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Příjemné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví
a šťastné vykročení do nového roku .

Vánoce
Zima klepe nám na dveře,
na stromeček půjdem si.
Půjdem si na něj do lesa přes vysoké keře
a krásný smrček najdem si.
Zatím dárky zabalíme,
aby nás nikdo neviděl.
Potom stromek ozdobíme,
aby nám ho každý záviděl.
Maminka už kapra smaží,
tatínek zas salát dělá.
Celá rodina se snaží,
ať radost všem dnes udělá.
Rodina se sejde spolu,
veselo je velice.

Všichni sedí u kulatého stolu,
začnou chystat tradice.
Potom se jde ke stromečku,
kde na každého dárek čeká.
Smích se rozléhá v celém domečku
a každý dobrotu teď seká.
Večer vydařil se nám,
cukroví teď jíme.
Já jsem ráda, že tak velkou rodinu
mám,
a až do rána při svíčkách sedíme.
Veronika Sedláčková, 6. třída
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Oprava místních komunikací
Jednou z priorit, kterou si obecní zastupitelstvo pro rok 2008 stanovilo, bylo provedení rekonstrukce místních
komunikací, které byly již delší dobu ve velmi špatném technickém stavu. Jednalo se především o komunikace umístěné
v okrajových částech obce, navazující na účelové komunikace a části komunikace navazující na vozovku III. třídy.
Projekt řešil opravu 1233 m2 povrchů vozovek. Začátkem roku byla zpracována projektová dokumentace a provedeno
ohlášení drobné stavby, byl vybrán dodavatel stavby a zpracována žádost o poskytnutí dotace a finanční výpomoci z
dotačních titulů Zlínského kraje. Zastupitelstvo Zlínského kraje naší žádosti vyhovělo a poskytlo dotaci ve výši 50% a
návratnou bezúročnou půjčku ve výši 30 % celkových uznatelných nákladů stavby. Celkem se jednalo o částku
999 000 Kč. Stavba byla ukončena 29. 8. 2008, zjištěné závady a nedodělky byly odstraněny do 24. 10. 2008.
Výše zmíněná dotace a finanční výpomoc, poskytnutá naší obci Zlínským krajem, nám umožnila uvolnit část vlastních
finančních prostředků a zahájit již v letošním roce výstavbu nové autobusové zastávky, která je umístěna mimo silnici
III.třídy. Tím je zajištěna jak bezpečnost silniční dopravy, tak především chodců. Zpracovaný a schválený projekt splňuje
všechny požadavky dotčených organizací a splňuje všechny předepsané normy. Vyhovět všem těmto požadavkům nebylo
vždy jednoduché, protože v několika případech si odporovaly. Nakonec se ale přece jen dospělo ke kompromisu, který
sice není úplně ideální, ale je všemi akceptovatelný (projekt se musel pětkrát upravovat). Celkové náklady na výstavbu
činí 1 770 000 Kč. Věříme, že většina Vás je s daným řešením spokojena, neboť řeší mnohaletý problém, který trápil
cestující, dopravce ale i motoristickou veřejnost.
Jaromír Čáp, starosta obce

Kulturní komise v roce 2008
Kulturní komise pracuje ve složení Dana Kadlčková, Lenka Juráková a Vítězslav Komárek. Zaměřujeme se na pořádání
kulturních akcí pro děti i dospělé a přispíváme organizačně i finančně na zajištění dalších akcí v obci, jako jsou dětský
karneval mateřské školy, košt slivovice, slavnostní ukončení docházky žáků 9. třídy v ZŠ Prakšice, dětské country
odpoledne, tradiční hody s právem a Hubertova jízda.
Na začátek letošního roku jsme měli připravenou soutěž v sáňkování a stavění sněhuláků. Bohužel stejně jako v loňském
roce nás zradilo počasí a soutěž jsme museli „odpískat“. Snad nám tato akce vyjde v roce 2009. Na konci měsíce dubna se
uskutečnil druhý ročník „Sletu čarodějnic“, který obsahoval průlet obcí na koštěti s přistáním na koupališti. Tady
čarodějové i čarodějky získali nové řidičské průkazy. Děti se vyřádily při soutěžích a volbě MISS Čarodějka. V květnu
jsme navštívili ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti představení „Song pro dva“. Plánovali jsme ještě další dvě
představení, ale pro velký zájem o vybraná představení nám Slovácké divadlo zatím nemohlo vyhovět. Na konci října se
konala soutěž ve vykrajování dýní s lampionovým průvodem a také vítání nových občánků Pašovic – Radky Gajdůškové
a Jakuba Čápa. K tradičním akcím kulturní komise patří každoroční podzimní setkání důchodců.
Na všech akcích se podílí také učitelky Mateřské školy Pašovice a Základní školy Prakšice, které s dětmi připravují
kulturní vystoupení a prezentují tak práci dětí ve škole i v zájmových kroužcích.
Dana Kadlčková, předsedkyně kulturního výboru

Aktivity sociální komise
V každé obci existují skupiny obyvatel, které potřebují pomoc v oblasti sociální služby a sociálního poradenství. Nový
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zaručuje všem osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, pomoc či
podporu. V této souvislosti se sociální komise v naší obci celoročně snaží zjišťovat potřeby obyvatel Pašovic, a to
zejména těch starších, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby. Na základě jmenovaného zákona o sociálních
službách se změnil přístup k lidem, kteří potřebují sociální služby. Smyslem pomoci je, aby člověk zůstal doma ve svém
přirozeném prostředí a mohl se sám rozhodnout, zda využije pomoc své vlastní rodiny nebo může i služby kombinovat a
využít rozsáhlé nabídky odborných sociálních služeb.
Pokud zdravotní stav člověka nedovoluje, aby si sám žádost vyřídil, členky sociální komise při vyřízení žádosti pomáhají.
Sociální komise směřuje svou pomoc i k rodinám s dětmi, které nedokážou svoji nepříznivou sociální situaci zvládat
vlastními silami. Tyto rodiny jsou komisí vyhledávány a pravidelně navštěvovány. Vhodně zvolenou formou pomoci je
předcházeno sociálnímu vyloučení těchto osob a tím podporována rodina jako základ společnosti. Práce komise probíhá
ve spolupráci se ZŠ v Prakšicích, obvodními a odbornými lékaři. V nemalé míře komise spolupracuje s oddělením
sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Uh. Brod.
Členky komise již tradičně koncem každého roku navštěvují seniory a občany se zdravotním postižením, které
obdarovávají malými dárkovými balíčky.
Jitka Hasíková, předsedkyně sociální komise
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Zpráva komise pro rozvoj za rok 2008
-

Komise pro rozvoj pracuje ve složení:
předseda: Ing. Vojtěch Pekař
členové: p. Stanislav Marášek, p. Milan Popelka
Komise pro rozvoj se scházela dle potřeby – v návaznosti na plnění jednotlivých bodů plánu práce. Jednalo se především
o spoluúčast členů při přípravě investičních a neinvestičních akcí, stanovení priorit, přiřazení investičních prostředků
z rozpočtu obce a výběrová řízení. Členové komise s ostatními členy zastupitelstva se podíleli na přípravě území
v lokalitě Záhumní pro navrhovanou změnu územního plánu.
Komise pro rozvoj i nadále sleduje stavby, které jsou předmětem řízení stavebního úřadu v Uherském Brodě a informuje
stavebníky o možnostech výstavby jednotlivých druhů staveb.
Od 1. 1. 2007 postrádá komise status komise výstavby. Na základě nového stavebního zákona čís. 183/2006 Sb. a jeho
prováděcích předpisů spadá veškerá činnost územního rozhodování a stavebního řádu stavebním úřadům (v našem
případě Městskému úřadu v Uherském Brodě). Komise pro rozvoj vykonává nezbytnou poradenskou činnost ve věci
územního plánu a stavebního řádu. Vzhledem k tomu, že nový zákon vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný
rozvoj území s přihlédnutím k hospodářskému rozvoji, životnímu prostředí a sociální soudržnosti obyvatel v území, je
v něm zahrnuto územní plánování i stavební řád. Větší část procesu uplatňování a ochrany veřejných zájmů je přesunuta
do územního plánování. Ve stavebním řízení mělo dojít k výraznému zjednodušení. Bohužel se v poslední době
setkáváme s opačnými názory občanů, což se dá vysvětlit tím, že zatím nedošlo k dokonalému zvládnutí (osvojení) celé
problematiky stavebního řízení všemi účastníky. V následující části zprávy je proto vypsán malý výňatek ze zákona čís.
183/2006 Sb., který částečně popíše územní a stavební řízení u běžně povolovaných staveb (do 25 m2 zastavěné plochy,
rodinný dům do zastavěné plochy 150 m2 nebo přípojku k rodinnému domu).
Při územním rozhodování zákon upravuje tyto možnosti:
• regulační plán (v zastavěném území nahrazuje příslušné územní rozhodnutí)
• úplné územní řízení, završené vydáním územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvou
• zjednodušené územní řízení – vydání územního rozhodnutí bez předchozího řízení, jestliže
a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území
b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí
c) žádost má všechny předepsané náležitosti
d) žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení
(závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením)
• územní souhlas, který je orientován na případy bezkonfliktních staveb – běžně se použije u:
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení jako např.
1.
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže
neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady
hořlavých kapalin a hořlavých plynů
2.
stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají
sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady
chemických hnojiv)
3.
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky (mohou
mít jedno podzemní podlaží)
4.
zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky (mohou
mít jedno podzemní podlaží)
5.
přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
6.
další stavby, uvedené v paragrafu 103 výše zmíněného zákona
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení jako např.
1.
stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3
m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
2.
podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem
3.
stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do
hloubky 3 m
4.
další stavby, uvedené v paragrafu 104 výše zmíněného zákona
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c) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí
s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady
d) změn staveb
Stavební úřad může spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území
schválen územní plán nebo regulační plán. Stavební úřad může v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních
úprav a zařízení (pokud to nevylučuje povaha věci), stanovit na žádost, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení
anebo stavební povolení. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Ing. Vojtěch Pekař, předseda komise pro rozvoj

Z činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Zřizuje finanční a kontrolní
výbor. Tyto dva výbory musí být zřízeny vždy, a to ve všech obcích. V opačném případě jde o porušení zákona.
Předsedou kontrolního výboru musí být člen zastupitelstva. Ostatní členové výboru nemusí být členem zastupitelstva.
Výbor plní úkoly, kterými jej pověří ZO. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Výbor kontrolní je
oprávněn (i bez konkrétního úkolu od zastupitelstva) kontrolovat plnění jakéhokoliv usnesení zastupitelstva. Jinými slovy,
vše co bylo schváleno usnesením zastupitelstva, může kontrolní výbor kontrolovat a nepotřebuje na to zvláštní zmocnění.
Z činnosti kontrolního výboru za uplynulé období:
• Kontrola plnění usnesení na ZO (zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce).
• Zpracování zprávy o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007.
• Členové kontrolního výboru a členové ZO provedli fyzickou inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2007. Mezi
inventovaný majetek patří: budova a vybavení obecního úřadu DHM, DDHM a DDNM, hasičská zbrojnice, kaple,
kulturní dům, mateřská škola, sportovní areál, majetek občanské vybavenosti, pozemky, umělecká díla OÚ a kaple.
• Fyzická inventarizace byla provedena v souladu s předpisy, žádné položky nebyly zatajeny. Fyzický stav majetku
souhlasil s účetním stavem, tj. inventurním soupisem.
• Kontrola docházky členů ZO na jednání zastupitelstva obce. Pokud se člen ZO nemůže dostavit z vážných osobních
či pracovních důvodů na jednání, musí s časovým předstihem svou nepřítomnost doložit písemnou omluvou.
• Kontrola plnění závazků občanů vůči obci (např. úhrada poplatků za psy, úhrada poplatků za svoz domovního
odpadu).
• Průběžná kontrola stavu peněžní hotovosti v pokladně obecního úřadu.
• Mimořádná inventarizace stavu majetku obce - kulturního domu - z důvodu změny nájemce.
• Kontrola hospodaření v mateřské škole.
K 31. 12. 2008 bude provedena řádná inventarizace majetku obce. Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a
závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti, tj. inventarizace je nástrojem věcné kontroly účetnictví. Členové
zastupitelstva obce provedou fyzickou inventarizaci u majetku hmotné povahy, např. dlouhodobého hmotného majetku a
dlouhodobého nehmotného majetku, např, software. Inventarizace se provádí minimálně jedenkrát do roka.
Jménem kontrolního výboru přeji všem občanům naší obce hodně zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce.
Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru

Poplatky za popelnice v roce 2009
Přílohou tohoto zpravodaje je tiskopis „Poplatek za komunální odpad“ pro rok 2009. Vyplněný tiskopis odevzdejte na
Obecní úřad v Pašovicích do 31. 1. 2009, termín pro úhradu poplatku je stejně jako v minulých letech do konce měsíce
února. Od 1. 3. 42009 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat domovní odpad pouze z popelnic, označených novou
známkou pro rok 2009 – tuto obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři OÚ Pašovice.
V roce 2009 činí poplatek za 1 osobu 310 Kč. Upozorňujeme, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každý občan v místě svého trvalého pobytu. Od
poplatku jsou osvobozeni pouze občané, kteří se prokazatelně celoročně zdržují mimo území státu. Snížení nebo zrušení
poplatkové povinnosti je možno provést pouze na základě písemné žádosti občana, která bude projednána a schválena
zastupitelstvem obce.
Na konci roku bude firma Rumpold likvidovat odpad naposledy ve středu 31. prosince 2008, v roce2009 potom každou
lichou středu.
SBĚRNÝ DVŮR v Pašovicích bude po dobu zimních měsíců otevřen POUZE V SOBOTU OD 9.00 DO 10.30 HOD.
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Informace pro majitele psů
Upozorňujeme majitele psů na jejich povinnosti ohlásit do 31. ledna 2009 na Obecním úřadě v Pašovicích všechny
změny, týkající se chovaných psů (pořízení nového psa, úhyn nebo ztráta psa). Noví majitelé, kteří dosud nevyplnili
„Přiznání k poplatku ze psa“, obdrží tiskopis v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích.
V roce 2009 činí poplatek za 1 psa staršího 3 měsíců 50 Kč, za každého dalšího 25 Kč. Držitel psa je povinen uhradit
poplatek bez vyzvání, a to do 15. února 2009.

Upozornění pro občany
•

Stalo se již tradicí, že příchod nového roku slavíme v naší obci společně. Přijďte i Vy na Silvestra ve 22.00 hod. za
budovu obecního úřadu. Občerstvení bude zajištěno, přineste si rachejtle a dobrou náladu.

•

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří parkují na hlavní nebo místní komunikaci, že tyto nebudou v zimním období
udržovány z důvodu neprůjezdnosti techniky a nebezpečí poškození parkujících vozidel. Ve vlastním zájmu parkujte
vozidla na parkovištích a svých vjezdech.

•

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Prakšice pořádá 17. ledna 2009 v kulturním sále v Prakšicích již tradiční
společenský ples, na který Vás všechny srdečně zvou pořadatelé. Začátek je v 19.30 hodin. K tanci a poslechu hraje
skupina TEMPO.

•

TJ SOKOL Prakšice-Pašovice Vás srdečně zve na PLES SPORTOVCŮ, který se koná v sobotu 7. února 2008.
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba HRADČOVJANKA. Bude zajištěna bohatá tombola a občerstvení.

Společenská kronika
Přihlášení k trvalému pobytu
Čechmanová Martina
Hůlka Pavel
Mikel Radek
Gajdůšek Josef
Burešová Marie
Burešová Anna
Burešová Amálie
Bureš Tomáš
Bureš Ondřej
Bureš Václav
Knoflíček Zdeněk
Knoflíčková Vlasta
Knoflíček Tomáš
Moštěk Dušan
Mošťková Andrea
Moštěk Daniel

Odhlášení z trvalého pobytu
Fojtách Jaromír
Ondrová Markéta
Úředníček Jiří
Chmela Martin
Blahová Ivana

Úmrtí
Šůstek Josef
Blaha Stanislav
Rachůnková Božena
Peňázová Ludmila

Narození
Čáp Jakub
Gajdůšková Radka

Sňatky
Rachůnková Markéta
Juráková Ladislava
Pekařová Martina
Langer Libor
Kaňová Ivana
Pavlík Aleš

Dopoledne s hasiči
Ve škole se stále učíme, jak máme poskytnout první pomoc a co dělat, když se stane něco nečekaného. Ani si to příliš
neuvědomujeme, ale každý den se zkrátka můžeme setkat s nějakou mimořádnou situací. Proto jsme si na úterý 7. října
pozvali členy Sboru dobrovolných hasičů z Pašovic, aby nám předvedli zásah se stříkačkami a aby nás poučili, jak máme
postupovat, pokud začne hořet. Nejprve jsme tedy za zvuku sirény zhlédli zásah a poté jsme si mohli zblízka prohlédnout
požární obleky, které měli hasiči na sobě. Vzhledem k teplému počasí jim v nich muselo být horko, ale i přesto trpělivě
odpovídali na naše zvídavé otázky. Podle ohlasů z řad dětí se nejvíce líbilo hasičské auto, které si mohly prohlédnout
nejen zvenčí, ale i zevnitř. Ochotným hasičům z Pašovic tímto moc děkujeme a přejeme co nejméně zásahů.
Mgr. Monika Mahdalová
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Střípky z naší školičky
1. září začal nový školní rok. Do základní školy odešly čtyři děti a nám přibylo mnoho nových malých dětí. V současné
době je kapacita mateřské školy naplněna. Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 15.45 hodin.
Úplata po dohodě se zřizovatelem zůstala stejná – 100,-- Kč měsíčně, předškoláci ji neplatí.
I v letošním školním roce pokračujeme v programu logopedické prevence, dojíždí k nám na konzultace klinická
logopedka z Uherského Hradiště.
Pokračuje také kroužek pracovní výchovy a předškolní děti absolvují ve druhém pololetí předplavecký výcvik
v Uherském Brodě.
Od začátku prosince se připravujeme na příchod vánočních svátků, které začínají tradiční Miklášskou dílnou v kulturním
domě, ve které si děti s rodiči vyrábí ozdoby, přáníčka a perníčky a čekají na příchod Mikuláše a jeho družiny. Pak se už
všichni těšíme na vánoční besídku v mateřské škole. Děti pilně nacvičují sváteční program a určitě potěší svým
vystoupením rodiče, dědečky i všechny, kteří nás ve školce navštíví.
S blížícím se koncem roku Vám přeji za celý kolektiv MŠ Pašovice příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PAŠOVICE OSLAVIL 80.VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
V červenci letošního roku oslavila naše organizace 80. výročí založení. Oslava probíhala ve velkém duchu. Ráno jsme se
sešli u požární zbrojnice a vyrazili společně v průvodu na hřbitov, kde jsme položili věnec na vzpomínku za naše zemřelé
bratry hasiče a posléze do našeho kostelíka, kde byla sloužena slavnostní mše svatá. Po jejím skončení jsme se přesunuli i
s našimi hosty do místního kulturního sálu. Tam se uskutečnila slavnostní schůze, které se zúčastnil mimo jiné starosta
naší obce, zástupci místní organizace zahrádkářů a myslivců. Nejvzácnějším hostem byl starosta OSH p. Holásek. Po
zhodnocení naší činnosti za uplynulých 80 let přišla pro mnohé slavnostní chvíle – vyznamenání členů, kteří se podílejí na
činnosti naší organizace. Pak následoval slavnostní oběd, o který se nám postaral p. Mahdal (provozní a kuchař naší
hospůdky) a kolektiv jeho spolupracovníků. Odpoledne následoval program pro občany a také pro naše nejmenší
obdivovatele. Zpřístupnili jsme hasičskou zbrojnici a předvedli jsme naši techniku – hlavně cisterna CAS 25 udělala
velkou radost našim nejmenším. Z Uherského Brodu k nám přijeli naši bratři hasiči a přivezli na ukázku asi 100 let starou
parní stříkačku. Pak následovala volná zábava pro naše členy i jejich rodinné příslušníky - hlavně pro jejich manželky,
které je v tomto koníčku mnohdy celý život podporují.
Chtěla bych poděkovat dětem z mateřské školy, které nám s pomocí učitelek vyrobily krásné dekorace. Za odměnu jsme
je v září všechny pozvali do hasičské zbrojnice, kde jsme jim ukázali naši techniku i vybavení zásahové jednotky. Akce se
vydařila a děti byly nadšené. Posléze jsme tuto akci opakovali i v Základní škole v Prakšicích. Po těchto dvou ukázkách
práce a techniky jsme opět získali mezi sebe další nové členy z řad nejmladších. Naše věková kategorie se rozrostla o ty
nejmenší Soptíky od 5 do 15 let až po dospělé a nejstarší členy od 18 do 82 let.
Dále bych se chtěla vrátit k naší práci za celý rok. Tradičně jsme v únoru uspořádali masopustní průvod, který se povedl a
občané celé naší vesnice si jej pochvalovali. Příští rok chceme masopust uspořádat také s večerní maškarní veselicí.
V květnu se naše dvě sportovní družstva zúčastnila okrskové soutěže požárních družstev v Prakšicích. Muži skončili na
4. místě a družstvo žáků ukázalo, co se za rok naučilo. V srpnu jsme se zúčastnili soutěže o Pohár starosty obce Prakšice,
kde muži obsadili krásné 3. místo. V září jsme byli osloveni místními chovateli a milovníky koní k pomoci při zajištění
Hubertovy jízdy. Naši členové se měli postarat o jídlo a občerstvení po celé konání hubertovky. Náš vynikající gulášek a
pivo jsme za nimi vozili celý den. V listopadu jsme uspořádali Kateřinskou zábavu. Připravili jsme bohatou tombolu,
občerstvení a celý večer nám vyhrávala skupina DUOMIX.
Zásahová jednotka SDH Pašovice v letošním roce obdržela od Zlínského kraje dotaci 55.000,- Kč, za kterou byly
nakoupeny 3 nové přilby GALLET, 2 zásahové komplety včetně rukavic a 4 kusy bezpečnostních pásů FIREMAN.
Zásahová jednotka díky příspěvku Zlínského kraje je dnes vybavena profesionální výstrojí a může plnit nejnáročnější
úkoly v rámci záchranného systému Zlínského kraje.
V letošním roce vyjeli členové zásahové jednotky celkem třikrát. Poprvé hořelo 9. ledna v Drslavicích (v rodinném
domku se vzňal komín). Druhý požár byl 14. června v Prakšicích v zemědělském družstvu (hasili jsme seník a nakladač).
2. července hořel myslivecký posed u Prakšického mlýna.
Tímto bych ráda poděkovala našim členům za obětavou práci a popřála Vám všem do nového roku mnoho zdraví, lásky a
spokojenosti.
Marie Marášková, Jednatelka SDH Pašovice
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Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se letos poprvé zapojila do školního recyklačního programu
Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKOKOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
Recyklohraní si klade za cíl realizaci zpětného odběru těchto odpadů spojený s
osvětovou činností v problematice nakládání s odpady v České republice.
Hra probíhá pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena
sběrnou nádobou na použité baterie a dále také Eboxem, určeným ke sběru použitého drobného
elektrozařízení.
Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné
drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač), baterie a akumulátory.
Naši žáci budou také plnit řadu úkolů. Již jsme vyplňovali dotazníky z oblasti třídění a
recyklace odpadů. Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže. Všechny další úkoly budou
postupně zadávat organizátoři projektu.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola
body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný
čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na
www.recyklohrani.cz.
Do Recyklohraní se můžete zapojit všichni! Stačí jen dětem věnovat vybité baterie či
vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Zajistíte tak jejich recyklaci a pomůžete získat body na nákup odměn, z kterých
budou mít jistě vaše děti velkou radost. Proto prosím, myslete na nás a pomozte dělat dětem radost.
Mgr. Lenka Juráková

TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
Jako již každý rok se nám přiblížil čas vánoční a následně i konec roku. Je to doba, kdy se hodnotí a bilancuje. I SOKOL
Prakšice- Pašovice má co hodnotit, čím se chlubit. Hodnocení mužstev nechám na trenérech, ale musím vzpomenout
titěrnou a důležitou práci k zajištění fotbalových zápasů, kterou bychom bez řady fotbalových příznivců nezvládli.
Vlastními silami jsme opravili venkovní schodiště budovy - nátěr zábradlí a další potřebnou údržbu v kabinách.
Dále určitě stojí za zmínku, co všechno zrealizoval obecní úřad na místním hřišti. Byla provedena rekonstrukce tribuny,
nové oplocení včetně vstupní brány a laviček. Na příští rok jsme podali žádost na obec o vybudování závlahy travnatého
hřiště, které přes parné léto bývá ve velmi špatném stavu. Tolik jenom ve stručnosti a nyní slova trenérů:
Přípravka
Družstvo přípravky navázalo na loňský ročník a po podzimní části soutěže skončilo na druhém místě. Po odchodu starších
hráčů, kteří odešli do žáků, jsme s obavou vstupovali do soutěže. Obavy se nenaplnily, kluci vzorně trénovali a v zápasech
bojovali o body. Nevyšel nám pouze domácí zápas s vedoucím Bánovem a zápas v Hradčovicích. Oba zápasy byly
vyrovnané, pouze góly dával soupeř. Přípravka má na kontě 24 bodů a skóre 46 :18 jsme dva body za prvním Bánovem.
Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří pomáhají při trénincích a jezdí taky na zápasy.
Trenéři: Roman Hlavín a Josef Kadlček
Žáci
Uplynulou podzimní sezónu mladších žáků bych zhodnotil v několika botech. Nelehkým úkolem bylo dát dohromady
kvalitní sestavu, která by reprezentovala obě naše obce. V dnešní době se zapálení mladí sportovci hledají jako jehla
v kupce sena. Kádr byl složen z pěti hráčů Prakšic, tří hráčů Pašovic a pěti hráčů Dobrkovic, kteří jsou u nás na hostování.
Domácí zápasy nám vcelku vycházely, ale venku se nám tak nedařilo. Většinou se celá sestava nesešla a hráli jsme
v devíti či deseti hráčích a to se samozřejmě podepsalo i na celkovém výsledku. Ještě bych se chtěl zmínit o malém zájmu
veřejnosti podílet se na podpoře tohoto družstva. Zároveň bych chtěl oslovit ty, kteří by se rádi podíleli na přípravě.
Trenér:Josef Zemánek, Petr Jakeš
Dorost
Hraje již druhým rokem krajskou soutěž skupinu B. Po skončení jarní sezony odešlo z mužstva 8 hráčů a byl před námi
velký problém jak těchto 8 hráčů nahradit , když z žáků přišel pouze jeden hráč.Nakonec se nám to podařilo a mužstvo
hraje s 8 Prakšičany a Pašovjany, se 2 Ořechovjany a 3 Drslavjany, tedy ve 13 hráčích za výpomoci 2 hráčů žákovského
týmu.Po podzimu obsadili pěkné 7. místo s 6 vítězstvími, 2 remizami a 5 prohrami, se skorem 33-33 a s 20 body.
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Před námi je zimní přípravné období od ledna do března, kdy budeme připravovat mužstvo k dobrému působení v jarní
části soutěže a zachování umístění do 7. místa, to znamená umístění v horní polovině tabulky.
Vedoucí mužstva: Michal Ďurica, Ing. Zdeněk Šašek
1. mužstvo
Do podzimní části sezony jsme vstupovali s velmi omlazeným mužstvem, jelikož skončilo 5 hráčů základní sestavy.
Z toho pramenil i velmi nízký věkový průměr 21 až 23 let. K tomu musím přičíst i zranění hráčů, takže jsme celý podzim
museli neustále měnit sestavu. Podzim jsme odehráli každý zápas v jiném složení a to jsme někdy jeli jen ve 13 hráčích
s výpomocí dorostenců. Cíl byl uhrát 16–17 bodů, což by byl střed tabulky. V některých zápasech, hlavně venku, jsme
mohli uhrát lepší výsledek. Nejlepší zápas byl určitě doma s Boršicemi 3:0, nejhorší venku s Březolupy, kdy jsme se po
druhém gólu položili. Přípravu začínáme začátkem ledna na turnaji v Uherském Brodě.
Trenér: Roman Hlavín,Josef Babušík
Za celý výbor, bych chtěl poděkovat nejenom hráčům, trenérům a všem těm, kteří mají co do činění s fotbalem, za jejich
obětavou práci a do nového roku popřát nejenom jim, ale všem fanouškům a spoluobčanům krásné a pokud možno klidné
prožití svátků vánočních i novoročních, štěstí a pohodu ve vašich domovech.
Stanislav Velecký, Předseda TJ SOKOL Prakšice-Pašovice

Zveme Vás do knihovny
Od září letošního roku vás v knihovně přivítá nová knihovnice
paní Jana Valeriánová. Došlo také ke změně půjčovní doby –
každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.
Pro čtenáře jsou připraveny nové knihy i knihy z výměnného
fondu, mimo jiné:
Ildefonso Falcones – KATEDRÁLA MOŘE
Mistrovský epos o lásce, válce, zradě, moru, hladovění,
čarodějnicích a antisemitismu ve Španělsku 14.století. Arnau, syn
nevolníka,uprchl před svým pánem a bojuje o svou svobodu. Po
hladomoru, moru a znařené lásce se Arnauův osud začne měnit,
když ho král Pedro za odvahu projevenou v bitvě povýší na
barona. Jeho nové postavení vzbuzuje závist lidí v okolí, a ti
intrikami přivodí jeho pád, který má dalekosáhlé neblahé
důsledky.
Stanislav Gazdík – 15 LET V LEGII
„Rozhodl jsem se zaznamenta svůj příběh, podělit se s vámi o své zážitky a zkušenosti. Chci, abyste věděli, jak to opravdu
vypadalo, a chci oslovit i ty, kteří neměli možnost nebo třeba nenašli odvahu přihlásit se do Cizinecké legie.“
Tamar Yellinová – ZÁHADA DOMU ŠEFERŮ
Hlavní hrdinka, vzdělaná židovská žena, se vrací ke kořenům čtyř generací svého rodu a odkrývá tajemství obklopující
jeden drahocenný starodávný rukopis. Na půdě svého rodného domu nachází starobylý kodex – velmi ranou kopii pěti
Mojžíšových knih. Pokouší se odhalit tajemství kodexu, zároveň však odkrývá pohnutou a znepokojivou historii celého
svého rodu. Román s vyhraněným a velmi specifickým humorem nabízí plejádu kouzelných židovských historek, zavede
nás do exotického prostředí židovského Jeruzaléma a nechybí ani napětí a milostná zápletka.
Frederick Forsyth – ŽOLDÁCI
Příběh líčí průběh příprav na převrat ve fiktivním africkém státě Zangaro. Na tomto malém území, kde despoticky vládne
sadistický prezident Kimba, jsou nalezena obrovská ložiska platiny. Jistá velká těžební společnost by velice uvítala, kdyby
v Zangaru byla u moci vláda, která by co nejdříve a bez problému podepsala těžební koncesi, a tak se rozhodne
politickému vývoji v zemi trochu napomoct.
Obratnost, s níž autor stupňuje děj – od téměř dokumentárně strohého popisu skupiny žoldáků připravujících převrat až po
strhující finále korunované naprosto nečekanou pointou, nenechá čtenáře chladným ani více než třicet let od prvního
vydání díla.
Jan Michl – CIZINCI V RAF (1941-1945)
Tato publikace je věnována stíhacím pilotům, kteří statečně reprezentovali vůli svých okupovaných národů k boji proti
nacistickému Německu. Autor velmi čtivou formou přináší nejen životní osudy jednotlivých mužů, ale i historické
souvislosti a podrobné popisy leteckých bojů.
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