
Vydává Obecní úřad Pasohlávky   l ročník XXV   l   Vánoce  2016



Pasohlávský zpravodaj2

Sva to mar tin ský prů vod
V pá tek 11. lis to pa du vy šel od míst ní ško ly sva to mar tin ský prů vod v čele se sva tým 

Mar ti nem na bí lém koni a jeho družinou. Sou čás tí družiny byly i sel ky, kte ré nes ly
v ošat ce husu a v dal ších ošat kách sva to mar tin ské ko láč ky (oře cho vé, po vid lo vé, ma -
ko vé, tva ro ho vé). 

Prů vod dětí ze škol ní družiny pro chá zel ves ni cí za zpě vu sva to mar tin ských pís ní,

kte ré do pl ňo va ly sva to mar tin ské pra nos -
ti ky. Děti ob da ro vá va ly ko lemjdou cí
ob ča ny nebo i ob ča ny, kte ří vy chá ze li
před své domy, ko láč ky. 

Pra nos ti ka říká, že sv. Mar tin lidi ob -
da ro vá val, že jim po má hal a že je mi lo -
val, ale za své skut ky nežádal žád nou
od mě nu. Také naše děti se chtě ly na je -
den den stát sv. Mar ti nem, chtě ly svou
pís ní ob ča nům naší obce při po me nout
jeho las ka vost a obě ta vost a chtě ly roz -
dá vat ko láč ky. Od ob ča nů, kte ré děti po -
tká va ly, sklí ze ly po dě ko vá ní, pou smá ní
a ně kdy i po hla ze ní. Je mi jen tro chu líto,
že tak málo ob ča nů vy šlo před své domy.
Snad příští rok vás bude o něco více. Věř -
te, že u dětí, kte ré k vám bu dou při chá zet
s ko láč ky, uvi dí te roz zá ře ná očka a ra -
dost z toho, že vás mo hou obdarovat.

 Sva to mar tin ský prů vod se v naší
obci ko nal již po dru hé. Na pří pra vě prů -
vo du se po dí le ly nejen děti ze škol ní
družiny, ale i paní kni hov ni ce A. Kra to -
chví lo vá a paní vy cho va tel ka L. Žalud -
ko vá. 

Po dě ko vá ní za fi nanč ní dar na tuto
akci pa t ří ve de ní naší obce. Dal ší po dě -
ko vá ní pa t ří ma min kám s ko čár ky a také
dů stoj ným pá nům, kte ří šli s dět mi v prů -
vo du a sleč ně S. Je lén ko vé za fo to gra fic -
kou do ku men ta ci. 

                           Kratochvílová Alena
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Den vá leč ných ve te rá nů

Ve čtvr tek 17. lis to pa du po čtvr té ho di ně od po led ne se z míst ní ho roz hla su ozva ly
me lo die dět ských pís ni ček. Byla to po zván ka na tra dič ní lam pi o no vý prů vod, kte rý již 
po osmé zor ga ni zo va li čle no vé Sbo ru dob ro vol ných hasi čů Pa so hláv ky, a to jako po -
ctu ke Dni vá leč ných ve te rá nů. 

Přes tože celý den bylo ne pří z ni vé vě tr né po ča sí, od po led ne se ne pří jem ný vítr
uklid nil. Krát ce na to se u obec ní ho úřa du se šla téměř stov ka účast ní ků všech vě ko -
vých ka te go rií - děti před škol ní ho věku i od rost lej ší mlá dež a ty nej men ší ra to les ti se
vez ly v dět ských ko čár cích, kte ré před se bou tla či li je jich ro di če, pra ro di če nebo star ší
sou ro zen ci. 

Po čet ný prů vod se sví tí cí mi lam pi o ny se vy dal nejdří ve smě rem na Brod nad Dyjí,
u ví ce ú če lo vé ho hřiš tě za bo čil na síd liš tě, pak uli cí za kos te lem ke kul tur ní mu domu
a přes park ko lem Tu ris tic ké ho in for mač ní ho cen t ra uli cí smě rem na Ivaň. 

Tato vy da ře ná akce byla po více než ho di ně ukon če na roz cho dem spo ko je ných
účast ní ků na par ko viš ti u are á lu Vi nofruk tu. 

Alena Mandáková

Lam pi o no vý prů vod

Pa mát ce vá leč ných ve te rá nů je ur čen
11. lis to pad. Sla ví se ce lo svě to vě jako
Den ve te rá nů nebo Den vzpo mí nek. Od
lis to pa du 2001 je ten to vý znam ný den
při po mí nán i v Čes ké re pub li ce.

11. lis to pad byl při tom vy brán sym -
bo lic ky, neboť toho dne roku 1918 bylo
ve vla ko vém voze v Le Fran cport u se -
ve rofran couz ské ho měs ta Com piegne
po de psá no pří mě ří mezi Spo jen ci a Ně -
mec kem, jímž byly na zá pad ní fron tě
ukon če ny boje 1. svě to vé vál ky. Hlav ní -
mi sig na tá ři pří mě ří byli vrch ní ve li tel
spo je nec kých sil mar šál Fer di nand
Foch a ně mec ký zá stup ce Mat thi as
Erzber ger.

Den ve te rá nů je spí še ame ric ký ter -
mín, ve Spo je ném krá lov ství je ten to den
při po mí nán jako Den pří mě ří. Vždy nej -
bližší ne dě le 11. lis to pa du je pak Dnem
vzpo mí nek.

Tra di ce oslav kon ce 1. svě to vé vál ky
se za ča la ro dit již při prv ním vý ro čí dne
pří mě ří,  11. lis to pa du 1919, kdy byl ten -
to den při po mí nán v Lon dýně, Paříži
i dal ších měs tech do ho do vých stá tů.
Ame ric ký pre zi dent Wo odrow Wil son
téhož roku ofi ci ál ně vy hlá sil  11. lis to pad 
Dnem pří mě ří. Ofi ci ál ním svát kem se
stal v roce 1926. Roku 1954 pře jme no val 
Kon gres Den pří mě ří na Den ve te rá nů.
Sym bo lem Dne ve te rá nů se stal květ vl -

čí ho máku. To má svůj pů vod v bás ni Na
flan der ských po lích, kte rou v roce 1915
na psal ka nad ský chi rurg John McCrae,
jenž sloužil na zá pad ní fron tě, ne da le ko
bel gic ké ho měs ta Ypres.

Vlčí mák jako sym bol pro pad lé vo já -
ky 1. svě to vé vál ky po pr vé použila ame -
ric ká pro fe sor ka a hu ma nist ka Mo i na
Mi cha e lo vá. V roce 1921 zvo lil bý va lý
ve li tel brit ských ex pe dič ních sil pol ní
mar šál sir Douglas Haig jako před se da
Na da ce ve te rá nů vlčí mák za sym bol pro
sbír ku na po moc vá leč ným ve te rá nům
a in va li dům.

Převzato z Wikipedie
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Vep řo vé hody

Obec Pasohlávky pořádá

v pátek 27. ledna 2017

zájezd na muzikál s písničkami Václava Neckáře

Mýdlový princ
v Bobycentru Brno.

Začátek muzikálu je v 18.00 hod. Pro gram trvá 2 hodiny a 45 minut.

Cena vstupenky je 699 Kč, autobus je zdarma.

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, 
a to telefonicky na čísle 519 427 710, 

e-mailem na obec@pasohlavky.cz nebo osobně.

Pozvánka

Při zná vám se, že jsem ni kdy ne mě la
ráda za bí jač ku. Jako dí tě ti mi va dil vlast ní 
akt usmr ce ní zví ře te, kte ré jsme cho va li
ta ko vou dobu ve chlív ku, a tím se vlast ně
sta lo čle nem ro di ny. Poz dě ji mi byla ne -
pří  jem ná ce lo den ní ho nič ka mezi
ku chy ní, kot lem pl ným ova ru a pak škva -
ře né ho sád la, mí sa mi, ve kte rých se
mí chal prejt a tla čen ka, hlí dá ní všech hrn -
ců na spo rá ku a pe ká če s ma sem v trou bě.
A k tomu smě si ce vůní a zá pa chů … Na -
ko nec ná sle do val úklid všu dypří tom né
mast no ty. A tenhle ko lo toč na stal dva krát, 
ně kdy tři krát do roka. 

Jenže to už je mi nu lost. Do má cí za bí -
jač ka je dnes vzác nos tí. A tak mno zí z nás
uví ta li ná pad čle nů Sbo ru dob ro vol ných
hasi čů Pa so hláv ky uspo řá dat vep řo vé
hody. Po pr vé tuto akci usku teč ni li loni
v pro sin ci. Po ča sí bylo sych ra vé, účast ná -

vštěv ní ků ne pří liš hoj ná a na bí ze ných vý -
rob ků ne u bý va lo. Přes to byl fi nanč ní
výtěžek pře kva pi vě uspo ko ji vý. A když
z ohla sů spo lu ob ča nů bylo sly šet, aby tuto 
akci zo pa ko va li, ne by lo dů vo dem jim ne -
vy ho vět.

V so bo tu 19. lis to pa du do po led ne na
pro stranství před kul tur ním do mem vy -
rost ly mod ré sta ny s ná pi sem SDH
Pa so hláv ky. Po de sá té ho di ně už to zde
vo ně lo po cti vou ova ro vou po lév kou, ji tr ni -
ce mi, je li ty, tla čen kou, škvar ky, va ře ným
ma sem, vý peč ky, gu lá šem. Hoj né ná -
vštěv ní ky ne od ra dil ani ne pří jem ný
stu de ný déšť. Před pro dej ní mi pul ty se
tvo ři ly fron ty zá kaz ní ků, pro dej ci - hasi či
měli plné ruce prá ce a za bí jač ko vé spe ci a -
li ty rych le mi ze ly. Ně kte ří opoz dil ci
do kon ce ode šli s prázd nou. 

Tak snad zase ně kdy příš tě!
Alena Mandáková

mailto:obec@pasohlavky.cz
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Podzimní výlet

Máme za se bou dal ší roč ník Bab ských hodů,
kte ré se ko na ly v so bo tu 12. lis to pa du 2016,
a trou fá me si říct, že se opět ve li ce vydařil.

Zpo čát ku sice ně kte ré z nás tro chu po chy bo -
va ly o klad ném ohla su, ale svou pílí a ve se lou
mys lí jsme na ko nec vše do táh ly do zdárného
konce. 

Na ta neč ním par ke tu nás do pro vá ze la ka pe la
"GEJ ZÍR", se kte rou jsme byly ma xi mál ně spo -
ko je ni. Je jich hud ba do ká za la všech ny zved nout
ze židle. Již při dru hém ta neč ním vy stou pe ní
z nás opadla tré ma a půl noč ní pře kva pe ní jsme
za tan či ly jako oprav do vé pro fe si o nál ky (tedy
s ohle dem na dané téma). Té ma tem byla LÁS -
KA, a tak jsme tro chu zažer to va ly a tan či ly jsme
jako naši pá no vé. Naše kos týmy se všem velice
líbily, hlavně když bylo pořád co odkládat!

I přes to, že okol ní ves ni ce také po řá da ly ho -
do vé zá ba vy, účast na té naší ta neč ní show byla
vel mi dob rá. Pod po ři lo nás více než 170 lidí. Ně kte ří z vás jez dí
z da le ka, ale pra vi del ně. Moc vám za vaši pod po ru dě ku je me
a bu de me se snažit i do bu douc na udržet si vaši ná klon nost. Po -
kud jsme i le tos spl ni ly vaše oče ká vá ní, tak příští rok

NASHLEDANOU!!!
Vel ké po dě ko vá ní pa t ří všem, kte ří nám po moh li při pří pra -

vách a za jiš tě ní cho du zá ba vy.
Vaše BABENKY

Babské hody

Ve čtvr tek 13. říj na 2016 jsme usku teč ni li na do po ru če ní
jed né z ma mi nek vý let do obo ry v zá mec ké za hra dě v Židlo cho -
vi cích. Jely s námi i děti z míst ní zá klad ní ško ly a do pro vá ze lo
nás pra vé pod zim ní po ča sí. V obo ře se pro há ně lo stá do vy so ké
zvě ře (daň ci, srn ky, je le ni), kte ré ovšem ne by lo pří liš dů vě ři vé
a ně ko li krát nám od běh lo z do hle du. Vi dět ale zví řa ta bez plo tů
a kle cí, bylo ur či tě za jí ma vým zážitkem.

U zám ku nás pak če kal ve dou cí bažant ni ce, pod jehož ve de -
ním jsme pře je li au to bu sem do lesa ne da le ko Židlo cho vic.
Uká zal nám bažantí škol ku a vy prá věl nám o své prá ci. Nej víc
však děti nadchl vý běh s vel ký mi bí lý mi kro ca ny, kte ří si nás
také při šli pro hléd nout – do slo va "z očí do očí".

Če ka lo nás však ješ tě jed no pře kva pe ní. Ve ved lej ším vý bě -

hu bě ha la dvě di vo ká pra sa ta, Amál ka a Sisi. Ocho če ná zví řa ta
se panu ve dou cí mu ra dost ně otí ra la o no ha vi ce, když je přišel
pozdravit. 

Plni zážitků jsme na stou pi li na zpá teč ní ces tu. A pro tože
nám zby lo ješ tě kou sí ček času, za sta vi li jsme v Iva ni u jed no ho

z míst ních far má řů. Cho vá totiž ro din ku os lí ků. Ti nás zvě da vě
oku ko va li, nej ví ce pak ten nej men ší - oslík Vilda. 

Byl to pěk ný a za jí ma vý vý let, plný zví řá tek. Tím to dě ku je -
me paní sta rost ce, kte rá nám za jis ti la do pra vu. Tě ší me se na
dal ší, po dob ně vydařené, akce. 

Učitelky MŠ a ZŠ Pasohlávky 
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Pří chod ad ven tu a vá noč ní at mo sfé ry je
v naší obci již tra dič ně re pre zen to ván po řá dá -
ním Vá noč  n í  ho jar  mar  ku,  spo je  ným
s roz sví ce ním obec ní ho vá noč ní ho stro mu. Le -
toš ní akce se ko na la v so bo tu 3. pro sin ce 2016,
opět na "place" u kul tur ní ho domu. 

Všich ni ná vštěv ní ci zde na šli pro dej ce
nejen s ob čer stve ním, ale i s vá noč ním zbožím,
a to jak od "pro fe si o nál ních stán ka řů", tak i od
míst ních ob ča nů. K pro de ji zde bylo vel ké
množství dob rot, od uze ných klo bás a sýrů, až
po slad ké me dov ní ky. Sa mo zřej mě ne chy běl
ani sva řák nebo punč, kte rý v mra zi vém po ča sí
pří jem ně za hřál. 

V le toš ním roce se na jar mar ku při spí va lo
i na dobrou věc. Bylo možné za kou pit taš ky
a mag net ky s mo ti vem kos te la sv. Linhar ta
a při spět tak do sbír ky na Mu šov ský kos tel.
Také výtěžek z pro de je háč ko va ných zví řá tek
pu to val na kon to Na dač ní ho fon du dět ské on -
ko lo gie Kr tek. Paní Mir ka Mi ku láš ko vá by
ráda tou to ces tou po dě ko va la všem, kte ří kou -
pí hrač ky při spě li k cel ko vé část ce 3 250 Kč. 

V kul tur ním domě byla opět při pra ve na vý -
tvar ná díl nič ka, kde si le tos moh ly nejen děti,
ale i je jich ro di če, vy ro bit pa pí ro vé hvězdy.
Ne chy bě la ani ob lí be ná Ježíš ko va poš ta, kdy
se všech ny na psa né do pi sy za sí la jí na Boží Dar 
a všich ni pi sa te lé mo hou oče ká vat Ježíš ko vu
od po věď na svůj do pis. Pro sto ry sálu i le tos za -
pl ni la vý sta va vý tvar ných pra cí dětí z míst ní
ma teř ské i zá klad ní ško ly. Ten to krát je do pl ni -
la i vý sta va pra cí dětí, kte ré na vště vu jí míst ní
knihov nu a účast ní se i akcí, konaných právě
knihovnou ve spolupráci s místní školní
družinou. 

Od 16.00 hod byl při pra ven pro gram na pó diu pod vá noč -
ním stro mem. Nejdří ve se všem před sta vi ly děti ze Čte nář sko –
li te rár ní ho kroužku, kte ré si pod ve de ním kni hov ni ce Ale ny
Kra to chví lo vé při pra vi ly po hád ku pl nou čer tí ků a uká za ly tak
ostat ním dě tem, jak to v tom pek le vlast ně vy pa dá a fun gu je.
Na ko nec se všem, již tra dič ně, před sta vi ly děti z míst ní ma teř -
ské a zá klad ní ško ly, kte ré od re ci to va ly vá noč ní bás nič ky

a za zpí va ly ko le dy. Vr cho lem pro gra mu bylo ta neč ní vy stou pe -
ní dětí z míst ní škol ní družiny. Všich ni účin ku jí cí skli di li
za sloužený po tlesk. Na ko nec si slo vo vza la paní sta rost ka, kte -
rá všem po přá la krás né a klid né vá noč ní svát ky. Ná sled ně
do ra zil i pan fa rář, kte rý požehnal vá noč ní strom a Mikuláš jej
rozsvítil. Ten nezapomněl ani na místní děti a všechny je
obdaroval sladkou odměnou.

Jmé nem obce Pa so hláv ky bych ráda po dě -
ko va la všem, kte ří se na pří pra vě le toš ní ho
jar mar ku po dí le li: paní Ale ně Kra to chví lo vé
za krás né vy stou pe ní a pří pra vu vý sta vy; paní
vy cho va tel ce Len ce Žalud ko vé, uči tel kám
z míst ní MŠ a ZŠ (Jana Rus ňá ko vá, Ma rie Chu -
do bo vá a Jana Tu reč ko vá) a dě tem, tak též za
je jich vý ko ny na pó diu. Uči tel kám také pa t ří
vel ký dík za pří pra vu a re a li za ci vý sta vy dětí
v sále. Dále dě ku ji za měst nan cům obce a ATC
Mer kur za po moc při pří pra vě jar mar ku, zvláš -
tě pak panu Mi ku láš ko vi a panu Ce rov ské mu
za pří pra vu a pro dej po hoš tě ní, v po do bě uze -
ných ci gár a klo bás. A v ne po sled ní řadě pa t ří
velký dík všem, kteří na akci dorazili a přispěli
tak k vytvoření pří jemné předvánoční
atmosféry. 

Ve se lé Vá no ce všem …
Simona Jelénková

Vá noč ní jar mark a roz sví ce ní vá noč ní ho stromu
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Re cep ty na po sled ní chví li

Nová možnost přispění
na veřejnou sbírku

Fir ma STKO, spol. s r. o. upo zor ňu je ob ča ny, že vli vem níz -
kých tep lot může do jít ke kom pli ka cím při svo zu od pa du
z Va šich ná dob. Jed ná se pře de vším o pro blé my s při mrz nu tým
od pa dem, kte rý ne lze vy sy pat, v hor ším pří pa dě se nám ne po -
da ří ani otevřít víko ná do by. Při sna ze od pad přes to vy sy pat
čas to do chá ze lo ke zni če ní ná do by. Pro blém se týká pře de vším
ná dob na BIO od pad a směs ný ko mu nál ní od pad. Vzhle dem
k tomu, že se si tu a ce v zim ních mě sí cích každo roč ně opakuje,
prosíme občany o schovívavost v případě nevyvezení nádoby.

Dě ku je me.

STKO informuje

 Ve řej ná sbír ka na zá chra nu Mu šov ské ho kos te la pro bí há
již od 15. červ na 2015. Od 1. červ na 2016 do 31. říj na 2016 bylo 
možné tuto sbír ku pod po řit i pro střed nic tvím kasi ček, kte ré
byly umís tě ny v pro dej nách Jed no ty v ob cích ko lem No vo -
mlýn ských nádrží, dále na re cep ci au to kem pu ATC Mer kur
Pa so hláv ky a také ve vstup ní hale Aqua lan du Mo ra via v Pa so -
hláv kách. V kasič kách se cel kem vy bra lo 38 617 Kč, z toho
35 158 Kč bylo vy brá no v pro dej nách Jed no ty. V jed not li vých
ob cích byly vy brá ny tyto kon krét ní část ky:

Umís tě ní kasič ky Vy bra ná část ka
Aqua land Mo ra via Pa so hláv ky 2 801 Kč
ATC Mer kur Pa so hláv ky   658 Kč
Jed no ta Brod nad Dyjí 3 106 Kč
Jed no ta Dol ní Du na jo vi ce 3 128 Kč
Jed no ta Dol ní Věs to ni ce 2 900 Kč
Jed no ta Dr nho lec 1 550 Kč
Jed no ta Hor ní Věs to ni ce 2 003 Kč
Jed no ta Ivaň 1 019 Kč
Jed no ta Pa so hláv ky 6 018 Kč
Jed no ta Pav lov 5 531 Kč
Jed no ta Per ná 2 526 Kč
Jed no ta Pouz dřa ny 4 067 Kč
Jed no ta Stra cho tín 3 310 Kč

Dě ku je me Jed no tě, spo třeb ní mu družstvu v Mi ku lo vě, ATC
Mer kur Pa so hláv ky a Aqua lan du Mo ra via za to, že kasič ky moh -
ly být umís tě ny v je jich ob jek tech a vel ké díky pa t ří sa mo zřej mě
i těm, kte ří je jich pro střed nic tvím při spě li do sbír ky. 

Dal ší kasič ka bude bě hem lis to pa du umís tě na na Obec ním
úřa dě v Pa so hláv kách a opě tov ně i v Aqua lan du Moravia.

ATC Mer kur Pa so hláv ky do sbír ky při spěl nejen pro střed -
nic tvím kasič ky, ale i pro de jem ta šek a mag ne tek s té ma ti kou
Mu šo va (3 576 Kč) a pro de jem par ty zboží (4 265 Kč). Cel kem
tak kemp na sbír ku při spěl částkou 9 499 Kč. 

Pří spěv ky na sbír ku lze i na dá le za sí lat na čís lo účtu
2700793039/2010 (FIO ban ka), nebo lze při spět v ho to vos ti do
kasič ky, a to pří mo na Obec ním úřa dě či v Aqua lan du Mo ra via
v Pa so hláv kách. K dneš ní mu dni je na účtu sbír ky cel kem
109 319 Kč.

Zís ka né fi nanč ní pro střed ky bu dou použity na pro jekt zá -
chra ny kos te la, kte rý je zá ro veň nej star ším ro mán ským kos te lem 
ve střed ní Ev ro pě a je pa mát ko vě chrá ně ný. Vy bra né pe ní ze se
využijí ke zpra co vá ní pro jek tu zá chra ny a na kon krét ní opra vy,
kte ré po mo hou za jis tit stav bu kos te la i pro bu dou cí ge ne ra ce.

Také se vám již sta lo, že vám zby lo pří liš málo času na vá -
noč ní pří pra vy a mu se li jste na po sled ní chví li sáh nout po
tak zva né "rych lé buchtě na plech"? Tak pro ty, co ne stí ha jí na -
péct drob né vá noč ní cuk ro ví ane bo na o pak pro ty, u kte rých
při pra ve né slad kos ti pří liš rych le zmi zí, tu máme několik
osvědčených receptů:
Bis kup ský chle bí ček tety Kvě ty

Su ro vi ny: 3 celá vej ce, 350 g cuk ru krys tal, 500 g hrubé
mou ky, 500 g na hru bo na strou ha ných jab lek, 50 g ro zi nek, 50 g 
se ka ných oře chů, 50 g kan do va né ho ovo ce, ci t ro no vá kůra, 1
va nil ko vý cukr, 1 prá šek do pe či va.

Pří pra va: vej ce a cukr šle há te do hus té pěny, do ní pak leh ce 
vmí chá te ja bl ka, oře chy, ro zin ky, kan do va né ovo ce, ci t ro no -
vou kůru a va nil ko vý cukr, na po sle dy mou ku s práš kem do
pe či va. Pe če te na vy maš tě ném a mou kou vy sy pa ném ple chu
po zvol na asi při 180°C do růžova. Vy chlad lý kor pus můžete
po třít nebo jen po cá kat čo ko lá dou. 
Hně dá buch ta tety Voj těš ky

Su ro vi ny: 350 g po lo hrubé mou ky, 200 g mle té ho cuk ru,
1 po lév ko vá lžíce ole je, 1 - 3 lžíce ka kaa, 1 lžíce sody bi kar bo -
na, 1 skle ni ce kom po tu i se šťávou, 1 vej ce, 1 va nil ko vý cukr.

Přípra va: všech ny su ro vi ny řád ně pro mí chá te, na le je te na vy -
maš tě ný a mou kou vy sy pa ný plech a pe če te při tep lo tě 200°C.
Šle hač ko vý řez tety Anežky

Su ro vi ny: 10 va jec, 200 g hrubé mou ky, 400 g krys ta lo vé ho 
cuk ru, 600 g na hru bo na strou ha ných jab lek, 1 prá šek do pe či va, 
1 - 3 lžíce ka kaa.

Pří pra va: celá vej ce s cuk rem vy šle há te do hus té pěny, pak
po stup ně leh ce vmí chá te na strou ha ná ja bl ka a na ko nec mou ku
s ka ka em a práš kem do pe či va. Pe če te na vy maš tě ném a mou -
kou vy sy pa ném ple chu po zvol na asi při 180°C. Při po dá vá ní
oz do bí te na vrch ko peč kem ušle ha né sme ta ny. 
Jab leč ný zá vin paní Li bu še

Su ro vi ny: 250 g 100% tuku, 400 g hlad ké mou ky, 1 vej ce,
špet ka soli, 200 ml stu de né ho mlé ka (je-li po tře ba, může se
něco při dat).

Ná plň: na hru bo na strou ha ná ja bl ka, se ka né oře chy, cukr,
sko ři ce.

Pří pra va: 100% tuk na strou há te na hrubém stru ha dle
a zpra cu je te rych le s ostat ní mi pří sa da mi v těs to. To ne chá te
1- 2 ho di ny od po či nout v chlad nu. Po tom těs to roz dě lí te na
8 dílů. Každý vy vá lí te na ten ký plát, na kte rý roz pro stře te po -
stup ně ja bl ka, oře chy, cukr a sko ři ci. Pak sto čí te v zá vin
a při máčk ne te kon ce, aby ná plň při pe če ní ne vy tek la. Přen dá te
na pe čí cím pa pí rem vyložený plech po tře te roz šle ha ným žlout -
kem a pe če te při tep lo tě 200°C do růžova. Před po dá vá ním
můžete po sy pat mle tým cuk rem.

Přeji vám všem dobrou chuť!
Alena Mandáková

Upozornění
Upo zor ňu je me ob ča ny, že Obec ní úřad Pa so hláv ky bude

pro ve řej nost uza vřen od 22. pro sin ce 2016 do 1. led na 2017.
Pro voz bude ob no ven od pon dě lí 2. led na 2017. Dě ku je me za
pochopení. 

Nové čís lo te le fo nu na ob vod ní ho lé ka ře v Po ho ře li cích
MUDr. Pav la Kříže je 720 549 927.
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Paní Pe t ro vé pře je me hod ně štěs tí,
zdra ví a spo ko je nos ti.

Narození
Dne 7. lis to pa du se Lu cii Bin de ro vé

na ro di la dce ra  Ni kol ka.
Ma min ce a pra ro di čům bla ho pře je me.

Alena Slabá

Zim ní dlou hé ve če ry a doba vá noč ní nám ský ta jí čas na za myš le ní a  zklid ně ní . Je
to doba, kdy se můžeme ohléd nout, co bylo v naše živo tě dob ré a co ne. Můžeme s kon -
cem ob čan ské ho roku zku sit udě lat roz hod nu tí něco ve svém živo tě  změ nit, vy lep šit.
K to mu to zti še ní vám může po mo ci i ná vštěva na še ho kos te la, kte rý v této době bývá
slav nost ně vy zdo ben a je ote vřen čas tě ji než v prů bě hu roku. Při jmě te tedy  po zvá ní na
ná vště vu a  bo ho služby v na šem kos te le.
n 24. 12.  -  20.00 hod. - Štěd ro ve čer ní slav nost ní mše sva tá
n 25. 12.  -  11.00 hod. - Boží hod vá noč ní - slav nost ní bo ho služba

    -  16.00 hod. - ado ra ce s požehná ním
n 26. 12.  -  11.00 hod. - Svá tek sv. Ště pá na - mše sva tá (žehná ní vína)
n 30. 12.  -  18.00 hod. - Svá tek Sv. ro di ny - mše sva tá s ob no vou manžel ských

          sli bů a požehná ní manželům
n 31. 12.  -  18.00 hod. - slav nost ní dě kov ná bo ho služba na zá věr ob čan ské ho roku
n 1. 1.  -  11.00 hod. - Svá tek Mat ky Boží P. Ma rie - mše sva tá s požehná ním

         na stá va jí cím ma min kám
n 3. 1.  -  17.00 hod. - mše sva tá
n 5. 1.  -  17.00 hod. - slav nost ní mše sva tá ze svát ku Zje ve ní Páně - tzv. Tří

         Krá lů - s žehná ním vody, ka didla, kří dy a zla tých před mě tů
n 8. 1.  -  11.00 hod. - Svá tek Křtu Páně - ne děl ní mše sva tá s požehná ním

         pro ko led ní ky Tříkrá lo vé sbír ky - kon čí doba vá noč ní.
n Bet lém si v na šem kos te le můžete při jít pro hléd nout a tře ba za zpí vat ko le dy v ne -

dě li  25. 12. v době od 14.00 do 16.00 hod. nebo kdy ko liv bě hem vá noč ní doby
před a po mši sva té.

Tra dič ní Tříkrá lo vá sbír ka se bude ko nat v naší obci v ne dě li  8. 1. 2017 od
14.00 hod. od po led ne. 

                             L. Ferbyová

Vá noč ní svát ky v kos te le sv. Anny 

Jak se slaví Vánoce ve světě
To, že u nás vá noč ní čas za čí ná pří cho dem ad ven tu, tedy čty ři

ne dě le před Štěd rým dnem, to ví snad každý z nás. Také dal ší čes ké
vá noč ní zvy ky, jako cuk ro ví v po do bě va nil ko vých ro hlíč ků nebo
per níč ků, kapr a bram bo ro vý sa lát ke štěd ro ve čer ní ve če ři, ná -
vštěva pří buz ných bě hem dal ších dvou svá teč ních dnů, zná
a dodržuje téměř každý Čech. Ne na dar mo se však říká, že jiný kraj,
jiný mrav. Pojď me se tedy po dí vat, jak Vá no ce sla ví v ostat ních ze -
mích, ať už v těch ev rop ských nebo zá moř ských. 

Ně mec ko
Vá no ce u na šich sou se dů se v mno hém po do ba jí těm na šim. Jen

je jich vý zdo ba je mno hem ho nos něj ší. K té tra dič ní pa t ří kruš no -
hor ské py ra mi dy, kte ré se vážou k dáv né mu zvy ku, kdy se do
do mác nos tí a do kos te lů no si ly ze le né vět ve strom ků, jež se sta vě ly
do py ra mi dy a na ho ru se dá va ly ho ří cí sví ce. Py ra mi dy se dodnes
v ně kte rých ves ni cích sta ví na návsi mís to tra dič ních strom ků.

Na štěd rý den dě tem dár ky roz ná ší Christ kind, ne bo li Ježíšek,
kte rý si na roz voz dár ků osed lá vá vítr. V se ver ních ob las tech pak
děti na vště vu je Weihna cht smann - vá noč ní muž, kte rý má zr za vé
vou sy i vla sy a dlou hý šedý plášť s ka pucí.  

Vá noč ní ku chy ně na bí zí mno ho po kr mů z ryb, jako jsou: pe če -
ná štika, can dát na roš tu, pl ně ný kapr a po dob ně. S ob li bou se
po dá vá kon šel ská mísa, kte rá se sklá dá z kous ků vep řo vé pe če ně,
kach ny, husy, krů ty, uze né ho masa a ze sme ta no vých klo bas. Ne -
chy bí zde ani jab leč ný zá vin a ovoc ný sa lát s li ké rem, kte rý je
po dá ván na zá věr ve če ře. Mís to kla sic kých vá no ček se v Ně mec ku
pe čou vá noč ní što ly. A ne chy bí ani cuk ro ví. Nej čas tě ji se však dělá
va ječ né cuk ro ví zná mé také jako mar ci pá no vé cuk ro ví.

Ra kousko
Tady se prv ní ad vent ní trhy ot ví ra jí už 18. lis to pa du, a to kon -

krét ně ve Víd ni. Stej ně jako naše, tak i je jich sto ly zdo bí ad vent ní
věn ce a poz dě ji i vět vič ky sv. Bar bo ry. Také Mi ku láš ská tra di ce je
tady stá le dodržová na, zejmé na pak ra kouš tí čer ti zís ká va jí stá le
vět ší ob li bu i v ji ných stá tech, tře ba prá vě i u nás. Co se týče ku chy -
ně, i tady pe čou vá noč ky a što ly. K štěd ro ve čer ní ve če ři se po dá vá
nej čas tě ji ryba nebo drů bež, v nej růz něj ších úpra vách. A i tady se
dár ky roz dá va jí hned po ve če ři u roz sví ce né ho stro meč ku.

Pol sko
Vá no ce zde za čí na jí už ad ven tem, kdy děti za čí na jí vy rá bět růz -

né oz do by na stro me ček. Pod každým z nich je při pra ve na tro cha
sena, pro tože zde lidé věří, že Ježíšek schá zí z nebe s oslát kem. Dár -
ky se roz dá va jí ješ tě před hos ti nou. Vá noč ní svát ky za u jí ma jí
u pol ské ho ná ro da to nej před něj ší mís to, a pro to na půl noč ní bý va jí
chrá my a kos te ly za pl ně né.

USA
Vá noč ní se zóona tady za čí ná Dnem dí kůvzdá ní, kte rý se sla ví

vždy čtvr tý lis to pa do vý čtvr tek. Ten to svá tek je mnoh dy pro ame -
ric kou ro di nu vět ší udá los tí než sa mot né Vá no ce. I zde však má
ten to křesťan ský svá tek své tra di ce: stro me ček se zdo bí již dva
nebo tři týd ny před Štěd rým dnem. O Vá no cích však Ame ri ča né
zdo bí nejen stro meč ky, ale i své pří byt ky. Na Štěd rý den se nor mál -
ně cho dí do prá ce, ale spoň na půl dne. K ve če ři se pak každý
ob lék ne do ně če ho po ho dl né ho a za čnou se po dá vat ob lí be ná ro din -
ná jíd la. Čas to je to kro can se šun kou, jin de ale i moř ské plo dy, nebo 
pros tě piz za. Téměř ni kde ne chy bí ame ric ký páj (ko láč), vět ši nou
jab leč ný. Po ve če ři lze v te le vi zi na la dit Dic ken so vu "Christmas
Ca rol" a po tom se jde na půl noč ní mši. Děti ješ tě před spa ním na -
chys ta jí pro San tu Clau se su šen ky a skle ni ci mlé ka. Vá no ce se však
sla ví hlav ně 25. pro sin ce, kdy je stát ní svá tek. Celý den se od po čí vá
a na vště vu jí se pří buz ní. Po pí jí se hor ká čo ko lá da, punč nebo va ječ -
ný ko ňak, ně kde se po dá vá i cuk ro ví. Ráno se roz dá va jí dár ky, kte ré 
přes noc při ve zl San ta Claus na sa ních, do kte rých je za přaženo osm 
sobů. Nejsou to žádní oby čej ní sobi! Každý z nich má totiž své jmé -
no: Da sher, Dan cer, Pran cer, Vi xen, Co met, Cu pid, Don ner,
Blit zen. V mo der ní ver zi je sobů de vět, z nichž ten de vá tý se jme nu -
je Ru dol ph. Ten pak vede celé spřežení a nos má čer ve ný jako
žárov ku. Už 26. pro sin ce musí jít Ame ri čan do prá ce, tedy po kud si
ne vzal do vo le nou. Ob cho dy jsou na víc narva né lid mi, kte ří při šli
vrá tit nebo vy mě nit dár ky, kte ré do sta li. Ho reč ně se ale také na ku -
pu je, pro tože je prv ní den do sti ra zant ních slev po svát cích.

My si však na dá le užívej me těch na šich tra dič ních vá noč ních
zvy ků, kte ré jsou pro mno hé z nás těmi nej krás něj ší mi na svě tě.

 

Simona Jelénková

Vážení čte ná ři,
pře je me Vám krás né 

vá noč ní svát ky a hod ně
štěs tí a úspě chů v no vém
roce.

Členky redakční rady


