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Váţení spoluobčané,
přichází období vánočních svátků. Kaţdoročně se na tento čas připravujeme, a i kdyţ
s určitou mírou napětí, stejně si někde v koutku duše přejeme, ať proţijeme tyto
svátky v klidu, pohodě, bez stresů a zbytečných nervů. Tak, abychom si to uţili a ve
vzpomínkách nám zůstaly jen ty nejkrásnější okamţiky. Přesně tak nějak bych si i já
představoval, aby probíhal ţivot v naší vesnici. Moţná se nechávám unášet atmosférou
vánoc a vzpomínkami na dětství, ale blíţí se vánoční svátky, tak proč si něco nepřát.
Přání jsou přece od toho, aby se plnila.
Vrátím se ale zpět do reality. V první řadě bych chtěl oficiálně touto cestou poděkovat
všem občanům, kteří se letos v říjnu zúčastnili komunálních voleb a dali svými hlasy
šanci novému zastupitelstvu. Vím, ţe nás čeká spousta práce, kterou se v běhu a v tempu
kaţdodenního ţivota musíme naučit, ale jsem přesvědčen, ţe před vámi obstojíme a
nezklameme vaši důvěru.
Máme před sebou rok 2015, který je významným milníkem v historii obce
Pašovice. První písemná zmínka o obci Pašovice totiţ pochází z roku 1365, coţ
bude v příštím roce 650 let. Druhou významnou událostí v příštím roce bude 20
let od vysvěcení kaple sv. Sarkandera. Myslím si, ţe tyto události jsou pro naši
obec velkou příleţitostí, jak se kulturně a důstojně podělit o naši historii. Pro
příští rok proto plánujeme minimum investičních akcí a zaměříme se na
nezbytnou opravu obecních budov, kaple a hřbitova. Nerad bych předbíhal
událostem, ale doufám, ţe se nám všem společnými silami podaří uspořádat
krásný a nezapomenutelný víkend, jaký si Pašovice určitě zaslouţí. Termín
konání oslav naleznete uvnitř zpravodaje. Ještě neţ ukončím tok svých
myšlenek, chci poděkovat předešlým zastupitelům a jmenovitě bývalému
starostovi panu Jaromíru Čápovi za práci, kterou pro naši obec po dobu téměř
25 let vykonal.
Vám, milí spoluobčané, přeji krásné a pohodové vánoce a hezký a vydařený
vstup do roku 2015.
Vlastimil Řezníček,
starosta obce Pašovice
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Poplatky za popelnice v roce 2015
Kaţdoroční přílohou zpravodaje je tiskopis „Poplatek za komunální odpad“ pro rok 2015. Termín pro úhradu poplatku je
do 28. 2. 2015. Od 1. března 2015 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat domovní odpad jenom z popelnic, označených
novou známkou na rok 2015, kterou obdrţíte po zaplacení poplatku v kanceláři obecního úřadu.
Sběrný dvůr v Pašovicích bude aţ do 31. března 2015 otevřen pouze v sobotu v době od 9.00 do 10.00 hodin.
Firma RUMPOLD UHB, s.r.o. oznamuje občanům,
ţe svoz komunálních odpadů v 52. týdnu bude v naší obci proveden ve čtvrtek 25. prosince 2014.

Informace pro majitele psů
Majitelé psů mají povinnost ohlásit do 31. ledna 2015 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“, obdrţí tiskopis v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích.
V roce 2015 činí poplatek za 1 psa staršího 3 měsíců 50 Kč., za kaţdého dalšího 25 Kč. Drţitel psa je
povinen uhradit poplatek bez vyzvání, a to do 15. února 2015.

Kulturní akce
Kulturní komise Pašovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU,
které se uskuteční 21. 12. 2014 v 15:00 hodin za Obecním úřadem v Pašovicích
Přijďte se naladit na sváteční atmosféru zpíváním koled u vánočního stromu.
Nebude chybět folkórní soubor Holomňa ani klub seniorek.
Těšíme se na Vás.
Něco na zahřátí zajištěno.
V neděli 28.12. 2014 v 16:15 hodin se uskuteční

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY
BORŠIČANKA
v kostele Krista Krále v Prakšicích
Přijďte s námi ve středu 31. 12. 2014

OSLAVIT KONEC ROKU
a u vánočního stromu za obecním úřadem společně přivítat nový rok 2015.
Večer od 22 hod. budeme podávat teplý guláš, čaj a svařák.
Těšíme se na vás.

III. OBECNÍ PLES
se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 v kulturním sále v Pašovicích.
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Blahopřejeme občanům,
kteří v letošním roce oslavili významn á ţivotní jubilea
50 let
Stanislava Gajdůšková
Jitka Hrubošová
František Horenský
Radek Doubrava
Marcela Chmelová

70 let
Zdeňka Gaťaříková
Anna Valentová
Stanislav Vlčnovský

60 let

80 let
František Pekař
Ivan Čumíček
Stanislav Nedbal
Stanislav Hasík
Stanislav Jahoda
Ludmila Šimková
Marie Flekačová
Vojtěch Pekař
Jarmila Čechmanová
František Johaník

Josef Rachůnek
Marie Pekařová
Karel Varaďa
Anna Kůrová
Vladislav Horenský
František Kůra
Stanislav Kůra
Zdeňka Dvořáčková

Nejstarší ţenou v obci je paní Filomena Štefaníková, která letos oslavila 92. narozeniny,
Nejstarším muţem je pan Břetislav Mrázek, který se doţil 87 let.

Společenská kronika
Přihlášení k trvalému pobytu
Marie Blahová
Roman Červinka
Miroslav Vráblík
Jitka Úředníčková
Lucie Ondrová
Radek Doubrava
Jiří Knap
Lenka Knapová
Ladislav Knap
Klára Knapová
Dana Marková
Barbora Šimuni
Matyáš Šimuni
František Borovička
Ivana Borovičková
Klára Borovičková
Tomáš Knoflíček

Odhlášení z trvalého pobytu
Linda Míková
Marie Hagenbruch
Sandra Musilová
Pavel Buráň
Martina Grygerová
Lucie Kandrnálová
Lucie Talašová
Monika Slováková
Jaroslava Boďová
Petra Sedláčková
Veronika Čápová
Buráňová Denisa
Jankových Petr

Narození
Sandra Musilová
Marek Sychra
Barbora Čechová
Ivo Gazdík
Jan Maulis
Ema Hůlková
Vojtěch Sukup
Barbora Skočovská
Petr Jankových
Úmrtí
Marie Pekařová, č.p. 88
Aneţka Vlčnovská
Jan Janča
Vojtěch Jurák
Jaroslav Slováček
Marie Pekařová, č.p. 138

V obci Pašovice bylo k 1.1.2014 přihlášeno k trvalému pobytu 716 obyvatel

„My můţeme všechno, ně co jen s vaší pomocí.“
Stáří, nebo-li vyšší věk, přináší i chvíle, které nejsou lehké. Dříve jsme přemýšleli nad tím, co si o nás druzí myslí. Dnes
uţ nás to, co si o nás myslí druzí, vůbec nezajímá.
Naše štěstí totiţ nezávisí na druhých, ale na nás samotných.
Myslím, ţe senioři v Pašovicích to vzali za správný konec. Chtějí proti stárnutí bojovat jako proti nemocem. Proto se jiţ
skoro dva roky scházíme pravidelně kaţdý měsíc v našem spolku (jak někteří říkají v „babinci“).
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Udrţujeme si dobré mezilidské vztahy, dobrou náladu, pohybové aktivity, zábavu i ponaučení.
Začátek roku 2014 byl v duchu novoročního očekávání, vůně pečiva a kávy, klidu a pohody. V únoru jsme se
vrátily o pár let zpět k draní peří. „Zdrané“ jsme pouţily na zhotovení polštáře, který je naším symbolem,
zvaným „Šikovné ručičky“. V březnu jsme připravily pro naše spoluobčany výstavu se stejným názvem.
Mile nás překvapila účast vystavovatelů i návštěvníků. Také jsme zorganizovaly brigádu na vyčištění svahu
pod hřbitovem, který byl z předešlých let „vyzdobený“ odhozenými zbytky svíček, které tady zanechali návštěvníci
hřbitova. V dubnu jsme zavzpomínaly na školní léta. Připomněly nám je fotografie, sešity, výkresy, vysvědčení, kníţky.
V květnu jsme si zazpívaly a pobavily se při setkání u příleţitosti svátku matek. Měsíc červen byl bohatý na společenské
události – první setkání bylo věnováno povídání o cestě po Polsku a Izraeli, které jsme si zpestřily fotografiemi ze
zajímavých míst v těchto zemích. Také jsme napekly perníčky na „Den dětí“ u rybníka a ještě jsme stihly zorganizovat
nedělní „Čaj o páté“ pro všechny seniory v obci.
Jedno červencové odpoledne jsme strávily opékáním u rybníka. V srpnu jsme si připomněly narození naší rodačky –
spisovatelky Františky Pecháčkové. V září jsme si připravily malou kavárnu a v říjnu ochutnávku kyselice od sedmi
kuchařek. V listopadu jsme si povídaly o našem nářečí, pranostikách a hlavně o přípravě druhé výstavy, kterou jsme
naplánovaly na začátek adventu – v podkroví jsme připravily pestrou přehlídku betlémů, doplněnou obrázky i soškami
andělů a dalších předmětů, symbolizujících vánoce.
Také se věnujeme pohybu. Na kaţdý měsíc naplánujeme vycházku do okolí Pašovic a Prakšic, ale stihly jsme navštívit i
Zlámanec, Velký Ořechov, Lhotku, Maršov, Luhačovice.
Naše motto: „Babi, hýbej se! Cvič, tancuj, plavej, choď na procházku – na co ti síly stačí a tělo dovolí. Nepřetěţuj tělo ani
duši, buď taková, ať ti to sluší“.
Na příští rok uţ máme plány. Určitě zase připravíme výstavu, celodenní zájezd, taneční odpoledne, … uţ teď se těšíme na
další setkání a společné záţitky.
Na závěr Vám všem přejeme hezké vánoce, zdraví, pohodu a rodinné štěstí.
Za klub seniorek napsala Jana Kročilová

Myslivecká jednota Pašovice -Maršov
Rok se sešel s rokem a opět jsem byl osloven, abych napsal pár řádků o činnosti MJ Pašovice - Maršov. Z obecného
statistického hlediska se v naší MJ nic podstatného nezměnilo. Jak uţ jsem zmínil v minulém příspěvku, členská základna
zůstává stejná, dlouhodobě se potýkáme s nezájmem o myslivost jako takovou, proto jsem velmi rád, ţe jsme mezi nás
přijali myslivkyni, která tak oţivila naši stárnoucí základnu a doufám, ţe obohatí svou osobností, znalostmi a přístupem
naši MJ, i kdyţ ji v plném zapojení se do činnosti MJ omezí její mateřské povinnosti. Taktéţ doufám, ţe mezi myslivce
vstoupí i náš adept, který se úspěšně popere s nástrahami náročných závěrečných zkoušek a následně se zapojí jako
plnohodnotný myslivec do našeho kolektivu.
Myslivecký rok činnosti naší MJ se pokusím stručně shrnout v následujících řádcích. Obecně lze říci, ţe hlavní ná plní
činnosti je chov a péče o zvěř. Tomuto úseku se věnujeme nejvíce, zaměřujeme se především na zvěř drobnou, kterou se
snaţíme udrţet na co nejvyšší moţné úrovni. Jedná se především o baţanta, zajíce, králíka a také koroptve, které můţeme
také v zastoupení několika jedinců v naší honitbě pozorovat. Pro zvěř všeobecně budujeme krmná zařízení, opravujeme
stávající zařízení a snaţíme se obstarat dostatek krmiva pro zimní dny. Letošní zima byla mírná, coţ se odrazilo i na počtu
zvěře, nárůst je pozorován především u zaječí populace. Nedílnou součástí, která přispívá k nárůstu populace zvěře
drobné, je tlumení zvěře myslivosti škodící. K tomuto účelu slouţí i lapací odchytové zařízení nebo umělé nory
instalované v různých částech honitby. Výsledek našeho hospodaření se pak projeví při honech nebo jenom tak při
pozorování v přírodě.
V průběhu roku se také zaměřujeme na opravy pozorovacích zařízení v honitbě, údrţbu naší chaty, kterou bychom chtěli
v následujících letech modernizovat, pokud se nám podaří zvládnout všechny nástrahy s touto realizací spojených.
Abychom mohli naši různorodou a pestrou činnost MJ zvládnout, snaţíme se kaţdoročně obstarat dostatek finančních
prostředků, kterými je pak moţné naše vzniklé náklady pokrýt. Finanční prostředky se snaţíme obstarat zejména
pořádáním naší největší společenské akce – Zvěřinové hody, které jsou kaţdoročně lákadlem pro občany nejenom naší
obce. Letošní rok byl velmi úspěšný a doufám, ţe i příští rok se nám podaří zorganizovat dobrou zábavu podpořenou
vynikajícím jídlem z dílny našich kuchařů. Díky pořádání této akce a zejména dobré spolupráci s obcí a dalšími subjekty
se nám v posledních letech daří obstarat dostatečný objem finančních prostředků, díky kterým pak můţeme investovat do
rozvoje naší MJ.
V letošním roce jsme se podle Metodiky kontroly zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014 zúčastnili monitoringu
parazitóz spárkaté zvěře, který byl nařízen Státní veterinární správou. Bylo pro mě potěšujícím zjištěním, ţe zvěř spárkatá
u nás ţijící netrpí ţádnou závaţnou chorobou, obecně se dá říci, ţe monitoringem vybraného vzorku uvedené zvěře nebyl
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zjištěn téměř ţádný výskyt parazitů. Toto zjištění svědčí o dobrém přístupu našich myslivců v chovu a péči o zvěř a
dobrým ţivotním prostředím v naší honitbě. Tuto činnost jsme podpořili za spoluúčasti obce i znovu proškolením osoby
způsobilé k vyšetření těl ulovené volně ţijící zvěře – prohlíţitele zvěřiny. V průběhu roku neţijeme jenom prací, ale i
oddychem. Tento však není představován jenom pobytem v přírodě, pozorováním zvěře a případně jejím lovem. Opět
jsme uspořádali pro sebe a naše blízké přátelské posezení na naší myslivecké chatě a i kdyţ nám příliš nepřálo počasí,
myslím si, ţe setkání splnilo svůj účel a všichni ti, co se akce zúčastnili, si tohoto setkání patřičně uţili. Vyvrcholením
práce kaţdého myslivce je období, kdy se tzv. sklízí plody naší práce. Je to období podzimních honů. V době, kdy píši
tyto řádky, ve mně ještě doznívá euforie z našich honů. Nejenom toho „hlavního“, který se konal první listopadovou
sobotu v katastru obce a jeho výsledek byl potěšující, ale zejména z toho druhého, který se uskutečnil třetí listopadovou
sobotu v Maršovské části honitby. Výsledkem našeho snaţení bylo ulovení čtyř kusů zvěře černé, jedné lišky a několika
kusů zvěře drobné.
Pro naši MJ, která ročně uloví jenom několik kusů zvěře černé je tento výsledek velký úspěch.
Bohuţel musím i vzpomenout negativní jevy, které jsou pozorovány nejenom v naší honitbě, ale dle mého názoru jde o
celospolečenský problém. Jde především o zvýšený motorismus a pobyt lidí v přírodě obecně. Uvědomme si, ţe zvěř se
nemůţe nikde schovat a zamknout za sebou vrátka…
Blíţící se konec roku s sebou přináší čas bilancování a přípravu na rok příští. Nejinak je tomu i u nás myslivců. Opět nás
čeká mnoho hodin práce v naší honitbě, ale také mimo ni. Příští rok bude pro nás náročný zejména díky povinnostem,
které se dotýkají spolků, v souvislosti s aplikací nového Občanského zákoníku. Pevně věřím, ţe společnými silami se nám
podaří všechno zvládnout.
Na závěr mi dovolte krátký citát …
Chceš-li být šťastný jeden den – opij se.
Chceš-li být šťastný jeden týden – zabij prase.
Chceš-li být šťastný jeden rok – oţeň se.
Chceš-li být šťastný celý ţivot – vaţ si přírody a staň se myslivcem.
Příroda neslouţí myslivcům – myslivci slouţí přírodě.
Děkuji rodinám našich myslivců za jejich podporu a trpělivost při provozování naší myslivosti.
Přeji vám všem a vašim blízkým pěkné proţití svátků vánočních a vše dobré roce 2015!
„Myslivosti zdar!“
Mgr. Jiří Sukup, předseda MJ

Hospodaření v obecním lese
Váţení občané,
Byl jsem poţádán, abych po roce prostřednictvím zpravodaje přiblíţil činnosti v obecním lese za uplynulé období a
informoval o věcech, které nás čekají v návaznosti na nový lesní hospodářský plán (LHP).
Počátek roku 2014 byl ve znamení schvalovacích procesů nového LHP, který pro obec Pašovice vyhotovila fy Silva
Projekt z Kroměříţe. V průběhu roku došlo k několika jednáním za přítomnosti zpracovatele LHP, úředníků KÚ ve Zlíně
a městského úřadu v Uherském Brodě, pod které spadá odbor státní správy lesů, dále pak starosty a lesního hospodáře.
Výsledkem těchto jednání bylo závěrečné šetření k vyhotovení LHP. Jelikoţ se nikdo z přítomných neodvolal, došlo dne
19. 6. 2014 k jeho schválení.
Nový LHP je vyhotoven na období od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023. Vzhledem k zastoupení porostních skupin vyšších
věkových tříd byla na následující období navrţena těţba o celkové výši 3240 m3. Z toho těţby mýtní 2950 m3 a těţby
výchovné 290 m3.
Tato čísla naznačují, ţe v následujícím desetiletí dojde k úplnému vytěţení cca 5 ha lesa a jejímu opětovnému zalesnění.
Je to z důvodu stáří porostních skupin a jejich době obmýtí (DB 120 let). Jelikoţ jsou porostní skupiny několikahektarové,
začíná se s obnovou z důvodu legislativního omezení a ekologických poţadavků dříve a konec bývá zpravidla o několik
let později neţ je doba obmýtí. Pokud by nedošlo k obnově porostů, dojde vlivem stáří k úbytku kvality stromů, které se
nachází v lese, a to hlavně výskytem hniloby, odumření stromů vlivem tracheomykozy, popř. vlivem jiných biotických či
abiotických činitelů. Jednoduše řečeno - i strom má svou věkovou hranici, kdy je na vrcholu a po této době jiţ není jeho
přírůstek tak velký a rovněţ je náchylnější k napadení různorodými činiteli, které ovlivní jak kvalitu dřev, tak jeho růst.
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V obecním lese je největší podíl těţby mýtní soustředěn do lokality Pašovské Březí, kde je porost o výměře 13,5 ha a stáří
108 let. Zároveň ve stejné lokalitě přijde k vytěţení topolového porostu, u kterého je obmýtí stanoveno na 30 let. Jelikoţ
se jedná o listnaté porosty, budou veškeré těţby soustředěny do zimního období z důvodu vegetačního klidu stromů.
Následně pak bude nabídnuto dříví na pasece k úklidu včetně spálení a přichystání plochy k zalesnění. Jelikoţ úklid
paseky bude sluţba pro obec, bude dříví z úklidu bezplatné.
Tuto zimu provedeme těţbu topolového porostu. Dle mého odhadu zůstane hodně těţebních zbytků a ty se formou hlášení
a následného rozdělení nabídnou občanům někdy v průběhu ledna – února.
Co se týče dalších činností, bude prioritou tyto porosty zalesnit, oplotit a vyţínat. Porost by měl být zajištěn do sedmi let,
coţ znamená, ţe po uplynutí této doby nebude mít vliv na jeho růst buřeň ani škody zvěří.
Na závěr bych měl prosbu k bezohledným řidičům, kteří vyuţívají nové zpevněné cesty pro příjezd k lesu, aby zde
ukončili jízdu a nepokračovali dále do lesa. Ţádám o to nejen jako lesní, ale i jako myslivecký hospodář místního
sdruţení. Jejich bezohledným chováním dochází k rušení klidu zvěře, hlavně v době kladení mláďat. Rovněţ poškozují
lesní porosty a lesní cesty. Porušují tak lesní zákon a vystavují se riziku, ţe v případě usvědčení bude s dotyčným vedeno
správní řízení.
Závěrem děkuji všem, kdo dočetl tento článek, za pozornost a jelikoţ se blíţí konec roku, chci Vám popřát hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce.
Jan Flekač – odborný lesní hospodář

Střípky z naší školičky
Opět se přiblíţil konec roku a nastal čas ohlédnout se zpět. Program naší mateřské školy byl i letos bohatý. V únoru
jsme se s dětmi i jejich rodiči pobavili na tradičním karnevalu, který měla – stejně jako v předešlých letech – bohatou
účast. Děti si i s rodiči zasoutěţily, zatancovaly a také se radovaly z ceny, které vyhrály v tombole.
Jaro jsme přivítali velikonoční dílničkou. Děti si zde s rodiči pletly pomlázky a vyráběly drobné ozdoby k velikonocům.
Součástí byla i prodejní výstava Terapeutické dílny sv. justiny z Uherského Brodu.
V jarním období jsme také vybavili zahradu novými hracími prvky pro nejmenší.
Na výlet jsme se letos vypravili na zámek do Vizovic za pohádkou „Princ Bajaja“. Byla to hraná pohádka s ţivými
zvířátky. Dětem se moc líbila. Mohly si zde vyzkoušet princovu přilbu, meč a další výzbroj. Také si vyzkoušely, jak se
dřív pralo prádlo a dověděly se, co to vlastně je „valcha“. Zkoušely mletí obilí na kamenném kruhu nebo lámání a
česání lnu.
Školní rok jsme ukončili na školní zahradě – tady jsme se rozloučili s pěti předškoláky. Pak následovaly soutěţe, při
kterých se bavily děti i rodiče. Na závěr nechyběl ani táborák a špekáčky.
Prázdniny utekly jako voda a přišel nový školní rok. Školku nyní navštěvuje 22 dětí, opět jsme přijali i děti mladší 3 let.
Provozní doba ve škole byla upravena tak, aby lépe vyhovovala rodičům. Děti mohou ve škole trávit čas od 6.30 do
16.00 hodin.
S dětmi navštěvujeme divadelní představení, v říjnu nás navštívila paní logopedka. Také jsme pozvali na návštěvu paní
s pejskem, která dětem předvedla jeho výcvik a vysvětlila, co je canisterapie.
V listopadu jsme si připravili vystoupení na společenské setkání seniorů a zúčastnili jsme se vítání občánků.
Prosinec se tradičně nese ve znamení příprav na příchod Mikuláše – ten je spojený s rukodělnou dílnou, ve které se
vyřádí děti i jejich rodiče.
Vánoční besídka, stromeček a dárky, na které nám opět finančně přispěli pořadatelé Dětského dne, kterým touto cestou
děkujeme, rozzáří všechny dětské oči a je pro nás vţdy tím nejkrásnějším zahájením vánočních svátků.
Přejeme Vám všem krásné proţití vánočních svátků v klidu a pohodě s těmi, které máte rádi.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

Rybníkářství HOLOMŇA
Spolek rybářů z Pašovic a Prakšic vznikl 26.2.2012. V součastné době má více jak 75 členů, včetně dětí a mládeţe. Dá
se říct, ţe jsme nejpočetnější organizací v naší obci.

Zpravodaj obce Pašovice

strana 7

I/14

Náš spolek hospodaří celkem na šesti vodách. Tři rybníky slouţí k chovným účelům a tři ke sportovnímu
rybolovu pro naše členy.
V součastné době se snaţíme rybu - hlavně kapra - odchovat sami, abychom ušetřili finanční prostředky na
nákup věcí, potřebných k naší činnosti. V letošním roce jsme nakoupili hlavně věci potřebné k výlovu sítě, kesery, kádě, nosítka a podobně. Toto nás stálo bezmála 30 000,- korun. Postupně se kaţdý rok
budeme snaţit dovybavit. Chybí nám hlavně technika na sečení travin. Proto se snaţíme ušetřit peníze na tento nákup,
který je ale velmi finančně náročný. Tady chci poděkovat zastupitelům naší obce za finanční podporu, kterou nám
udělili. Hodně si toho váţíme, a doufáme, ţe naše spolupráce bude pokračovat.
Další naší činností je kulturní vyţití. Pořádáme dětské rybářské závody. Tato akce je velmi zdařilá, a dětí, kteří se této
akce účastní, stále přibývá. Jsme rádi, kdyţ rodiče vedou své děti k rybaření a pobytu v přírodě. Pořádáme taky
Rybářské závody pro dospělé, které jsou pro všechny rybáře svátkem a kde se ukáţe, kdo jak umí ryby chytat. Dále
pořádáme rybářskou zábavu - vţdy poslední týden v listopadu. Nabízíme rybí speciality s taneční zábavou. Věřím, ţe
ten, kdo se této zábavy zúčastnil, byl spokojený.
Stalo se tradicí, ţe při výlovech našich rybníků nabízíme našim spoluobčanům koupě ryby. Doufáme, ţe si na našich
rybách hodně pochutnali, nebo pochutnají při štědrovečerní večeři. Na závěr chci poděkovat členům spolku rybářů za
celoroční práci a starost, kterou odvedli při naší rybářské činnosti. Přeji všem občanům naší obce hezké a klidné
vánoční svátky, ať se Vám daří plnit svá předsevzetí a své sny.
Všem rybářům přeje Petrův zdar
předseda spolku Josef Gajdůšek

Poděkování
Naše škola přispívá potřebným svou nezištnou prací v rámci hnutí Na vlastních nohou Stonoţka uţ 24 let. I kdyţ jsme
zpočátku začínali malováním vánočních přání v hodinách výtvarné výchovy a v krouţcích, dnes je činnost hnutí
mnohem rozmanitější a na kaţdé škole či školském zařízení specifická. Do práce na pomoc potřebným se u nás
zapojuje víc a více lidí, kterým není lhostejné, jak ţijí lidé v nouzi. Děti s pomocí rodičů, učitelů a dalších dobrovolníků
vyrábějí drobné dekorativní předměty, chystají vernisáţe svých výtvarných prací, pořádají prodejní akce a z výtěţku
pak přispívají prostřednictvím hnutí těm, kteří tuto pomoc potřebují.
V závěru tohoto kalendářního roku bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na této společné práci ve prospěch
potřebných.
Děkuji místnímu obecnímu úřadu a také Obecnímu úřadu v Pašovicích za poskytování pravidelného finančního
příspěvku na stonoţková setkání v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a na další akce hnutí.
Chtěla bych také poděkovat místnímu farnímu úřadu za pomoc při organizaci zájezdu na Bohosluţbu pro Stonoţku a
při prodejích u kostela. Dále děkuji všem ministrantům, kteří při slavnostní Bohosluţbě pro Stonoţku v katedrále
důstojně reprezentovali naši školu a obce Prakšice a Pašovice.
Děkuji také
všem dětem, které vyrobily v rámci podzimního projektového dne drobné dekorativní předměty k prodeji a
všem učitelům, kteří je vedli, aby jejich výrobky byly zdařilé.
dětem z výtvarného krouţku, které se úspěšně zúčastnili výtvarné soutěţe ,,Chrám sv. Víta“, vyrábějí krásné
dekorace k prodejům, prodávají své výrobky v adventních prodejích a účastní se dalších stonoţkových akcí
ţákyním Dominice Patlevičové, Alici Mikeskové, Tereze Kučerové a Janě Jurákové za mimořádnou aktivitu ve
prospěch hnutí i v mimoškolních akcích.
ţákům a rodičům, kteří pomohli svým dětem při prodeji na Kateřinském jarmarku a u
kostelů ( rodina Terezy Kučerové, Nely Vlkové, Lucie Fojtáchové a Adama Rajnohy)
mým kolegyním, které obětavě pomáhaly při akcích Stonoţky, a to zejména Janě
Horonyové, Pavlíně Gajdůškové, Marii Vlkové, Lence Jurákové a Monice Mahdalové
paní Ireně Kadlčkové za odborně vedený kurz vánočních dekorací a zhotovení
nádherného obětního daru určeného do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
paní Fojtáchové za vedení kurzu zdobení perníků
paní Vlčnovské a Maráškové z Pašovic za zhotovení dekorativních vazeb k prodeji
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rodině Jenerálové a Hefkové za upečení perníků k adventním prodejům a za sponzorský dar pro hnutí
paní Evě Vlkové a Martině Galasové za zhotovení překrásných dekorativních perníků
paní Marii Koutníkové za obětavou pomoc při prodejních akcích
poděkování zaslouţí také všichni ostatní, kteří se akcí hnutí zúčastnili či se na akcích spolupodíleli
A také děkuji Vám všem, kteří zakoupením drobného dárku vyrobeného našimi dětmi napomáháte dobré věci ve
prospěch potřebných. Váš finanční příspěvek bude prostřednictvím hnutí poskytnut těm, kteří tuto pomoc potřebují.
Jsem ráda, ţe se kaţdoročně najde tolik lidí, kteří mají pochopení pro naši práci a obětavě nám pomáhají.
Přeji Vám krásné proţití Vánoc a radostné vykročení do nového roku.
Jana Kovaříková

KRÁTKÝ PROFIL ČINNOSTI SDH PAŠOVICE ZA ROK 2014
Zase nám uběhl rok jako voda v našem potoce. Ráda bych Vás seznámila s činností SDH v uplynulém roce. Nový rok
jsme započali tradičním Okrskovým plesem konaným v Prakšicích. Jedna z našich tradičních akcí je Masopust konaný
1.března za podpory členů kulturní komise a občanů Pašovic. V květnu nás opět čekal svátek sv.Floriána patrona
hasičů. V tomto měsíci nás jsme měli ještě jeden úkol. Uspořádat Okrskovou soutěţ v poţárním sportu, která se
uskutečnila v Pašovicích u rybníka. Počasí nám nepřálo , ale nálada byla dobrá. V červenci se naši členové zúčastnili
oslav 110.Výročí zaloţení SDH Prakšice s bohatým programem. V tomto roce se nevyhnula práci ani naše zásahová
jednotka při SDH Pašovice. Musela vyjíţdět celkem třikrát na pomoc .
28. 6. 2014 v 19:46 hod. Prakšice – hořící strom, planý poplach
16. 7. 2014 v 15:14 hod. Hradčovice – Lhotka - poţár kombajnu a následné zahoření plochy
o vel. 150x50m
14. 11. 2014 v 14:43 hod. Bílovice – u MŠ hořely túje
V tento adventní čas bych Vám ráda všem popřála Vánoce plné radosti a pohody, dobrou náladu, která hřeje i v mrazu,
štěstí, zdraví a ten nejkrásnější Nový rok, který přinese splnění všech přání.
Jednatelka SDH Marie Marášková

TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
Váţení spoluobčané, fotbaloví fanoušci,
se závěrem roku je čas na bilancování a hodnocení. Nejinak je tomu i v našem TJ Sokol PrakšicePašovice. Jsem především rád, ţe naše malé obce si nadále drţí laťku hodně vysoko v obsazení 3
mládeţnických muţstev v okresních fotbalových soutěţích a krajské soutěţi muţů. Jak jednotlivá
muţstva zvládla podzimní soutěţ a jakou výchozí pozici na jaře budou mít, nechám na zhodnocení
samotných trenérů:
Přípravka
Do fotbalové přípravky nastoupili chlapci a dívky ve věku od 6 ti let do 11 let, v počtu téměř 30.
Patří mezi ně zkušení „matadoři“ Matěj Helísek, který se v podzimní části můţe pyšnit 26 střelenými góly, Sabrina
Slavíčková 9 gólů, Jakub Dlapa 3 góly, Vít Varaďa 2 branky ale i nově v pozici obránce Štěpán Jahoda (vstřelil 4 góly),
který do loňské sezóny hájil naši branku, v té ho vystřídal zkušený Adam Jurák. Do základní sestavy patří nově A.
Lukašík, K. Jenerálová, V.Varaďa, J. Lukašík, Robin Puček. Nesmíme zapomenout také na ostatní mladé fotbalisty a
fotbalistky, kteří v krátkých minutových intervalech střídají. V podzimní části se naši fotbalisti umístili se 13 body na 5
místě ( 4x výhra, 1x remíze, 4x prohra) .
Těší nás obrovský zájem dětí o fotbal, a proto jsme museli udělat změnu v tréninkové části rozdělením do skupin.
Základní sestavu trénuje Jïří Helísek, mladší a méně zkušené děti trénuje Robin Puček, Tomáš Mrázek , Petr Slavíček a
ty nejmenší M.Zemánková. Tréninky jsou 2x týdně, byly zahájeny v polovině srpna a konec podzimní části byl v měsíci
říjnu. Na jarní část soutěţe naváţeme jiţ v lednu zimní přípravou v místní tělocvičně.
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Tradičně jsme se s dětmi a podzimní částí soutěţe rozloučili malým občerstvením a fotbálkem, kdy děti opět zvítězili
nad námi dospělými. Chtěli bychom poděkovat dětem za úţasný přístup k zápasům, tréninkům a rodičům za podporu a
výdrţ.
Ţáci
Na podzim jsme posílili kádr. Na hostování k nám přišli 3 šikovní hráči z Doubrav, Hřivínova Újezdu a z Dobrkovic a
doplnili tím sestavu na uspokojivý počet 14 hráčů. Po podzimní části sezony Okresního přeboru jsme na 6.místě .
Nejlepším naším střelcem je Matěj Řezníček, který vstřelil 9 branek. Zúčastnili jsme se také Okresního poháru ţáků,
kde jsme vypadli aţ se silným Újezdcem ve čtvrtfinále.
Petr Slavíček, Martina Zemánková - trenéři
Dorost
vstupoval do sezony s vědomím, ţe hráčů je málo, a ţe kaţdá neúčast kteréhokoliv hráče bude znát na celkovém
výkonu muţstva, coţ se taky potvrdilo.
Letní přípravu absolvovali všichni hráči, kteří slíbili účast. Během sezony se však počet hráčů sniţoval jak se
zdravotních, tak i jiných důvodů. Toto se projevilo i na výsledcích odehraných zápasů.
Z celkového počtu 9 druţstev jsme skončili na 7. místě. Získali jsme 7 bodů za dvě vítězství, jednu remízu a pět proher.
Skóre: 23 vstřelených gólů, 30 obdrţených gólů.
Hra u minimálně třech prohraných zápasů byla vyrovnaná, bohuţel jsme doplatili na neproměňování gólových šancí.
Chtěl bych poděkovat zdravému jádru hráčů, kteří pravidelně chodili jak na tréninky, tak i na zápasy. Rodičům děkuji
za pomoc při přepravě hráčů na venkovní zápasy.
Věřím, ţe v zimní přípravě a jarní části sezony se nám bude dařit lépe, ţe muţstvo bude ukázněnější v docházce, a ţe se
posuneme minimálně do středu tabulky.
Josef Kadlček – trenér dorostu
Muţi
Muţstvo vstoupilo do soutěţního ročníku 2014/15 s některými změnami. Nejvýraznější pak, ţe domácí zápasy se místo
neděle hrály v sobotu. Tato změna se negativně odrazila na návštěvnosti, a z tohoto důvodu jarní utkání se budou hrát
jiţ zase v neděli.
Samotný kádr muţstva byl doplněn před soutěţí o hostující hráče: Bortela z Nivnice, Bachůrka z Újezdce, Hostýnka
z Hrušovan a v průběhu podzimu Mana z Uherského Brodu. Obzvlášť hráč Bortel se osvědčil a patřil k nejlepším
střelcům muţstva. V mnoha zápasech jsme nastupovali pouze s jedním náhradníkem, a tak o důleţitosti těchto
hostujících hráčů nelze pochybovat. Největší nespokojenost je však s tréninkovou docházkou, ať uţ je to z jakýchkoliv
důvodů. Samotné umístění v tabulce (11. místo) není uspokojivé, ale na druhou stranu zisk 19. bodů není špatný a
odstup od šestého místa je jen pěti bodů. Husarský kousek se nám podařil ve Vlčnově, kdy silně oslabené muţstvo (po
hodovém veselí) porazilo muţstvo jako jediné vedoucí muţstvo tabulky.
Zimní příprava bude probíhat dle našich moţností, a to v našem areálu na umělé trávě.
Přátelské zápasy budou řešeny průběţně.
Vojtěch Gajdůšek – trenér 1. muţstva
Soutěţní zápasy muţů na domácí půdě se budou hrát opět v neděli.
K tomu, aby naše muţstva se ctí mohla reprezentovat Prakšice a Pašovice na poli sportovním svými fotbalovými
výsledky, je potřeba mít kvalitní zázemí. V letošním roce prošel sportovní areál a budova kabin zásadní rekonstrukcí,
kterou zrealizovala a finančně pokryla ze svého rozpočtu a získaných dotací, obec Prakšice. Byla zateplena celá
budova, včetně výměny oken a dveří, rekonstrukce elektřiny, výměna podlahové krytiny a celková výmalba všech
prostor budovy. Současný vzhled a vybavení nám můţe ledakdo závidět.
K chodu muţstev je ovšem zapotřebí nejenom dobré zázemí, ale i finanční podpora. Tu získáváme opět z velké části od
obcí Prakšice a Pašovice, a taktéţ v nemalé míře od sponzorů.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří pomáhají Prakšicko–Pašovskému fotbalu, za jejich volný čas strávený ve prospěch
druhých a jménem TJ Sokol Prakšice – Pašovice popřát všem spoluobčanům pohodové svátky vánoční a do nového
roku 2015 především spoustu pevného zdraví a ţivotního optimismu.
Stanislav Velecký, předseda TJ Sokol Prakšice-Pašovice
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Jednota COOP Pašovice
Jedna ze společenských organizací v obci je Jednota spotřební druţstvo. Máme 170 členů. Bývaly doby, kdy nás bylo
370. Kaţdý člen má kníţku, neplatí ţádné příspěvky, naopak kaţdoročně se mu na ni připisují dividendy. Občan, který
se chce stát členem, zaplatí jen 100 Kč zápisného. Pokud chce člen své členství ukončit, můţe tak učinit, budou mu
vyplaceny podíly převáţně v penězích. Příští rok tomu bude jiţ 40 let, co jsme otevřeli nové nákupní středisko. Věřím,
ţe i v dalších obdobích ke spokojenosti všech budeme do „obchodu“ chodit nakupovat.
Jan Mrázek- členský výbor místní Jednoty v Pašovicích

Nezapomínejme!
Je tomu 110 let, co se dne 1. srpna v naší obci narodila význačná spisovatelka FRANTIŠKA PECHÁČKOVÁ
v č.p. 114 na Horním Podbůdí. Napsala 12 románů a 2 knihy pro děti. Její dílo „Proč mlčí ţiví“ popisuje děj ţivota
v naší obci. Také kníţka „Sedmikrásný čas“ pojednává o svém dětství, které proţila v ulici na Horním Podbůdí.
Spisovatelka měla vţdy úctu ke svému rodnému kraji a často jej navštěvovala. Taktéţ její zásluhou byl obnoven kříţ na
Pašovských Přídancích v roce 1964. Spisovatelka zemřela 19. ledna v roce 1991 a je pochována v Praze.
Vzpomeňme také nedoţitých 90 let našeho rodáka, kněze Antonína Hefku, který byl vysvěcen v roce 1949. Pocházel
téţ z Horního Podbůdí a je pochován ve svém posledním působišti ve Veselí nad Moravou.
Blíţí se konec roku, vzpomeňme a nezapomínejme na ty, kteří zde ţili, kteří svým kladným přístupem zvelebovali naši
obec za kaţdého reţimu. Od roku 1365, kdy údajně vznikla naše obec, prošla útrapami, nemocemi, nájezdy cizích vojsk
a také dvěma hrůzostrašnými světovými válkami. Podejme si ruce při vánočním i novoročním setkání, usmějme se
jeden na druhého, vţdyť ţivot na této planetě je krátký, ale přece jen krásný…
Jan Mrázek

Tajemný to den
Báseň k vánočním svátkům
Tajemný to den
Jan Mrázek
Dnes netrpíme nouzí, je přece štědrý den
lidské srdce se probouzí a vše se mění v krásný sen.
Bílý sníh poletuje, mrznou ledy
matka země se raduje, kdyţ zpíváme vánoční koledy.
Nastal čas rajského klidu a naděje.
Hvězda Davidova se třpytí, radostnou zprávu zvěstuje,
ţe jasné nebe svítí a Pán nás všechny miluje.

Připravujeme ...
OSLAVU 650. LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI PAŠOVICE
A VÝROČÍ 20. LET OD VYSVĚCENÍ KAPLE SV. SARKANDERA V PAŠOVICÍCH.
TERMÍN TĚCHTO OSLAV JE NAPLÁNOVÁN NA VÍKEND OD PÁTKU 25. ZÁŘÍ DO NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 2015.
PŘESNÝ PROGRAM OSLAV BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU ROKU SPECIÁLNÍM LETÁKEM,
KTERÝ DOSTANE DO SCHRÁNKY KAŢDÉ ČÍSLO POPISNÉ.
ZPRAVODAJ OBCE PAŠOVICE ☺ Vydává Obecní úřad Pašovice ☺Vyšlo v prosinci 2014 ☺Náklad 250 výtisků
Připravily Jana Kůrová, Vlastimil Řezníček a Petra Knapová ☺ pasovice@centrum.cz ☺ www.pasovice.cz

