jsou obec významná. Představitelé obce 
Pasohlávky chápou výzvy, před kterými 
budou stát v budoucnu naše děti, proto se 
také podílejí na reformách, které probíha-
jí na pohořelické škole. K  úspěchu 
v  moderním, propojeném světě našim 
absolventům nestačí jen znalost faktů, ale 
na naší škole se učí i samostatně a tvořivě 
myslet, využívat moderní technologie 
a komunikovat v několika cizích jazycích.

Děkujeme zřizovateli školy za vytvo-
ření podmínek k inovacím i v Pasohláv-
kách. Základní škola v  Pasohlávkách 
dostala výpočetní techniku pro nově 
koncipovanou výuku informatiky už od 
3. ročníku, sadu pro výuku robotiky 

a mateřská škola nový interaktivní doty-
kový displej.

K další novince v tomto školním roce 
patří i dobrovolná výuka angličtiny, kte-
rá byla nabídnuta všem žákům základní 
i mateřské školy, což se setkalo s enorm-
ním zájmem u všech 40 dětí.

S  angličtinou se v  pasohlávské MŠ 
seznamují děti už od 2 let. Nejedná se 
o  klasickou výuku cizího jazyka, jak si 
představujeme ze školních lavic. Děti si 
angličtinu osvojují přirozeným způso-
bem, stejně jako se učí mateřskému 
jazyku, a to formou her, písní a pohybo-
vých aktivit.

Jak vlastně taková hodina probíhá?
Děti navštíví v mateřské škole plyšová 

ovečka Dolly, která mluví pouze anglicky 
a  děti se s  ní snaží komunikovat jejím 
jazykem. Na začátku anglického 30minu-
tového bloku se s  dětmi Dolly přivítá 
a zazpívá si písničku. Poté je hravou for-
mou seznámí s  novou slovní zásobou. 
V  průběhu roku se budeme učit barvy, 
čísla, zvířata a  hračky. Dále následuje 
obvykle blok zpívání a tance, kde velkou 
roli hraje i  neverbální komunikace. 
Potom si procvičujeme novou slovní 
zásobu formou pohybových her, popří-
padě krátké dramatizace. Nakonec se 
ovečka Dolly s dětmi rozloučí a těšíme se 
na příští týden.

Nora Škorpíková, učitelka 

Strana lidová:
I  Strana lidová měla své stoupence, 

k založení Lidové strany v Pasohlávkách 
odhodlali se už v dubnu 1946, když po 
volbách dostali do místního národní-
ho výboru 2 členy, 1/9 z tohoto výboru. 
Předsedou této strany se stal Mikulen-
čák Josef, později v roce 1948 syn téhož, 
Mikulenčák Hubert. Strana lidová měla 
dosti členů, ale bez příznivců a byla pro-
to v obci v hlasech voličů na třetím místě.

Po únorových událostech i ona likvi-
dovala činnost v obci a všichni její čle-
nové se stali členy Komunistické strany 
Československa.

Strana sociální demokracie:
Tato, v  obci Pasohlávky nejslabší 

strana, byla založena v  dubnu 1946, 
dostala po volbách v  dubnu 1946 do 

místního národního výboru 1 svého 
člena. Jejím předsedou byl Popelák 
Jan, po jeho odchodu z  obce Minařík 
Jaroslav. Zůstávala stále nejslabší stra-
nou v  Pasohlávkách a  po únorových 
událostech splynula s KSČ.

Svaz české mládeže:
Svaz české mládeže v  Pasohlávkách 

byl založen v  roce 1946, předsedou byl 
Zycháček Zdeněk. V něm měla býti sdru-
žena mládež všech politických stran. 
Vedoucí místo měli komunisté. Tento 
svaz zakoupil kytaru, pořádal zábavy 
a některé kulturní podniky. Brzy zanikl. 
V  roce 1950 byl svaz obnoven s  předse-
dou Růžičkou Janem, zakoupeny legiti-
mace, proveden nábor členů a vyškolení 
jednatele a pokladníka. Po vzdání funkce 
předsedy, vedla činnost svazu místopřed-
sedkyně Čechová Drahomíra. Pořádán 

ples, členům vyřízeny legitimace, nacvi-
čeno a sehráno divadlo a kulturní večer. 
Zvolen předsedou Čech Josef, pořádána 
zábava a proveden znovu nábor nových 
členů. Na podzim 1950 v  rekreačních 
místech prožilo 10 členů Svazu české 
mládeže 14 krásných dnů na zotavenou. 
Ještě v roce 1950 je zvolen nový předseda 
Urbánek Miloš, za něho se svaz účastnil 
jako brigády úpravy návsi kolem kostela, 
fary, školy a tělocvičny.

Pionýři:
I  v  naší obci ze školní mládeže byl 

založen v roce 1950. Má nácvik ku všem 
oslavám, jež místní rada osvětová pořá-
dá v obci a svými nacvičenými vhodný-
mi básněmi  apod. zpestřují slavnostní 
program u příležitostí významných dnů, 
jež nutno dle nařízení úřadu slavit.“

Simona Jelénková

Pokračování ze str. 5.

Místní základní a mateřská škola

Místní knihovna
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Kemp Merkur 
Pasohlávky

Vážení, děkujeme za projevenou pří-
zeň a velkou podporu, kterou jste nám 
v letošní sezóně věnovali.

Program byl nabitý, děti opět zabavil 
oblíbený kamarád Wiki, se kterým si 
uvařily pohádky, hledaly poklad, bojo-
valy s piráty nebo procestovaly celý svět 
a poznaly život na jiných světadílech.

Dospělé naopak pobavil například 
Lukáš Pavlásek, Travesti Show nebo 
cimbálové večery. Soboty patřily tema-

tickým party. Předposlední sobota 
v  srpnu však patřila MERKURFESTU 
a  náměstíčko roztančili The Beatles 
Revival, ATMO Music, Elis Mraz 
a  Kapitán Demo. To vše za skvělého 
moderování Michala Kavalčíka zná-
mého například z Rádia Kiss.

S ohledem na nařízení, která se na 
nás hrnula, bylo třeba velké trpělivosti. 
Mnohdy s  tím spojené rozčarování, 
občas i  nepochopení, ale vydrželi 
jsme, a to díky podpoře našich hostů-
-tedy každého z  Vás. Díky tomu, že 
jsme to vzájemně nevzdali, se sezóna 

vydařila a  odnášíme si spoustu krás-
ných zážitků. Děkujeme

Kemp Merkur se pro veřejnost uza-
vřel 31. 10. 2021. Brány se pro vás zno-
vu otevřou 8. 4. 2022 v 8:00 hodin.

Přejeme všem jen to nejlepší, brzy 
znovu na viděnou. Věříme, že v dubnu 
se opět setkáme a  že kulturní vyžití, 
které pro vás již nyní připravujeme, se 
bude moci uskutečnit.

Tým Kempu Merkur Pasohlávky.

ATC  Merkur

pro Vás a Vaše děti s radostí organizo-
vala například Vítání jara, Svatomar-
tinský průvod, Velikonoční zdobení či 
Pálení čarodějnic. A nelze opomenout 
krásnou tradici pro naše prvňáčky „Už 
umím číst, už umím psát“, která má 
dokonce svou vlastní pomyslnou kro-
niku uloženou v místní knihovně.

Ovšem, nezapomínala jsem ani na 
dospělé v naší obci. Často jsme s dětmi 
vystupovali s  tanečním či divadelním 
představením na místní akci „Rozsvěco-
vání vánočního stromečku“ či jsme zpes-
třili program našim milým seniorům 
a  nejednou jsme rozvířili veselí mysli-

veckého plesu. Velmi oblíbené byly také 
besedy nad místní kronikou, kdy se neje-
den pamětník rozpovídal o  událostech, 
nedávno minulých, týkající se naší obce.

Bohužel vše výše zmíněné se na něja-
kou dobu nedařilo realizovat, důvodem 
byla covidová opatření, která nás všech-
ny zasáhla. Ovšem i v této nelehké době 
jsem se snažila být tu nejen pro čtená-
ře, ale také pro naše děti. Knihovna byla 
zpřístupněná po předchozí telefonické 
domluvě, a  tak si každý čtenář přišel 
na své. Děti zase zaměstnávalo tvoření 
umístěné na nástěnce vedle knihov-
ny, které si mohly odnést domů. Takže 

s  radostí mohu říci, že jsme společně 
vše zvládli i v těchto nelehkých časech.

Na závěr mi dovolte poděkovat vede-
ní obce, které bylo vždy velmi vstřícné 
a velkorysé k realizaci veškerých mých 
nápadů. Také děkuji za výbornou spo-
lupráci s  vedoucí TIC slečně Simoně 
Jelénkové a  paní vychovatelce Lence 
Žaludkové, která mi stála po boku při 
mnoha akcích. A především děkuji Vám 
všem, milí čtenáři a  přátelé knihovny, 
bez Vás by mi moje práce nepřinášela 
takové potěšení.

Alena Kratochvílová
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Ze společenského života
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

Ve dnech osmého a  devátého října 
se uskutečnily volby, ve kterých si obča-
né naší republiky volili své zástupce na 
těch nejvyšších politických postech. 
V  těch letos celorepublikově zvítězila 
koalice SPOLU skládající se z  politic-

kých stran ODS, KDU -ČSL a  TOP 09. 
Získala celkem 27,79 % hlasů. Do sně-
movny se dále dostalo hnutí ANO 
(27,12  %), koalice Piráti a  STAN 
(15,62 %) a hnutí SPD (9,56 %).

Volby samozřejmě probíhaly i v naší 

obci. Jak už jsme si za uplynulý rok 
a půl zvykli, ani nyní se to neobešlo bez 
protikoronavirových opatření - roušky, 
dezinfekce a  dvoumetrové rozestupy. 
I přesto byla volební účast téměř sedm-
desátiprocentní. 

Výsledky voleb v Pasohlávkách:
 

• Počet voličů: 644
• Počet vydaných obálek: 445
• Odevzdané obálky: 445
• Platné hlasy: 441
• Volební účast: 69,10 %

• První volič: Anna Wächterová
• Poslední volič: Alžběta Krejčiříková
• Nejmladší volič:  Jakub Lukosz
• Nejstarší volič: Vlastimil Binder

Výsledky hlasování:
Pořadí Název strany Počet hlasů Počet hlasů v %

1. ANO 2011 137 31,06 %
2. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 98 22,22 %
3. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 89 20,18 %
4. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 29 6,57 %
4. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 29 6,57 %
6. Moravané 20 4,53 %
7. Komunistická strana Čech a Moravy 17 3,85 %
8. Česká strana sociálně demokratická 8 1,81 %
8. Trikolora Svobodní Soukromníci 8 1,81 %

10. VOLNÝ BLOK 4 0,90 %
11. Strana zelených 2 0,45 %

- ostatní kandidátní strany a hnutí v naší obci nezískali žádný hlas. 

Simona Jelénková



Lampiony opět 
rozzářily naše ulice
Po roční pauze se v pátek dvanáctého 

listopadu uskutečnil již dvanáctý ročník 
Lampionového průvodu, jehož součástí 
byly už podruhé i pohádkové bytosti. Na 
prolízkách tak děti i jejich rodiče pobavil 
pestrobarevný klaun, na kopečku na 
konci sídliště všem zúčastněným zatan-
čily bludičky, u vody se předvedli hastr-
mani a u kostela čekal umrlec s dalšími 

hrůzostrašnými postavami, které postra-
šily malé i velké účastníky na samý závěr 
průvodu.

Bylo vidět, že „hlad“ po akcích je vel-
ký a zájem o tuto akci nás velmi překva-
pil. Mezi desítkami lidí, které se průvodu 
zúčastnily, byli nejen místní občané, ale 
i  ti přespolní. Za Sbor dobrovolných 
hasičů Pasohlávky bych chtěl poděko-
vat nejen všem lidem, kteří přišli, ale 
hlavně těm, kteří nám pomáhali, což 
byli konkrétně tito: Roman Jurdák, Klára 

Jurdáková, Annemarie Masopustová, 
Tomáš Lukosz, Ondřej Buček, František 
Štefan a Lukáš Mandák.

Doufám, že příští rok se na této akci 
sejdeme opět v hojném počtu a tentokrát 
už v době „necovidové“.

Jaroslav Mandák,
Starosta SDH Pasohlávky
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Bílá pastelka 
pomáhala i v naší obci

V letošním roce se uskutečnil již dvaa-
dvacátý ročník sbírky Bílá Pastelka. Tuto 
sbírku pořádá Sjednocená organizace 
nevidomých a  slabozrakých ČR, která 
byla založena v  roce 1996 a  hájí práva 
a zájmy nevidomých a zrakově postiže-
ných osob v ČR a zároveň realizuje řadu 
dlouhodobých projektů, jako např. výcvik 
vodících psů nebo vydávání periodik. 
Úplně první ročník této sbírky se konal 

v roce 2000 a její konání se váže na datum 
„Dne bílé hole“, tedy k patnáctému říjnu. 
Od loňského roku je sbírka třídenní.

Sbírka se koná v  téměř dvou stech 
městech po celé republice a  zapojují 
se do ní většinou dobrovolníci z  řad 
středoškoláků. Zapojit se však mohou 
i základní školy se svými žáky a přesně 
to učinila ZŠ v Drnholci, kterou v naší 
obci reprezentoval Ondřej Trojek. Ten 
prodával bílé pastelky za třicet korun 
pro dobrou věc v úterý dvanáctého říj-
na. ZŠ v Drnholci celkem do sbírky při-

spěla částkou 22.500 Kč (vybíralo se 
v  Pasohlávkách, Drnholci a  v  Jevišov-
ce). Celkově pak letošní ročník přinesl 
úctyhodné 3.650.332 Kč. Tyto peníze 
budou použity např.  na nácvik chůze 
s bílou holí, na výcvik vodících psů pro 
nevidomé, k  podpoře zaměstnávání 
lidí se zrakovým postižením, na výuku 
práce na počítači pro nevidomé nebo 
na knihovnu digitálních dokumentů.

Děkujeme všem, co do této sbírky 
přispěli a podpořili tak dobrou věc.

Simona Jelénková
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Dobroty z prasátka byly 
opět v nabídce

Třetí listopadovou neděli, tedy dvacátého, se 
po roční pauze uskutečnil již šestý ročník Vepřových hodů, kte-
ré tradičně pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky.

Tato akce bývá mezi místními občany velmi oblíbená, 
a  jinak tomu nebylo ani letos. Již od desíti hodin se na pro-
stranství u kulturního domu začala tvořit první fronta. V nabíd-
ce byly obvyklé zabíjačkové pochoutky, jako tlačenka, jitrnice 
nebo škvarky. K okamžité konzumaci zde byla k dispozici teplá 
polévka nebo vepřové výpečky. Nechyběl ani horký svařák.

Zájem o všechny tyto dobroty byl tak velký, že všechno bylo 
vyprodané již brzy po poledni. Takový zájem občanů jsme 
vůbec neočekávali a touto cestou bychom jim rádi poděkovali, 
že nás přišli podpořit. 

Jaroslav Mandák, Starosta SDH Pasohlávky

Rozsvícený strom 
zahájil advent

Každoroční předvánoční tradicí naší 
obce je pořádání vánočního jarmarku, 
jehož součástí je rozsvícení obecního 
vánočního stromu.

Už v  loňském roce byla tato tradice 
přerušena kvůli protipandemickým opat-
řením. Ani letos nebyla situace příznivě 
nakloněna tomu, abychom uspořádali 
jarmark v takové podobě, na kterou jsme 
zvyklí. Přesto se obec snažila nabídnout 
svým občanům aspoň „minimalistickou“ 
podobu předvánočního setkání občanů 
u  příležitosti rozsvícení vánočního stro-
mu. Své prostory měla otevřít Katka Fer-
byová ve své Caffé Zastávka a  všem 
přítomným nabídnout sladký kousek 
dortu nebo zákusku s hrnkem teplé kávy. 

Stejně tak Mirek Kratochvíla plánoval 
nabídnout tolik oblíbené punče a svařák 
ve svém každoročním stánku. Nově vyhlá-
šená protipandemická opatření však i tyto 
snahy zhatila.

A tak se v sobotu sedmadvacátého lis-
topadu uskutečnilo opravdu komorní 
setkání občanů, aby se pokochali rozsví-
cením vánočního stromu, jako předzvěst 
příchodu adventního času. Jeho rozsví-
cení odpočítaly všechny přítomné děti, 
které za to byly odměněny balíčky s jabl-
kem a sladkostmi. Letošní vánoční strom 
opět svítí v  parku u  kostela a  zdobí jej 
zbrusu nové osvětlení, které se dle ohlasu 
přítomných, velmi líbí.

Věřme, že už v příštím roce bude situa-
ce příznivější a dočkáme se oslav advent-
ního času tak, jako v letech, kdy byl svět 
ještě v pořádku.                Simona Jelénková
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BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:

Menší rodinný dům – 
může být k rekonstrukci 

(2+1, 3+1)

Stavební pozemek 
250 m2 a větší 

Větší RD k užívání  
bez nutných investic  

(3 pokoje a větší)

Rekreační objekty 
(apartmány, vinné 

sklepy, chaty a chalupy) 

Vinný sklep, nejlépe 
s ubytováním pro 4 

a více osob 

Ornou půdu pro 
hospodaření nebo 
samostatné viniceByt, alespoň 

po částečné 
rekonstrukci  

pro tříčlennou 
rodinu

ČTVRTÝ KRÁL
Vážení spoluobčané, bratři a  sestry, 

zdravím Vás v  adventu, čase přípravy na 
Vánoce, pro mnoho lidí, jak věřím, nejmi-
lejší svátky v roce. Všichni doufám už víme, 
že Vánoce jsou svátky narození Ježíše Kris-
ta, zakladatele křesťanství na naší Zemi.

Svatý Pavel, významný apoštol (hlasatel) 
Ježíše Krista, o  něm vyznává: „Ježíš, podle 
těla pochází z  potomstva (rodu) Davida, 
izraelského -židovského krále doby asi tisíc 
let před Kristem. Duchem svatosti se proká-
zal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrt-
vých“. Proto křesťané ctí Ježíše nejen jako 
pouhého člověka, ale i jako pravého Boha.

VÁNOCE SLAVÍ LIDSTVO VE DVOU 
TERMÍNECH: 25. prosince a 6. ledna - začí-
náme slavit již v předvečer těchto dní, tedy 
24. prosince a 5. ledna.

Lidé hlásící se k  církvi římskokatolické 
a řídící se kalendářem gregoriánským (podle 
papeže Řehoře  XIII.  – Gregorius) zavede-
ným r. 1582, slaví Vánoce 25. (24.) prosince. 
Jsou to lidé zhruba západní polokoule. Při-
pomínají si zjevení Ježíše – božského dítěte 
členům Izraelského národa: betlémským 
pastýřům v noci narození a dvěma starcům 
Simeonovi a Anně v jeruzalémském chrámě 
40. den po narození. Izraelskému národu byl 
poslán jako k prvnímu, aby ho přijal a předal 
národům celého světa – lidstva.

Lidé hlásící se k církvi pravoslavné (vyzná-
vá, že pravo - správně slaví Boga) a  řídí se 
kalendářem juliánským, slaví Vánoce 
o 13 dní později a sice 6. ledna. Jsou to lidé 
východní a jižní Evropy a části Asie. Pravo-
slavní slaví tento den všechny události Ježí-
šova narození a  dětství. Římsko -katoličtí 
křesťané se k pravoslavným přidávají, avšak 
6. ledna slaví takzvané „Zjevení Páně“: Bož-
ské dítě Ježíš bylo ukázáno zástupcům neži-
dovských národů, kterým Židé říkali 
„pohané“. Byli to mágové, znalci hvězd, 
mudrci - znalci starých spisů, zvláště PRO-
ROCTVÍ izraelských proroků o Bohem slíbe-
ném zachránci, kterému říkali Mesiáš a Král. 
Jedno proroctví říká: „Vyjde hvězda z Jakuba, 
povstane žezlo z Izraele“.

Tato proroctví byla známa i  mimo 
Izraelsko -Judskou -Židovskou zemi. Donesli 
je tam židovští vyhnanci v době takzvaného 
babylonského vyhnanství: trvalo 70  let, od 
r. 607 do r. 538 před Kristem. Tam se o něm 
dočetli i oni mágové -mudrci „od východu“, 
kteří se maximálně do dvou let po Ježíšově 
narození ptali na dvoře tehdejšího judského 
krále Heroda: „Kde ten právě narozený 
židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na 
východě, a  proto jsme přišli poklonit se 
jemu“ (Mt2, 1-2). Když Herodovi znalci pro-
roctví řekli, že se má narodit v  Betlémě, 
vydali se tam. A  svatý Matouš v  evangeliu 

pokračuje (Mt 2,9-12) „Hvězda, kterou vidě-
li na východě, šla před nimi a  zastavila se 
nad místem, kde bylo Dítě. Vešli do domu 
(už ne do chléva), uviděli Dítě s  jeho mat-
kou Marií, padli na zem a  klaněli se mu. 
Otevřeli své pokladnice a  podali mu dary: 
zlato, kadidlo a myrhu.“

V  Rusku se vypráví legenda: Mladý král 
spatřil v ruské stepi hvězdu na obloze. Hned 
pochopil, že to znamená narození nového 
krále, přijde proroctví „vyjde hvězda z Jaku-
ba, povstane žezlo z Izraele“. Hned se vydal 
ten, kterého legenda nazývá „ČTVRTÝM 
KRÁLEM“ do země Izraelské hledat nového 
Krále Izraele i  lidstva. Avšak cestou se stále 
setkával s lidmi, kteří jsou v nouzi. Trpí a plá-
čou a jsou odkázáni na pomoc jiného. Mla-
dému králi se vůbec nehodí, že ho stále 
někdo zdržuje. Je stále neklidnější, bojí se, že 
přijde pozdě. Ale nedá mu to, nemá to srdce, 
aby šel kolem trpících a nepomohl jim. „Co 
mám dělat?“ pomyslel si: „Divil bych se, 

Inzerce
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Pasohlávský obecní zpravodaj  
– vydává Obec Pasohlávky. 

Periodický tisk územního samosprávního celku. 
Registrace u Ministerstva kultury ČR  

pod r. č. MK ČR E 11763. 
Adresa administrace: Obecní úřad,  

Pasohlávky 1, PSČ 691 22, tel. 519 427 710. 
Tisk a sazba Protis, spol. s.r.o., Podolí 115; 

e-mail: info@protis.cz; www.protis.cz.
Cena – zdarma. Redakční rada si vyhrazuje  

právo příspěvky gramaticky a přiměřeně  
stylisticky  upravit a v případě potřeby zkrátit.

Jubilanti říjen
Jaroslav Grimm 74 let
Zdeňka Kadlíčková 74 let
Miroslav Sedlák 68 let
Marie Fajmonová 68 let
Zdeňka Zemánková 67 let

Jubilanti listopad
Antonín Pokorný 72 let
Alžběta Krejčiříková 71 let
Dana Grimmová 71 let
Františka Petrová 68 let
Jana Tomšík 67 let
Jan Mrkvica 61 let
Miroslava Mikulášková 50 let

Jubilanti Prosinec
Božena Vršková 79 let
Emilia Osiková 78 let
Jan Krejčiřík 78 let
Věra Krejčiříková 74 let
Ján Bezek 79 let
Jan Zemánek 71 let
Věra Adamíková 70 let
Růžena Třísková 67 let
Zdeněk Nečas 66 let
Jaromír Strouhal 62 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým podpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o zveřej-
nění ve společenské kronice zpra-
vodaje, může se podepsat na OÚ. 
Děkujeme za pochopení.

Narození:
Dne 18. října 2021 se manželům 
Silvě a Markovi Halouskovým 
narodil syn Marek.

 Rodičům i prarodičům  
blahopřejeme. 

 Společenská kronikakdyby tomu to královské dítě nerozumělo! 
Vždyť přichází na svět, aby těšil v  utrpení, 
uzdravoval nemocné a  osvobodil chudé!“ 
Tak je mladý král třicet let na cestě. Už dávno 
nemá, co by daroval. A ztratila se mu i hvěz-
da, už ji nevidí. Zmocní se ho nekonečný 
smutek. „Co z toho mám, že jsem sytil hla-
dové, staral se o nemocné, poskytoval teplo 
mrznoucím, obdarovával chudé? Jen jsem 
ztratil svůj cíl!“ Nakonec přece dojde. Přichá-
zí do Jeruzaléma právě v den Velkého pátku. 
Už z  dálky vidí vedle města horu Kalvárii-
-Golgotu a na jejím vrcholu tři kříže s odsou-
zenci. Když se přiblíží, zdá se mu, jakoby 
v  tváři prostředního muže zářila hvězda. 
Ano, je to ta, kterou viděl na počátku, než se 
vydal na tuto cestu. Poznává, už ví, že to není 
nikdo jiný než „jeho král“, kterého začal hle-
dat před dávnou dobou. S námahou vystou-
pí na kopec, svůj pohled upíná na toho, který 

se na něho dívá. „Pane“, zašeptá, „už nemám 
nic z toho, co jsem Ti chtěl přinést! Mé ruce 
jsou prázdné! Ale moje srdce… přijmeš je?“ 
Cítí pohled ukřižovaného a  poznává jasně, 
že přijímá jeho srdce jako nejmilejší dar. 
Tolik říká ruská legenda.

Bratři a  sestry. Tím „čtvrtým králem“ 
můžeme a máme být každý z nás. Pomáhej-
me lidem kolem sebe v jakékoli nouzi, usiluj-
me zmírnit bolest těla i dodat naději srdcím. 
Tím i my budeme směřovat ke Kristu, pravé-
mu Králi, který i pro každého z nás přišel na 
tuto Zemi o  Vánocích prvních a  lidský úděl 
přijal až po bolest smrti. Nezůstal však v hro-
bě, ale „duchem svatosti“ (lásky) se prokázal 
jako mocný Boží Syn tím, že překonal smrt 
zmrtvýchvstáním. Toto je evangelium, radost-
ná zpráva! Toto je naděje pro každého z nás. 
Kéž i  slavení a  prožívání letošních 
Vánoc L.P. 2021 v nás tuto naději oživí a posílí.

 Vážení bratři a sestry, chci i vám předat „něco z Boha“. Proto vás zvu na hlavní vánoč-
ní bohoslužbu – „půlnoční“ mši svatou o Štědrém večeru 24. prosince L.P. 2021 v koste-
le v Pasohlávkách ve 23.00 hod. Ve dnech 25. a 26. prosince budou v Pasohlávkách mše 

svaté vždy v 11.00 hod.

Vánoční pečení
K Vánocům patří plný stůl. Nejen svá-

tečních jídel, ale hlavně cukroví a  dal-
ších svátečních pokrmů. Proto se nechte 
inspirovat a doplňte svou sváteční tabuli 
třeba o následující recepty:

• Perníčky
400 g hladké mouky
100 g másla
2 vejce
140 g moučkového cukru
2 lžíce medu
1 lžíce sody
2 lžíce perníkového koření

Zpracujeme v  těsto, které necháme 
odležet. Poté vyválíme a vykrajujeme per-
níčky, které jsou po upečení hned měkké.

• Vánočka
450 g hladké mouky
300 g hrubé mouky
180 g másla
3 žloutky
180 g moučkového cukru
50 g mandlí
30 g rozinek
40 g droždí
3 dcl mléka
1 vanilkový cukr
 sůl
- žloutek a 1 lžíce mléka na potření + rum
- hladká mouka na vál

Rozdrobené droždí promícháme 
s  trochou cukru a  3 lžícemi vlažného 
mléka. Kvásek necháme vzejít. Změklé 
máslo vyšleháme s  cukrem do pěny, 
vmícháme žloutky a přelijeme do mísy. 
Pak prosejeme mouku, přidáme vyky-
nutý kvásek, sůl, vanilkový cukr a  vlaž-
ným mlékem zaděláme tužší těsto. 
Přeložíme jej na vál a rukama pracujeme 
tak dlouho, až se těsto nelepí na vál. Při-
dáme omyté a  okapané rozinky a  větší 
část spařených, oloupaných a  naseka-
ných mandlí. Těsto přeložíme zpět do 
mísy, přikryjeme utěrkou a  necháme 
kynout, přitom jej dvakrát promísíme. 
Vykynuté těsto rozdělíme na devět dílů, 
které vyválíme na válečky a  tvarujeme 
vánočku (4 copy – 3 copy – 2 copy, konce 
podložíme). Vánočku necháme na tep-
lém místě vykynout, potřeme ji žlout-
kem smíchaným s  mlékem, posypeme 
mandlemi a do vrchního copu na dvou 
místech vpíchneme špejli, aby se nese-
sunula. Vánočku tvarujeme vyšší a užší. 
Vložíme do dobře vyhřáté trouby a  po 
krátkém zapečení příkon tepla zmírní-
me. Peče -li se shora příliš rychle, přikry-
jeme ji alobalem. Pečeme asi hodinu. 


