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Vánoční jarmark

O Vánocích
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!

V neděli 4. prosince se pořádal druhý ročník vánočního jarmarku spolu
se slavnostním rozsvícením vánočního stromku. Své výrobky tu nabízeli
místní i přespolní prodejci. Ochutnat i koupit jsme mohli uzeniny, vánoční
pečivo, domácí koláče, domácí sýry, med, vánoční punč, svařené víno, výrobky z bižuterie, pletené ponožky, keramiku, vánoční výzdobu a plno
různého zboží.
Děti mohly poslat dopis Ježíškovi a vymalovat si keramické drobnosti,
které si mohly odnést domů. Keramiku pro děti vyrobila a darovala Kateřina
Doušková z Pohořelic, za což jí děkujeme. O páté hodině přivítal všechny
přítomné u stromečku starosta obce a potom předal slovo panu faráři, který
stromek posvětil a svatý Mikuláš spolu s andělem stromek rozsvítil. Ve vánočním programu, plném písniček a básniček, vystoupily děti z místní
mateřské školy a školní družiny. Bylo to moc pěkné a děti byly odměněny
bouřlivým potleskem.
Po ukončení rozdával svatý Mikuláš dětem balíčky s cukrovím a celé odpoledne bylo ukončeno ohňostrojem, za který patří poděkování paní Aleně
Zápecové. Poděkování patří také všem, co se na této akci podíleli.
(Foto: Petra Švarná)
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Alena Slabá

Lampionový průvod

V sobotu 26. 11. pořádali místní mladí hasi či lampi ono vý prů vod, kte rý
končil na obecní pláži, kde si mohli
účastníci zakoupit a vypustit lampiony
štěstí.
Pořa da te lům pa tří po dě ková ní za
zdařilou akci.
Alena Slabá

Pasohlávský zpravodaj

Babské hody . . .

Na jednání komise pro kulturu a sport při OÚ byl
vznesen dotaz "Co takhle uspořádat babské hody v době,
kdy bývaly hody v Mušově?" Tato myšlenka se všem zalíbila a tak se začalo s přípravami. Patronem byla ZO ČSŽ
v Pasohlávkách. Prvním problémem byl termín - ten na
Martina, tj. sobota 12. 11., byl již obsazen a tak se zamluvil KD o týden později. Dalším problémem byla hudba.
Hledaly jsme nějakou levnější, protože jsme se nemohly
spoléhat na účast lidí na zábavě. Po delší době jsme zajistily Trio Procházka z Pohořelic a později se ukázalo, že
jsme zvolily správně. Hráli dobře a lidé se bavili. Protože
nemáme vlastní kroje, tak jsme se domluvily na zapůjčení
z Ivaně a Loděnic. Nakonec jsme vybraly kroje z Loděnic.
A teď nastalo to nejdůležitější - stárky.
Žádné podmínky jsme nekladly a tak se mohla nahlásit
každá dívka nebo žena, která měla zájem. V prvním kole
nás bylo přes třicet, ale později některé odcházely a tak
konečné číslo bylo 20. Chtěly jsme udělat co nejlepší program a inspiraci jsme našly z filmu Slunce, seno…..
a podle pozdějšího ohlasu se nám to povedlo. Taneční
kreace na remix písniček byly zábavné. Celé nacvičování
a celá příprava hodů nás stály hodně nervů a úsilí. Zkou-

šely jsme v tělocvičně a tímto děkujeme panu starostovi,
že nám to umožnil.
V týdnu před hodama jsme už měly doma kroje a tak
jsme mohly zkoušet v nich, abychom viděly, jak to bude
vypadat. Chystala se výzdoba sálu, která se všem moc líbila. Jelikož to byly hody babské, tak tam nemohla chybět
kuchyň - kulisy namalovala Eva Minaříková a připevnily
se na zadní oponu, z boku přihlíželo malé hospodářství,
kravička a slepice - vyrobily je M. Vlachová a M.Bučková. Na každý stůl jsme daly ubrus, květiny a domácí
koláčky. Pátek večer bylo vše nachystané a my začaly být
nervózní. Přijde vůbec někdo? Co tomu všemu řeknou
lidé? V sobotu večer z nás ale starosti opadly, sál se plnil
návštěvníky a jejich početná účast nás překvapila. Po
slavnostním nástupu nám předal starosta obce Tomáš
Ingr "právo", o které požádala M. Mikulášková za nás
všechny. A pak jsme se ve víru tance bavily až do brzkých
ranních hodin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění těchto
hodů a šli do toho, i když konečný výsledek byl velká neznámá.
Vaše stárky

Tříkrálová sbírka 2012
Tradiční Tříkrálová sbírka roku 2012 proběhne v naší obci v sobotu 7. ledna 2012
v odpoledních hodinách.
Bližší informace budou oznámeny místním rozhlasem a formou plakátků. V případě
nepříznivého počasí bude sbírka přesunuta na jiný termín, o kterém budete informování
rovněž prostřednictvím místního rozhlasu.
L. Ferbyová
Pasohlávský zpravodaj
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Oznámení OÚ
Obec Pasohlávky hledá zájemce, kteří by se chtěli podílet na tvorbě
obecního zpravodaje a pracovat v redakční radě zpravodaje. Více informací
lze získat na obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit do 15. 1. 2012.
Obec Pasohlávky dále hledá zájemce o kronikáře - kronikářku obce.
Práce kronikáře spočívá ve sběru informací o dění v obci, práce v letopisecké komisi a zapisování informací do obecní kroniky. Více informací lze získat na
obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit do 15. 1. 2012. Zájemci musí dodat
alespoň 1 stránku formátu A5 ručně psaného textu.

Vánoční tvarohová štola

Oznámení
obecního úřadu
Upozorňujeme občany,
že obecní úřad bude
od 22. 12. 2011 do 1. 1. 2012
uzavřen.

Omluva

Suroviny:
500 g polohrubé mouky, 2 vejce, 150 g tuku na pečení, 150 g cukru nebo sladidla, 100 g rozinek, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 150 g zakysané
smetany, 100 g mandlí, 250 g tvarohu, lžička citronové kůry, sůl, 100 g rozpuštěného másla.
Postup:
Mouku s práškem do pečiva prosijeme, přidáme tuk, tvaroh, smetanu a sůl.
Vypracujeme těsto, do kterého zapracujeme kůru, rozinky a celé mandle. Ještě prohněteme a vyválíme, přehneme v polovině po dálce a vložíme na plech.
Pečeme při střední teplotě asi 35 min. Po vyjmutí dobře potřeme rozpuštěným máslem a hustě pocukrujeme.

Vánoční svátky 2011 - 2012
v kostele sv. Anny v Pasohlávkách
Srdečně zveme všechny občany na slavení vánočních svátků do kostela
sv. Anny.
Vánoční bohoslužby se budou konat v následujících časech:
24. 12.
Štědrý den
23.00 hod.
Půlnoční mše svatá
25. 12.
Slavnost Narození Páně
10.30 hod.
Slavnostní mše svatá
26. 12.
Svátek sv. Štěpána
10.30 hod.
Mše svatá
29. 12.
Svátek Sv. rodiny - vigilie
17.00 hod.
Mše svatá s obnovou manželských
slibů a požehnáním pro rodiny
31. 12.
Svátek sv. Silvestra I.
19.00 hod.
Adorace na poděkování za uplynulý
rok, sv. přijímání a požehnání.
1. 1.
Nový rok, slavnost Matky Boží
10.30 hod.
Slavnostní mše sv.,
Světový den modliteb za mír
3. 1.
Nejsvětější jméno Ježíš
17.00 hod.
Mše svatá
5. 1.
Sv. Tři králové - vigilie
17.00 hod.
Mše sv., žehnání vody, kadidla,
křídy a zlatých předmětů
8. 1.
Svátek Křtu Páně
10.30 hod.
Nedělní mše sv., končí doba vánoční
Zpracovala L. Ferbyová

Omlouváme se za chybně zveřejněné tel. číslo na nového kadeřníka.

Správné tel. č. 775 385 484.

Společenská
kronika

Narození
18. listopadu se manželům Jiřině a Josefu Wächterovým narodil
syn Samuel.
3. prosince se manželům Ivaně
a Lukášovi Klaškovým narodil syn
Antonín.
Rodičům a prarodičům blahopřejeme a nové občánky vítáme
mezi nás.
Alena Slabá
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