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Pasohlávky v obrazech
Zima v letošním roce přišla náhle a celkem nečekaně. První sníh letos
napadl už osmnáctého listopadu. Dlouho však nevydržel. Nakonec
jsme se dočkali i mrazíků. Ty však záhy opět vystřídaly prosluněné
dny s teplotami nad nulou. Nyní můžeme čekat, zda na Vánoce bude
mrazivo nebo prosluněné teplo.

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. Mnozí z nás se
těší na krásné chvíle strávené v kruhu
nejbližších, a přitom se snažíme nezapomenout na své blízké, přátele a známé, aby v tomto krásném čase nebyl
nikdo sám.
Vánoce jsou pro nás krátkou zastávkou v urychleném světě. Přijímáme je
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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.
Milí spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám i já nejen svým jménem,
ale i jménem celého kolektivu obecní-

ho 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. 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.
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 2019 s tématikou naší obce, který bude
k dostání na Obecním úřadě v Pasohlávkách za cenu 50 Kč
za kus.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Pasohlávky
bude pro veřejnost uzavřen ve dnech od 21. prosince 2018
do 1. ledna 2019. Provoz bude obnoven od středy 2. ledna 2019.
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.

Vážení čtenáři, přejeme vám
krásné prožití celého adventního období,
spokojené a klidné Vánoce,
mnoho dárků pod stromečkem
a splnění všech přání.
Děkujeme za vaši přízeň.
Redakční rada

Úvahy, aktuality a připomínky
Před kulturním
domem se prodávaly
jelita a tlačenky
Domácí zabíjačky byly na vesnicích časté a obvyklé. K zimnímu období neodmyslitelně patřily. V dnešní
době už však tolik domácích zabíjaček není. I proto členové Sboru dobrovolných hasičů Pasohlávky pořádají v naší obci Vepřové hody. Ty letošní se uskutečnily v sobotu 24. listopadu 2018 od 10.00 hod na prostranství
u kulturního domu.
Návštěvníci se opět dočkali tradičních zabíjačkových pochoutek. MohZ P R AVO DA J str. 3

li si zakoupit jelita, jitrnice, tlačenku i škvarky. Nechyběla ani
polívka, či vepřové výpečky. Přestože počasí nebylo ideální,
nebe bylo pod mrakem, a navíc drobně mrholilo, účast byla
celkem velká. Navíc se účastníci mohli zahřát svařeným vínem,
které se tu také prodávalo. Sám pořadatel Jaroslav Mandák akci
hodnotil kladně: „Prodali jsme všechno, co jsme měli, takže
i výtěžek nějaký byl.“
Vepřové hody se v naší obci konaly již počtvrté.
Simona Jelénková
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Nakonec dorazil
i Mikuláš s Andělem
V sobotu prvního prosince se konal
již devátý ročník Vánočního jarmarku,
který je spojen s rozsvěcováním obecního vánočního stromu.
Na návštěvníky již tradičně čekaly prodejní stánky, kterých bylo letos
opravdu velmi málo. Nechyběly koláčky paní Laurenčíkové z Brodu nad
Dyjí, na které se stála dlouhá fronta
až do 16.30 hod. Dále zde byla možnost nákupu bramborových lupínků,
vařené kukuřice či masných výrobků od řezníka z Březí. Naši obec zde
reprezentoval již tradičně Mirek Kratochvíla se svým stánkem plným punčů
a svařáku. Zúčastnila se i paní Urbánková se medovými výrobky a horkou
medovinou. Tentokrát se připojila
i její dcera, Hanka Urbanová, s domácími sladkostmi a drobnými vánočními ozdobami. Vánoční dekorace nabízela i paní Uhlíková ze svého květinářství. Svůj prostor zde měla i Mirka Mikulášková s háčkovanými zvířátky, kdy výtěžek z jejich prodeje putuje na konto Nadačního fondu dětské
onkologie Krtek. „Letošní výtěžek byl
čtyři tisíce korun. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří přispěli,“ řekla
paní Mikulášková.

Kulturní program zajistila Místní
knihovna, stejně jako místní mateřská
a základní škola. Paní knihovnice Kratochvílová s dětmi nacvičila a zahrála
pohádku O dvanácti měsíčcích. Školkáčci i školáci vystoupili s pásmem
vánočních básniček a písniček. Školáci, kteří navštěvují školní družinu doplnili své představení o taneček s židličkami, který pod vedením paní Kratochvílové a paní družinářky Žaludkové
premiérově předvedli již na akci Posezení s důchodci.

Toto
předvánoční
odpoledne
bylo tradičně zakončeno vystoupením pana faráře, který posvětil obecní strom. Faráře doprovodil i Mikuláš,
kterého se děti letos málem nedočkaly. Mikuláš strom rozsvítil a následně
společně s Andělem rozdal všem přítomným dětem připravené balíčky se
sladkostmi.
Jménem obce Pasohlávky bych ráda
poděkovala všem, kteří se na přípravě
této akce podíleli: paní Aleně KratoPokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
chvílové za pohádkové vystoupení, paní vychovatelce Lence Žaludkové, učitelkám z místní MŠ a ZŠ (Jana Rusňáková, Marie Chudobová a Petra Ženíšková) a dětem za jejich
výkony na pódiu. Učitelkám patří velký dík i za přípravu
a realizaci výstavy dětí v sále. Děkuji i paní Vlastě Pinkavové za hudební doprovod dětí ze školy. Dále děkuji zaměstnancům ATC Merkur za postavení obecního stanu a také
panu Radku Mikuláškovi za veškerou technickou přípravu
jarmarku. Velké uznání si zaslouží i prodejci, kteří na akci
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nabízeli své výrobky, většinou vlastnoručně vyrobené a přispěli tak k vytvoření té pravé vesnické předvánoční atmosféry. Snad se jich za rok sejde o něco více a návštěvnici
tak budou moci zjistit, jaké další šikovné občany tu máme.
Nesmím zapomenout ani na poděkování panu Františku
Štefanovi ml. za to, že na sebe vzal roli Mikuláše a nezklamal tak očekávaní všech dětí, jež se tu sešly. A v neposlední řadě patří velký dík všem, kteří na akci dorazili. Veselé
Vánoce všem …
Simona Jelénková

My tři králové jdeme k vám …

bohatí a vzácní pánové. Ve skutečnosti to však byli mudrcové, tedy vědci, astrologové nebo kněží ze dvora perského panovníka. Také jejich jména nejsou zcela jasná. Označení K+M+B, která se píše posvěcenou křídou na dveře,
není zkratkou jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“.
Jasné však je, že i tentokrát se i v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka, která tentokrát proběhne v sobotu 12. ledna 2019 od 14.00 hod. Každý občan může přispět jakoukoli částkou. Výtěžek sbírky pak putuje na pomoc
potřebným lidem.
Simona Jelénková
Zdroj: Kreativ, č. 01, leden / únor 2016

Nyní prožíváme dobu adventu, která značí blížící se
Vánoce. Pro mnohé je to nejkrásnější část roku, která náhle skončí silvestrovskými oslavami a Novým rokem. Ale ani
pak ještě tak úplně oslavy narození Ježíše Krista nekončí.
Na začátku nového roku ještě „slavíme“ příchod Tří králů.
Podle evangelií králové následovali hvězdu, která vyšla
na východě. Ta je do Betléma zavedla proto, aby se zde
poklonili nově narozenému králi Židů. Také mu přinesli
vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Myrha je vonná pryskyřice načervenalé barvy ze stromu v Arábii a v Africe. Používala se hlavně k potírání a spolu s mastmi k navonění těla.
Kadidlo je vonná směs pryskyřic, známá už v antice. Při
křesťanských obřadech se používá při okuřování oltáře, kříže, evangeliáře a obětních darů.
V biblických příbězích jsou tito poslové s Východu označování jako králové zřejmě proto, že chudým obyvatelům
Betléma připadali dle vzácných darů a jejich oblečení jako

Vánoční svátky
v kostele sv. Anny
Doba adventu a Vánoc láká
k návštěvě kostela, kde najdeme tolik
potřebné zklidnění a čas k zamyšlení, třeba nad právě uplynulým rokem.
Kostel bývá v této době slavnostně
vyzdoben a je také otevřen častěji než
v průběhu roku. Přijměte proto pozvání na návštěvu a bohoslužby v našem
kostele.
Miroslava Mikulášková

Oslaďte si Vánoce
K Vánocům patří plný stůl. Nejen
svátečních jídel, ale hlavně cukroví a dalších sladkých pokrmů. Proto se

Neděle 23. prosince 2018, 11.00 hod: Mše
Vánoční koncert Slovácké kapely
Neděle 23. prosince 2018, 15.00 hod:
Romana Horňáčka
Pondělí 24. prosince 2018, 23.00 hod: Štědrovečerní mše svatá
Boží hod vánoční – slavnostní bohoÚterý 25. prosince 2018, 11.00 hod:
služba
Svátek sv. Štěpána – mše svatá (žehnáStředa 26. prosince 2018, 11.00 hod:
ní vína)
Neděle 30. prosince 2018, 11.00 hod: Mše
V kostele bude vystaven i tradiční Betlém, který si můžete prohlédnout kdykoliv během vánoční doby před a po mši svaté.
Tradiční Tříkrálová sbírka bude v naší obci probíhat v sobotu 12. ledna 2019
od 14.00 hod.

nechte inspirovat a doplňte svou sváteční tabuli třeba o následující pokrmy:
• Trubičky
350 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
180 g Hery
70 g mletých ořechů
1 vejce
1 žloutek
1 lžíce kakaa
Zpracujeme těsto a necháme chvilku odpočinout v chladu. Vyválíme,

nakrájíme na obdélníčky a namotáváme na malé trubičky. Po upečení máčíme konce do čokolády a plníme krémem ze Salka (1 uvařené Salko
a celé máslo).
• Tvarohová štola
Sypké přísady:
120 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
Pokračování na str. 8
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Pokračování ze str. 7
370 g hladké mouky
1 a ½ prášku do pečiva
Hrst pokrájených sušených meruněk
½ vaničky kandovaného ovoce
Hrst rozinek
2 hrsti posekaných ořechů
Ostatní přísady:
1 kostka tvarohu
150 g Hery
2 vejce
1 lžíce rumu

Smícháme sypké přísady, potom to
ostatní. Rozválíme na vále a vytvarujeme válec (můžeme do těsta zamáčknout sekanou čokoládu) a přeložíme.
Dáme na plech vyložený pečícím papírem (dáme napříč, protože hodně nabyde). Pečeme asi 40 minut na 170 °C.
Horkou štolu potřeme máslem
a posypeme moučkovým cukrem, což
zopakujeme i po vychladnutí.
Sušené ovoce se dá jakkoli zaměnit (papája, ananas, nebo namíchaná
směs v sáčku).

Pozvánky
MYSLIVECKÝ SPOLEK PASOHLÁVKY
všechny srdečně zve na již tradiční

Myslivecký ples
který se uskuteční
v sobotu 19. ledna 2019 od 20.00 hod
v kulturním domě v Pasohlávkách.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Dolňáci.
Předprodej vstupenek od 3. 1. 2019 u pana Květoslava Uherka,
Pasohlávky 175.

Český svaz žen všechny srdečně zve na

Tradiční masopust
který se uskuteční

v sobotu 2. března 2019
od 20.00 hod v kulturním domě v Pasohlávkách.
K poslechu i tanci hraje Zbyňa BAND.
Vstupné 80 Kč.
Večerní zábavě bude předcházet dopolední průvod masek po vesnici.

• Silvestrovský vrstvený salát
Do hlubší mísy, nejlépe skleněné,
aby byly jednotlivé vrstvy dobře vidět,
dáme vrstvy:
- Kukuřice
- Šunky
- Sterilovaného celeru (bez nálevu)
- Strouhaný sýr
Nahoře vše zalijeme majonézou.
Necháme odležet, nejlépe přes noc.
Dobrou chuť

Společenská kronika
Jubilanti prosinec
Božena Vršková

76 let

Ján Bezek

76 let

Emilia Osiková

75 let

Jan Krejčiřík

75 let

Věra Krejčiříková

71 let

Jan Zemánek

68 let

Věra Adamíková

67 let

Růžena Třísková

64 let

Zdeněk Nečas

63 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří svým podpisem vyslovili souhlas se zveřejněním. Kdo z jubilantů následujících měsíců má
zájem o zveřejnění ve společenské kronice zpravodaje, může
se podepsat na OÚ. Děkujeme
za pochopení.

Narození
Dne 11. listopadu 2018 se Ivetě Vlachové a Petrovi Šťastnému
narodil syn Jakub.

Rodičům i prarodičům blahopřejeme.

Sraz masek v 8.00 hod před kulturním domem v Pasohlávkách.
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