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Slovo starosty...
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v posledním letošním čísle našeho zpravodaje.
Ve dnech 20.a21.října 2006 proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva obce. Chtěl
bych všem občanům poděkovat za účast ve volbách a zároveň Vás ujistit, že nově zvolené zastupitelstvo obce bude
svědomitě pracovat pro Vás a pro zvelebení naší obce. Chci Vám za sebe i za všechny zastupitele poděkovat za Vámi
udělenou důvěru. Mé poděkování však patří i odstupujícím zastupitelům za jejich svědomitou a ne vždy lehkou práci.
Novým chci popřát mnoho úspěchů a hlavně dobrou týmovou práci.
Jistě každý občan sleduje výstavbu, která probíhá v naší obci. V první řadě je to rekonstrukce kulturního domu, který se
nacházel ve velmi špatném technickém stavu. Statické hodnoty objektu byly značně poddimenzované, do budovy zatékalo
jak střechou, tak balkónem, okna a zdivo byla zdrojem velkých energetických ztrát. Rekonstrukce spočívá v zajištění
statiky stavby, nadkrytí celého objektu sedlovou střechou, zateplení zdiva, výměna oken a dveří, rozšíření kapacity sálu,
vybudování bezbariérových přístupů a sociálního zařízení pro tělesně postižené jak v prostorách pohostinství, tak i sálu.
V nově vzniklém prostoru střechy vzniknou prostory pro zájmovou činnost občanů, klubovou činnost. Bude vybaven
odpovídajícím zařízením, což je kuchyňka a sociální zařízení. Stavbu provádí firma STAMOS Uh.Hradiště. Celkové
náklady na rekonstrukci činí 6,4 mil. Kč.
Druhou velkou stavební akcí je výstavba rybníka. Na základě doporučení protipovodňové komise ČR byl tento projekt
schválen Regionálním poradním sborem „Programu revitalizace říčních systémů pro Zlínský kraj“ a byla nám přidělena
dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 3,6 mil. Korun, což je 80% celkové hodnoty díla.
Obě výše jmenované stavby budou dokončeny v roce 2007.
Nyní Vás stručně seznámím s tím, co nás čeká v příštím roce.
Jsou to tyto akce: dokončení dvou výše jmenovaných staveb, výstavba parkoviště za kulturním domem, výstavba
sběrného dvora na tříděný domovní odpad, prodloužení vodovodních, kanalizačních a silničních sítí v okrajových částech
obce, opravy stávajících povrchů vozovek a chodníků, budou zahájeny přípravné práce na úpravě autobusové zastávky
(umístění mimo vozovku a tím zvýšení bezpečnosti provozu).
Mimo tyto akce budou provedeny i jiné, drobnější. Samozřejmě rozpočet obce na rok 2007 pamatuje i na podporu
v oblasti školství, kultury a sportu.
Vážení občané, z tohoto stručného přehledu vidíte, že úkoly, které jsme si dali na rok 2007, nejsou lehké. Pokud se nám
bude dařit získávat dotace, je v našich silách tyto úkoly realizovat.
Blíží se konec roku 2006 a nejkrásnější svátky roku – vánoce. Dovolte mi, abych Vám všem popřál šťastné a veselé
prožití vánočních svátků a v novém roce 2007 hodně zdraví a úspěchů.
Jaromír Čáp, starosta obce
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POZVÁNKA na 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice
Starosta obce Pašovice svolává na čtvrtek 28.12.2006 veřejné zasedání zastupitelstva obce. Začátek je v 19.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Pašovicích.
Program: doplnit

Výsledky 2.kola hlasování do Senátu Parlamentu ČR
2.kola hlasování do Senátu Parlamentu ČR se konalo ve dnech 27.-28.10.2006.
V obci Pašovice se voleb do Senátu PČR zúčastnilo 31 osob z celkového počtu 571 voličů, což je 5,42%.
Bylo odevzdáno 31 platných hlasů.
Číslo kandidáta
4.
5.

Jméno a příjmení
Jiří Stodůlka
Jana Juřenčáková

Počet hlasů
16
15

Poděkování
Organizátoři krojových hodů děkují starostovi a členům zastupitelstva obce Pašovice za podporu a vstřícnost při
organizaci a přípravě hodů.

Mikulášská dílna
V pondělí 4.prosince se celá mateřská škola těšila a připravovala na příchod Mikuláše a jeho družiny. Odpoledne za dětmi
přišli rodiče a společně vyráběli mikulášskou botu, zdobili svíčky ubrouskovou technikou, pekli perníčky, vyráběli
Mikuláše z přírodnin a malovali ozdoby ze slaného pečiva.
Odměnou pro všechny byl příchod Mikuláše. Pro každého měl připravený dáreček a děti pro něj zase pěknou písničku.
Máme radost, že tato forma čekání na Mikuláše se stala v naší školce tradicí a doufám, že po opravě místního kulturního
sálu budeme příštího Mikuláše čekat opět tam.
Přejeme všem klidné a krásné svátky vánoční.
Kolektiv pracovnic Mateřské školy PašoviceRenata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

Poplatky za popelnice v roce 2007
Přílohou tohoto zpravodaje je tiskopis „Přihláška k registraci“ pro rok 2007. Vyplněný tiskopis odevzdejte na Obecní úřad
v Pašovicích do 31.1.2007. Termín pro úhradu poplatku je stejně jako v minulých letech do konce měsíce února. Od
1.3.2007 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat domovní odpad pouze z popelnic, označených novou známkou pro rok
2007 – tuto obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři OÚ Pašovice.
V roce 2007 činí poplatek za 1 osobu 310,-- Kč.
Upozorňujeme, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí každý občan v místě svého trvalého pobytu.
Od poplatku jsou osvobozeni pouze občané, kteří se prokazatelně celoročně zdržují mimo území státu.
Snížení nebo zrušení poplatkové povinnosti je možno provést pouze na základě písemné žádosti občana, která bude
projednána a schválena zastupitelstvem obce.
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Pro majitele psů
Upozorňujeme majitele psů na jejich povinnost ohlásit do 31.ledna 2007 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 OÚ Pašovice.
V roce 2007 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 2007.

Změna pracovní doby na OÚ od 1. 1. 2007
Obecní úřad Pašovice upozorňuje občany na změnu pracovní doby od 1.ledna 2007:
Pondělí
7.00-17.00
Úterý
7.00-14.30
Středa
7.00-17.00
Čtvrtek
7.00-15.00
Pátek
7.00-14.00

Tradiční oslava příchodu nového roku
Stalo se již tradicí, že příchod nového roku slavíme v naší obci společně.
Přijďte i Vy na Silvestra ve 22.00 hod. za budovu obecního úřadu. Občerstvení bude zajištěno, přineste si rachejtle a
dobrou náladu.

Hubertova jízda
Letos poprvé se v Pašovicích konalo setkání milovníků koní z „Kenyho ranče“ a blízkého okolí. Tato akce proběhla
v sobotu 18.listopadu v duchu přátelské projížďky po zdejší krajině. Nemohl chybět ani dostih, který vyhrál Tomáš Matúš
z Prakšic. V sedle jelo 12 jezdců a dva vozy byly plně naloženy dětmi a také dospělými, kteří měli možnost si prohlédnout
podzimní krajinu z vozu. U ohrad mezi Pašovicemi a Prakšicemi proběhla ukázka westernového ježdění, kde si mohli
diváci vyzkoušet, jaký je krásný pohled na svět z koňského hřbetu. Příjemný den jsme ukončili posezením a tancem
s místní country kapelou. Když jsem se tak rozhlížel kolem, měl jsem dojem, že se všichni náramně baví, o což nám
v podstatě šlo.
Na další podobnou akci se za všechny koňáky těší HUGO.

Společenská kronika
k 30.listopadu 2006
Přihlášení k trvalému
pobytu
Leoš Bujáček
Vlasta Slezáková
Zdeňka Gaťaříková

Úmrtí
Odhlášení z trvalého pobytu
Vít Moravčík
Kristýna Kolísková
Vojtěch Johaník
Karel Kozelek
Ondřej Svitko
Martina Svitková
Pavla Gregůrková
Zuzana Gregůrková
František Josefík
Jitka Josefíková

Narození
David Horenský
Daniela Fojtáchová
Aleš Karlík
Nela Řezníčková
Sára Rachůnková

Marie Rachůnková
Milan Pavlík
Ladislav Boráň
František Sedláček
Stanislav Jahoda
František Valerián
Stanislav Vlčnovský

Nádivkové (návykové) knedlíky svepřovými plátky na smetaně
Knedlíky: 8 starších rohlíků, 200 g anglické slaniny, 4 dl mléky, 2 vejce, 2 hrsti nasekané zelené petrželky a mladého
pórku, hrubá mouka na zahuštění, mletý pepř, sůl
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Rohlíky nakrájíme na kostičky, přelijeme mlékem a necháme nasáknout. Pak pečivo vymačkáme, přidáme vejce,
petrželku, pórek, nadrobno nakrájenou slaninu, osolíme a opepříme. Nakonec vše zahustíme moukou a vypracujeme
vláčné těsto, které necháme odpočinout. V hrnci přivedeme k varu osolenou vodu, vložíme do ní kulaté knedlíky z těsta a
vaříme asi 10-15 minut podle velikosti. Hotové knedlíky vyjmeme, propícháme vidličkou a podáváme k masu.
Vepřové plátky: 4 plátky vepřového masa, 1 cibule, 1,5 dl smetany, 2 lžíce hladké mouky,
na podlití, olej, mletá paprika, mletý pepř, sůl

1 lžíce hrubé mouky, vývar

Maso naklepeme, osolíme, opepříme, obalíme v hladké mouce a prudce opečeme v pánvi na oleji. Olej vyměníme,
osmahneme na něm nakrájenou cibuli, zaprášíme ji mletou paprikou, přilijeme trochu vývaru a přivedeme k varu. Pak
vložíme vepřové plátky a dusíme pod poklicí doměkka. Hotové plátky vyjmeme, sťávu zahustíme smetanou promíchanou
s hrubou moukou a krátce povaříme.
Recept od paní Jarmily Čechmanové

Poznámka vydavatele

www.pasovice.cz

Vážení občané a čtenáři,
máte-li i Vy zájem přispět k vydávání Zpravodaje článkem, svými postřehy či máte zájem o inzerci, kontaktujte
vydavatele - Obecní úřad Pašovice (starosta@pasovice.cz ).
Internetové stránky Pašovic najdete na adrese www.pasovice.cz. I tady uvítáme Vaše náměty či připomínky a rádi Vám
zde také umístíme reklamu. V případě zájmu neváhejte a pošlete e-mail na adresu pasovice@centrum.cz nebo kontaktujte
Obecní úřad Pašovice.
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