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Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům,
není, co se zlatem třpytí.
Je to úsměv, láska, pohlazení.
Nad takový dar žádný není!
Vážení občané,
za dveřmi je konec roku a všichni se již velmi těšíme na blížící se svátky Vánoční, které snad pro každého z nás
představují chvíle pokoje, radosti, vzájemného porozumění a štěstí strávené v kruhu rodiny, svých nejbližších.
Jsou to ovšem i chvíle, kdy ve svém osobním i pracovním životě uzavíráme jednu etapu, jeden prožitý rok, který byl
naplněn jak úspěchy, tak i věcmi, které se nám nepodařilo zrealizovat k úplné naší spokojenosti. V letošním, skoro již
uplynulém roce, se nám pro obec podařilo získat finanční prostředky z několika dotačních titulů, a to jak dotace z
Regionálního operačního programu prostřednictvím Regionu za Moravú na výstavbu multifunkčního hřiště, které bude
stavebně dokončeno v květnu příštího roku, ve výši 3,7 mil. korun, dále ze Státního zemědělského intervenčního fondu
na vybavení mobiliářem okolí rybníka a na opravu povrchu části chodníku na Záhumní v celkové výši 414 tisíc korun na
obě akce. Další dotační finanční prostředky jsme získali od Zlínského kraje, a to na zpracování nového územního plánu
obce ve výši 149 tis. korun. Většina přidělených dotací již byla vyúčtována a převedena do rozpočtu obce.
Konec jednoho roku je ovšem začátkem roku příštího. Připravuje se nový rozpočet, sestavuje se plán úkolů, investičních
a neinvestičních akcí na rok 2014 /viz zápis ze zasedání zastupitelstva/. Sama obec jen ze svého rozpočtu není schopna
všechno finančně pokrýt, a proto již nyní pracujeme na přípravě žádostí k získání dotací z různých dostupných zdrojů.
Věřím, že budeme opět úspěšní, alespoň tak, jako v letošním roce.
O tom, co se nám v obci podařilo realizovat, Vás seznámí ve svém článku pan Ing. Petr Lukašík, místostarosta obce.
Na závěr chci Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do práce a života obce jak svou činností v zájmových organizacích,
tak v zajišťování a pořádání různých společenských, kulturních a sportovních akcí pro své spoluobčany a děti
poděkovat, neboť svou činností se nemalou měrou podílíte na zkvalitnění života v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jak za sebe, tak za všechny členy zastupitelstva obce a pracovníky obce příjemné prožití
svátků Vánočních a do nového roku 2014 hlavně pevné zdraví a pohodu, jak v práci, tak i v osobním životě.
Jaromír Čáp, starosta obce
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Poplatky za popelnice v roce 2014
Každoroční přílohou zpravodaje je tiskopis „Poplatek za komunální odpad“, nyní pro rok 2014. Termín
pro úhradu poplatku je do 28. 2. 2014. Od 1. března 2014 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat
domovní odpad jenom z popelnic, označených novou známkou na rok 2014, kterou obdržíte po zaplacení
poplatku v kanceláři obecního úřadu.
Sběrný dvůr v Pašovicích bude až do 31. března 2014 otevřen pouze v sobotu
v době od 9.00 do 10.00 hodin.

Informace pro majitele psů
Majitelé psů mají povinnost ohlásit do 31. ledna 2014 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 2014 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 2014.

Obecní ples
V sobotu 26. ledna se konal v kulturním sále Obecní ples. V příjemné a přátelské atmosféře probíhala tato společenská
událost za doprovodu vynikající taneční skupiny RF Beat. Muzikanti z Uherského Brodu hráli k tanci a poslechu velmi
pohodové a líbivé písničky. Kulturní sál byl hezky vyzdoben fotografiemi ze života Pašovic, o což se postaral náš „dvorní
fotograf“ p. Josef Kaňa. Děkujeme tímto všem sponzorům za krásné dary do tomboly, jejíž hlavní cenou byl LED
televizor. Možná se někomu z vás bude zdát, že je v jednom jediném článku obsaženo tolik „pěkných slov“, ale každý, kdo
se plesu zúčastnil, mi dá jistě za pravdu, že jsou oprávněná. Vyznamenáním pro nás by mohla být slova chvály od
„přespolních účastníků“, kteří se loučili slovy, že k nám přijedu příště zase!!!!! Myslím si, že tento kulturní zážitek bude
mít v příštím roce opět pokračování a třeba se nám podaří vytvořit další kulturní tradici v Pašovicích. To je ale jenom naše
„zbožné“ přání a čas ukáže, jestli o tento ples bude i v budoucnu takový zájem. Na závěr děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci plesu.
Vlastimil Řezníček

Navštivte knihovnu
Místní knihovnu můžete navštívit každé úterý od 15.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin v prvním
patře Obecního úřadu v Pašovicích. Roční poplatek pro čtenáře činí 30 Kč. Knihovní fond je každý rok doplňován
o nejžádanější tituly, vyberou si děti i dospělí.
V knihovně je veřejně přístupný internet a od letošního roku mají návštěvníci možnost vybrat si prostřednictvím
výměnného fondu, který pro nás zajišťuje Knihovna Uherské Hradiště, z více než osmdesáti titulů zvukových knih, které
byly načteny na CD. Tím se otevírá možnost především pro zaneprázdněné, kteří mohou vybrané knihy poslouchat třeba
na dlouhých cestách autem.
Nejčtenější knihy:
Kateřina Tučková – Žitkovské bohyně, Vyhnání Gerty Schnirch
Ken Follett – Pilíře země, Na věky věků, Pád titánů, Zima světa
Jo Nesbo – Nemesis, Pentagram, Sněhulák Spasitel, Červenka nese smrt
Simon Mawer – Skleněný pokoj, Pád, Jidášovo evangelium, Dívka, která spadla z nebe
Stieg Larsson – Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která kopla do vosího hnízda, Dívka, která si hrála s ohněm
Lars Kepler – Hypnotizér, Paganiniho smlouva, Svědkyně ohně
Regina Andrásová – Korneliina válka
Sabine Ebert – Tajemství porodní báby (včetně dalších 4 dílů, které na tento rozsáhlý historický román navazují)
Brigitte Riebe – Anubův polibek, Brány noci, Čarodějnice a vévoda
Původní české detektivky, romány Vlastimila Vondrušky
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Senioři seniorům
Stáří je přirozenou součástí života. Odchodem do důchodu život nekončí a mnozí senioři jsou v tomto životním období
stále aktivní, zajímají se o veřejné dění, vypomáhají s vnoučaty, navštěvují kulturní akce a vyhledávají možnosti, jak se
zapojit do různých aktivit. Doba, kdy stáří bylo považováno za konec aktivního života, je naštěstí dávno pryč. Lidé vědí,
že je možné udržet si co nejdéle svěžest těla i mysli.
Lidem nejvíce chybí lidský dotek, jen si tak s někým popovídat, zasmát se. Je důležité udržovat kontakt nejen s rodinou,
ale i se sousedy, s vrstevníky, neuzavírat se před vnějším světem.
Právě snaha o aktivní život nás přivedla na myšlenku založit klub seniorů, jehož činnost jsme zahájili v únoru letošního
roku. Chtěli jsme zkusit, jestli bude možné scházet se jednou měsíčně a navázat nová přátelství, pobavit se, uspořádat
přednášky, výlety, návštěvy kulturních akcí. Do klubu seniorů začaly docházet pouze ženy, a to každé první pondělí
v měsíci od 13.30 hodin v podkroví kulturního domu.
Březnové odpoledne se neslo v duchu „retro“. Účastnice přinesly staré předměty, které se kdysi používaly v každé
domácnosti, povídaly jsme si o tom, k čemu a jak se používaly.
V dubnu jsme se zaměřily na svátky jara – velikonoce, na zvyky a tradice, které je provázejí.
Květnové setkání bylo věnováno otvírání pramenů – vydaly jsme se tedy na výlet do Luhačovic a také jsme upekly
perníčky jako dárek na Dětský den u rybníka.
V červnu jsme zorganizovaly přednášku s pracovníky Policie o bezpečnosti seniorů především z pohledu stále více
diskutovaných prodejních akcí, které se pro mnoho starých lidí staly noční můrou. Také jsme trénovaly rychlost myšlení
formou kvízů, křížovek a sudoku.
V červenci jsme si připravily pro pobavení módní přehlídku.
Na srpnové setkání přinesly členky svatební fotografie, zavzpomínaly jsme na tehdejší zvyky a tradice, které se od dob
našeho mládí změnily nebo zcela zanikly. Podnikly jsme společný výlet do velehradské baziliky a do blízkého skanzenu,
kde byla otevřena nová expozice nazvaná „vodní svět“. Také jsme navštívily pouť na Maršově.
Září se neslo v duchu hesla „babi – hýbej se“. V tělocvičně jsme si ukázaly vhodné cviky pro udržení kondice a ohebnosti
a zároveň jsme si měřily krevní tlak. A ještě jsme vyrazily na výstavu panenek do Uherského Ostrohu.
Vzhledem k letošní velké úrodě jablek jsme na říjnové setkání připravily téma „Jablečné posvícení“. Každá návštěvnice
se mohla pochlubit oblíbeným jablečným výrobkem.
V létě jsme se setkaly na odpoledním opékání u rybníka, navštěvujeme divadlo a plavecký bazén.
Tento článek chápejte nejen jako zprávu o tom, čím se zabýváme, ale také jako pozvánku pro další seniory – přijďte mezi
nás, přispějte svými nápady i zkušenostmi.
Nechceme, aby se na nás mladí dívali jako na lidi, kteří zdržují, kteří nerozumí počítačům a moderní technice – vždyť
seniorem bude jednou každý.
J.W.Goethe: „Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla“.
Jana Kročilová, Marie Čápová

Tradiční setkání seniorů
K hodně povedenému společenskému zážitku bych přiřadil letošní Tradiční setkání seniorů, které proběhlo v sobotu
9. listopadu. V přátelské a pohodové atmosféře se sešli naši senioři v sále kulturního domu. Setkání zahájil pan starosta
Jaromír Čáp. K dobré náladě hrála kapela Vacek band a p. Marie Marášková svými věnečky a svícny hezky vyzdobila
stoly. Jako třešničku na dortu si členky místního Senior klubu připravily zajímavou módní přehlídku. Představily průřez
módou a módními doplňky naší vesnice od dob našich praprarodičů až po dnešek. Velký úspěch měla také zahraná scénka
z návštěvy tetiček, u které celý sál doslova brečel smíchy. Do večera se pak zpívalo, tancovalo, jedlo, pilo a povídalo a ve
veselé náladě se pak postupně všichni pokojně rozešli domů. Myslím si, že budeme mít dlouho na co vzpomínat.
Vlastimil Řezníček

Hospodaření v obecním le se
Je to už deset let, co pro Obec Pašovice vykonávám funkci odborného lesního hospodáře, proto na stránkách obecního
zpravodaje zhodnotím uplynulé období.
Obec Pašovice hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu, který byl zpracován na období od 1. 1. 2004 do
30. 12. 2013, na lesním pozemku o výměře 56,49 ha. V minulých desetiletích byla původně na celém pozemku pařezina,
která se postupně výchovnou těžbou a místy holosečně převedla na les vysoký, jen za uplynulé desetiletí byl plán těžby
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dle LHP 3200m3. Z toho 1020m3 mýtní a 2170m3 výchovné předmětní. Tato čísla jsou pouze informativní, je to výše
těžby, která je doporučena, ale nemusí se splnit, tak jak tomu je v našem případě. Vše závisí na stavu lesa a posouzení
výše těžby lesním hospodářem v daných lokalitách.
Les, to není jen těžba, je zde mnoho dalších úkonů, které se musí provádět, abychom les vypěstovali. Za uplynulé období
jsme zalesnili dvě lokality o celkové výměře 1,63 ha, k tomu bylo použito cca 12000 ks sazenic. Zalesňovalo se převážně
melioračními a zpevňujícími dřevinami a proto bylo možno využít dotací od Zlínského kraje ve výši 9,- Kč /sazenici. Tyto
pozemky bylo taky třeba z důvodu výskytu spárkaté zvěře oplotit a po několik let vyžínat. Podařilo se nám docílit toho, že
paseky byly zajištěné v zákonné lhůtě, tzn. že stromky odrostly nepříznivým vlivům, jak v buřeně, tak okusu zvěře a obec
získala dotaci na zajištění porostu ve výši 20.480,- Kč.
Skladba lesních porostů v majetku obce je různorodá. Je zde menší zastoupení porostů do 40 let, ale převážně zde
převládají porosty stáří 60 – 120 let. Místy jsou tvořeny dvouetážové porosty.
Když jsem začal vykonávat funkci odborného lesního hospodáře, rozhodl jsem se, že v období lesního hospodářského
plánu provedu 1x potřebný těžební zásah v každém porostu, protože některé porosty, ač je uváděno, že mají stáří 60, 80,
nebo100 let, byly dle mého názoru minimálně o 20 let mladší. Díky těžbě došlo k odstranění nekvalitních kusů, které
bránily růstu kvalitních stromů. Vždy po těžbě bylo vidět, jak se daný porost uvolnil a stromy měly více prostoru k růstu.
A taky stáří porostu se přiblížilo skutečnosti. Zastávám názor, že se do porostu má jezdit co nejméně s mechanizací - proto
ta těžba 1x za decénium a pokud možno za příznivého počasí. Vždy po těžbě se snažíme s vykonavatelem prací dát
vyklizovací linky do původního stavu, jak nátěrem odřených stromů, tak srovnáním cest.
Díky tomu, že nám není lhostejný stav lesa, bezproblémově jsme prošli kontrolou České inspekce životního prostředí,
která provedla v roce 2012 kontrolu stavu porostů a půdní složky lesního ekosystému a kontrolu lesní hospodářské
evidence.
V současné době je zpracováván nový lesní hospodářský plán na období 2014 – 2023. Tento plán opět vyhotovuje bývalý
Lesprojekt Kroměříž. Pracovníci této firmy projdou pečlivě každý porost a určí další úkony pro zdárný vývoj lesa.
Závěrem to nejdůležitější, co Vás bude asi zajímat. Jak už jsem psal výše, chci do každého porostu vstoupit s těžbou
1x za 10 let. Na lesním majetku obce jsme ještě nebyli v části porostu Březí, měl jsem to v plánu na přelomu roku 20122013, ale z důvodu výstavby nové silnice se těžba přesouvá na letošní zimu. Bude se jednat cca o 80 – 100 m3 převážně
surových kmenů. Předběžná doba těžby je prosinec 2013. Zájemci dostanou dřevo vytěžené na hromady na okraji lesa, tak
jak tomu bylo v minulých letech. Cena za 1m3 tvrdého dřeva je 1100,- Kč a za 1m3 měkkého 600,- Kč.
Pokud byste případně měli nějaké dotazy nebo připomínky, rád je přivítám a budu se snažit vyjít všem vstříc.
Jelikož se blíží konec roku, chtěl bych Vám popřát hodně zdraví a spokojenosti v dalším roce.
Jan Flekač

Blahopřejeme občanům, kteří v letošním roce oslavili významná životní jubilea
50 let

70 let
Karel Mikulčík
Stanislav Kůra
Věra Sychrová
Vladislav Horenský
Jarmila Mikulčíková
Pavel Ondra
Anna Sedláčková
Dana Kadlčková
Pavel Johaník
Eliška Ondrová
Josef Gajdůšek

Jaroslav Fojtách
Ludmila Fojtáchová
Miroslav Marek
Ladislav Chromec
Josef Kafka
Ludmila Nosková

80 let
František Josefík
Ludmila Drábková
Marie Velčovská
Ludmila Valášková
Ludmila Lukašíková

60 let
Marie Marková
Emílie Daňková
Zdeněk Čechman
Josef Rachůnek
Jaromír Mikulčík
Vlastimil Řezníček

90 let
Anežka Řezníčková
Julie Zajícová

Nejstarší ženou v obci je paní Filomena Štefaníková, která letos oslavila 91. narozeniny,
Nejstarším mužem je pan Jan Janča, který se dožil 87 let.

Zpravodaj obce Pašovice

strana 5

I/13

Společenská kronika
Sňatky
Marie Slováčková – Karel Král
Stanislav Hložek – Petra Zálešáková
Miroslav Vráblík – Romana Mahdalová
Vítězslav Komárek – Martina Prachařová

Přihlášení k trvalému pobytu
Denisa Buráňová
Jakub Buráň
Petra Karafiátová
Robert Gazdík
Marek Beníček
Tereza Beníčková
Klára Beníčková
Vladislav Horenský
Slováková Monika
František Blaha st.
František Blaha ml.
Miroslav Marek st.
Miroslav Marek ml.
Karel Král
Narození
Tadeáš Moštěk
Melisa Hladišová
Antonín Vyoral
Nikola Vyoralová
Viktor Gajdůšek
František Flekač
Stanislav Hložek
Alžběta Boráňová

Václav Bureš – Linda Jandlová
Petr Boráň – Petra Plachá
Daniel Hladiš – Ľudmila Turjanová
Karel Čech – Dana Ambrusová
Michal Sychra – Dominika Pokorná

Petra Hložková
Martina Komárková
Radka Stašková
Jiří Žáček
Monika Žáčková
Žaneta Žáčková
Petra Boráňová
Aneta Gajdůšková
Daniel Gajdůšek
Dana Čechová
Dominika Sychrová
Jitka Hrubošová
Monika Hrubošová

Úmrtí
Ludmila Gajdůšková
Emílie Valeriánová
Václav Čumíček
Petr Hradil

Odhlášení z trvalého pobytu
Veronika Gajdůšková
Kateřina Hejdová
Eva Rachůnková
Jana Huňková
Petr Huňka ml.
Veronika Huňková
Irena Koníčková
Vojtěch Koníček
Miroslav Vráblík
Václav Bureš
Andrea Šticová
Marie Horenská
Miroslav Gajdošík
Jana Chovancová
Barbora Kovačičinová
Jana Kovačičinová
Vendula Kovačičinová
Ivana Marášková
Lenka Chmelová
Patrik Chalupský

II. OBECNÍ PLES
se uskuteční v sobotu 25. ledna 2014
v kulturním sále v Pašovicích
Pálení čarodějnic
Těsně před filipojakubskou nocí 25. května jsme uspořádali v Pašovicích u rybníka Pálení čarodějnic. Jedná se o pradávný
pohanský zvyk, kdy lidé věřili, že zlé síly měly větší moc než kdy jindy. Tradovalo se, že se tuto noc dokonce daly nalézt
poklady. Původně se ohně zapalovaly jako ochrana proti zlým duchům. V současnosti jsme to pojali spíš jako společenské
setkání a zábavu.
Naše čarodějnice byly velmi nápadité a příprava některých kostýmů jistě vyžadovala mnoho času a vynalézavosti.
Autorky nejlepších kostýmů byly odměněny diplomem, který jim umožňoval používat titul „čarodějka roku 2013“.
Děti si zadováděly a došlo také na opékání špekáčků. Příjemné odpoledne pak pokračovalo a při kytaře se zpívalo až do
pozdních večerních hodin.
Čarodějnice sice zakončila svůj osud v plamenech, ale my všichni, kteří jsme tam byli, věříme, že se tato hezká akce
uskuteční i příští rok.
Vlastimil Řezníček
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Myslivecká jednota Pašovice -Maršov
Jako myslivci je mi často kladena otázka „Co je to myslivost?“ Odpovědět není jednoduché, protože představa
o myslivcích je ovlivněna nepříliš dobrou mediální prezentací. V zákoně o myslivosti se hovoří, že „myslivost je soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví“. Nedílnou součástí
myslivosti je výkon práva myslivosti, který je taktéž zákonně vymezen: “právem myslivosti je souhrn práv a povinností
zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia
a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků“.
Myslivost však není pouze o lovu zvěře a honbě za zvěřinou a trofejemi. Pod názvem myslivost se ukrývá několik
samostatných úseků, jde o mysliveckou zoologii, chov a ochranu zvěře, lov zvěře, mysliveckou kynologii a lovecké
střelectví.
Myslivecká jednota Pašovice – Maršov provozuje myslivost v pronajaté honitbě od honebního společenstva Pašovice –
Maršov. V roce 2013 došlo v MJ k několika důležitým událostem. Byla sepsána nová smlouva o pronájmu honitby na
další desetileté období a byl zvolen nový výbor MJ. Výkon práva myslivosti v MJ vykonává 15 řádných členů, 1 adept
myslivosti a 1 čestný člen.
V honitbě je zastoupena především zvěř srnčí, dále daňčí a černá, jejíž stavy již nejsou tak početné - jde především o zvěř
migrující z okolních honiteb. Zvěř drobnou zde zastupuje bažant a zajíc. Stavy této zvěře se poslední desetiletí drží téměř
na stejné úrovni a jsou ovlivněny predací, změnou tvorby krajiny a povětrnostními podmínkami v době kladení mláďat.
Zejména počasí ovlivnilo přírůstek zvěře bažantí v letošním roce - stavy se pohybují na desetiletém minimu. Naproti tomu
u zajíců jsme zaznamenali početní nárůst. Počty zmiňované zvěře spárkaté i drobné jsou určovány pravidelným sčítáním
na jaře a dále se vychází z počtu odlovených kusů zvěře za myslivecký rok. Při procházce naší honitbou se v menším
počtu můžeme setkat také s kachnou divokou, koroptvemi a králíkem, u kterého se snažíme navýšit jeho stavy umělým
odchovem. Drobná zvěř čelí v posledních letech velkému tlaku predátorů, které v našich podmínkách představuje liška,
jezevec, kuna, pernatí dravci a bohužel také nezodpovědní lidé.
Chov a péče o zvěř je největší náplní naší činnosti a vyžaduje značné úsilí. Hlavně v zimním období musíme obstarat
krmná zařízení, ve kterých je zvěři předkládáno jadrné a objemové krmivo, které získáváme díky spolupráci
se zemědělskými družstvy i individuálně. Pro zlepšení zdravotního stavu zvěře nakupujeme krmivo s minerály, které
je předkládáno zvěři jako doplněk stravy.
Naší důležitou povinností je údržba krmelců, zásypů, zařízení určených k lovu a také údržba naší myslivecké chaty.
Základní činnosti jsou financovány zejména z vlastních prostředků MJ. MJ je finančně podporována také obcí ve formě
finančního příspěvku a placených brigád, případně získanou dotací z různých fondů. Odměnou za vykonanou práci
je pobyt v přírodě, ve které myslivci nachází odpočinek po dobře vykonané práci. Vyvrcholením celoroční práce dobrého
myslivce je lov některého druhu zvěře.
Do veřejného života se zapojujeme každoročním pořádáním tradičních zvěřinových hodů, kde předvádíme své kulinářské
umění. Zvěřinové hody se těší hojné návštěvnosti a doufáme, že tomu tak bude i do budoucna. Jako poděkování rodinným
příslušníkům za projevenou přízeň a zejména pochopení pro náš koníček jsme připravili dětský den s posezením na naší
myslivecké chatě.
Poděkování patří všem, kdo se snaží nejen myslivcům, ale zejména přírodě samotné pomáhat. Jakákoliv pomoc je vítána,
obrátit na myslivce se může každý, kdo má zájem o přírodu a myslivost. Protože členská základna nejen naší MJ stárne,
je potřeba doplnit řady o ochotné a pracovité myslivce. Rádi uvítáme mezi námi další zájemce o myslivost, především
z řad mladých občanů naší obce, kteří nám pomohou svým úsilím zlepšit stav naší přírody.
Mgr. Jiří Sukup, předseda MJ Pašovice - Maršov

Střípky z naší školičky
Od září letošního roku navštěvuje mateřskou školu 23 dětí. Věkové složení je od 2 do 7 let. Převládá věková skupina 2-4
roky. Děti jsou velmi šikovné a také o tom jistě přesvědčily při kulturním vystoupení na setkání seniorů letos v listopadu.
Pro maminky s dětmi, které do školy teprve nastoupí, jsme zavedli čtvrteční odpoledne, kdy si mohou přijít s dětmi
za námi pohrát.
V listopadu nás navštívila logopedka, se kterou spolupracujeme řadu let, a také jsme navštívili divadelní představení
v Uherském Brodě. Největší událostí posledních dní byla Mikulášova dílna, pořádaná v kulturním sále. Děti s rodiči
si vyráběly sněhuláky, vánoční prostírání, pekly perníčky a přitom vyhlížely příchod Mikuláše a jeho družiny. Touto
hezkou kulturní akcí jsme zahájili adventní čas. Do konce roku jsme ještě připravili besídku u vánočního stromečku
s bohatou nadílkou zakoupenou z finančního daru rodičů, pořádajících Den dětí.
Děkujeme všem, kteří s naší mateřskou školou spolupracují, a přejeme Vám krásné vánoční svátky.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice
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Oslava Dne dětí 1. června 2013
Letošní Den dětí, pořádaný už tradičně v areálu rybníka, se nesl v duchu olympijských sportů a poselství fair-play.
I přes dlouhé a pečlivé přípravy nám opět nevyšla komunikace s přírodními živly.
Zpočátku to vypadalo nadějně a asi hodinku svítilo sluníčko. Poté si to ale asi rozmyslelo a uteklo směrem na Částkov
a od Maršova se přihnal déšť, který trochu pokazil naše plány a přichystané hry, soutěže a vystoupení. Přesto si myslíme,
že se dětský den opět vyvedl.
Obrovské poděkování patří všem, kteří pomáhali od pátečního rána až do nedělního večera s přípravou a balením
mobiliáře a rekvizit. Bez pomoci vás spoluobčanů by tato náročná akce nebyla vůbec možná, a proto jsme vám za ni
velmi vděční. S radostí jsme opět předali finanční výtěžek 15 000 Kč Mateřské škole v Pašovicích. Naše poděkování patří
sponzorům za finanční a věcné dary.
Fotky a informace o našich veškerých aktivitách jsou na našich webových stránkách www.detsky-den.wix.com a nebo
je najdete třeba v odkaze na stránkách www.pasovice.cz.
Děkujeme a budeme se spolu s vámi těšit na další - již 4. ročník.
Za organizátory: Vlastimil a Lenka Řezníčkovi, Radim a Olga Karlíkovi,
Jiří a Jana Vlčnovští, Milka Knechtlová a Petr Slavíček

Fotbalový turnaj
Tento rok se turnaj v malé kopané o Pohár starosty obce Pašovice odehrál na improvizovaném fotbalovém hřišti u našeho
rybníka. Kvůli rekonstrukci sportovního areálu u koupaliště ani jiná možnost nebyla. Jak již bylo letos na všech akcích
u rybníka pravidlem, přípravy opět narušil prudký liják, který dokonce pobořil i postavené stanové přístřešky. Na samotný
turnaj se ale počasí umoudřilo a terén byl pro fotbálek téměř ideální.
Celý turnaj probíhal i přes pár zranění v přátelské atmosféře a všichni sportovci i fanoušci si tuto akci v nevšedním
prostředí užívali.
Nádherné utkání plné emocí a legrace odehrály pašovské ŽENY proti pašovským DĚTEM a stejně veselé byly i soutěže
a kopy na branku o dětské šampaňské.
Vítěz letošního turnaje byl vskutku nečekaný. Výsledky jsou ale nepopiratelné a tady je konečná tabulka.
1. místo - PODBŮDÍ
2. místo - DĚDINA
3. místo - ZÁHUMNÍ
4. místo CHALŮPKY
Budeme se těšit na další ročník fotbalového turnaje a necháme se překvapit, kde se bude hrát.
Vlastimil Řezníček

Krátký profil činnosti SDH Pašovice za uplynulý rok 2013
Nový rok jsme zahájili tradičním okrskovým plesem 26. ledna 2013, na kterém zahrála dechová hudba Záhorovjané.
Dalším našim tradičním bodem je Fašank, který proběhl 9. února 2013 za doprovodu masek a dechové hudby Sadovanka.
V březnu naši členové provedli sběr železného odpadu. Svátek sv. Floriána jsme oslavili i s bratry hasiči z Prakšic
v kostele Krista Krále. Další již tradiční květnovou událostí se stal Květinový den, podařilo se nám prodat 50 kvíteček,
sbírka činila 1 394,- Kč. První červen patřil našim nejmenším dětem z MŠ a oslavili jsme s nimi jejich svátek.
Letos jsme oslavili 85. výročí založení SDH Pašovice, všichni členové se sešli na slavností mši svaté, která byla za živé
a zemřelé hasiče z Pašovic. Po mši svaté následovala slavnostní schůze a předání ocenění.
V září projížděla Uherským Brodem parní lokomotiva. Členové naší zásahové jednotky byli požádání o doplnění vody
do parní lokomotivy. Na podzim - 23. listopadu jsme připravili tradiční Kateřinskou zábavu.
Na závěr shrnutí minulého roku bych ráda zmínila i činnost naší zásahové jednotky, která opět musela několikrát vyjet
k zásahu:
18. dubna 2013 v 12:58 požár lesního porostu Zlámanec
27. dubna 2013 v 15:37 požár lesního porostu Popovice
10. června 2013 ve 20:58 požár rodinného domu Drslavice
29. červenec 2013 ve 22:52 požár polního porostu Velký Ořechov
17. srpna 2013 v 7:30 požár travního porostu Pašovice
20. září 2013 v 5:40 požár rodinného domku Maršov
Marie Marášková, jednatelka SDH Pašovice
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Žáci Základní školy v Prakšicích opě t ministrovali
v katedrále sv. Víta, Vác lava a Vojtěcha
V pátek 6. prosince 2013 přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka O. P. stonožkové děti v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na slavnostní "Stonožkové mši". Naši žáci měli i letos tu čest ministrovat a číst přímluvy. Mezi vzácné hosty
patřili náčelník Generálního štábu AČR genpor. Petr Pavel, 1. zástupce NGŠ genmjr. Miroslav Žižka a také zástupci
pedagogických sborů stonožkových škol.
Vzhledem k tomu, že museli ministranti stihnout zkoušku, vyrazili jsme brzy ráno na cestu. Ta proběhla hladce
a v 9 hodin už jsme byli na místě. Naši ministranti se šli připravit a my ostatní jsme se prošli po krásné Zlaté uličce,
kde jsme si prohlédli dobově upravené pražské domky. Potom už jsme spěchali na mši.
Obřad zahájily fanfáry hudby Hradní stráže a stonožková hymna Never Be Alone, kterou se sborem zazpíval Pepa
Vágner. Paní Běla ve svém úvodním projevu poděkovala všem dětem, pedagogům a vojákům AČR, kteří pomáhají hnutí
Na vlastních nohou.
Náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel zdůraznil, že si armáda velmi váží toho, že může spolu s dětmi a jejich
pedagogy pomáhat v postižených oblastech světa. Prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě
pražském, ve své promluvě připomněl význam adventních svátků.
Poté už mohla začít mše, kterou celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka. Její součástí byly i přímluvy za blízké,
za vojáky AČR, za nemocné spolužáky a za děti, kterým je určena stonožková pomoc. Tyto přímluvy zazněly z úst
stonožkových dětí, za naši školu ji pronesla Karolína Rajnohová z 9. třídy. Následovalo předání obětních darů dětmi
v doprovodu vojáků AČR. Dary symbolizovaly to, jakým způsobem jsou získávány finanční prostředky na stonožkovou
pomoc. Obětní dar za naši školu - vazbu na štědrovečerní stůl ozdobenou výrobky dětí - nesla Dominika Patlevičová
z 8. třídy. Na závěr předala paní Běla spolu s Otcem kardinálem devíti pedagogům za jejich dlouholetou obětavou práci
pro hnutí ocenění - Zlatou stonožku 1. stupně.
Důstojnou atmosféru celé mše ještě umocnil téměř 250členný pěvecký sbor plzeňského souboru Mariella. Mši v přímém
přenosu uváděla Česká televize, na záznam se můžete podívat na stránkách: www.stonozka.org.
Zúčastnit se osobně takové události byl pro děti i dospělé jistě velký zážitek. Děkujeme všem našim ministrantům (Jakubu
Kučerovi, Petru Kučerovi, Michalu Kratochvílovi, Michalu Velčovskému, Dušanu Kratochvílovi, Adamu Rajnohovi
a Lence Lukašíkové) za skvěle odvedenou práci, Karolíně Rajnohové za přednes přímluvy a Dominice Patlevičové
za odevzdání obětního daru. Poděkování patří také zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice za finanční příspěvek
na dopravu žáků a všem ostatním, kteří nám pomáhají.
Monika Mahdalová a Jana Kovaříková

TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
V srpnu jsme rozehráli nový soutěžní fotbalový ročník 2013-14. Už je nepsanou tradicí, že nám kopanou hrají
3 mládežnické mužstva a 1 mužstvo dospělých, čímž se nemůžou pochlubit mnohé jiné vesnice s vyšším počtem obyvatel
než mají naše obce. S tím jsou spojené nemalé starosti, a to jak zabezpečit chod mužstev finančně, technicky, tak
i obsazením trenérů a vedoucích mužstev. Jsem rád, že máme lidi, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch mladých.
K tomu je zapotřebí mít slušné zázemí, které nám pomáhají vytvářet obecní zastupitelstva mimo jiné i tím, že v prosinci
2012 výkonný výbor TJ Sokol Prakšice - Pašovice schválil bezúplatný převod budovy kabin do majetku obce Prakšic
a následnou smlouvou o Výpůjčce si zajistil provozování této budovy za symbolický nájem do roku 2027. Z těchto
postupných kroků a dále především už zásluhou starosty a Obecního zastupitelstva Prakšic se nedávno dokončila oprava
budovy kabin. Máme se čím chlubit. A tak nezbývá než kvalitními výkony přilákat na fotbalové zápasy rodiče fotbalistů,
fanoušky a příznivce fotbalu.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří svým aktivním přístupem pomáhají vytvářet podmínky pro rozvoj prakšickopašovského fotbalu.
Jménem TJ Sokol přeji všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí,
vzájemné úcty a tolerance.
Stanislav Velecký – předseda

Přípravka
V mužstvu máme 14 dětí od 6 do 10 let, které trénují 2x týdně. Po podzimní části sezony jsme na 8. místě s jedním
vítězstvím. U této věkové kategorie jde spíše o přilákání dětí ke sportu a naučení fotbalových základů než o samotné
výsledky. Branky za přípravku stříleli: Helísek-4, Slavíčková-4, Hanáček-1, Dlapa-1
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Žáci
V této půlce sezony nastoupilo k 10 zápasům Okresního přeboru žáků 13 chlapců a 2 dívky. Po posledním zápasu
jsme byli na 6. místě, jenže po administrativním pochybení nám OFS kontumoval všechny zápasy a tím odsunul na
poslední 11. místo. I když v tabulce máme 0 vstřelených branek, tak před kontumací se nejvíc trefovali kapitán
Roman Hlavín a Jožka Hořínek.
V sobotu 16.listopadu se uskutečnil ve slovenském Šamoríně mezinárodní fotbalový turnaj SAMARIA CUP U13
pro děti ročník 2001 a mladší. Družstvo složené z: N.Valášková, M.Řezníček, J.Buráň, J.Slavíček, J.Zemánek,
S.Patlevič, R.Dalajka, O.Kovář, R.Zemánek, S.Slavíčková, M.Helísek a M.Buráň se umístilo na krásném 5.místě!
Pořadí turnaje: 1. FC Slovan Bratislava, 2. FC Nitra, 3. ŠK Orav.Podzámok , 4. FC Budapest, 5. TJ Sokol PrakšicePašovice........ 7. Bohemians 1905...9. Union Mauer(Rak.)
Velké poděkování patří sponzorům: obec Pašovice, obec Prakšice, Staří páni z Pašovic, ing. P. Konečný, M. Běťák,
T. Matúš, V. Ulčík, P. Mikuláštík a autobusové dopravě Kieryk, bez kterých bychom se nemohli zúčastnit tohoto
velkého turnaje.
P. Slavíček, J. Helísek - trenéři
Dorost
Dorost vstoupil do nové sezony po nepříliš vydařené předcházející sezoně, kdy skončil v tabulce na posledním
místě. Z družstva odešel do mužů Ondřej Rubeš, kde se prosadil a nastoupil do některých zápasů v základní sestavě.
Myslím, že je dobrým příkladem pro mladší hráče, které čeká přechod do mužů. Do dorostu přišlo osm hráčů
z žáků. Ti se okamžitě zapojili a byli přínosem, hlavně proto, že jsou naučeni chodit poctivě jak na tréninky tak na
zápasy. Jinak v družstvu zůstali všichni, jen Tomáš Vráždil odešel na vlastní přání do Uherského Brodu, což mu
bylo umožněno.
Myslím, že se vydařila i letní příprava, kdy kluci dobře potrénovali. Tady musím pochválit docházku
na tréninky. Kluci se snažili, a to se pak odrazilo i na výsledcích. Před začátkem soutěže jsem řekl hráčům, že mým
přáním je umístění v horní polovině tabulky. Někteří tomu nevěřili, hlavně starší hráči.
Vstup do soutěže nám vyšel parádně, kdy jsme v domácím zápase rozstříleli Havřice 10 : 2. Pak
následovala výhra v Korytné 2 : 6. V dalším kole jsme měli volno. Do Hradčovic jsme odjeli pouze
v deseti hráčích a remizovali 2 : 2. Tady jsme měli jednoznačně vyhrát. Důvod proč jsme hráli v deseti? Zranění
hráčů, ale co bylo horší, někteří hráči prostě nepřišli, a to bylo pro mě velké zklamání. V dalším zápase jsme doma
porazili Podolí 5 : 3. Po tomto zápase přišli soupeři, kteří byli v tabulce před námi. Zápas v Bánově jsme dobře
rozehráli. Vedli jsme, jenže pak přišlo další zranění a neobjektivní rozhodování od rozhodčího, zápas jsme nakonec
prohráli 5 : 3. Další zápas jsme hráli doma se Šumicemi a prohráli jsme 1 : 6. Pak přišla nejvyšší porážka ve
Vlčnově 9 : 0. V posledním domácím zápase jsme vyhráli nad Újezdcem 5 : 1. V konečné tabulce po podzimu jsme
tedy se 13 body na krásném 4. místě, kdy jsme 4 krát vyhráli 1 krát remizovali a 3 krát prohráli. Skóre 32
vstřelených a 30 obdržených gólů. Jsem rád, že cíl, který jsem před sezonou stanovil, byl splněn. Mrzet nás může
jen remíza v Hradčovicích a prohra v Bánově. Naopak prohra se Šumicemi a ve Vlčnově nás mrzet nemusí. Tyto
družstva jsou prostě lepší.
Čeká nás dlouhá zimní přestávka. Byl bych rád, abychom řádně potrénovali a připravili se na jarní odvety. Také
bych si přál, aby se zranění hráči uzdravili a zapojili do přípravy. Pokud to tak bude, myslím, že i třetí místo
v tabulce po konci soutěže je reálné.
trenér dorostu Josef Kadlček
Muži
Soutěžní fotbalový ročník 2013/2014, část podzim, se nám vydařil. Po minulém ročníku, kdy jsme se zachraňovali
na poslední chvilku, jsme se zlepšili a obdobný scénář by se již nikdy neměl opakovat.
Po podzimní části jsme skončili na šestém místě v tabulce se ziskem 21 bodů a ještě jeden neodehraný domácí zápas
máme k dobru.
Dařilo se nám obzvlášť před domácím publikem, kde jsme 6 zápasů vyhráli a jen jeden prohráli s vedoucím
mužstvem tabulky - Stráním . Ale zlepšení jsme prokázali i venku, kde jsme dokázali dvakrát vyhrát, a to ve
Zlechově a ve Vlčnově. Soutěž I. B. třída není lehká a hráči si to již plně uvědomují. Ale ne všechno je dobré
a uspokojivé. Docházka na tréninky byla nedostačující. Pár tréninků v týdnu bylo dokonce pro malý počet
přítomných hráčů zrušeno. Příčin bylo více: pracovní zaneprázdnění, úzký kádr a někdy i pohodlnost hráčů.
V zápasech ale vše nahrazuje bojovnost hráčů.
Příprava na jarní část soutěže začne v půlce ledna v domácích podmínkách na „umělce“ v Prakšicích a v terénu.
V únoru pak absolvujeme tradiční zimní turnaj na Lapači v Uherském Brodě. První zápas pak na domácím hřišti
23. března, a to v dohrávce z podzimu se Sehradicemi.
Mužstvo mužů tímto děkuje všem sponzorům a příznivcům za podporu v roce 2013 a těší se na jejich přízeň
v novém roce 2014.
Vojtěch Gajdůšek - trenér
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Slovo místostarosty
Milí spoluobčané,
máme tady opět zimní období, blížící se Vánoce a konec roku 2013. Tento, téměř již uplynulý rok nebylo jen období
365 všedních dnů, ale jednalo se i o dny, ve kterých se mnohé sny měnily ve skutečnost a plány v realitu.
Také v naší obci se během těchto dní mnohá díla realizovala. Rád bych zmínil aspoň některá z nich.
V jarních měsících provedli žáci SOU Uh.Brod částečnou výsadbu keřů a zeleně na pozemku bývalé skládky za
kapličkou a osázeli zahrádku před MŠ. Zbývající výsadba dřevin za kapličkou byla dokončena v listopadu. Jako symbol
Svaté trojice se mezi zeleň začlenily i tři lípy. Tímto finálním krokem se změnila bývalá skládka opět v krásnou část
krajiny, která bude sloužit jak k nedělním procházkám občanů, tak k úkrytu drobné zvěře.
V areálu rybníka byl vybudován altán k posezení , byly zde trvale nainstalovány dvě dřevěná suchá WC, odpadkové koše
a na hrázi několik laviček. Na toto vybavení, spolu s dřevěným mobilním tanečním parketem, poskytl Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) dotaci ve výši 208.286,-Kč.
V rámci dokončení rekonstrukce průtahu obcí provedla Správa a údržba silnic Uh. Hradiště napojení místních
komunikací. Současně nechala obec opravit křižovatku ke kapličce a některé výtluky a propadliny vozovky v části obce
Záhumní a Podbudí. Kvalita těchto prací, které firma SÚS Uh. Hradiště provedla, v žádném případě neodpovídá
profesionalitě a standardu. Proto byly tyto práce opakovaně reklamovány. Především napojení komunikace u obchodu
a oprava propadlin jsou ve velmi špatném provedení.
Jako hlavní stavbu, kterou se podařilo v rámci Mikroregionu Za Moravú realizovat, bych zmínil dětské hřiště před KD
a multifunkční hřiště u koupaliště. Na fotbalové ploše a na kurtu byl travnatý povrch nahrazen povrchem umělým,
chodník předlážděn a namontovány dětské atrakce, lavičky a nové oplocení. Osvětlení hřiště bude realizováno na jaře
2014.
Na konci roku proběhla oprava části chodníků na Záhumní. Tyto práce provedla firma SILAMO Uh Brod a na akci
máme přislíbenu dotaci ze SZIF ve výši 196.738,- Kč, podíl obce činí 97.155 Kč.
V roce 2013 byl dokončen nový územní plán obce a nyní je připraven ke schválení. Zlínský kraj na pořízení územního
plánu poskytl dotaci ve výši 119.000 Kč, obec uhradila ze svého rozpočtu částku 145.000 Kč.
Pro zásahovou jednotku SDH Pašovice jsme v letošním roce obdrželi od Zlínského kraje dotaci 65.000 Kč na výměnu
pneumatik u hasičského vozidla, obec se podílela částkou 28.000 Kč.
V listopadu obdržela obec pro hasiče od Zlínského kraje ještě dvě účelové neinvestiční dotace v celkové výši 84.000 Kč.
Za tyto peníze jsme zakoupili motorovou pilu, elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo, pracovní obuv a pracovní stejnokroj
a také jsme vybavili lékárničku zdravotnickým materiálem.
Na budově MŠ vyměnila firma Montplast vstupní dveře (strana od dvorku) a okna na hospodářské budově.
Je nutné touto cestou zmínit i některé negativní jevy, které se v naší obci objevují. Jsou to krádeže a vandalismus.
V jarních měsících došlo k odcizení a poničení několika stromků vysázených podél nové komunikace k Maršovu
a ke křížku. Před budovou obecního úřadu vandalové opakovaně zničili výsadbu v květináčích, okapy a parapet
ve vchodu do zdravotního střediska. Na hřišti u koupaliště poničili oplocení a podium.
Myslím si, že v zájmu všech občanů je, aby vybudovaná díla a hodnoty sloužily co nejdéle. Neničme proto tato díla!
Situace „černých skládek“ se v naší obci velmi zlepšila a lidé využívají k ukládání odpadů především popelnice
a kontejnery na sběrném dvoře. Za tento pozitivní přístup k životnímu prostředí vyslovuji občanům velký dík.
Závěrem chci poděkovat za veškeré názory, připomínky i kritiky, které členům zastupitelstva předkládáte.
Děkuji také občanům za účast při veřejných jednání ch obecního zastupitelstva.
Přípravu na vánoční svátky prožívá člověk většinou ve stresu a shonu. Obchodníci nás
lákají k co největším nákupům a pomocí všude přítomné reklamy nám nutí zaručeně
to nejlepší a nejlevnější zboží. A pokud nám momentálně nestačí finance, jsou nám
nabízeny splátky či spotřebitelské úvěry.
K lásce, klidu, pohodě, toleranci, morálce … , nás žádná reklama ani obchodník
nevybízí. Nezapomínejme tedy na podstatu vánočních svátků. Odložme aspoň na
chvíli veškeré starosti a za znění koled důstojně prožijme svátky.
Přeji Vám k nastávajícím Vánocům především klid, pohodu, toleranci, lásku a do
nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a mnoho rodinných a osobních úspěchů.
Ing. Petr Lukašík, místostarosta obce
ZPRAVODAJ OBCE PAŠOVICE ☺ Vydává Obecní úřad Pašovice ☺Vyšlo v měsíci prosinci 2013 ☺
Náklad 250 výtisků ☺ Z dodaných podkladů připravily Jana Kůrová a Petra Knapová ☺ www.pasovice.cz

