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Vážení spoluobčané,
při pohledu z okna a díky současnému nadprůměrně teplému počasí mně skoro vůbec
nepřipadne, že za pár dnů tu opět budou vánoce, svátky klidu, pohody, radosti, ale i
rozjímání nad tím, jak jsme celý rok prožili v rodině, v zaměstnání, se svými přáteli a co se
nám podařilo udělat ke spokojenosti všech, ale i sama sebe a co naopak se nepodařilo a
působí nám starost a neuspokojení. Ale to už tak v životě bývá.
Tento rok nebyl pro mnoho z nás jednoduchý. Každodenní obavy, zda nepřijdeme o práci
a v posledních dnech i o zdraví.
Nebylo ani jednoduché vytvořit, ale hlavně naplnit rozpočet obce, při akceptování současné ekonomické
situace. Do konce roku chybí pár dnů a již nyní můžeme říci, že rozpočet obce je vyrovnaný (výdaje jsou
v souladu s příjmy). Podařilo se nám splatit dodavateli autobusovou zastávku, která byla postavena v roce
2008, ale v letošním roce nám zbývalo doplatit částku 1 199 750 Kč. Celkové náklady této stavby byly
1 829 707 Kč. Byla vybavena společenská místnost v podkroví kulturního domu nábytkem v hodnotě
66 133 Kč, zřízeno kontaktní místo CzechPOINT v hodnotě 85 500 Kč (z dotace EU). Dotace od Města
Uherské Hradiště v celkové částce 40 000 Kč byla použita na nákup knihovních regálů v hodnotě 17 955 Kč a
nákup nových knih v hodnotě 23 000 Kč do místní knihovny. Zlínský kraj nám i letos poskytl neinvestiční
dotaci 25 000 Kč na vybavení zásahové jednotky SDH Pašovice – byly zakoupeny 2 nové zásahové obleky.
Dále byly zpracovány projekty a žádosti o dotace na rekonstrukci a výstavbu multifunkčního hřiště. Projekt
byl zpracován v rámci Mikroregionu Za Moravů. Zatím se čeká na jeho vyhlášení, v současné době byl
zpracován projekt a podána žádost o dotace v rámci Místní akční skupiny Dolní Poolšaví na úhradu
projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III. třídy přes obec a chodníků. Opatřením vlády ČR byl
v těchto dnech dotační titul zrušen. Ve spolupráci s ŘSZK pracujeme na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce silnice III. třídy a chodníků přes obec. Pokud se podaří zpracovat veškeré přípravné práce a
sesouhlasit žádosti o dotace z fondu dopravní infrastruktury, bude rekonstrukce zahájena v roce 2012.
Nechci Vás však v tomto předvánočním čase zatěžovat starostmi, které máme v zastupitelstvu. Nechci proto
zde vyjmenovávat ostatní větší nebo drobnější práce, které se nám podařilo v tomto roce realizovat, a to jak na
poli pracovním, ale i sportovním a kulturním. Všichni, kteří se zajímáte o život v obci, to všechno vidíte a
vnímáte a jste schopni ocenit nebo i věcnými argumenty kritizovat, co se Vám líbí nebo naopak nelíbí.
Jaromír Čáp, starosta obce
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CzechPOINT v naší obci
V letošním roce se nám podařilo zřídit v naší obci kontaktní místo CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál). Na vybavení tohoto kontaktního místa jsme získali dotaci ve výši 85 % celkových nákladů
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což činí 79.837 Kč, vyčerpáno bylo 71.337 Kč, podíl obce činil 14.163 Kč.
CzechPOINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve
vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů
k vyřízení jednoho problému. CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu
veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa
tak, aby „obíhala data, ne občan“. Je to univerzální místo, kde je možno získat a
ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systému, úředně ověřit
dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a
naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a
podat podání pro zahájení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů
ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden
úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
CzechPOINT poskytuje výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku,
výpis z Registru trestů, výpis z bodového hodnocení řidičů, výpis z Insolvenčního rejstříku a další informace.
Jaromír Čáp, starosta obce

Dotace
Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 25 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky
sboru dobrovolných hasičů JPO III SDH.
Obec Pašovice obdržela neinvestiční dotaci 79 837 Kč na zřízení pracoviště CzechPOINT
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného
operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Poplatky za popelnice v roce 2009
Přílohou zpravodaje je tiskopis „Poplatek za komunální odpad“ pro rok 2010. Vyplněný tiskopis
odevzdejte na Obecní úřad v Pašovicích do 31. 1. 2010, termín pro úhradu poplatku je stejně jako
v minulých letech do konce měsíce února. Od 1. března 2010 bude firma RUMPOLD UHB
likvidovat domovní odpad pouze z popelnic, označených novou známkou na rok 2010 – tuto
obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři OÚ Pašovice.
Pro rok 2010 byl poplatek za 1 osobu zvýšen na 350 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 projednání a schválena zastupitelstvem obce.

Sběrný dvůr bude až do 31. března 2010 otevřen pouze v sobotu v době od 9.00 do 10.30 hodin.

Informace pro majitele psů
Majitelé psů mají povinnost ohlásit do 31. ledna 2010 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 2010 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 2010.
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Blahopřání jubilantům
Únor
60 let Ludmila Buráňová
Ludmila Kafková

Červenec
60 let Josef Hořínek
70 let Oldřich Lošťák

Březen
50 let

Srpen
50 let Pavel Marášek
Jaroslav Vyoral
60 let Filomena Běťáková

Duben
50 let
60 let

Květen
60 let
70 let

Eva Hladišová
Ludmila Juráková
Jarmila Vyoralová
Josef Vlk
Vladimír Tichý
Josef Šimek
Jiřina Johaníková
Anna Gajdůšková

Červen
50 let Jitka Hasíková
František Valášek
60 let Pavla Semelová
70 let Ludmila Gajdůšková
80 let Antonín Rachůnek

Září
80 let Marie Jahodová
Říjen
50 let Věra Chmelová
Leoš Bujáček
60 let Josef Valerián
70 let Ludmila Dedíková
Listopad
70 let Jarmila Čechová
60 let Josef Beníček
Jarmila Sedláčková
Prosinec
50 let Jana Hložková
80 let Ludmila Gajdůšková

Nejstarší občanka obce Pašovice paní Františka Juráková letos oslavila 88. narozeniny.
Nejstarším občanem je pan Jan Janča, který letos oslavil 83. narozeniny.
Počet obyvatel naší obce k 15. 12. 2009 je 707.

Společenská kronika
Přihlášení k trvalému pobytu
Jakub Langer
Josef Kůra
Vratislav Hladiš
Veronika Hladišová
Chovancová Jana
Kovačičinová Jana
Kovačičinová Vendula
Kovačičinová Barbora

Narození
Lucie Kandrnálová

Odhlášení z trvalého pobytu
Pavel Jurák
Soňa Kandrnálová
Aleš Kandrnál
Sára Kandrnálová
Iveta Boráňová
Lenka Boráňová
Michaela Boráňová
Věra Velčovská
Martina Beníčková
Marek Beníček
Marcela Baďurová
Anežka Valentová

Sňatky
Marek Beníček a Martina Šišková
Martina Gajdůšková – Kandrnálová
Marcela Johaníková – Baďurová
Martin Gajdůšek
Úmrtí
Stanislav Gajdůšek
Antonín Rachůnek
František Valenta
Františka Valeriánová
Milan Popelka
Jana Blahová

Knihovna
Místní knihovna v Pašovicích je otevřena každé úterý a čtvrtek v době od 15.00 do 17.00 hodin. Novou knihovnicí se od
září stala paní Emílie Daňková. Čtenáři si mohou vybírat knihy, které každoročně doplňujeme o nové tituly a navíc si
vypomáháme také knihami z výměnného fondu uherskohradišťské knihovny B.B.Buchlovana. Samozřejmostí je již
několik let bezplatný přístup k internetu. Návštěvníci si mohou vybrat literaturu současných českých i světových autorů,
knihy pro nejmenší děti i pro školáky, cestopisy, životopisy, knihy o umění, sportu a také nejrůznější encyklopedie - to
vše za roční poplatek 30 Kč. Navštivte naši knihovnu a rozšiřte řady čtenářů.
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Countrymix - taneční kroužek country
V letošním roce oslavil náš kroužek druhé výročí svého založení.
Naše kulturní činnost byla opět bohatá. Největší akce, kterou jsme uspořádali, byla přehlídka tanečních
skupin v Prakšicích, která měla výborný ohlas a náš druhý countrybál v Pašovicích.
Byli jsme pozvaní na vystoupení na Hubertovu jízdu v Kaňovicích, na dětský den do Prakšic a Zlámance, na hasičský
výlet do Drslavic. Další z krásných akcí byla přehlídka amatérských tanečních skupin v Hluku.
Hezký zážitek byl z Hecfestu Rovná, přehlídky country kapel, kde také hrála „naše“ skupina Sklerotici.
Byli jsme samozřejmě na bálech a plesech, které se v okolí konaly, jak v Uh. Hradišti, Březolupech, Vlčnově, tak i na
další spoustě akcí, které byly v okolí a na které máme hezké vzpomínky.
V letošním roce nás také v kroužku přibylo o několik nových členů.
Samozřejmě už chystáme další náš country ples se skupinou Sklerotici, který se bude konat v únoru 2010.
Bohdana Blahová

St ř ípky z naší školi č ky
Blíží se nám krásný čas vánoční, čas klidu, pohody a také čas hodnocení. Rok 2009 byl pro naši školku poměrně náročný.
Po dlouhé době stoupl počet dětí na 28. Z tohoto důvodu bylo nutné provést větší úpravy sociálního zařízení pro děti, aby
odpovídalo stále přísnějším hygienickým normám. Byl navýšen počet WC a umyvadel pro děti, nový rozvod vody
v umývárně a nové sociální zařízení pro zaměstnance. Celá tato úprava proběhla v měsíci únoru a obec jako zřizovatel do
ní investovala zhruba 60.000,-- Kč. Z rezervního fondu školy byla dokoupena nová lehátka, přikrývky a polštáře.
Ve výchovně vzdělávací činnosti pokračujeme druhým rokem v programu „Objevujeme svět s ježečkem Bodlinkou“.
V únoru jsme společně soutěžili a bavili se na tradičním karnevalu mateřské školy, který se konal v kulturním sále pro
všechny, kteří měli chuť si s námi zasoutěžit a prožít hezké odpoledne. Účast byla veliká, do soutěží se zapojily nejen děti,
ale i jejich rodiče. Na závěr byla vylosována tombola.
V květnu si děti připravily vystoupení pro své maminky v mateřské škole.
Závěr školního roku byl pro nás trochu netradiční. Proběhl na sportovním areále, kde jsme se nejdřív rozloučili s našimi
předškoláky (7 dětí odešlo do ZŠ Prakšice a 1 do Uherského Brodu). Pak byla slavnostně zahájena První olympiáda
Mateřské školy Pašovice. Tak jako opravdoví sportovci, tak i naše děti soutěžily ve družstvech. Každé družstvo mělo
nejen svou barvu, ale i svůj bojový pokřik, se kterým zdolávalo sportovní úkoly. Děti byly za své výkony odměněny
sladkými medailemi a sladkostmi. Přestože nás sportovním kláním provázelo slabé hřmění hromu, které se stupňovalo a
nakonec přišel i pořádný déšť, na dobré náladě to nikomu neubralo a kdo se neběžel schovat domů, ten si ještě mohl
posedět u ohýnku, který na závěr připravili rodiče.
Nechyběl ani tradiční výlet do ZOO Lešná.
Po dobu letních prázdnin byla školka uzavřena 5 týdnů.
Pro školní rok 2009-2010 je zapsáno 25 dětí.
Mikuláš nás letos navštívil v mateřské škole – oblíbenou Mikulášovu
dílnu v kulturním sále jsme na doporučení okresního hygienika zrušili
z důvodu omezení šíření chřipkové nákazy.
Vánoční besídka proběhne v mateřské škole pro rodiče a děti.
Hvězdička stříbrná dopadla na zem
a všechno kolem mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji stromeček zavoní.
Hvězdička stříbrná nám zase po roce
přináší stromeček, přináší vánoce.
Krásné vánoční svátky Vám za kolektiv MŠ Pašovice přeje Renata Štursová
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Krátký profil z č innosti č len ů SDH Pašovice
Jak se již v naší obci a sboru stalo tradicí, rok jsme zahájili tradičním Masopustem.
Za doprovodu dechové hudby Sadovanka jsme spolu s maskami obešli celou vesnicí. Jenom nás mrzelo, že naši
spoluobčané, pro které tuhle tradici udržujeme za pomoci obecního úřadu a našich členů, v tom nevidí hezký lidový zvyk
a k naší masopustní veselici se nepřipojili, což nás hodně mrzelo. Hodně se snažili i nejmladší členové sboru, kteří se
obchůzky zúčastnili poprvé.
Ale abychom se v naší činnosti posunuli dále. Tento rok jsme měli možnost zúčastnit se i Celostátního plesu sboru
dobrovolných hasičů s Čech, Moravy a Slezka, který se konal ve Starém Městě 7. března 2009. Myslím, že všichni kdo
se zúčastnili, byli spokojeni a poznali nové bratry hasiče z celé ČR. První neděli v květnu jsme opět uctili památku našeho
patrona sv.Floriána mší svatou v kostele Krista Krále v Prakšicích spolu s našimi sestrami a bratry s Prakšic. Naši malí
Soptíci se po celé jaro pilně připravovali na nadcházející soutěže. V květnu jsme si společně udělali Soptíkovu stezku na
Maršov, kde děti plnily různé úkoly požární hry Plamen, jako je uzlování, poznávání topografických značek, základy
první pomoci a také znalosti, které se týkají hašení požárů. Po splnění všech úkolů jsme došli až do cíle, kde jsme si při
táboráku opékali špekáčky. Dále jsme se 23. května zúčastnili okrskové soutěže v Havřicích, naši Soptíci zde ukázali, co
dovedou a vyhráli 1.místo, mužské družstvo skončilo na 3.místě.
Pak začaly prázdniny a doba dovolených, tak jsme se sešli až na soutěži O pohár starosty obce Prakšic,
jíž se zúčastnili jenom naši Soptíci a opět bodovali na 1. místě, mužské družstvo svoji účast trochu zaspalo.
Soutěže se nezúčastnilo. Na podzim jsme začali s přípravami na listopadovou Kateřinskou zábavu, která se konala 21. 11.
v sále v Pašovicích. Hodně nás mrzelo, že účast byla malá, i když na hosty čekala bohatá tombola (1. cena DVD,
2. - 3. cena byl mobilní telefon) a dobrá zábava se skupinou DUHA. Kdo se přišel s námi pobavit, byl spokojen.
Na závěr roku nás čeká již jen Výroční valná hromada členů (30. 12. 2009 v 16:00 hod.), na níž zhodnotíme uplynulý rok
a probereme plán na rok nastávající.
Dále bych se chtěla zmínit o naší zásahové jednotce při Obecním úřadě. Letos opět naši členové vyjížděli k zásahu:
24. 12. 2008
(na Štědrý večer) k požáru na sídlišti v Uh.Brodě
25. 5. 2009
k požáru skládky u Uh.Brodu
k požáru domku u cihelny v Havřicích
31. 7. 2009
17. 8. 2009
k požáru rodinného domku v Březolupech
29. 9. 2009
k požáru travního porostu v Nedachlebicích
16. 10. 2009
vyjeli čistit silnici po prudkém dešti u školy v Prakšicích.
Tak jako vloni, i letos naši zásahovou jednotku obec Pašovice dovybavila dvěma novými zásahovými obleky a opasky
značky Fireman. Z příspěvku na činnost poskytnutého obcí Pašovice jsme zakoupili tři radiostanice v hodnotě 20 000 Kč.
Na závěr bych chtěla všem členům a spoluobčanům jménem SDH Pašovice popřát hezké a šťastné Vánoce a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky.
Marie Marášková, jednatelka SDH Pašovice

Tradice Vánoc a Mikulášská nadílka
Také letos do naší školy zavítal Mikuláš se svou družinou. Přišel o něco dříve, ve čtvrtek 4. 12. 2009. Nejprve navštívil
děti v mateřské školce a potom žáky 1. - 3. třídy. Hodným rozdal cukrovinky a ty zlobivé trošku postrašili čerti.
Děti slíbily, že už budou poslouchat. Všichni se těšíme napřesrok, kdy k nám určitě přijde zas.
Ještě než se rozejdeme před vánočními svátky, společně si připomeneme jejich tradice. Na pátek 18. prosince
si děti 2. stupně připravili pro své spolužáky vánoční pásmo, které jim připomene tradice, které provázejí celý
advent, svátky vánoční a končí 6. ledna.
Jana Horonyová a Monika Mahdalová

TJ SOKOL Prakšice – Pašovice Vás zve na

TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ,
který se koná v sobotu 20. 2. 2010 od 19 hodin.
K tanci a poslechu Vám zahraje Zdounečanka -Profíci z konzervatoře,
budou hrát i moderní (bicí,kytary...) - už si rezervujte místo-bude doufám plno☺
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TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
Vážení sportovní přátelé,
Dovolte mi, abych vás informoval o dění v prakšicko-pašovském fotbale v uplynulém roce. Musím bohužel konstatovat,
že udržet všechny soutěže na určité úrovni je čím dál složitější. A má to dva objektivní důvody. Jedním z nich je ztráta
hráčů – hlavně mladých, kteří mají spoustu jiných zájmů a do sportu se jim moc nechce. A pokud už je fotbalově
vychováme, kdy do nich dobrovolně investují svůj čas trenéři mládeže, tak do mužů už přejde jenom minimální počet
z nich. Musíme proto shánět čím dál větší počet hráčů na hostování nejen do mužů, ale i do mládežnických mužstev.
To už se dotýkám toho druhého problému, kdy tato hostování stojí nemalé peníze mateřským klubům. Do toho všeho se
snížila za poslední 2 roky dotace od ČSTV, potažmo Sazky o 50% s vysvětlením, že peníze nejsou kvůli financování
Arény v Praze. To je potom pro malé oddíly našeho formátu docela složitá situace.
Nebýt velké podpory obou obecních úřadů, zejména toho prakšického, byl by současný stav neudržitelný. Obec Prakšice
v tomto roce vybudovala umělé zavlažování travnaté plochy hřiště, kterou i kompletně po celý rok udržuje. Za to i další
podporu chci všem zastupitelům v čele s pane starostou poděkovat. Věřím, že spolupráce se bude i nadále rozvíjet. Velké
díky patří také všem sponzorům, kterým není budoucnost prakšického fotbalu
lhostejná i všem fanouškům a sportovním příznivcům.
Přeji všem do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a dobré fyzické i psychické
kondice.
Pavel Němeček, sekretář oddílu
ZHODNOCENÍ SEZONY TRENÉRY JEDNOTLIVÝCH MUŽSTEV:
Přípravka – trenéři R. Hlavín, M. Sukup
„Družstvo přípravky skončilo po podzimu na 6. místě s 15 body , což za dané
situace je pěkné umístění , jelikož po jaru odešlo 8 hráčů do žáků. Doma jsme
prohráli jenom s prvními Záhorovicemi. Horší bilance je ze zápasů venku, kde
jsme nevyhráli ani jednou, když některé zápasy byly velice vyrovnané. Klukům a holkám bych chtěl poděkovat za přístup,
jak k tréninkům, tak k zápasům. Chtěl bych i poděkovat rodičům, kteří pomáhají při trénincích a taky, že jezdí s námi na
zápasy.“
Žáci – trenéři P. Jakeš, J. Kadlček
„Podzimní sezóna se dá zhodnotit ve dvou bodech.
V první polovině sezóny, jsme bojovali o špici tabulky. Dařilo se nám střelecky a tým se stabilizoval. Vycházeli nám
domácí zápasy a vozili jsme body i z utkání hraných na hřišti soupeře.
Ta druhá polovina sezóny se nám vůbec nevydařila. Z posledních pěti zápasů jsme uhráli pouze jediný bod a tak jsme se
propadli do poloviny tabulky. Ovlivnily to různá zranění hráčů a možná i velký počet odehraných zápasů. Hrálo se
dvoukolově tzn. 14 utkání. Po podzimní části jsme vybojovali 21 bodů s celkovým skóre 63:21.“
Dorost – trenér M. Ďurica, vedoucí Z. Šašek
„Náš dorost hraje již 4 rokem krajskou soutěž a po podzimu se umístil na 10 místě, když vyhrál 4 zápasy, 3 x remizoval a
7 x prohrál s celkovým skóre 33-47, nejlepším střelcem je Lysoněk s 5 góly následován triem Haveta, Vráblík a
Chaloupka se 4 góly. Celkově za dorost nastupuje většinou jen13 hráčů, z toho 3 bývalí žáci včetně brankáře Kašného.
Mužstvo na podzim celkově ztratilo doma 2 zápasy a jednou vyhrálo venku. Podzimní sezonu nelze hodnotit úplně
kladně, dorostenci by potřebovali zlepšit tréninkovou morálku a tím i fyzickou kondici, kvůli které ztratili několik nadějně
hraných zápasů.
Do jarní sezony má dorost před sebou cíl udržet se v soutěži, což znamená doma neprohrát žádný zápas a porazit soupeře
za sebou i na jejich hřišti.“
Muži – trenéři R. Hlavín, I. Dynka, vedoucí J. Babušík
„ S podzimní částí sezony 2009 – 2010 jsme vcelku spokojeni. Cílem bylo hrát ve středu tabulky. Doma jsme chtěli uhrát
co nejvíce bodů, což se nám moc nepodařilo, když jsme 2x remizovaly a 2x prohrály ze 7 zápasů. Hlavně zápas
s Březolupy, kdy jsme inkasovaly 3 minuty před koncem. Kladem je 5 přivezených bodů ze hřišť soupeřů, kde jsme 1x
vyhrály (po dlouhé době) a 2x remizovali. Mrzí i 3 pětibrankové příděly, kdy o osudu zápasu bylo rozhodnuto během 10
minut. Největším problémem je zakončování akcí, zvlášť v době, kdy naše hra byla velice dobrá – hlavně na konci
podzimu. Když ze 6 šancí nedáme ani gól nebo jeden, tak to není nejlepší vizitka. Stinnou stránkou je vážné zranění Vojty
Juráka.
Děkujeme fanouškům za jejich podporu , nejen na zápasech doma , ale i na hřištích venku.“

