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Adventní čas nastal už v listopadu
V naší obci se již stalo tradicí, že s příchodem
adventu se rozsvěcuje obecní vánoční strom
a koná se tu i jarmark. Ten letošní se uskutečnil
v neděli 30. listopadu 2014.
Jarmark začal ve 14.00 hod. K dispozici tu
byly stánky s občerstvením i s vánočním a jiným
zbožím. Návštěvníci si mohli "osladit život" ochutnáním muffinů, medovníků, koláčků a dalších
sladkých pochoutek. Nechyběl ani vánoční punč.
Zboží k prodeji zde nabízeli nejen stánkaři, kteří
objíždí velké množství podobných akcí, ale
i místní obyvatelé, kteří se chtěli pochlubit svým
umem a nabídnout ostatním své výrobky.
Další program byl připraven v sále Kulturního
domu. Zde probíhala výtvarná dílnička, kdy si
děti i dospělí mohli vyrobit vánoční přáníčka. Nechyběla zde ani Ježíškova pošta, kdy každý
mohl své přání Ježíškovi napsat. V sále se dále
konala i výstava prací paní Jany Králíkové, která
vytváří vánoční ozdoby z novin.
Připraven byl i doprovodný kulturní program.
Vystoupil zde dětský soubor Jarabáček z Drnhol ce a také hol ky na klo kaních bo tách.
K naladění předvánoční atmosféry pak přispělo
Cimbaltrio z Mikulova, které představilo tradiční
české koledy v netradičním aranžmá. Hudební
zážitek pak doplnil Mamina Gospel, pěvecký
sbor z Břeclavi. Vrcholem programu bylo vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy. Děti
zazpívaly písně a zarecitovaly básně a za ty pak
sklidily zasloužený potlesk.
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Poté už pódium patřilo paní starostce, Martině
Dominové, která všem popřála krásně strávený
adventní čas a hlavně šťastné a spokojené Vánoce. Pan f a rář ná sled ně strom požehnal
a Mikuláš, který také dorazil, strom slavnostně
rozsvítil. Nebyl by to pravý Mikuláš, kdyby dětem nenadělil balíčky plné sladkých dobrot. Celé
odpoledne pak završil ohňostroj, který rozzářil
celou oblohu.
Jménem obce Pasohlávky bych ráda poděkovala všem vy stu pu jí cím, a to hlav ně paní
Bronislavě Šimčíkové a dětem z Jarabáčku, cimbálové muzice Cimbaltrio, pěveckému sboru
Mamina Gospel, dětem z místní MŠ a ZŠ a také
učitelkám, paní Janě Rusňákové, paní Marii
Chudobové, paní Dagmar Bártové a paní vychovatel ce Len ce Žalud ko vé, kte ré vy stou pe ní
s dětmi připravily. Dík patří také paní Aleně Zápecové za přípravu ohňostroje, rodině Ferbyové
patří dík za odpálení ohňostroje a za přípravu Mikulášského vystoupení. Další poděkování si
zaslouží i Iveta Žaludková, Miroslava Očková,
Veronika Mašková a zaměstnanci obce Pasohlávky, kteří se také podíleli na realizaci této
akce. V neposlední řadě pak patří velký dík
všem, kteří na akci přišli a přispěli k vytvoření
příjemné předvánoční atmosféry.
Nyní se už můžeme jen těšit na nejkrásnější
čas v roce, kterým jsou Vánoce a doufat, že nám
všem Ježíšek nadělí přesně to, co si přejeme.
Bc. Simona Jelénková
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Svoz odpadů

Přání

Vážení občané,

děkujeme za projevenou přízeň v roce 2014 a těšíme se s Vámi na další
rok, do kterého přejeme mnoho úspěchů nejen v třídění odpadů.
Na podzim jsme pro vás spustili nový ISNO web www.mojeodpadky.cz/stko/pasohlavky. Všechno již běží tak jak má, pouze prosíme věnujte
zvýšenou pozornost inventuře stanoviště. V případě nádob na tříděný odpad
zkontrolujte, zda Vámi uvedená čísla čipů v inventuře skutečně odpovídají těm,
která jsou na nádobách nalepena. U nádob na komunální odpad jde o čísla čárových kódů umístěných v horní části. Mohlo se stát, že kód nebo čip byl
nefunkční a posádkou svozového vozidla byl přelepen. Podrobnější informace
včetně vzhledu identifikačních nálepek naleznete v odpadovém účtu, sekce
články, dokumenty. Inventura stanoviště má za cíl předejít nepříjemným překvapením, jako třídím plast, papír a nic se nepřipisuje, či naopak se mi
připisuje více odpadu, než je skutečnost. Občané se přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti a popelnice
jsou samozřejmě evidovány na původní adrese, kde už může bydlet někdo jiný.
Do dnešního dne se v obci Pasohlávky zapojilo do systému ISNO 597
uživatelů, tj. 81 % z celkového počtu obyvatel. Věříme, že toto číslo bude
ještě narůstat. Registrovaných stanovišť nyní evidujeme 139. Občané, kteří
ještě registrovaní nejsou, mají příležitost takto učinit ještě do konce roku,
aby bylo jejich třídění načítáno již od ledna a měli tak bonusy za všechna
čtvrtletí. Samozřejmě je možnost zapojit se i během roku, ale může se stát, že
vám nějaký ten bonus za dané čtvrtletí uteče. Pokud ještě tedy nejste registrováni, zašlete svou e-mailovou adresu na isno@stko.cz, budou vám
přiděleny přihlašovací údaje, na základě kterých se lze přihlásit do systému
a vyplnit vše potřebné pro získání slevy na poplatku.
Pro dříve registrované uživatele se mění způsob přihlašování. Vyplňujte
do pole "login" před číslo popisné předpis "pas" (například pas9999), hesla zůstávají stejná.
Jak bylo již předesláno, končí nám rok, a to platí také pro ISNO. Budou
tedy sečteny pro jednotlivá stanoviště čtvrtletní bonusy a bude vypočtena
sleva na poplatku na další rok. V průběhu měsíce ledna budete mít možnost
kontroly svých vypočtených slev a v případě nesouhlasu nebo špatného výpočtu slevu opravíme. Uživatelům, kteří do svého odpadového účtu uvedli
e-mailovou adresu, opět budeme tyto informace zasílat. Dozvíme se také
jména nejlepší ch třídičů, kteří mají doma své Miss popelnice. Vítězové budou oceněni výhrami od naší společnosti a sponzorů, kterým tímto
děkujeme.
S pozdravem popeláři STKO

Karamelové
kornoutky
180 g mandlových lupínků
100 g hladké mouky
9 bílků
1/2 lžičky skořice
260 g moučkového cukru
krém:
500 g krystalového cukru
100 g medu (2 lžíce)
250 ml horké smetany
špetka soli
400 g změklého másla
Postup:

Bílky s cukrem zlehka našleháme
(nedělat z bílků sníh), ne dotuha.
Poté do směsi přidáme mandle
a hladkou mouku. Na plech děláme
lžící z těsta malá kolečka. Plech
vymažeme máslem a vysypeme
moukou (nedávat pečící papír).
Vložíme do trouby předehřáté na
180° C a pečeme dozlatova asi
15 min. Ihned po vytažení z trouby
stáčíme do kornoutků nebo trubiček a necháme vychladnout. Konce
poté máčíme v čokoládě.

Krém:

Do hrnce dáme cukr a med a připravíme karamel. Pak nalijeme
horkou smetanu, sůl a provaříme.
Necháme vychladnout. Máslo
promícháme v mixéru a zašleháváme karamel. Pak plníme kornoutky.
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Recepty
Máslové oválky

Ořechové trubičky

Potřebujeme
Na těsto:

Potřebujeme
Na těsto:
350 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
200 g tuku nebo másla
1 vejce
70 g mletých ořechů
1 lžíci kakaa
1 lžíci rumu

300 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
200 g tuku nebo másla
1 žloutek
Na krém:
1,25 dl mléka
půl balíčku kakaového pudinku
2 lžíce krupicového cukru
1 lžíci horké kávy
125 g másla

Na dokončení:
máslový krém
čokoládovou polevu

Na dokončení:
čokoládovou polevu
mletý kokos

Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme
v chladu 2 hodiny odpočinout.

Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme
v chladu 2 hodiny odpočinout. Vyválíme a vykrajujeme
tvary, které klademe na plech vyložený pečícím papírem.
Ve středně vyhřáté troubě upečeme. Polovinu oválků namáčíme do čokoládové polevy, položíme na mřížku, posypeme ko ko sem a ne chá me ztuh nout. Sle pu jeme
pudinkovým krémem.
Z mléka, cukru, kávy a pudinkového prášku uvaříme
pudink, který necháme vychládnout. Vyšleháme máslo
a postupně do něj zašleháváme pudink.

Vyválíme a radýlkem nakrájíme obdélníčky, které navíjíme na kovové trubičky, lehce potřené tukem. Velikost
si určíme sami podle toho, jak máme velké kovové trubičky. Spoje dobře přitiskneme.
Dáme na plech s pečícím papírem a ve středné vyhřáté troubě upečeme.
Sundáme z kovových trubiček a konce namáčíme do
čokoládové polevy. Klademe na mřížku a necháme okapat a ztuhnout. Poté plníme připraveným máslovým krémem.

100. letá jubilantka v Pasohlávkách
100. narozeniny oslavila v prosinci v naší obci
paní Marie Hájková. Za
obec jsme pogratulovaly
společně já a místostarostka, za Sbor pro občanské
záležitosti paní Chludilová
a mezi gratulanty se připojily také pracovnice OSSZ.
Jen málo vyvolených lidí
na světě má tu možnost se
ve zdraví dožít takového
věku, jako je 100 let. Naše
obec je hrdá, že se může
pyšnit občanem, který se
takového věku dožil. Ještě
j ed nou jm é n em ob ce
a všech občanů přeji Vám,
paní Hájková, hodně zdraví a štěstí se srdečným přáním, aby se Vám i nadále v naší obci dobře žilo.
Martina Dominová - starostka obce

Společenská
kronika

Úmrtí
Dne 3. prosince nás navždy opustila naše spoluobčanka paní Terezie Římáková.
Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Alena Slabá
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