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Vážení spoluobčané
máme za sebou první čtvrtletí nového roku 2015, a to mi dává příležitost k tomu, abych Vás seznámil s podstatnými
a pro občany naší obce důležitými informacemi. V krátkosti se zmíním o tom, že nové zastupitelstvo obce se od listopadu
minulého roku postupně seznamovalo a do jisté míry učilo orientovat v problematice fungování obce. Je pochopitelné, že
pokud se chceme kvalitně orientovat v problematice obecního řízení, potřebuje informace, zkušenosti a čas. Tím chci jen
naznačit, že jsme svůj start v novém volebním období určitě „nezaspali“, ale naopak i přes velké množství nových úkonů,
které jsou před nás kladeny, Vás prostřednictvím zpravodaje obce chceme informovat o tom, co jsme již stihli pro naši obec
udělat, a co na nás tento rok ještě všechno čeká.
Díky seminářům a školením pro nové starosty a taktéž po diskuzích se zkušenějšími kolegy z obcí ve Zlínském kraji zjišťuji,
že administrativní činnost kladená na pracovníky obecních úřadů v malých obcích je neustále narůstající a zatěžující.
S tím se ale musíme vypořádat a přizpůsobit se, protože jinou možnost ani nemáme. Rád bych Vás, milí spoluobčané, proto
poprosil o trpělivost při řešení problémů týkajících se naší obce. Stejně tak potřebujeme trpělivost a asertivitu při řešení
problematiky spojené s podáváním žádostí o dotační tituly. Téma dotací je často probíráno mezi veřejností a vznikají laické
a zcela mylné názory, které celou složitou problematiku hodně zjednodušují.
Za další důležité téma považuji plánování a rozvoj obce, které je pro nás do budoucnosti velmi důležité a nezbytné. Jako
starosta obce jsem pochopil, že není všechno tak jednoduché, jak jsem si představoval a že vize a plány, které jsou v mé,
nebo vašich hlavách zcela zřetelné a jasné, ještě neznamenají okamžitou realizaci. Plánování je z hlediska budoucích realizací
projektů nezbytné a nutné. Pro práci starosty, místostarosty a celého zastupitelstva je důležité vytvořit PROGRAM ROZVOJE
OBCE. Tento dokument by měl být klíčovým materiálem pro rozvoj naší obce, který na základě poznání situace v obci
a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti
obce . Tímto bych Vás rád požádal o spolupráci a upozornil Vás, že součástí zpravodaje bude Dotazník pro občany Pašovic.
Ten považuji za klíčový a pro tvorbu PROGRAMU ROZVOJE OBCE velmi důležitý a strategický dokument. Prosím proto
o zpětnou vazbu a žádám Vás, abyste se pokusili a pokud možno seriózně odpověděli na otázky, týkající se života v naší obci.
Musím zdůraznit, že dotazník je zcela anonymní a že s jeho výsledky se bude pracovat pouze pro potřeby tvorby programu.
Při tvorbě tohoto strategického dokumentu bych rád poprosil i Vás - občany, kteří sice nejste v užším vedení obce, ale
máte nápady, představy a nebo se chcete realizovat při plánování programu - nebojte se a oslovte nás na obecním úřadě.
Budeme rádi, pokud se do tvorby tohoto strategického dokumentu zapojí co nejvíce občanů starších 18-ti let.
Děkuji za pozornost, kterou budete věnovat čtení tohoto zpravodaje a věřím, že nová forma a obsah bude přínosem pro
všechny občany Pašovic. Chtěl bych, abyste měli v rukou přesné a pravdivé informace a nikoliv jen články o společenských
akcích, které se uskutečnily v naší obci v minulém roce. Věřím, že zpravodaj bude mít opravdu smysl vydávat a že na obsahu
dalších čísel se bude podílet nejenom obec, ale i Vy, samotní občané.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Pojedeme do divadla!
Kulturní komise obce Pašovice připravuje zájezd na představení do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Představení
se jmenuje Peklo v hotelu Westminter a hraje se v pátek 26.6.2015 od 19 hodin. Vstupenky bude možno zakoupit na
obecním úřadě v Pašovicích. Cena jedné vstupenky je 250 Kč. Odvoz autobusem do divadla bude zajištěn. Bližší informace
získáte v kanceláři obecního úřadu.

§§§ Obce budou povinně třídit biologicky rozložitelný
komunální odpad. §§§
Nařízení vlády o plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 ze dne 22. prosince 2014 stanovuje
obcím způsob třídění bioodpadů a kovů. Volba způsobu, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec
nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější, je plně na vedení obcí a měst. Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří
sběr prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru a v případě
bioodpadů i např. bioplynových stanic nebo obecních a komunitních kompostáren. Biologicky rozložitelný odpad bude
muset obec povinně třídit v období od 1. dubna do 31. října. Kov, plasty, papír a sklo bude obec muset třídit celoročně.
Pro naši obec to znamená nutnost pořízení speciálního kontejneru na bioodpad, který bude umístěn ve sběrném dvoře
a tím se naplní požadavky nařízení vlády. Do budoucna zvážíme nutnost pořízení komunitní kompostárny a hlavně si
musíme určit lokalitu, ve které by se komunitní kompostárna mohla nacházet.

Nové polní cesty v katastru obce Pašovice
Informace o nově zbudovaných polních cestách v katastru naší obce se Vám pokusím shrnout do co nejsrozumitelnější
formy. V rámci komplexních pozemkových úprav, které probíhaly v katastrálním území obce Pašovice na Moravě od roku
2006, bylo rozhodnuto o výstavbě polních cest, a to za účelem možnosti přístupu vlastníků na pozemky, které se v okolí
polní cesty nachází. Tyto polní „asfaltové“ cesty kompletně realizoval STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD z PROGRAMU ROZVOJE
VENKOVA. Obec Pašovice s plánováním a realizací neměla co dočinění. Obec Pašovice pouze vydala souhlas k provedení
stavby na pozemcích ve vlastnictví obce. Po kolaudaci “ Hlavní polní cesty P1 a P2“, která proběhla 5. března 2015, bude tato
stavba předána do vlastnictví obci Pašovice, která musí zajistit udržitelnost této stavby po dobu 5 let. V současné době by
měla být prováděna „přeložka sloupu VN“ v místě , kde je zatáčka na této nové polní cestě a taktéž by měl být odstraněn
poškozený betonový sloup, který se nachází v křižovatce pod místní částí „Aleje“.

Upozornujeme na změnu provozu sběrného dvora
Provozní doba sběrného dvora v Pašovicích v období od 1.4.2015 do 23.10.2015:
středa

17.00 - 18.00 hod.

sobota

09.00 - 10.00 hod.

Důležité informace k oslavám výročí obce
Ve dnech 25. -27. září 2015 proběhnou v naší obci oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci a 20 let od vysvěcení kaple
sv. Jana Sarkandra.
V souvislosti s touto událostí obec Pašovice vydá knihu o historii obce. Jejím autorem je pan ing. Jaroslav Gajdůšek, který je
rodákem z Pašovic, a který podobnou knihu napsal již pro obec Prakšice. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že knihu dostanou
obyvatelé každého rodinného domu v Pašovicích zdarma jako památku na tuto událost. Náklady spojené s vydáním knihy
a autorským honorářem uhradí obec ze svého rozpočtu. Občané i firmy budou mít možnost přispět na vydání této
výjimečné publikace jakýmkoliv finančním darem. Jména všech dárců budou v knize uvedena. Prosíme všechny, kteří uvažují
o finančním příspěvku na vydání knihy, aby se přihlásili na obecní úřad v termínu nejpozději do 30. května.
V rámci oslav se počítá s výstavou o historii Pašovic. Žádáme proto Vás, občany, o zapůjčení jakýchkoliv historických
dobových fotografií, nebo předmětů k uspořádání této výstavy.

Zimní údržba komunikací
V zimním období probíhala základní údržba obce formou úklidu sněhu na veřejných komunikacích. V první řadě bych
chtěl poděkovat pracovníkům, kteří se o údržbu obce starají v rámci dohody o provedení práce. Konkrétně panu Vladimíru
Hladišovi a panu Františku Blahovi. Je třeba si uvědomit, že tito pánové sice za mzdu, ale většinou v mrazu a ztížených
podmínkách pracují pro nás občany a prosím Vás o citlivý přístup k jejich odváděné práci. Ne vždy lze totiž vyhovět všem a v
rámci zachování průjezdnosti obcí je třeba občas udělat kompromis a stanovit si priority, která část obce je tou nejdůležitější.
Sebekriticky se podívejme na naše akutní potřeby a v čase, kdy se v obci vyskytne sněhová kalamita Vás prosím o co největší
pochopení týkající se údržby komunikací. Věřte, že uděláme vždy co nejzásadnější opatření, aby byla vesnice v zimním
období sjízdná jak pro automobily, tak pro potřeby ostatních občanů, kteří se pohybují po obecních komunikacích.

Sportovní areál
K dispozici všem občanům je od podzimu roku 2014 nově zrekonstruovaný sportovní areál. Hřiště jsou celoročně volně
přístupná. Prosím Vás však o důsledné dodržování provozního řádu . Vstupujte na sportoviště pouze v předepsané obuvi
a ke sportovištím se chovejte tak, aby nám vydržela bez oprav a zbytečných investic co nejdelší dobu. Na tenisové kurty
se zapisujte do pořadníku, který je umístěn přímo u sportovišť „pod přístřeškem“. Předejde se tím zbytečným dohadům
a konfliktům.

Vandalismus a krádeže
Marně si kladu otázku, jaký důvod má někdo k tomu, aby poškozoval, nebo dokonce ukradl cizí, v tomto případě obecní
majetek? Žijeme v naší vesnici ve společné komunitě, snažíme se o to, abychom zde vytvářeli příjemné prostředí, jak pro
sebe, tak pro budoucí generace. Investovali jsme a nadále hodláme investovat nemalé prostředky ke zkvalitnění života
v naší obci. Je smutné sledovat, jak si někteří naši spoluobčané neváží vynaloženého úsilí, vedoucího ke zvelebování našeho
okolí a svévolně poškozují, nebo dokonce kradou obecní majetek. Nechci moralizovat a kázat o tom, jak se chovat. K tomuto
účelu by měla sloužit funkční rodina, škola a jiné systémy. Ale z pozice „správce obecního majetku“ Vás žádám – chovejme
se k obecnímu majetku tak, jako by byl náš vlastní. Nepoškozujme, neničme a nerozkrádejme si obecní majetek. Obnova
nás pak stojí nemalé peníze, které by se daly využít úplně jinak. Pár případů vandalismu z posledního období si můžete
prohlédnout na přiložených fotkách. Líbí se Vám to? Mně tedy rozhodně ne!

Nové informační vitríny
K celkovému příjemnému a oku lahodícímu vzhledu naší obce by měla přispět i instalace nových informačních vitrín. Ty
jsou již zakoupeny a budou instalovány na místo stávajících před obecním úřadem. Staré vitríny u nákupního střediska se
zruší a nové budou nainstalovány v místech vedle autobusové zastávky. Výhledově počítáme s tímto prostorem ve středu
obce jako s informačním centrem pro naše občany i pro turisty, kteří naší obcí procházejí, nebo projíždějí po cyklostezce.

Těžba a zalesnění obecního lesa
Mytní těžba o velikosti 0,75 ha byla provedena v obecním lese v lokalitě Březí. Staří porostu v této lokalitě bylo průměrně 54
let. Z této části lesa bylo vytěženo 198 plm převážně topolových stromů, které byly z většiny napadeny měkkou hnilobou.
Na zalesnění 0,75 ha bylo použito 6500 ks sazenic dubu zimního a 600 ks sazenic lípy srdčité. Jelikož se jedná o meliorační
a zpevňující dřeviny uhradí Zlínský kraj dotaci v částce 9 kč/stromek .
Oplocení v celkové délce cca 550 m po celou dobu ochrání porost proti zimnímu a letnímu okusu zvěře. Tím, že je chráněn
budou stromky dříve odrosteny vlivům jak buřeně tak zvěře.

Navštivte naši knihovnu
Nelze sice zastavit vývoj technologií a získávání možností koupě knih a jejich četbu přes internet, ale i přesto bych Vás rád
informoval o tom, že v naší knihovně, která je k dispozici v budově obecního úřadu, každoročně doplňujeme knižní fond
a získáváme pro čtenáře zajímavé knižní tituly. Máte jedinečnou možnost zapůjčit si ke čtení krásné knihy, a to téměř
zadarmo. Roční poplatek je zanedbatelných 30 Kč a co hlavně, máte to v místě bydliště a nemusíte nikam jezdit. Využijte
proto návštěvní dny naší knihovny, které jsou každé úterý od 15 do 17 hodin.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu i pro vás
Časopis dTest se již přes dvacet let zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním objektivních informací a nezávislými
testy výrobků, potravin a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit v časopise
dTest nebo na webových stránkách www.dtest.cz.
Od konce roku 2010 provozuje dTest současně spotřebitelskou poradnu poskytující poradenství v oblasti spotřebitelských
práv. Pokud jste neuspěli s reklamací zboží, chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy, přišlo vám podezřelé vyúčtování za
telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte - neváhejte a určitě kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle 299
149 009. V provozu je každý všední den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou pevnou linku a poradenství je poskytováno zdarma.
Rovněž je vám k dispozici zcela bezplatná elektronická poradna na adrese www.dtest.cz/e-poradna. Mimosoudní dořešení
sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na internetové stránce www.vasestiznosti.cz. K úspěšnému prosazení
práv mohou napomoci i vypracované vzorové dopisy.
Mezi další služby, které můžete využít, patří volně zpřístupněná databáze nebezpečných výrobků, srovnávače zejména
finančních služeb a tarifů mobilních operátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata
(předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny).
Zavolejte si na poradenskou linku o samolepku „Nevhazujte reklamu“, obtěžuje-li vás schránka plná reklamních letáků,
nebo o samolepku „Prodejci, nezvoňte“ pro odrazení podomních obchodníků. Nenechte se zaskočit a buďte informovanými
spotřebiteli.

Revitalizace hřbitovního areálu a rekonstrukce
příjezdové komunikace
Zastupitelstvo obce Pašovice schválilo a vyčlenilo finanční prostředky na rekonstrukci příjezdové komunikace ke hřbitovu.
Komunikace je ve špatném stavu a rekonstrukce bude spočívat v pokládce nového asfaltového povrchu, který se napojí na
stávající konec cesty u domu č. p. 25 a bude zakončen u brány při vstupu na hřbitovní areál. K této rekonstrukci se připojuje
i revitalizace břehu potoka u autobusové zastávky. Zde budou vykáceny náletové keře a stromky akátu a olší. V místech
podél chodníku pak budou vysázeny okrasné typy stromů dle návrhu zahradní architektky.
Samostatným projektem, který jsme nechali vypracovat a podali ho jako návrh k žádosti o získání dotace z PROGRAMU
OBNOVY VESNICE Zlínského kraje, je REVITALIZACE AREÁLU HŘBITOVA. V tomto projektu se počítá s komplexní obnovou
veřejné zeleně v areálu hřbitova a jeho přilehlém okolí. Zjednodušeně – budou odstraněny staré a přerostlé dřeviny a keře
(túje , okrasné smrky apod.) a na jejich místě budou vysázeny keře a stromy, které patří do původní vesnické zástavby
(např... Lípa srdčitá, růže, atd…). Součástí celého projektu je i rekonstrukce hlavního chodníku, vedoucího přes hřbitov.
U chodníku počítáme s pokládkou zámkové dlažby a to včetně nových patníků. V areálu hřbitova a jeho přilehlém okolí
budou vytvořeny odpočinkové zóny s lavičkami, odpadkovými koši a stojany na kola. Celková částka na projekt Revitalizace
areálu hřbitova je 599 168,- KČ. Z této celkové částky by se měl v případě schválení projektu podílet Zlínský kraj cca 49,9
%, což je 299 000,- . Obec Pašovice by zaplatila 300 168,- Kč. V případě, že by projekt schválen nebyl, rekonstrukce chodníku
a nejdůležitější zahradnické práce proběhnou i bez dotace. Stavební práce proběhnou v letních měsících tak, aby celek byl
dokončen na začátku září 2015.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TĚMTO DŮLEŽITÝM INFORMACÍM.
SOUČÁSTÍ NOVÉHO ZPRAVODAJE Č. 1/2015 JE DOTAZNÍK PRO OBČANY PAŠOVIC. PROSÍME
O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU POUZE OBČANY STARŠÍ 18-TI LET. PROSÍME VÁS O SERIÓZNÍ VYPLNĚNÍ
TOHOTO DOTAZNÍKU, KTERÝ JE ZCELA ANONYMNÍ.
ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁME Z VAŠICH ODPOVĚDÍ, JSOU JEDNAK VELMI DŮLEŽITÉ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE
OBCE A TAKTÉŽ NÁM VÝSTUPY Z TOHOTO DOTAZNÍKU UMOŽNÍ LÉPE PLÁNOVAT A SMĚŘOVAT VÝVOJ OBCE
K VŠEOBECNÉ SPOKOJENOSTI.

SBĚR VYPLNĚNÝCH DOTAZNÍKŮ PROBĚHNE OD 1. DO 3. ČERVNA 2015.
PROTOŽE JE DOTAZNÍK ANONYMNÍ, URČILI JSME MÍSTA KE SBĚRU DOTAZNÍKŮ:

1. SBĚRNÝ BOX ( OZNAČENÁ KRABICE ) BUDE UMÍSTĚN V NÁKUPNÍM STŘEDISKU COOP JEDNOTA.
2. SBĚRNÝ BOX BUDE UMÍSTĚN VE VESTIBULU OBECNÍHO ÚŘADU.
DOTAZNÍKY PROSÍM VHAZUJTE DO TĚCHTO BOXŮ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VÁŠ ČAS.
ZASTUPITELSTVO OBCE PAŠOVICE.

