Ročník 12

Číslo 1

Vydává Obecní úřad Pašovice

Prosinec 2010

Vážení občané,
již za pár dnů se opět sejdeme u vánočního stromečku, abychom nasáli vůni a pohodu Vánoc, zavzpomínali na své
blízké, na přátele a na ty, které jsme měli ve svém životě rádi, ale již nejsou mezi námi.
Vážení spoluobčané, chci Vám za celé zastupitelstvo obce, ale i za sebe poděkovat za Vámi ve volbách projevenou
důvěru a ujistit Vás, že si ji vážíme a budeme se snažit dostát svých předvolebních slibů.
Chci Vám popřát příjemné prožití Vánoc, bohatou nadílku pod stromečkem a do nového roku 2011 pevné zdraví a
splnění všech Vašich přání a předsevzetí.
Je mi ctí, že Vám mohu takto přát již dvacet let. Dvacet let, které pro každého člověka znamenají kus života, ve kterém
měl možnost prožít mnoho a to jak v osobním životě, tak i v zaměstnání. Zažít okamžiky, které ho naplňují radostí a
uspokojením, ale i ty, které v něm zanechají pocit hořkosti a zklamání. Za tak dlouhou dobu hodně přátel získá, ale ještě
více jich ztratí, a to i těch, o kterých byl celou předchozí dobu přesvědčen, že toto jejich přátelství nemůže přece nic
zničit natož něco tak přízemního jako je závist a pomluvy. Je ale přece historií prověřená pravda, že nejlepší, opravdové
a čestné přátele poznáš, až je opravdu v době nejtěžší potřebuješ.
Dvacet let, které vykonávám funkci starosty obce, je dosti dlouhá doba k tomu, abych provedl alespoň stručnou
rekapitulaci toho všeho, co se v obci změnilo a podařilo udělat od listopadových dnů roku 1989. Pročítal jsem si své
deníky, prohlížel fotografie i videozáznamy, vzpomínal na samé začátky svého působení v obci, na první členy
zastupitelstva obce, ale i na ty, se kterými jsem spolupracoval na rozvoji a budování obce. I když jsme nebyli mnohdy v
názorech na danou problematiku jednotní, vždy jsme našli řešení směřující ve prospěch obce a jejích obyvatel. Nikdy
jsem v naší obci nezaznamenal žádné náznaky politikaření, čímž jsem se celých dvacet let mohl chlubit.
To byl ten hlavní předpoklad dobré spolupráce, jejímž výsledkem je to, co se nám podařilo společně udělat. A troufám
si říct, že na tak malou vesničku toho není málo.
Chci vzpomenout opravdu jen to podstatné. Při dezintegraci začínala obec prakticky od nuly. Okresem nám byly
přiděleny finanční prostředky ve výši 43800,-Kč na celý zbytek roku 1990. Přesto se podařilo, ještě v tomto roce, zajistit
finance na rekonstrukci hřbitova a výstavbu komunikace v části obce Alej. A v dalších letech následovaly další
investiční akce - rekonstrukce a posílení elektrické sítě v celé obci, vybudování vodovodu, ordinace praktického lékaře,
opravy povrchů místních komunikací, plynofikace obce, výstavba kaple sv. Jana Sarkandera, kompletní oprava budovy
obecního úřadu, oprava střechy mateřské školky, generální oprava veřejného rozhlasu a osvětlení, plynofikace a
vodofikace všech budov v majetku obce, vybudování parkovišť za budovou OÚ, u hřbitova, za kulturním domem a u
autobusové zastávky, celková rekonstrukce sportovního areálu ( koupaliště, tenisový kurt, hřiště na kopanou ), oprava a
osvětlení chodníku do Prakšic, rekonstrukce budovy mateřské školy a bytu. Obec odkoupila od SD Jednota Uh. Ostroh
budovu pohostinství a provedla celkovou rekonstrukcí, nástavbu a zateplení. Tak vznikly ve střešních prostorách
tělocvična, posilovna, učebna, společenská místnost s kuchyňkou a sociálním příslušenstvím, které slouží občanům a
zájmovým složkám k pořádání různých společenských akcí. Dále byl vystavěn rybník jakožto krajinotvorný prvek,
plnící úlohu protipovodňového opatření, sběrný dvůr na shromažďování a třídění odpadu, autobusová zastávka s
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čekárnou, dětské hřiště v zahradě mateřské školky, byly prodlouženy inženýrské sítě (vodovod, kanalizace,
komunikace) v okrajových částech obce, kde vznikla nová zástavba rodinných domů.
V roce 2010 byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení na provedení rekonstrukce hlavní silnice a přilehlých
obecních chodníků, ve spolupráci s obcemi mikroregionu Za Moravú zpracován projekt multifunčních dětských hřišť.
Na jejich výstavbu bylo vydáno stavební povolení a vyřízena dotace z fondů Evropské unie A tak bych mohl ještě dále
pokračovat ve výčtu dalších aktivit a to jak v oblasti kultury, sportu, charity, péče o krajinu a zeleň, zajištění hasičské
zásahové jednotky potřebnou výbavou a výstrojí, nákupu nového vybavení knihovny a nákupu nových knih, nákupu
komunální techniky, podpory všech zájmových činností občanů obce. Ale to už bych se dostával do velkých
podrobností. Jsem přesvědčen, že za těch dvacet let se v naší obci hodně změnilo, a proto se nikdo ze zastupitelů, ale ani
já nemáme za co stydět. Vždyť většina výše uvedených akcí byla financována nebo spolufinancována z dotačních titulů
jak bývalého okresního úřadu, tak kraje, státu, ale i evropských fondů. Dotace nejsou nárokové a proto nejsou obcím
automaticky přiznávány. Někdo musí zpracovat projekt se všemi náležitostmi a následně všechno na patřičných úřadech
oběhat a obhájit. A nejednalo se mnohdy o malé peníze. Již výše uvedené informace nasvědčují, že za těch dvacet let se
podařilo vyřídit, vyjednat, mnohdy i vyprosit finance v řádu několika desítek milionů korun.
Závěrem své rekapitulace chci poděkovat všem občanům, kteří byli v těchto letech členy zastupitelstva obce, ale i všem
občanům a zájmovým organizacím, kteří svým aktivním přístupem přispěli k rozvoji a rozkvětu naší vesnice. Vím, že
těch, kteří ocenili jejich práci a byli ochotni jim za ni poděkovat, není mnoho. Proto si Vám všem dovoluji poděkovat za
Váš zodpovědný a svědomitý přístup k práci, kterou jste pro ostatní spoluobčany udělali, popřát Vám pevné zdraví,
hodně klidu a pohody ve Vašem osobním životě.

Jaromír Čáp, starosta obce

Nově zvolení členové zastupitelstva obce Pašovice
Čáp Jaromír, Gajdůšek Josef, Hasíková Jitka, Chmelová Věra Bc., Juráková Lenka Mgr., Lukašík Petr Ing., Mikulčíková
Jarmila, Pekař Vojtěch Ing., Vlková Marie Mgr. Bc.
Zvoleni do funkcí: starosta obce: Jaromír Čáp
místostarosta obce : Ing. Petr Lukašík - pověřený úkoly na úseku technických služeb, lesního a vodního
hospodářství a životního prostředí
výbory zastupitelstva obce:
•

finanční výbor: předseda – Bc. Věra
Chmelová

členové – Jarmila Čechová, Jarmila Jahodová č.p.13

•

kontrolní výbor: předseda – Mgr. Lenka
Juráková

členové – Jarmila Mikulčíková, Ing. Jana Horonyová

komise starosty obce:
•

komise výstavby a územního rozvoje –
předseda – Ing. Vojtěch Pekař

členové – Rostislav Běťák, František Chmela, Ivan
Červenka

•

komise pro kulturu, školství a sport –
předseda – Mgr.Bc. Marie Vlková

členové – Ing. Jana Horonyová, Vlastimil Řezníček,
Ludmila Juráková

•

komise sociální: předseda – Jitka Hasíková

členové – Jana Valeriánová, Jana Valeriánová ml.

•

komise životního prostředí: předseda – Ing.
Petr Lukašík

členové – Ing. Tibor Horony, Jiří Sukup

S důvěrou se na nás obracejte se svými náměty a požadavky. Předkládejte je do příslušných výborů a komisí, které je
projednají a pak předloží návrh řešení buď na jednání zastupitelstva nebo starostovi obce.
Všichni se těšíme na naši spolupráci.
Jaromír Čáp

Místní knihovna v Pašovicích
Místní knihovna je otevřena každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin. Roční poplatek
činí 30,- Kč. Knihovní fond každoročně doplňujeme o nové tituly, nakupované z dotací i z vlastních finančních
prostředků, a nabídku knih rozšiřujeme o tituly z výměnného fondu uherskohradišťské knihovny B. B. Buchlovana.
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Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Po deseti letech se opět připravujeme na sčítání lidu, domů a bytů. Proběhne v březnu 2011 – rozhodným okamžikem
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Celou organizaci této akce zajišťuje jako vždy Český statistický úřad. Smluvním
partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s.p.
Sčítací komisař navštíví vaši domácnost a předá vám sčítací formuláře. Požádá vás o potvrzení jejich převzetí podpisem.
Zároveň vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit
viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.
Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na
poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do vaší schránky.
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku.
Formuláře prosím nepřekládejte.
Jaké formuláře budete vyplňovat:
• sčítací list osoby – vyplňuje se za každou osobu
• bytový list – vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za
každý byt – za jeden byt jeden formulář
• domovní list – vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům – za jeden dům jeden formulář.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky.
Některé údaje budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví.
Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů.
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
• předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou vám komisař na
požádání vydá
• zašlete je bezplatně na ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O.Boxu
• nebo je vyplníte elektronicky
• osobně odevzdáte na poště
Účast obyvatel na sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České
republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.

Poplatky za popelnice v roce 2011
Každoroční přílohou zpravodaje je tiskopis „Poplatek za komunální odpad“ pro rok 2011. Termín pro úhradu poplatku je
do 28.2.2011. Od 1.března 2011 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat domovní odpad jenom z popelnic, označených
novou známkou na rok 2011, kterou obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři obecního úřadu.
Sběrný dvůr v Pašovicích bude až do 31.března 2011 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 2011 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 2011 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 2011.

Pozvánka na plesy, které se uskuteční v Prakšicích
Ples sportovců

15. 1. 2011 od 19.30 hod. HRADČOVJANKA

Společenský ples SRPŠ při ZŠ Prakšice

22. 1. 2011 od. 19.30 hod. TRINOM

Farní ples

5. 2. 2011 od. 19.30 hod. NIVNIČANKA

Okrskový ples hasičů

19. 2. 2011 od 19.30 hod. MADISON
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Blahopřejeme občanům, kteří v letošním roce oslavili významná životní jubilea
LEDEN
60 let
Hořínková Anežka
Knoflíček Zdeněk
ÚNOR
50 let
Beníčková Božena
60 let
Rachůnková Marie
BŘEZEN
60 let
Gajdůšková Marie
70 let
Jankůjková Emílie
Gaťařík František

DUBEN
50 let
Jurák Vladimír
Pluháček Vladislav
60 let
Slováček Jaroslav

ŘÍJEN
70 let
Šůstková Ludmila

ČERVEN
50 let
Velčovská Marie
80 let
Šuranská Františka

70 let
Fojtách František

SRPEN
50 let
Úředníčková Danuše

KVĚTEN
50 let
Svitko Jiří

ZÁŘÍ
50 let
Pekařová Marie

60 let
Blahová Ludmila
Flekač Josef
Skočovský Josef

60 let
Marek František

80 let
Pekařová Marie
Chmelová Marie
LISTOPAD
70 let
Ďurica Michal
PROSINEC
50 let
Popelka Milan
Juráková Miroslava
60 let
Johaník Vojtěch
70 let
Mrázek Jan

Nejstarší ženou v naší obci je paní Filomena Štefaníková, která v dubnu oslavila 88. narozeniny.
Nejstarším mužem je pan Jaroslav Hladiš, který taktéž v dubnu oslavil 84. narozeniny.
K 1.1.2010 bylo v obci Pašovice přihlášeno k trvalému pobytu 709 obyvatel.

Společenská kronika
Přihlášení k trvalému pobytu
Kovačičin Bohumil
Marková Miroslava
Gajdošík Miroslav
Jurák Vojtěch
Máčala Martin
Máčalová Jitka
Máčala Jiří
Máčala Martin
Máčala Jan
Minařík Radek
Lukášíková Alena Elizabeth
Lukášíková Viktorie
Lukášík Adrian
Stavěl Jan
Stavělová Jana
Stavělová Tabita
Maulis Petr
Maulisová Lucie
Maulisová Anna Marie
Kusáková Žaneta
Vyoralová Nela
Suchý Bohuslav

Narození
Rachůnek Karel
Koudela Štěpán
Hořínek Martin
Langerová Nikol
Jurák Michal
Miklová Erika
Pavlík Aleš
Hesske Mia Grace
Odhlášení z trvalého pobytu
Klinkera Martin
Knoflíček Tomáš
Bělíčková Hana
Hrubošová Karolína
Jurák Zdeněk
Poláček František
Čáp Jaromír
Čápová Pavla
Čáp Jakub
Horenský Jiří
Václav Šmíd
Jana Šmídová

Úmrtí
Miklová Marta
Gajdůšek Josef
Zajícová Anděla
Juráková Františka
Štukavec Miroslav
Drábek František
Kročil Josef
Marášková Marie
Sychrová Marie
Velčovský Karel
Mikulčík Karel

Zimní spáči
Některá divoká zvířata upadají pravidelně do takzvaného „zimního spánku“. Tím si vlastně zachrání život, protože bez
omezení všech životních funkcí na minimum by umrzla, pošla hladem nebo zahynula vyčerpáním. Důležitá a rozhodující
pro zimní spánek zvířat je potrava. Ten, kdo v zimně nemá potravu, spí buď nonstop, nebo se občas probudí a ujídá ze
zásob, které si nashromáždil. Například víte, že…
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Ježek spí od října do března stočený do klubíčka v pelíšku ze suché trávy a listí, ztratí až polovinu své váhy.
Veverka obecná upadá do soustavného spánku pouze na několik dnů, kdy přečká nejnepříznivější období.
Sysel polní prospí zimu v hlubokých norách , jeho tělo má teplotu kolem nuly.
Netopýři se uloží až na půl roku do podzemních prostor, tráví podkožní tuk.
Plch zahradní staví na zimu hnízda z trávy a listí. Zimuje jich několik spolu od října do května.
Hadi a ještěrky prospí zimu v zemních dutinách obvykle v koloniích od počátku října do konce března.
Jezevec lesní nespí celou zimu. Když se oteplí,vyleze a hledá vodu, aby se napil. Potravu do zásoby nestřádá, tráví silnou
vrstvu podkožního tuku. Myslivci tvrdí, že v každém jezevčím brlohu spí v zimě několik jezevců, kteří jsou velice
čistotní. Mají tam i společný záchod, protože se čas od času musí vyprázdnit. Probouzejí se v březnu.
Křeček polní si do každé ze svých dvou lícních toreb umí nacpat až deset dekagramů zrní. Tak si ho na zimu dokáže
nachystat i patnáct kilogramů do zásoby. V noře asi dva metry pod zemí si na zimu upraví ložnici, vystlanou suchou
trávou, ptačím peřím a mechem.Usíná v říjnu-listopadu, ale několikrát se probudí, nakrmí se a vyprázdní. U nás je přísně
chráněn jako kriticky ohrožený živočišný druh.
Skokan hnědý zimu přečkává od počátku listopadu ve stádiu strnulosti, připomínajícím zmrznutí. Srdce mu téměř nebije
a dech se omezí na dva až tři nádechy za minutu.Tento stav končí většinou v únoru.Tehdy skokani vylézají z vodních
nádržek s hloubkou minimálně padesát centimetrů (jinak by umrzli), nebo z podzemních úkrytů.Často jich tam zimuje i
několik desítek, protože o nich vědí po generace a stahují se k nim z daleka.
Pro tento článek byly použity informace od pana Františka Prachaře.
Vlastimil Řezníček

Vánoční čas
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. V
Česku je však za vrchol Vánoc považován 24. prosinec coby předvečer samotné slavnosti.
K vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí
Ježíšek, či vánoční cukroví.
V současné době se však původní náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších
občanských svátků.
Přípravu na samotné vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci. Čtyři adventní neděle bývají někdy
označovány postupně jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato označení nemají s křesťanskou tradicí nic
společného, mají čistě komerční význam, spojený s předvánočními nákupy dárků.
S vánočními oslavami je spojeno množství místních či národních zvyklostí. U nás je zřejmě nejrozšířenějším zvykem
vztyčení vánočního stromu nebo stromku, který se zdobí vánočními ozdobami a pod který se v rodinách kladou dárky.
Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém.
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. Po večeři se rozbalují vánoční dárky, které dětem
v českých zemích přináší Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se zpívají koledy a začíná samotná
církevní oslava narození Krista.
Se Štědrým dnem se pojí i řada lidových zvyků jako lití olova, pouštění ořechových lodiček, krájení jablka, házení
střevíců a spousta dalších. Vánoční cukroví a jeho pečení je taktéž jedna z obecně rozšířených tradic. Není snad nikdo,
kdo by nemiloval vůni a chuť vanilky a skořice. Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které
rozvážejí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě a posléze putuje napříč Evropou.
Není důležité vědět o vánočních tradicích vše, ale bylo by hezké alespoň v tento sváteční čas zpomalit a užít si vzácné
chvilky pohody a klidu v kruhu nejbližší rodiny a přátel, zapomenout chvíli na stresy a vypětí spojené s dnešním
hektickým životním tempem a u teplého čaje, vánočky, a v krásné vánoční atmosféře načerpat nové síly do příštího roku.
Hezké a pohodové vánoční svátky všem občanům naší vesničky Pašovice přeje
za redakční radu Vlastimil Řezníček

Den stromů
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. V rámci projektového dne, kterým začala
první fáze obnovy stávajícího lesoparku v těsném sousedství budovy školy, jsme 26. října oslavovali také.
Kluci z osmé a deváté třídy sázeli (za odborné asistence mistrů a žáků zemědělského učiliště) stromky. Ač bylo venku
dost zima, práce jim šla od ruky a byli velice šikovní. Ostatní žáci si vybrali nejčastěji se vyskytující stromy našeho
regionu, zjistili o nich co nejvíce informací a zpracovali je do projektových tabulí, které jsou ve škole vystaveny.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy - Environmentální výchova.
Monika Mahdalová
T

T

T
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Tradice a budoucnost
V letošním roce proběhlo v naší obci několik tradičních kulturních akcí. Co mě ale osobně potěšilo nejvíc, je fakt, že je
snaha o zavedení tradic nových. Mezi již automaticky pořádané Fašankové slavnosti nebo Hody s právem se již po
několik let řadí úspěšný Košt slivovice. Ten si myslím získává velmi dobré reference i u "přespolních". Důkazem toho
bývá jak obrovský zájem o vstupenky, tak velký počet hodnocených vzorků. Atmosféra veřejné ochutnávky se probírá
kolikrát ještě několik měsíců po koštu. Tento rok se podařilo fotbalovému klubu "Starých pánů" opravit a zkrášlit
fotbalové hřiště, které bylo v dost zuboženém stavu. Nezasvěceným to bude znít možná jako klišé, ale já bych chtěl touto
cestou poděkovat všem chlapům a chlapcům, kteří se na úpravě a zvelebení hřiště jakýmkoliv způsobem podíleli. Hlavně
však chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli na organizaci l. ročníku Fotbalového pouličního turnaje. Snaha o
uspořádání takové akce měla podle většiny hráčů a diváků kladný ohlas a i přes pozdější večerní problém s hlasitým
hudebním doprovodem to dopadlo tak, že se určitě položil základní kámen k další Pašovské tradici. Sport a hlavně fotbal
k naší vesnici patří a doufám, že příští turnaj proběhne za větší divácké podpory a nemenšího fotbalového nadšení. Taky
pevně doufám, že vše dopadne tak, že brzy dojde k plánované rekonstrukci celého areálu a k nové chloubě Pašovic. Tou
by se nově zrekonstruovaný kurt a hřiště s umělým povrchem měl určitě stát. Mezi další akce, které se v průběhu roku
uskutečnily, patří i podzimní Hubertova jízda, které se účastní milovníci koní z Pašovic, Prakšic a širokého okolí. Na této
akci vystupuje i místní country skupina Sklerotici a taneční skupina Country MIX. Za úspěšnou a dá se říct již taktéž
tradiční akci se dá považovat i večer Zvěřinových specialit, o který se starají myslivci z místního mysliveckého sdružení.
Jídelníček, který vždy připraví, potěší chuťové pohárky velké části našich obyvatel. Já osobně jsem se tento rok nemohl
díky pracovní vytíženosti zúčastnit a můžu říct, že mě to ještě teď mrzí!!! No nevadí, příště si to určitě vynahradím. Blíží
se konec roku a já jsem možná na některé z uspořádaných akcí mohl zapomenout, ale věřte mi, že to určitě není schválně.
Kdybych totiž na začátku roku tušil, že budu psát tenhle článek, tak bych se připravil mnohem důkladněji. Přeji všem
organizátorům, kteří se o zachovávání a budování tradic starají, mnoho úspěchů i v letech příštích.
Vlastimil Řezníček

V sobotu 27. 11. 2010 jsme s radostí přivítali na obecním úřadě 8(7) našich malých nových občánků.
Přejeme jim do života hodně štěstí, ať nám rostou jako z vody a svým rodičům ať dělají jen samou radost.

Střípky z naší školičky
Na podzim nám odešly do základní školy 4 děti. V září byla dokončena oprava pavilonu na zahradě školy a v příštím roce
nás čeká výměna všech oken v budově školy.
V září jsme měli zapsáno 26 dětí. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit kapacitu školy ze stávajících 25 na 28 dětí, což se
podařilo. V listopadu naše děti potěšily svým vystoupením místní důchodce, o dva týdny později přivítaly na obecním
úřadě nové občánky.
V neděli 5.prosince se uskutečnila již tradiční Mikulášova dílna, kde si rodiče s dětmi vyzkoušeli, jak mají šikovné ruce.
Děti si pletly perníkové čerty, vyráběly čertíky z papíru, mamince vytvořily vánoční hvězdu a k ní samozřejmě i
květináček, nechyběly ani ozdoby na stromeček z přírodnin. Příjemnou atmosféru doplnila vůně čerstvě upečených
perníků a vánoční koledy. Odpoledne ubíhalo rychle a brzy jsme se dočkali návštěvy Mikuláše a jeho družiny. Některé
děti si šly pro balíček s odvahou, jiné se slzičkami v očích a s maminkou za ruku, všechny však Mikuláši slíbily, že už
budou poslouchat. Strávili jsme spolu příjemné odpoledne, naplněné vůní a atmosférou blížících se vánoc a dokonce
počasí nám dopřálo první sníh – a nebylo ho zrovna málo.
Vánoční besídku u stromečku připravujeme s dětmi na úterý 21.prosince.
Za celý kolektiv pracovnic MŠ Pašovice Vám všem přeju krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu v kruhu rodiny,
hodně zdraví a štěstí v Novém roce.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

Prevence rizikového chování
V současné době jsou děti stále častěji vystaveny různým nebezpečím. Naše škola se snaží, aby pro ně byla co
nejbezpečnějším místem. Proto v rámci prevence každoročně spolupracujeme s různými organizacemi, které se touto
problematikou zabývají.
V tomto školním roce proběhlo již několik akcí, za všechny zmíním alespoň besedu se strážníkem městské policie a s
Policií ČR (podrobné informace naleznete na webových stránkách školy – Organizace školy – Prevence rizikového
chování).
T

T

Monika Mahdalová
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Literární a výtvarná soutěž
Zelená planeta
Také letos jsme byli úspěšní v literární a výtvarné soutěži v rámci mezinárodního festivalu Týká se to také tebe. Ve
výtvarné soutěži obsadili 3. místo žáci 3. třídy - Adam Lukašík společně s Ondřejem Zálešákem. V literární části získal
2. místo opět Ondřej Zálešák ze 3. třídy a vynikající 1. místo Petr Kostelník z 9. třídy. Všem gratulujeme! Pěkné práce
však napsali i ti, kteří se neumístili. Ty si můžete přečíst na webových stránkách tříd.
T

T

Strom

Zelená planeta

Byl jednou na okraji lesa jeden strom. A ten strom byl tak
starý, že nikdo v okolí nepamatoval, kolik může mít let. Byl
to velmi smutný a opuštěný dub. Jednoho dne šel kolem pan
hajný a řekl si: „Ten dub už nemá žádnou hodnotu. Je úplně
suchý a hyzdí tu okolí. Budu ho muset pokácet, pokud do
příštího jara neobroste.“
Když přišlo jaro, šel se na ten strom podívat. Kolem stromu
na paloučku si právě hrály děti. Děti ho pěkně pozdravily a
byly zvědavé, proč si prohlíží ten starý dub. „Je už příliš
starý, musím ho pokácet,“ řekl hajný. Děti zesmutněly. „Nám
se ten strom líbí, často si tu hrajeme, schováváme se pod jeho
větve, když prší, a vůbec, byla by ho škoda!,“ volaly jedno
přes druhé. „My se o něho postaráme,“ rozhodly se a panu
hajnému nezbylo než souhlasit. „Stejně ho budu muset na
podzim pokácet,“ říkal si hajný, ale rozhodl se počkat.
Ale děti to myslely doopravdy. Každý den chodily strom
zalévat, pomohly ho ošetřit proti chorobám a škůdcům,
dokonce mu složily i vlastní písničku, kterou mu často
zpívaly. A tak se jednoho dne stalo, že z jeho vykotlaného
kmenu vyrostly nové větve. Ty větve zářily tak daleko do
okolí, až se každý podivoval. Nejvíc ale byly šťastné děti a
pan hajný, že ten krásný strom zůstal na paloučku. A tak ten
strom rostl a rostl, až celý zářil ještě více a do jeho větví se
nastěhovali ptáčci a postavili si tam svá hnízda. Tak se krásný
zpěv ptáků rozléhal široko daleko. Záře stromu přivábila také
zvířátka. V jeho vykotlaném kmenu si nalezli ubytování
jezevci, v dírách u jeho kořenů zase ježci. Strom zářil ještě
více, protože věděl, že je moc potřebný a užitečný a mají ho
tam rádi. A od té doby se tomu stromu říká „Strom dětí,
ptáčků a zvířátek“.
Ondřej Zálešák, 3. třída

Záplavy, vichřice, požáry,
až z pouště písečný prach
ničí zem naši maličkou
a do srdce lidí vnáší strach!
Co bude s naší planetou?
Co bude s námi všemi?
Voda se valí z oblaků
a hrozí zatopit zemi.
Kde jsou ty čisté studánky,
kde voda pramenitá
nabízí vodu ptákům
a všem občerstvení skýtá?
Kde jsou ty lesy hluboké,
kde dýchá se tak lehce
a stráně plné bylinek,
od nichž se ani nechce?
Svět utápí se v chemii
a nedbá na odvety,
až spálí se vše na uhel
co zůstane z planety?
Chraňme si čistou přírodu,
ať se všem lépe žije,
vždyť život nejsou jen peníze,
život je zázrak a poezie.
Petr Kostelník, 9. třída

TJ Sokol Prakšice-Pašovice
Vážení spoluobčané, fotbaloví fanoušci,
TJ Sokol Prakšice-Pašovice se čtyřmi mužstvy po letní přestávce rozehrál své okresní a krajské fotbalové soutěže ročníku
2010-2011. Ještě před zahájením letní přípravy jsme stabilizovali trenérské a realizační týmy pro jednotlivé mužstva a
samozřejmě hráčský kádr.
Radost nám svým přístupem a zaujetím dělají ti nejmenší-přípravka pod vedením Martina Sukupa a Petra Slavíčka.
Trenéři dokáží kluky a dokonce i děvčata zaujmout pro soutěživost a hru. Každá výhra a vstřelená branka je ohromně
nadchne.
Větší nároky oproti přípravce vyžadují trenéři žákovského mužstva Josef Kadlček a Josef Hefka po svých svěřencích..
Mužstvo odehrálo vynikající podzimní část a jednoznačným nemalým cílem trenérů a hráčů je vyhrát celou soutěž.
U dorostu jsme předpokládali drobné problémy s hráčským kádrem, ale že nám trenéři Michal Ďurica a Zdeněk Šašek
zestárnou o několik let kvůli špatnému a nedůstojnému přístupu některých hráčů k trenérům a i ke zbytku týmu, jsme
v takové míře nepředpokládali.
Výsledky dorostu nás (věřím, že ani ty poctivé hráče) netěší, a u této věkové kategorie je otázka, jak dál.
Mužstvo mužů se po svých nevydařených zápasech ocitlo na konci tabulky a bylo nutno danou situaci řešit. Proto bylo
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rozhodnuto, že tým mužstva převezme hlavní trenér Svaťa Bičan s Ivo Dynkou. Po změně s mladým a perspektivním
mužstvem se podařilo uhrát několik dobrých zápasů a v tabulce jsme se posunuli o několik příček výš.
Těchto pár řádků je pouze částečným výňatkem toho, co jsme si na konci podzimní sezóny řekli při závěrečném
hodnotícím setkání všech trenérů, vedoucích mužstev, hráčů a výboru TJ. Tohoto setkání se zúčastnili starostové obou
obcí, které Sokol Prakšice-Pašovice reprezentuje.
Jménem TJ Sokol Prakšice – Pašovice děkuji trenérům i hráčům za sportovní reprezentaci obou obcí. Poděkování dále
patří za nemalou finanční podporu obcím Prakšice, Pašovice a taktéž všem sponzorům , kteří se finančně podílejí na
chodu TJ.
Závěrem přeji všem spoluobčanům jménem TJ Sokol Prakšice – Pašovice krásné, pohodové svátky vánoční a do nového
roku 2011 především spoustu pevného zdraví a životního optimismu.
Stanislav Velecký
Předseda TJ Sokol Prakšice-Pašovice

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii na www.pasovice.cz
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