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Slovo starosty...
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v roce 2006 pozdravil a popřál Vám hodně zdraví a úspěchů v osobním životě.

Končí dlouhá zima, která nám všem přinesla velké problémy. Neustálé odklízení sněhu z vozovek a chodníků, posyp,
odklízení sněhu ze střech.
Tato sněhová nadílka se podepsala i na obecní pokladně, protože bylo vyčerpáno mnohem víc finančních prostředků, než
jsme předpokládali.
Sněhová kalamita se projevila i v chování některých spoluobčanů. Byl jsem svědkem mnoha vyhrocených situací. Práce
spojené s odklízením sněhu byly nad síly některých občanů, kteří si svou zlost vylévali na pracovníky, kteří se ze všech sil
snažili zajistit průjezdnost místních komunikací a schůdnost chodníků. Přes všechny tyto skutečnosti si dovolím tvrdit, že
pracovníci, pověření údržbou komunikací, letošní zimu zvládli. Rovněž občané – až na výjimky – chodníky před svými
domy udržovali v pořádku. Vám všem za Váš přístup a ohleduplnost děkuji.

Nyní bych Vás chtěl v krátkosti seznámit s hlavními úkoly, které nás čekají v letošním roce.
V první řadě se jedná o výstavbu rybníka, na kterou je již zpracován projekt a vydáno územní rozhodnutí včetně kladného
stanoviska Agentury ochrany přírody s příslibem 80 % dotací na krytí finančních nákladů. K realizaci by mělo dojít,
pokud se nestane nic nepředvídaného, v srpnu.

Další velkou akcí bude zastřešení a zateplení budovy kulturního domu včetně výměny oken. Je zpracován projekt
a v současné době čekáme na vydání stavebního povolení. Zajištění finančního krytí formou dotací není lehké, protože
splnění všech podmínek je pro tak malou obec, jako jsou Pašovice, nereálné. Probíhá mnoho jednání a stále hledáme cesty
k získání finančního příspěvku z různých fondů. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří.
Další akce jen krátce vyjmenuji: zřízení ekologického sběrného dvora na tříděný odpad, oprava vozovek a chodníků po
zimě, rozšíření vodovodu a kanalizace k nové zástavbě na Záhumní, rekonstrukce veřejného osvětlení ke hřbitovu (podél
potoku), rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově mateřské školy. Na základě demoličního příkazu, vydaného
stavebním úřadem Městského úřadu v Uherském Brodě, musíme odstranit zvonici na návsi z důvodu havarijního stavu
a nevhodného umístění.
V obci budou realizovány další drobné opravy, které jsou prováděny každoročně v rámci údržby a zajištění provozu.
Připravujeme realizaci nového nástupiště a autobusové zastávky na trase od Uherského Brodu tak, aby byla zajištěna
průjezdnost na hlavní silnici a bezpečnost motoristů i chodců.

Jsem optimista a věřím, že se nám podaří dané úkoly do podzimních komunálních voleb splnit.
Jaromír Čáp, starosta obce
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USNESENÍ z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice
1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Pašovice se konalo dne 23. 2. 2006 v zasedací místnosti OÚ v Pašovicích.
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 29. 12. 2005, zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2005, schvaluje
zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2005.
ZO projednalo a schválilo žádosti o finanční příspěvky: finanční dar žákům ZŠ Prakšice (Michaela Boráňová, Pašovice
č. 121, Barbora Horonyová, Pašovice č. 179, Kateřina Hlavínová, Pašovice č. 85) za úspěšné umístění v soutěži „Malých
debrujárů“ ve výši 1.000,-Kč, které budou použity na úhradu části cestovních nákladů na zahraniční zájezd pro
vyhodnocené účastníky; finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje se sídlem
v Uherském Hradišti, Palackého náměstí č. 295; finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Českému klubu nedoslýchavých
HELP se sídlem v Uherském Brodě, Mariánské náměstí č. 2187; finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Svazu neslyšících a
nedoslýchavých v České republice, se sídlem v Uherském Hradišti, Palackého náměstí 293; finanční příspěvek ve výši
500,- Kč Českému svazu včelařů Uherský Brod, se sídlem Družstevní 1561, Uh.Brod; finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč SDH Pašovice na úhradu hudební produkce dne 4.3.2006 (fašankový průvod)
ZO schvaluje žádost ředitelky MŠ Pašovice o úhradu nákladů na opravu dlažby v budově mateřské školy, nákup sněhové
frézy HUSQVARNA od firmy LARGO za cenu 45.000,-- Kč a nákup kamerového systému za cenu 55.000,-- Kč.
ZO schvaluje na rok 2006 tyto investiční akce: výstavba rybníka, rekonstrukce a zateplení kulturního domu, výstavba
vodovodu a kanalizace v ulici Záhumní (prodloužení řádu), rekonstrukce veřejného osvětlení ke hřbitovu (spodní část),
vybudování sběrného dvora
ZO schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2006, zprávu o hospodaření MŠ Pašovice za rok 2005, užívání veřejného internetu
v obci Pašovice zdarma a poplatek za kopírování v knihovně 1,50 Kč za 1 list A4, nákup projektu na rozšíření
vodovodního a kanalizačního řádu v části obce Záhumní včetně projektu plynovodního řádu, elektroinstalace, silnice a
terénních úprav, převod celkového hospodářského výsledu MŠ Pašovice za rok 2005 ve výši 27.022,02 Kč do fondu
rezerv, žádost o snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v roce 2006 pro žadatele Miloslava Šůstka, Pašovice č. 26, o částku 310,-- Kč, poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji dle zákona č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve výši
50,-- Kč/1 občan.
ZO neschvaluje žádost o snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v roce 2006 pro žadatele Pavla Maráška, Pašovice č. 220.
ZO ukládá starostovi a finančnímu výboru zajistit finanční prostředky na realizaci investičních akcí formou dotací a úvěrů
u banky, ZO ukládá starostovi, místostarostovi a předsedovi stavební komise zajistit výběrová řízení na dodavatele
investičních akcí.
ZO ukládá starostovi obce svolat další zasedání zastupitelstva nejpozději do 27.4.2006.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice najdete po každém zasedání zastupitelstva obce na nástěnce před
obecním úřadem v Pašovicích a zápis i usnesení najdete na internetové adrese www.pasovice.cz pod heslem Obecní
úřad/vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pašovice
Starosta obce Pašovice svolává na čtvrtek 27. 4. 2006 veřejné zasedání zastupitelstva obce. Začátek je v 18.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o připravenosti investičních a
neinvestičních akcí na rok 2006:
 projektová příprava
 investice, dotace
4. Zprávy výborů a komisí o činnosti
5. Zpráva o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2006

6. Různé:
 výkup pozemků
 pozemková úprava
 zajištění provozu sportovního areálu
 příprava voleb do PS Parlamentu ČR
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou
zasedání zastupitelstva obce veřejná.
V Pašovicích 11. 4. 2006

Jaromír Čáp v.r., starosta obce
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2006

V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dle zákona č. 247/1995 Sb., - dále jen zákon)
sděluji tyto informace:
1.

S přihlédnutím k počtu voličů v obci Pašovice jsem stanovil minimální počet 6 členů okrskové volební komise
(5 členů + zapisovatelka)

2.

S přihlédnutím k počtu voličů v obci Pašovice jsem stanovil 1 volební okrsek. Volební místnost pro volební okrsek
č. 1 je umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu v Pašovicích.

3.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou:


v pátek 2.června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a



v sobotu 3.června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem.
4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
náhradní hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Od 18.5. do 31.5. může obecní úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
Jaromír Čáp, starosta obce

O nešvarech kolem nás
Jsou to volně pobíhající psi, bez náhubku, kteří ohrožují důchodce, děti a občany v naší obci, také řidiče. Majitelé těchto
miláčků si asi neuvědomují, co takový agresivní pes může způsobit. Pes by měl být na vodítku s náhubkem a chodit
s majitelem.
Také nadměrný štěkot volně pobíhajícího psa po zahradě se neztotožňuje s občanským chováním. Nebo je to v dnešní
době normální?
J.M.

Oznámení o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monitorováním kanalizační sítě kamerovým vozidlem upozorňujeme majitele
nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci, že vypouštění odpadních vod bez uzavřené písemné smlouvv o odvádění
odpadních vod je neoprávněným vypouštěním odpadních vod ve smyslu § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněné vypouštění odpadních vod
do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (MěÚ Oh. Hradiště, MěÚ Oh. Brod) uložena pokuta až do výše l00.000,-- Kč. Z toho důvodu budou od 1. 7.
2006 příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně i Policii ČR, ohlašovány všechny zjištěné případy neoprávněného
vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, provozované Slováckými vodámarni a kanalizacemi, a. s.,
a dále může být za dobu neoprávněného vypouštění odpadních vod zpětně doúčtováno stočné. Do 1. 7. 2006 mohou
majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejnou kanalizaci provozovanou Slováckými vodárnarni a kanalizacemi,
a. s., přihlásit kanalizační přípojku v Úřední dny na provozu kanalizací (tel.: 572 530 146) a uzavřít smlouvu o odvádění
odpadních vod na Útvaru prodeje vody (tel.: 572 530 284) bez jakékoliv sankce nebo zpoplatněni.
Úřední hodiny:

Pondělí 07:00 - 11 :00 12:00 - 14:00

Středa 07:00 -11:00 12:00 -16:00

Informace o provozované kanalizační síti, o smlouvách s odběrateli a o zpoplatnění odvodu odpadních vod je možné
získat v sídle firmy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, lJherské Hradiště, případně na ČOV Uherský
Brod.
V Uh. Hradišti 4. 4. 2006

Ing. Lubomír Trachtulec v. r.

ředitel a. s.
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Cyklistická stezka
V naší obci a jejím okolí se v minulých letech vybudovala cyklistická stezka. K napsání tohoto článku mě vede moje
osobní zkušenost s využíváním stezky v málo bezpečném úseku – ve dvojité zatáčce při výjezdu z Prakšic směrem do
Pašovic. Nejen starší občané, ale především děti, které jezdí do školy na kole, stále používají silnici, přičemž je mnohem
pohodlnější a hlavně bezpečnější jet po cyklostezce.Samozřejmě je nutné být ohleduplný k chodcům, ale je mnohem
jednodušší se vyhnout chodci, než automobilu. Byla jsem nejednou očitým svědkem, jak cyklisté projíždějí tento úsek na
kole v protisměru a ještě ke všemu dva nebo tři vedle sebe, nebo kličkují od krajnice ke krajnici, aniž by si uvědomili, co
všechno se jim může stát. Proto apeluji na všechny rodiče i učitele, aby znovu připomněli dětem v těchto jarních měsících,
jak se jako cyklisté mají na silnici chovat. Využívejme cyklistickou stezku jako bezpečné spojení mezi oběma obcemi.
Irena Bandriová

Místní knihovna v Pašovicích
V letošním roce se rozšířily půjčovní hodiny v místní knihovně následovně:
Úterý

14.30 – 16.00

Středa

15.00 – 17.00

Čtvrtek

14.30 – 16.00

Návštěvníci knihovny mají k dispozici nový počítač s připojením na internet, nové knihy pro děti i dospělé, časopisy
Čtyřlístek, National Geographic a Computer.
Roční poplatek za využívání služeb knihovny je 30,- Kč.

Karneval
Po příjemně prožitých vánočních svátcích
jsme nový rok začali s pořádnou sněhovou
nadílkou a tuhými mrazy. Sáňkování už bylo
dost a my všichni ve školce jsme zatoužili po
zpestření zimních dnů. Po loňském úspěšném
karnevalu jsme se rozhodli tuto akci
zopakovat.
Všechny děti se zapojily do příprav ve školce
– vymýšlely s námi soutěže, připravovaly
pomůcky a pomáhaly s výrobou řetězů a
strašidýlek na výzdobu sálu. Doma se svými
rodiči zase chystaly takovou masku, která by
co nejvíc zaujala.
Celá karnevalová akce vyvrcholila v neděli
19.února. Rej masek začal ve 14.00 hodin
v rytmu diskotékové hudby. Všechny masky
se zapojily do tance a přihlížející měli
možnost si je prohlédnout a pomalu se
rozhodovat, které masce dají svůj hlas.
Tanec se střídal se soutěžemi a bylo vidět, že se dobře baví nejen děti, ale i rodiče, kterým patří náš obdiv za krásné
masky.
V závěru karnevalu bylo vyhlášeno pět masek, které dostaly nejvíce hlasů a byly odměněny plyšovými hračkami. Ani
ostatní však neodešli s prázdnou. Děti si odnášely výhry ze soutěží v podobě sladkostí a různých drobností.
Věřím, že všichni přítomní strávili příjemné odpoledne a my v mateřské škole doufáme, že se nám podařilo založit novou
tradici, ve které budeme pokračovat i v následujících letech.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice
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Vzpomínka na rodáka naší obce,
spisovatele Františka Horenského
20. února uplynulo již 140 let od narození Františka
Horenského, na konci 19. a počátku 20. století známého
spisovatele a fejetonisty v našem kraji. František Horenský se
narodil v Pašovicích v rodině čtvrtláníka Josefa Horenského
čp. 6. Zde prožíval svá klukovská léta školní docházky i léta
dospívání, kdy do Pašovic dojížděl o prádninách jako student
kroměřížského gymnázia.

Po dvouletém studiu na bohoslovecké fakultě v Olomouci
přešel na filozofickou fakultu tehdejší české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Z nedostatku hmotných prostředků
odešel z Prahy a nastoupil jako učitel 15. září 1890 na školu v
Boršicích u Buchlovic. Zde působil až do 30. června 1926, kdy
odešel na zasloužený odpočinek. V Boršicích pak žil v malém
domku i s manželkou Viktorií až do roku 1933, kdy 25. srpna
zemřel. V rodné obci dobře poznal život venkovských kluků
při pasení dobytka i při nočním pasení koní. Zde také
poslouchával a sám také rád zpíval slovácké písničky, at' už to
bylo v sušírnách při sušení ovoce, při „míšání tmek“ při vaření
povidel v kotlech, při práci na poli i doma, či při tanečních
zábavách. Zde také poznal různé zvyky v době jednotlivých
svátků a slyšel také desítky vyprávění o různých strašidlech,
čarodějnicích, vílách i rauščících, se kterými se prý setkávali
hlavně chlapci při nočním pasení koní nebo při nočních cestách přes pole za galánkami. Tato vyprávění se pak s oblibou
tradovala tetičkami při večerním „draní peří“ nebo při společném předení.
Rod Horenských byl znám zpěvností a tak není divu, že mladý František již jako student si začal zapisovat slova
zpívaných písní, o čemž svědčí i obsáhlý sešit s texty asi 300 lidových písní. Na přední straně tohoto sešitu je napsáno:
"Pašovské písně v r. 1880 - 1885 sebrané Františkem Horenským". Všechny lidové písně jsou psány dialektem, např.
píseň č. 22 zní: „Měl sem já ženu zlú, nechtěla poslúchat, dál sem ju cigánom, mosela ím dúchat“ a jsou napsány ještě
nevypsaným rukopisem ve věku 15 - 16 let. Nejvíc písní zapsal Horenský o prázdninách v letech 1884, 1885 a 1886.
Mezi těmito zápisy je na 15 stranách zapsán i celý průběh slovácké svatby a je zde řada vtipných a legračních veršů ve
„zkazech" družbů družičkám a obráceně při tazvané výslužce. Popsal i čepení nevěsty a vození šatů s veselými písněmi
žen na formana a při prodeji šatů i peřin ženichovi. Uvedl také jídla při svatební hostině. Na konci zápisu o průběhu
svatby je pak poznamenáno: "Veselá svatba dva, tři dni trvá. Nelze vypsati rozmanitost, jaké najde mysl každého.
Veselost, radost, zpěv, smích a tanec provází mladé i staré. Kolikrát zatančísi i šedivá hlava. Etnograf, historik i filolog
má tu rozsáhlé pole pro svůj obor. Nejvíce však toto pomáhá lidu, když z namáhavé, tvrdé práce zanechávaje motyky a
pluhu, od počine si v radosti nabývaje nových sil pro své zaměstnání." Při řadě písní je uveden i tanec, který se při ní
tancuje, jako např. tajč, polka, sedmikročka, husárka, včelínský, hopan, židovský. František Horenský připsal také přehled
tehdejších slováckých tanců a to: mikeš, links, trampl, štáción, mazurka a štajérka a některých písní je zase uvedeno, kdo
píseň napsal - např. "stvořil Janek“ nebo kdo píseň zpíval a při jaké příležitosti - např. „zpívala švagrová Anča, zpívala
stará Uličena okopávaja řepu, zpívali pašovští legrúti“ apod. Tento nevšední zájem Horenského o život venkovského
lidu, o jeho píseň i životní strasti a slasti, které s nimi v Pašovicích často sám prožíval, ho přivedly k tomu, aby ve směru
Herbenových Moravských obrázků a Slováckých dětí začal psát Slovácké obrázky ze své rodné obce a jejího okolí. Již
jako student začal uveřejňovat krátké fejetony v různých časopisech, později pak hlavně v tehdejších Slováckých
novinách.
Podstatná část jeho fejetonů byla vydána knižně. V roce 1893 vydalo nakladatelství Šolce a Šimáčka v Telči Horenského
první knihu těchto fejetonů, o jejichž obsahu svědčí jejich názvy. V roce 1899 vydává stejný nakladatel druhou knihu
fejetonů Františka Horenského po názvem Nové obrázky ze Slovácka. I zde je to 14 fejetonů ze života v dědině
Pašovicích a v okolních vesnicích, tematicky podobných.
Obojí Obrázky byly oblíbenou četbou obyvatel našeho kraje v prvních dvou desetiletích 20. století a uložené v batozích
často provázely frontové vojáky z našeho kraje za prvé světové války, aby jim připomínaly domov a ulehčovaly tak jejich
válečné útrapy.
Námět k tomuto článku mi poskytl pan Jan Mrázek, podrobnosti jsem čerpala z materiálů svého dědečka Jakuba Zajíce.

Petra Knapová
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Společenská kronika v roce 2005
Narozené děti v roce 2005
Němečková Lucie
Němečková Michaela
Janát Michal
Popelková Alena
Tobolka Tomáš

Úmrtí 2005
Marášek Štěpán
Lukašík Jiří
Kandrnálová Sára
Koníček Vojtěch

Přihlášení k trvalému pobytu

Blahová Marie
Hradilová Marie
Němeček Miroslav
Večeřa Josef
Janátová Ludmila
Odhlášení z trvalého pobytu

Uvízlová Svatava
Maulisová Lucie
Svitko Matěj
Jurák Josef
Kozelková Marie
Ulčík René
Tobolková Martina
Tobolka Tomáš

Svitková Martina
Svitko Ondřej
Knapová Marie
Horenská Dita
Sukup Jiří

Kovář Martin
Kovářová Marcela
Kovář Ondřej
Kovářová Elena
Ondrová Věra
Uvízl Svatopluk
Uvízl David
Uvízl Svatopluk
Uvízl Tomáš

Marek Horenský
Dita Havelková

Josef Jurák
Lenka Novosadová

Jitka Jahodová
Jiří Sukup

Lucie Mikulčíková
Petr Maulis

Kristýna Kandrnálová
Petr Kolísek

René Ulčík
Adéla Obdržálková

Buráňová Jarmila
Buráňová Pavlína
Buráňová Veronika
Minařík Milan
Minaříková Jitka
Minařík Tomáš

Zajíc Jakub
Müller Miroslav
Gregorová Anežka
Valerián Stanislav

Sňatky v roce 2005

K 1.1.2006 má obec Pašovice 714 obyvatel, 245 přidělených popisných čísel, z toho 203 trvale obydlených domů.
Nejstarší žena: Františka Juráková (85 let)

Nejstarší muž: Ladislav Boráň (83 let)

Blahopřejeme spoluobčanům k jejich životnímu jubileu
Leden
Únor

Březen

Duben

Květen
Červen

50 let

Ferdinand Poláček

Červenec

50 let

Zdenka Chromcová

60 let

Blažena Kuchařová

Srpen

50 let

Vladimír Klinkera

50 let

Ludmila Jahodová
Lubomír Úředníček

80 let

Ludmila Peňázová

50 let

Stanislav Pekař

70 let

Františka Šůstková
Františka Gregůrková

60 let

Marie Fojtáchová
František Sedláček

50 let

Milena Juráková
Jarmila Jahodová
František Šuranský

70 let

Anežka Mrázková

80 let

Božena Beníčková

50 let

Ludmila Valeriánová
Pavla Vlková

80 let

Jan Janča

50 let

Marie Čumíčková

70 let

Josef Gajdůšek

50 let

Josef Kaňa

70 let

Josef Rachůnek

80 let

Aloisie Neprašová

60 let

Josef Běťák
František Vlčnovský

70 let

Marie Marášková

50 let

Ludmila Flekačová

70 let

Jarmila Masaříková

80 let

Jaroslav Hladiš
Marie Sychrová

50 let

Jaromír Ulčík

70 let

Božena Doležálková

60 let

Antonín Marek

Září

Říjen

Listopad
Prosinec
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Tipy na výlet...
S nadcházejícím jarem jde ruku v ruce pěkné počasí lákající na vycházky do přírody a turistiku. Z daného důvodu vám
přináším pár tipů na poznávací výlety do okolí.
Starý Světlov:
nachází se v okrese Zlín, mezi
Ludkovicemi, Podhradím a Luhačovicemi (viz mapka).
Můžeme zde nalézt významné terénní pozůstatky a
nepatrné zbytky zdiva. Jádro hradu tvořil
mnohoúhelník, plášťové hradby silné skoro 2 metry,
které ale, až na úplně nepatrné části zcela zmizely. Jen
o málo lépe dopadla parkánová zeď. Protože stráně
okolo hradu nebyly nijak prudké, zajistil stavitel
stavbu mohutným okružním příkopem a z vykopané
zeminy navršil val. Sotva zřetelné pozůstatky paláce
(snad 4 pokojového) odkryl částečně archeologický
výzkum. Vstup do parkánu střežila dovnitř otevřená věž
a cesta procházela mezi hlavní a parkánovou zdí až
k druhé bráně na východní straně. V písemných
zprávách se hrad objevuje r. 1360 v držení pánů ze
Šternberka, ale na konci husitských válek se ho zmocnil uherský válečník Pankrác ze Svatého Mikuláše. Aby zarazili jeho
loupeživé řádění, stavové v roce 1449 hrad raději vykoupili. K jeho zboření však nedošlo, přežil i česko-uherské války.
Teprve po výstavbě Nového Světlova nad Bojkovicemi byl ponechán svému osudu a roku 1517 se již uvádí jako pustý.
Engelsberk
(též Sehradice, Tetov):
Nachází se také v okrese
Zlín,
na
hřebenech
Vizovických vrchů nad
Horní Lhotou (viz mapa).
První zmínkou o hradě je
jeho uvedení ve falzu
zakládací
listiny
vizovického
kláštera
z roku 1261. Hrad vystavěl
některý
z biskupských
leníků a jako centrum léna
se uvádí již v roce 1297.
Od roku 1397 drží
Engelsberk
páni
z Cimburka, ale po roce
1440 se ho zmocnil, jako
předchozího hradu, krutý válečník Pankrác ze Svatého Mikuláše, jehož posádky prováděly na moravskoslovenském pomezí
loupežnou činnost. Proto ho též stavové roku 1449 z Pankrácových rukou vykoupili a prodali ho Burianovi z Vlčnova.
V roce 1518 je již hrad pustý, předpokládá se, že zanikl v době česko-uherských válek. Přístup k hradu vedl z plochého
hřbetu, na němž je dokonce mělké jezírko a který byl přeťat neobvyklým počtem pěti příčných valů a příkopů. Podmínečně
se jejich vznik spojuje s bouřlivými událostmi první poloviny 15. století. V nároží jádra hradu nad vstupem do parkánu se
nachází mohutný suťový kužel po věži neznámého, snad okrouhlého tvaru. Na nejzazším konci stál palác.
Březolupy: Čtyřkřídlý, architektonicky nevýrazný zámek poměrně jednoduchého vývoje se nachází v nevelkém parku
uprostřed obce Březolupy v okrese Uherské Hradiště. Jeho předchůdcem byla zřejmě renesanční tvrz neznámé podoby,
kterou vystavěl asi Volf Lorant z Inky na konci 16. století. Roku 1650 zakoupil Březolupy František Horecký z Horky,
který ihned zahájil stavbu patrového raně barokního zámku. Dobovým, v podstatě ještě renesančním představám odpovídá
uzavřená dispozice s nádvorními chodbami vstupního a protilehlého křídla a okrouhlými věžemi v severním a východním
nároží. Také na dvou portálech s erbovními deskami (jeden datován 1659) se ještě prolínají prvnky manýrismu a baroka.
Provedení koresponduje s úpravami, které té v době František Horecký realizoval na hradě Cimburku. Výsledkem
pozdějších úprav je štukatura některých maleb. Na konci 19. století bylo zadní křídlo zvednuto o jedno patro.

Také bych vám velmi doporučila návštěvu Nového Světlova u Bojkovic, Vizovického zámku, zříceniny hradu v Komni,
Malenovického hradu a jiných. Ale o tom snad příště…
Denisa Řezníčková
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Příchozí Jaro
Touha probouzející svit slunečního
paprsku se nespokojí s rosou něhy.
Jen málo strpení, sbírám sílu ve
spících leknínech mé duše,
pod baldachýnem zlatých pavučin,
tam, kde se tvoří skulinka světla.
Zasněn, zabloudil jsem v břečce
tajícího sněhu, u tmavého lesa.
Zůstal jsem sám.
Vnímám ticho lesních porostů
odhodlaných vzkřísit duši jara,
překonat bolest poblouzněných milenců,
naplnit břehy potoků,
urychlit zázrak proměny, zrození květů.
Šípy paprsků se rozlétají do spící hmoty
a teplý vánek ulehne do náručí iluzí očekávaného Jara.
J.M.

Vepřová jehla s jablky
Suroviny:
50 dkg vepřového masa bez kostí, 3 jablka, 3 citrony, 1 dl smetany, olej, 3 lžíce francouzské hořčice, 4 lžíce
kremžské hořčice, šťáva z 1 pomeranče.
Postup:
Maso nakrájíme na plátky, jablka na stejné díly a citron na plátky. Střídavě napichujeme na jehlu. Ze zbylých surovin
si připravíme marinádu, kterou potíráme maso během grilování. Zbytkem marinády přelijeme špízy před podáváním.

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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