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Pasohlávky v obrazech

Dle pranostiky přiváží první sníh sv.
Martin na bílém koni, tedy 11. listopadu. To nám sice ani letos nevyšlo, přesto letošní sněhová nadílka přišla mnohem dřív, než u nás bývá obvyklé. Třicátého listopadu napadl první sníh
letošní zimy a vykouzlil tak v naší obci
„pohádkovou“ atmosféru, i když zase
jen na chvíli.
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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 nejočekávanější čas roku, kdy
se všichni snažíme, abychom si tyto
krátké chvíle zpříjemnili co nejvíce. O Vánocích jsme si bližší než jindy. V upřímném úsměvu, ve vlídném
slově nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství. A v každém
z nás to vyvolává pocit štěstí, pohody
a sounáležitosti. Vánoce jsou pro nás
tou krátkou zastávkou 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.
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám všem popřála příjemné svátky, štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách a také
abyste do nového roku vykročili šťastnou nohou a s optimismem. Jistě Vás
potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří k životu. Ale nezapomeňme na lidskost,

toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Všem dětem přeji, aby pod vánočním stromečkem našli to, co si přáli, aby svojí radostí a úsměvem obdarovali své rodiče. A do přicházejícího
nového roku Vám z celého srdce přeji
hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti.
Ať je nový rok rokem plný radostných
chvil a splněných snů.
Na závěr bych chtěla poděkovat

všem zastupitelům, zaměstnancům
obce, předsedům a členům komisí a výborů, místním organizacím
a jejím členům a Vám všem ostatním,
za práci, kterou jste věnovali obci
v roce 2017.
Krásné a veselé svátky a šťastný
Nový rok!
Martina Dominová,
starostka obce

Obecní úřad informuje
Výzva
Informujeme občany o možnosti
zakoupení stolního kalendáře pro rok
2018 s tématikou naší obce, který bude
k dostání na Obecním úřadě v Pasohlávkách za cenu 50 Kč za kus.
Vzhledem k omezenému množství výtisků, laskavě sdělte co nejdříve
svůj zájem na obecním úřadě, aby bylo
možné zajistit případný dotisk, který

by byl k dispozici na začátku příštího
roku. Děkujeme za pochopení.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Pasohlávky bude pro veřejnost
uzavřen ve dnech od 22. prosince 2017
do 1. ledna 2018. Provoz bude obnoven od úterý 2. ledna 2018. Děkujeme
za pochopení.
Upozorňujeme občany, aby v zimních měsících neparkovali na chodnících a místních komunikacích, a to
z důvodu jejich údržby (odhrnutí sněhu, případně posyp při náledí). Ze
stejného důvodu vyzýváme občany,
aby provedli ořez větví, které zasahují do vozovky a brání tak i popelářským
vozům ve vyvážení odpadu. Děkujeme
za pochopení.

25 let zpravodaje
Poslední díl této rubriky věnujeme takzvaným mimořádným nebo také vánočním číslům Pasohlávského obecního
zpravodaje.
První výtisk označený „mimořádné vánoční číslo“ dostali čtenáři do ruky v prosinci roku 1996. Na titulní straně bylo
umístěno vánoční a novoroční přání redakční rady a OÚ
Pasohlávky, které doplnily báseň Rudolfa Kukačky s názvem
Jmelí, citace z evangelia svatého Matouše a vánoční zamyšlení Drahomíry Plotzové s názvem Stmívá se.
Na dalších stránkách bylo k přečtení, jak v souladu se
zásadami správného stolování rozmístit skleničky na sváteční tabuli. Za zmínku stojí závěr citovaného článku, který si dovolím zopakovat: „Kdykoliv pozvednete pohár
naplněný svým oblíbeným druhem vína a dostanete chuť
na další, nezapomeňte, že i velký milovník vinného moku
by měl vždy působit krajně střízlivým a přitom veselým
dojmem.“
Ve zpravodaji nechyběly ani zajímavé recepty na kapra podle pana Voka, kuře ala husa, zajíce na víně, zaječí medailonky v alobalu, mandlové sušenky či osvěžující nápoj s názvem „klasická studená kachna“. Pro děti byla

otištěna soutěžní vánoční křížovka o ceny. A na poslední
stránce jsme se mohli poučit z pranostik a přísloví na prosinec a zasmát se několika vtipům v koutku humoru.
V následujících letech pak vycházel vždy v prosinci zpravodaj označený jako číslo 13 – Vánoce. Byl převážně věnován této sváteční tématice. Pouze v roce 2015 mimořádné
číslo nebylo vydáno, ale vánoční obsah byl v řádném prosincovém čísle. Do letošního roku jich tedy máme dvacet
jedna, ten letošní bude dvacátý druhý.
Alena Mandáková
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Úvahy, aktuality a připomínky
Lampionový průvod
I v letošním roce si členové Sboru dobrovolných hasičů Pasohlávky vybrali pátek dne 17. listopadu pro
zorganizování lampionového průvodu k uctění památky válečných veteránů. Ač v předchozích letech se
počet účastníků pohyboval kolem čísla sto, letos tomu tak rozhodně nebylo. Důvodem byl déšť, který krátce
před zahájením této akce odradil pře-

devším rodiče menších dětí. Ti snad
z obavy o jejich zdraví s nimi raději
zůstali doma, přestože po dobu konání lampionového průvodu z oblohy již
nespadla ani jedna kapka.
Bez ohledu na malou účast se prořídlý průvod zvesela vydal do ulic naší
obce. Tradičně prošel sídlištěm, kolem
rekreačního zařízení Laguna a víceúčelového hřiště na hlavní ulici, po ní
směrem k obecnímu úřadu, aby u prodejny Jednoty odbočil na místní fotba-

lové hřiště. Zde organizátoři průvod
ukončili poděkováním všem vytrvalým
za jejich účast.
Zklamáním pro mnohé malé i velké
bylo, že se na závěr této akce nemohlo
uskutečnit vypouštění lampionů štěstí, které v předchozích ročnících sklidilo velký úspěch. Snad pro desátý
ročník, který by se měl konat v příštím
roce, vymyslí organizátoři jiné zajímavé zpestření. Necháme se překvapit.
Alena Mandáková

pak mile překvapený.
V pátek 24. listopadu 2017 místní obecní úřad uspořádal podvečerní přátelské posezení pro seniory v příjemné atmosféře v sále kul-

turního domu. Přítomné uvítala starostka obce, paní Martina Dominová. Pak následoval kulturní program,
ve kterém vystoupily děti ze čtenářského kroužku místní knihovny a škol-

Posezení s důchodci
Setkání důchodců má v naší obci již
dlouholetou tradici a je mezi staršími
občany značně oblíbené. Proto všechny, co se na přípravě této akce podíleli, velmi potěšila bezprostřední reakce zúčastněných. Mnozí svůj vděk projevili přímo na akci samé. V písemné
formě svůj názor následně vyjádřily
paní Mária Dubšová a Anna Úradníková a požádaly redakční radu o zveřejnění následujícího textu svého dopisu,
což rádi plníme:
Člověk s přibývajícími lety, tak
říkajíc nerad „vytahuje paty z domu“.
Ale ono stačí jen překonat tu nechuť
někam vyjít. Když to udělá, o to více je
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ní družiny. Děti se velmi snažily.
Jejich vystoupení se jim povedla, škoda jen, že ozvučení sálu nebylo kvalitní, a ne všichni senioři dětem rozuměli. Po bohatém a chutném občerstvení začala hudební produkce. K tanci i poslechu zahrál a zazpíval HLADO
s partnerkou. Později program večera obohatily svým tanečním vystoupením pasohlavské ženy, které předvedly jejich taneční program z „Babských
hodů“. Přítomné také pobavily taneční scénkou ze známé pohádky Mrazík.
Baba Jaga a Ivánek byli výborní. Všem
přítomným se to moc líbilo a pro velký úspěch musely ženy své vystoupení
opakovat. Takže, díky vám, milé tanečnice, za hezké chvilky, které jste pro
nás svým programem připravily.
Účast na podvečerním přátelském
posezení byla velmi početná, sešlo se
asi 70 seniorů. Všem, kteří se podíleli

na uspořádání této akce - programu,
obsluze, přípravě programu dětí - patří naše upřímné „DĚKUJEME“. Věříme, že s našim názorem a poděkováním organizátorům této akce sou-

hlasí všichni, kteří se hezkého večera zúčastnili a těšíme se na shledanou
na podobné úspěšné akci i v příštím
roce.
M. Dubšová, A. Úradníková

Vepřové hody
Tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo,
ovar, výpečky, guláš, polévka bílá i krvavá – to
byl výběr zabíjačkových pochoutek, které při
vepřových hodech dne 25. listopadu nabízeli na prostranství před kulturním domem hasiči z Pasohlávek. Počasí bylo chladné, pofukoval
studený vítr a slunečním paprskům bránil proniknout mlžný opar.
Bez ohledu na nepřízeň počasí se hned
po desáté hodině u stánku s vyjmenovanými
dobrotami začala vytvářet dlouhá fronta nedočkavých strávníků. Kluci si s ní však svižně
poradili a každému zákazníku s úsměvem splnili požadované přání. Pro zahřátí bylo k dostá-

ní i horké svařené víno a s ním se dalo úspěšně
překonat i nepříjemné chladno.
Všechny zabijačkové výrobky se podařilo
úspěšně prodat, finanční výsledek také nebyl
zanedbatelný, a tak hasiči mohli při úklidu
po šestnácté hodině spokojeně plánovat, co
a jak připravit v příštím roce.
Alena Mandáková
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Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Příchod adventu a vánoční atmosféry je v naší obci již tradičně reprezentován pořádáním Vánočního jarmarku, spojeným s rozsvícením obecního stromu. Letošní akce se konala
v sobotu 2. prosince 2017, opět v prostoru u kulturního domu.
Tradiční součástí jarmarku byly
i prodejní stánky, tentokrát převládaly
ty s občerstvením. Návštěvníci si mohli zakoupit uzenářské výrobky, sýry,
koláče, ale také hotová jídla, jako grilované maso, uzené klobásy a další dobroty. Nechyběl ani svařák či punč, který v mrazivém počasí příjemně zahřál.
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I letos se díky jarmarku přispívalo na dobrou věc. Výtěžek z prodeje
háčkovaných zvířátek putoval na konto Nadačního fondu dětské onkologie
Krtek. Paní Mirka Mikulášková by ráda
touto cestou poděkovala všem, kteří
koupí hračky přispěli k celkové částce
2 400 Kč.
Také v kulturním domě byl připraven tradiční program. Děti i jejich
rodiče si mohli ve výtvarné dílničce
vyrobit vánoční přáníčko a také napsat
Ježíškovi, který všem dětem jistě odpověděl. Prostory sálu i letos zaplnila
výstava výtvarných prací dětí z místní
mateřské i základní školy.
Od 16.00 hod byl připraven program
na pódiu pod vánočním stromem.
Nejdříve se všem představily děti ze
Čtenářsko – literárního kroužku, kte-

ré si pod vedením paní knihovnice
Aleny Kratochvílové připravily poučnou pohádku plnou neposlušných
oveček. Nakonec se všem představily
i děti z místní mateřské a základní školy, které odrecitovaly vánoční básničky, zazpívaly koledy a zatančily připravený taneček. Taneční vystoupení si
letos pro všechny přítomné připravily
i místní „Babenky“, které předvedly své
„půlnoční překvapení“, jež bylo součástí programu na Babských hodech.
Všichni účinkující sklidili zasloužený
potlesk.
Na závěr programu si vzala slovo paní starostky, která všem popřála krásné a klidné vánoční svátky.
Následně dorazil i pan farář, který
požehnal vánoční strom a Mikuláš jej
rozsvítil. Ten nezapomněl ani na míst-

ní děti a všechny je obdaroval odměnou, v podobě perníčků a jablíčka.
Jménem obce Pasohlávky bych ráda
poděkovala všem, kteří se na přípravě
letošního jarmarku podíleli: paní Aleně Kratochvílové za krásné vystoupení; paní vychovatelce Lence Žaludkové, učitelkám z místní MŠ a ZŠ (Jana
Rusňáková, Marie Chudobová a Jana
Turečková) a dětem za jejich výkony na pódiu. Učitelkám patří velký dík
i za přípravu a realizaci výstavy dětí
v sále. Dále děkuji všem zaměstnancům obce a ATC Merkur za pomoc
při přípravě jarmarku. A v neposlední
řadě patří velký dík všem, kteří na akci
dorazili a přispěli tak k vytvoření příjemné předvánoční atmosféry. Veselé
Vánoce všem …
Simona Jelénková

Perníčky – vánoční
tradice

bezu černého, pelyněk brotan, výtažek
z mateřídoušky a levandule, anděliky
a jiné. Díky těmto složkám bývá perník
doporučován i na zažívací potíže.
V dřívější době se těsto zadělávalo ve velkém předstihu a nechávalo
se uležet i několik měsíců. Tím získalo na kvalitě a dobře se peklo. Dokonce
jsou záznamy o tom, že se v některých
rodinách zadělávalo těsto na svatební perník již při narození dcery a teprve o její svatbě se znovu zpracovalo
a peklo.
V samém prvopočátku se perník
tvaroval v ruce. Později se pro jeho
výrobu používaly hliněné formy, které časem byly nahrazeny praktičtějšími formami dřevěnými. Těsto bylo
do těchto forem vtlačováno. Od konce 19. století však tento způsob výroby perníků byl nahrazen vykrajováním

jednotlivých tvarů z rozváleného plátu těsta, a to pomocí plechových tvořítek různých motivů. Zvířátka jsou
nejčastěji používána pro velikonoční perníčky. Mnohem bohatší nabídka je pro pečení o vánocích – mikulášské perníky zastupují figurky Mikuláše, anděla a čerta, pro adventní čas
jsou typické adventní věnce a kalendáře a o vánocích jsou připravovány nejčastěji ozdoby na stromeček, vánoční
stromeček z perníků, ale hlavně perníkové chaloupky a dokonce i perníkový betlém. Stále častěji se objevují také
novoroční perníčky – většinou jsou to
srdíčka nebo podkovy s nápisem PF
a letopočtem, ale nejoblíbenější jsou
pro tento účel prasátka.

Na úvod něco málo historie a poučení
Perník je sladké pečivo tmavě hnědé barvy, jehož původní receptura se
skládala z medu, mouky a pepře. Právě pepř, který byl považován za zázračné koření podporující zdraví a také
sexuální vitalitu, dal perníku (původně peprníku) jméno.
Medové těsto bylo známé již ve starém Egyptě. Starověcí Řekové a Římané jedli při slavnostech sladký a vonný chléb – předchůdce perníku a obětovali jej bohům. V Čechách máme
první zmínku o perníku ze 14. století. Největšího rozkvětu se perníkářské řemeslo v našich zemích dočkalo v druhé polovině 16. a v 17. století.
Městem perníku jsou Pardubice. Stalo
se tak poté, co tehdejší majitel Pardubic Vilém z Pernštejna koupil původní
recept z Hradce Králové.
Původní recepty perníkářů byly
bedlivě střeženy a chovány ve velké
tajnosti. Předávaly se důvěrným sdělením z otce na syna. Do perníků se přidávalo až šedesát druhů koření a řada
různých přísad. Postupně se recepty začaly upravovat, nyní je těsto tvořeno směsí pšeničné a žitné mouky,
mléka, vajec, karamelizovaného cukru a medu. K ochucení těsta se používá směs cizokrajného koření, které
dodává perníku exotickou vůni a chuť.
Obvykle to je pepř, nové koření, vanilka, skořice, hřebíček, muškátový květ
i oříšek, kardamom a badyán, z domácích druhů pak fenykl, koriandr, květ

(Čerpáno z knihy Perníčky s láskou
pečené, autorů Petra Herynka, Květy Korečkové a Jana Stanzela a z časopisu Pečeme perníčky, vydaného edicí
Receptář 2/2012)

Letošní Mikulášská
nadílka
Milí čtenáři, možná jste postřehli, že po každé akci, kdy byly rozdávány nějaké balíčky coby pozornost pro
děti, se rozvinula povětšinou negativní
kritika na konto těchto balíčků. Jednou
byl jejich obsah chudobný, jindy špatný výběr sladkostí, pak trhající se sáčky
anebo ne dosti reprezentativní obal . .
. a nejhůře bylo zcela oprávněně, když
se na všechny nedostalo.
V reakci na tyto názory jsme se
na obecním úřadě rozhodly letošní
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Mikulášskou nadílku pojmout v duchu
starých tradic. Odmítly jsme sladkosti
nakoupit, ale vlastnoručně je pro děti
vyrobit – upéct perníčky.
Nejdříve jsme musely otestovat,
kolik upečeme kousků z vybraného receptu. Tento úkol provedla Mirka Mikulášková. Na základě toho jsme
vypočítaly, kolik dávek budeme muset
zpracovat (celkem 35) a jaké množství surovin nakoupit. Dne 20. listopadu vybrané potraviny odvezl Radek
Mikulášek k Mandákům, kde večer
Simona Jelénková a Alena Mandáková všechno zpracovaly v těsto. Druhý
den odpoledne se Mirka Mikulášková
a Simona Jelénková přesunuly do školní kuchyně, aby z připraveného těsta
vytvořily a upekly plánované perníčky.
Večer se přidaly ještě Zděňka Sedláková a Alena Mandáková. Dobrou organizací práce šlo vše jak na drátkách,
ale přesto to bylo nekonečné dílo …
Přece jsme se však dočkaly a poslední plech voňavých perníčků vytáhly
z trouby asi dvě hodiny před půlnocí.
Vše jsme rychle pouklízely. Po našem
odchodu ze školní kuchyně po nás
zůstala v budově jen nádherná kořeněná vůně perníčků.
Průběh našeho snažení dokládáme
několika fotografiemi.
Těsně před vánočním jarmarkem
pracovnice obecního úřadu z hotových perníčků připravily balíčky, které pak Mikuláš se dvěma Anděli nedočkavým dětem pod rozsvíceným
vánočním stromkem spolu s krásným
jablíčkem nadělili.
Alena Mandáková

Medové perníčky
260 g obyčejné hladké mouky
100 g práškového cukru
2 lžíce tekutého medu
1 vejce
70 g másla nebo Hery
½ prášku do perníku
trochu citronové kůry
1 kávová lžička perníkového koření (badyán, hřebíček, skořice, anýz
a podobně)
Mouku a cukr prosejeme na vál,
přidáme med, vejce, změklé máslo,
prášek do perníku a nastrouhanou
citronovou kůru. Kdo chce, může přidat ještě trošku perníkového koření –
badyán, hřebíček, skořice, anýz apod.
Ze všeho vypracujeme těsto, dáme
je na ½ hod. do chladničky – může být
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i déle. Potom postupně rozvalujeme
placky asi 4 mm vysoké a vypichujeme
tvary. Vykrajovátka si vybíráme podle
ročního období.
Vykrojené tvary přenášíme plochým nožem na plech, který jsme
si vyložili alobalem (pečícím papírem). Dáváme kousek od sebe, protože naskočí. Pečeme ve středně teplé
troubě asi 10 min. do růžova. Vychladlé zdobíme bílkovou polevou.
Poleva
1 bílek
asi 100 g práškového cukru
kávová lžička citronové šťávy
Poleva nesmí být ani hustá ani moc
řídká. Podle hustoty přidáme buď
cukr, nebo šťávu.

Obcí chodí Mikuláš
Na poslední měsíc v roce, prosinec,
se děti těší nejen kvůli Vánocům, ale
taky kvůli svatému muži, který jim každoročně 5. prosince naděluje sladkosti a jiné drobnosti. Mikulášská nadílka je jedním z nejstarších zvyků u nás
a je společnou tradicí i pro jiné evropské země.
Tato tradice vznikla dle legendy,
kdy Mikuláš jako mladý muž „zachránil“ tři dcery zchudlého šlechtice. Ten
jim nakázal, aby si na věno „vydělaly“ prodejem svého panenství. Mikuláš jim proto během tří nocí tajně vložil do váčku pod oknem zlaté mince,
a tím je „zachránil“. Nakonec byl však

otcem odhalen a odtajněn. Časem se
z váčků staly ponožky, do kterých dnes
v Americe a Kanadě naděluje dárky
Santa Claus.
Pověst o svatém Mikuláši má však
předobraz i ve skutečném člověku. Ten
prý pochází z Turecka, kde se narodil kolem roku 280. Dle některých se
narodil do rodiny rybáře, jiní tvrdí, že
se narodil do rodiny boháče. Již v mládí se stal biskupem ve městě Myra.
Poté konal slavné skutky: modlitbou
dokázal utišit vichřici a dokázal prý
i vrátit k životu tři děti, které zavraždil
řezník. Nakonec po smrti svých rodičů
rozdal veškerý svůj majetek a pomohl tak vdovám, sirotkům a nemocným.
Pomáhal i dlužníkům, jejichž dětem
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hrozilo, že budou prodány do otroctví – opět je obdaroval penězi ve váčku, které jim nadělil v noci oknem. Biskup nakonec musel podstoupit těžké
zkoušky své víry. Za vlády císaře Diokleciána byl, stejně jako jiní křesťané, pronásledován, vězněn a mučen.
Křesťanství se i přesto nevzdal, a proto
ho císař poslal do vyhnanství. Zemřel

6. prosince (buď v roce 345 nebo v roce
352). Jeho ostatky se v současné době
údajně nacházejí ve městě Bari v italské Apulii, kam je tajně převezla skupina řeckých uprchlíků a italských
námořníků v roce 1087 poté, co se
v Turecku začal rozšiřovat islám.
Slavná trojice, tedy sv. Mikuláš,
Anděl i čert, brázdí i ulice naší obce.

Novoročenka
Zvláště na konci roku se nám do rukou dostávají takzvaná „péefka“ neboli česky „novoročenky“. Jsou to ponejvíce
papírové kartičky, na nichž je výrazně napsáno PF a letopočet příštího kalendářního roku. Zkratka PF vznikla z francouzského Pour féliciter, což v překladu znamená „pro
poblahopřání“. Novoročenka je nenáboženskou alternativou vánočního přání „Šťastné a veselé Vánoce“ a ve většině
zemí tento význam má i dodnes. V České republice je však
chápána spíše jako přání všeho dobrého do nového roku,
který ponese uvedený letopočet.
Vedle nejběžnějších papírových novoročenek se vzác-

Celý rok pečlivě sledují všechny místní děti a 5. prosince je navštěvují.
Za jejich celoroční „píli“ je buď obdarovávají sladkostmi, nebo kousky uhlí.
Proto se, děti, snažte celý rok, jelikož
se dívá i Ježíšek.
(zdroj: Kreativ, č. 06, listopad/prosinec 2016)
Simona Jelénková

ně setkáváme i s novoročenkami keramickými, dřevěnými apod. S rozvojem internetové komunikace jsou čím
dál častěji rozesílány i novoročenky v elektronické podobě. Významnými propagátory a tvůrci novodobých novoročenek byli a jsou výtvarní umělci. Je pravděpodobně jejich
zásluhou, že mnohé novoročenky nejsou pouze slovním
sdělením, ale též uměleckým dílem, které má potěšit a často též pobavit.

Vážení čtenáři, ať vás potěší všechna přáníčka
k Vánocům i novému nadcházejícímu roku, a hlavně ať se také splní.
Redakční rada
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