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Sváteční slovo starosty
Dlouho jsem přemýšlel nad obsahem úvodního článku do našeho Zpravodaje. Lámal jsem si po večerech hlavu nad tím,
jakým způsobem pojmu úvodní slovo a co moudrého a smysluplného napíšu na závěr mého prvního roku ve funkci starosty
obce. Napsal jsem spoustu vět, škrtal a následně házel popsané bloky papíru do koše.
Když už mi docházela fantazie a přiznám se, taktéž trochu i trpělivost, všiml jsem si, jak si můj starší syn Tadeáš prohlíží
knížku o historii Pašovic. Udělalo mi to velkou radost a v ten okamžik mi došlo, že to co právě sleduji, je úžasné, krásné a
smysluplné. Potěšilo mne, že se můj dvanáctiletý syn s typicky dětskou zvědavostí touží dozvědět něco o historii, tradicích a
lidských hodnotách v místě kde žije a z místa, odkud pochází i generace jeho předků. Zjišťuji fakt, že být u toho a předávat
tyto informace našim dětem ve mně vzbuzuje stejný pocit „dobrodružství“, který asi nad výše zmiňovanou knížkou zažívá
můj syn. Můžeme být přece hrdí na to, že se po staletí v naší obci zachovávají tradice, které naši předkové ctili a jejichž odkaz
nám tady dodnes zůstává. V tom, že k nám naše historie nesmazatelně patří a že jsme na ni právem hrdi, jsem se přesvědčil
i při oslavách výročí naší obce, které jsme uspořádali poslední víkend v září tohoto roku. Stovky návštěvníků výstavy o
historii naší obce a desítky osobních rozhovorů s rodáky, pamětníky i hosty z různých konců naší vlasti mě utvrdilo v mém
osobním přesvědčení a hrdosti na to, že i já mohu a chci být přímým nositelem našich tradic a mohu je přenášet na další
generace. Možná je to štěstí, nebo možná dar od boha, ale jsem rád, že mám možnost žít se svojí manželkou, syny a celou
rodinou ve společnosti, která dobrovolně a s úctou udržuje nádherné křesťanské tradice a zvyky, které nám zanechali naši
předkové. Jsem rád, že vánoční svátky v našich domovech vyvolávají příjemnou atmosféru a nádech tajemna, které hlavně
na štědrý den v podvečer vždy vyvrcholí slavnostní večeří a krásně nazdobeným vánočním stromečkem, pod kterým si vždy
každý z nás něco najde.
A právě tady někde ta romantika končí a nastává tvrdá realita všedního života. Upřímně si řekněme, že ve spoustě našich
rodin dnes vánoce nejsou o klidu, porozumění a pohodě. Je to spíš doba napětí, nervozity a stresu. Doba falešných iluzí
a taky tlak médií a nadnárodních korporací na nás a na to, jak mají vánoce vypadat a co bychom měli pod stromečkem
všechno najít. Tím, co pak většinu lidí trápí, je v neposlední řadě plnění nepotřebných přání. Snažme se od tohoto tlaku
odpoutat a zkusme se pomalu navracet k samé podstatě vánoc.
Vánoce vždy patřily k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a historicky jsou doloženy písemné záznamy, které pocházejí
již ze 4. století, kdy oslavy vánoc slavili křesťané z Říma. To je hodně dlouhá doba. Chtěl bych, aby se ještě dlouhé staletí
křesťanské vánoce v naší vlasti slavily. Tím narážím na dnešní situaci, která panuje v Evropě a na téma uprchlické krize. Víc
se o tomto problému nechci a nebudu vyjadřovat. Chci mít u nás doma hezké vánoce a chci, abyste je měli i vy.
Přeji všem občanům Pašovic krásné, požehnané vánoce a příjemný a klidný nový rok 2016 plný zdraví, štěstí a životního
optimismu.
S úctou Vlastimil Řezníček, starosta obce

Ohlédnutí za rokem 2015
Téměř každý z nás na konci kalendářního roku bilancuje, hodnotí a ohlíží se zpět. Ve funkci starosty mám za sebou první
rok a rád bych si spolu s Vámi prošel většinu důležitých akcí, rozhodnutí a realizací, které jsme v průběhu roku 2015 se
zastupitelstvem obce uskutečnili.
V prvním čtvrtletí roku 2015 jsme vypracovali projekty, které jsme se rozhodli v tomto roce zrealizovat. Mezi priority
související s plánováním oslav výročí 650 let od první písemné zmínky o naší obci tak patřilo vypracování a podání žádosti
na akci „Revitalizace zeleně a cesty na hřbitově v Pašovicích“. Na tuto akci navazovala oprava místní komunikace vedoucí
ze středu obce lipovou alejí směrem ke hřbitovu. Na opravu této komunikace se však dotace nevztahovaly a obec opravu
platila ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu vozidla Škoda Roomster, taktéž bylo rozhodnuto o vydání

knihy Pašovice - O dějinách obce z kronik, archivů, muzeí a z vyprávění občanů, jejímž autorem je pan Jaroslav Gajdůšek.
Tuto knihu dnes máte doma. Naplánovaly se a proběhly drobné opravy a nový nátěr kaple Sv. Jana Sarkandra a taktéž
oprava a nátěr márnice na místním hřbitově. Obec převzala do užívání nové “Hlavní polní cesty P1 A P2“ v k.ú. Pašovice
na Moravě. Z Úřadu práce v Uherském Hradišti se nám podařilo získat dotaci na mzdy pro čtveřici místních žen, které
u nás vykonávaly do října veřejně prospěšné práce. V květnu vyšlo 1. číslo Zpravodaje obce Pašovice, který dostal zcela
novou podobu. Taktéž byla v květnu provedena pravidelná kontrola hospodaření obce Pašovice za rok 2014 . Provedly ji
pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu ve Zlíně. Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky v hospodaření
obce. V červnu bylo opraveno a zprovozněno koupaliště a připraven sportovní areál na letní sezónu.
K 31.7.2015 byla dokončena akce „Revitalizace zeleně a cesty na hřbitově v Pašovicích“. Celkově bylo zrevitalizováno 459,5
m2 plochy. Z toho 307 m2 zpevněné plochy a 152,5 m2 zelené plochy. U zpevněné plochy šlo především o rekonstrukci
chodníku, u zelené plochy o výsadbu nových původních rostlin, keřů a stromů. Součástí projektu je i instalace nového
mobiliáře.Tento projekt byl spolufinancován Zlínským krajem - POV („projekt obnovy venkova“ ) ze 49,82%, částkou
298000,-. Podíl obce Pašovice činí 50,18%, což je 300167,85,-. Ze Zlínského kraje se nám podařilo taktéž získat dotace pro
náš myslivecký spolek na instalaci „pachových ohradníků“ v úseku cesty zvané „Hrabina“, které mají v konečném důsledku
zabránit střetu se zvěří. Pro SDH Pašovice jsme obdrželi od Zlínského kraje příspěvek na činnost zásahové jednotky SDH
Pašovice ve výši 5 000,-. Zlínský kraj taktéž v roce 2015 přispěl Obci Pašovice částkou 49.700 Kč na hospodaření v obecním
lese. Příspěvek byl použit na umělou obnovu lesa o rozloze 0,75 ha. Proběhla výměna vývěsek a instalace informačních
tabulí na návsi. U autobusové zastávky byl v rámci možností odstraněn nálet akátových dřevin a proběhla zde výsadba
nových stromů. Probíhala údržba veřejné zeleně a s ní související odstraňování přerostlých křovin a stromů v obci. V září
proběhla třídenní oslava 650 let od první písemné zmínky o obci Pašovice. Přípravy a organizace probíhaly od ledna 2015.
Do kaple sv. Jana Sarkandra byly zakoupeny nové mikrofony. V kapli byla taktéž provedena oprava poškozeného stropu.
V říjnu proběhlo dokončení stavby protipovodňového opatření tzv. PRŮLEHU, který na našem katastru realizoval Státní
pozemkový úřad. Dílo po kolaudaci a převzetí bude předáno do užívání obci. Upozorňuji prosím, že obec nebyla investorem
této akce. V říjnu jsme dokončili projekt „ Dovybavení sběrného dvoru Pašovice“. Tento projekt byl vypracován a žádost o
dotaci podána. Výsledek úspěšnosti bohužel v současné době není znám, ale byli jsme první, kdo na tuto výzvu reagoval a
žádost s vypracovaným projektem podal. V projektu je zahrnuto pořízení 4 nových kontejnerů, přístřešek na zpětný odběr
elektrozařízení a štěpkovač určený k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry, nebo nepotřebného odpadního dřeva. Způsobilé
výdaje by měly být 837 320,- a z toho podíl obce bude 15% , což činí 125 598,-. Výčet drobnějších prací a akcí by ještě
mohl pokračovat, ale za důležité rozhodnutí považuji i rozpracování nového Programu obnovy vesnice a s tím související
zadání projektové dokumentace na “Zasíťování pozemků obce v místní části Záhumní“, kde počítáme v blízké budoucnosti
v návaznosti na schválený územní plán s výstavbou rodinných domů. Taktéž jsme nechali zpracovat cenovou nabídku
na projekt, který se týká opravy místní komunikace v části Podbúdí a ve fázi rozpracování je i projekt na vybudování
veřejného osvětlení v nově vzniklé ulici na okraji obce Pašovice směrem od Prakšic. Na posledním zasedání 16.prosince
zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok 2016. Celý rok fungovaly starostou zřízené komise, na které se můžete
v případě problémů v dané oblasti obrátit. Informace o složení komisí najdete na internetových stránkách obce www.
pasovice.cz.
O plánech a strategii na rok 2016 Vás na jiném místě tohoto zpravodaje bude informovat místostarosta obce pan Radim
Karlík. Já Vám ještě jednou přeji hezké vánoce, rodinnou pohodu a šťastný nový rok 2016.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Nabídka pracovního místa
Obec Pašovice přijme muže do trvalého pracovního poměru na pozici - Technický pracovník obce.
Požadavky: řidičský průkaz skupin B,C,T. Manuální zručnosti, samostatnost, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost,
pečlivost a zodpovědnost.
Náplní práce bude údržba a drobné opravy obecního majetku, péče o veřejnou zeleň a obecní majetek. Práce spojené s
provozem a údržbou obecní techniky.
Bližší informace o náplni práce a informace o platovém zařazení získáte u starosty obce.

Vážení spoluobčané,
jelikož se mílovými kroky blíží rok 2016, rád bych Vás seznámil s investičními a neinvestičními akcemi, které jsou v naší obci
plánovány na příští rok:
•

zpracování projektové dokumentace na zasíťování části Záhumní č.p. 244

•

zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace v části obce Podbůdí

•

dovybavení sběrného dvoru (projekt. dokumentace již zpracována, podána žádost o dotaci)

•

zpracování projektové dokumentace a realizace veřejného osvětlení od č.p. 266 k mostu

•

zpracování projektu a realizace vodovodní přípojky na sportovní areál (ke koupališti)

•

oprava tělesa bazénu (zatím v řešení různé varianty realizace)

•

oprava fasády MŠ, výměna podlahy v lehárně

•

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého před RD č.p. 6

•

oprava pomníku obětí I. světové války u hřbitova

•

zhotovení pamětní desky obětem II. světové války

•

výměna oken v budově obecního úřadu

•

realizace bezpečnostních prvků při vjezdu do obce a na křižovatce u nákupního střediska

•

dořešení odtoku dešťové vody nad RD č.p. 105 Podbůdí

•

oplocení pozemku u budovy MŠ

•

výměna luxferů za okno na chodbě bytu č. 128 (z důvodu zajištění větrání)

•

vybudování plotu oddělujícího koupaliště od herních prvků v horní části sportovního areálu

•

zhotovení lehkého přístřešku pro obecní vozidlo za budovou obecního úřadu

Věřím, že se nám podaří všechny uvedené návrhy zrealizovat a tím zase trochu přispět ke zlepšení životní úrovně v naší obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem v tomto adventním čase popřál krásné a klidné prožití nadcházejících svátků
vánočních, do nového roku pevné zdraví a taky trochu toho štěstíčka.
Radim Karlík, místostarosta obce

Poplatky za popelnice v roce 2016
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů se pro rok 2016 nezměnil a činí 350 Kč za osobu, která je v obci přihlášena k
trvalému pobytu. Termín pro úhradu poplatku je do 29.února 2016. Od 1.března 2016 bude firma RUMPOLD UHB likvidovat
domovní odpad pouze z popelnic, označených novou známkou na rok 2016 – tuto obdržíte po zaplacení poplatku v kanceláři
obecního úřadu.

Poplatek ze psů v roce 2016
Noví majitelé psů, kteří dosud nevyplnili „Přiznání k poplatku ze psa“, obdrží tiskopis v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích.
V roce 2016 činí poplatek za jednoho psa staršího 3 měsíců 50 Kč, za každého dalšího 25 Kč. Držitel psa má povinnost
uhradit poplatek do 15.února 2016.

Změna termínu svozu komunálního odpadu v roce 2016
Společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. bude likvidovat komunální odpad z popelnic každou lichou středu. První svoz v novém
roce tedy proběhne 6.ledna 2016.

Krátký profil činnosti členů SDH Pašovice
Tak nám ten rok uběhl jako voda a máme tu vánoce a konec roku 2015.
Je čas ohlédnout co se nám v tomto roce událo.
Rok 2015 byl rokem volebním ve všech sborech, jak v místní organizaci, tak v organizacích okresních a krajských.
V našem sboru také proběhly řádné volby při výroční valné hromadě, která se konala 3. ledna 2015 za účasti starosty OSH
UH pana Holáska.
Jejich výsledky dopadly takto:
•

Starosta SDH - Stanislav Vlk st.

•

Místostarosta SDH - Stanislav Vlk ml.

•

Velitel zásahové jednotky - Jaroslav Boráň

•

Jednatel - Vítězslav Komárek

•

Strojník - Vojtěch Velčovský

•

Hospodář- Stanislav Marášek

Jeden člen z našeho sboru byl zvolen do Okresního sdružení Hasičů. Marie Marášková byla zvolena členem Okresní revizní
rady OSH UH.
Dál jak pokračoval rok tak pokračovala i naše práce. Jako první se konal tradiční hasičský okrskový ples konaný v Pašovicích
za účasti všech sborů v okrsku II. Uherský Brod. Pak ten rok šel dále jako již několik let stejně. Masopust, oslava našeho
patrona sv. Floriána, okrsková soutěž… až do září tohoto roku. To se v Pašovicích konaly velké oslavy vzniku naší obce a
posvěcení našeho kostelíka.
Oslav jsme se zúčastnili a přispěli jsme jak výstavou fotografií naši činnosti za 87 let, tak naší technickou vybaveností
zásahové jednotky. Nechyběli jsme ani při slavnostním průvodu a mši svaté v kapli sv. Jana Sarkandra v Pašovicích. A než
jsme se nadáli, je tady konec roku. Závěrem bych vás informovala o činnosti naší zásahové jednotky JPO II.
Tento rok vyjela celkem dvakrát a to:
•

21.3.2015 Drslavice požár rodinného domu, kde bohužel majitel uhořel.

•

25.7.2015 Prakšice požár dílny.

A na úplný závěr Vám všem chci popřát krásné prožití vánoc a šťastný vstup do nového roku 2016.
Kronikář SDH Pašovice Marie Marášková

Spolek rybářů rybníkářství Holomna
ě
Spolek rybářů z Pašovic a Prakšic vznikl v roce 2012. V současné době máme bezmála sto členů. Obzvlášť nás těší, že máme
mezi sebou 25 dětských členů. Jsou příslibem toho, že nám vyroste generace mladých rybářů, kteří nás jednou nahradí a
budou pokračovat v naší práci.
Naše organizace hospodaří na vodních plochách, které máme pronajaté od Obcí Pašovice a Prakšice. Na těchto vodách
se snažíme nejenom ryby lovit, ale především hospodařit a ryby si vychovat. Je to hodně složité a náročné. Vlastně se
stále učíme, jak rybí problematice porozumět. Dá se říct, že se nám to daří a naše výsledky jsou lepší a lepší. Je to hlavně
díky tomu, že naši členové jsou hodně aktivní a snaží se pomoci. Někdo víc, někdo míň, ale jsme optimisté. Posouváme se
dopředu a věřím, že bude jen lépe a lépe. Proto chci poděkovat Všem našim členům, kteří přiložili ruce k dílu a pomáhají i
nad rámec svých povinností.
Co plave v našich vodách? Je to hlavně kapr, amur, candát, lín a úhoř. Pak je to tzv. bílá ryba, což je plotice, perlín, střevle
východní, hrouzek a mřenka mramorová. Co se chovu týká, tak se intenzivně snažíme o chov kapra, amura a lína. V tomto
máme velmi dobré hospodářské výsledky. Kdo se zúčastnil našich výlovů, tak to mohl posoudit sám. Ryby byly opravdu
pěkné. Během roku, hlavně v létě, kdy nám přestane dotékat voda a rybníky nám vysychají, musíme intenzivně přečerpávat

vodu, aby nám ryby nelekaly deficitem kyslíku. Je to náročná práce, která zabere hodně času.
Na našem výlovu, hlavně na rybníku u Dobřína, si občané mohli zakoupit živé ryby, ale také občerstvení a grilované i uzené
ryby. Zájem je rok od roku větší. Je naší snahou ukázat našim občanům práci rybářů, jak se rybník slovuje a co to dá za
práci. Prostě aby všichni strávili příjemně čas a měli na nás, rybáře, pěknou vzpomínku. Pro rybáře je odměnou i svátkem
za namáhavou práci, když jsou všichni spokojeni. Pak má naše práce smysl.
Chci touto cestou poděkovat zastupitelům Obcí Pašovice a Prakšice za podporu, kterou nám dávají. Není to jenom v tom, že
nás podporují finančně, ale hlavně pokud máme nějaký problém, snažíme se vše společně vyřešit.
Co říci na závěr. Nastává čas vánočních svátků, čas pohody, klidu a rozjímání. Ohlížíme se za rokem, se kterým se budeme
loučit. Hodnotíme, co jsme udělali dobře a co se mohlo udělat jinak a lépe. Ono se vždy něco najde. Vždy by bylo jednodušší
dělat věci jenom tak, jak se mají. Ale i každý neúspěch nás poučí a příště již stejnou chybu neuděláme. Člověk by si měl
ze svého počínání vybrat to dobré a správné a z toho se těšit a být optimistou. Chtěl bych jménem všech rybářů popřát
občanům z Pašovic, Prakšic i celého okolí klidné, šťastné a pohodové vánoční svátky. Do Nového roku přeji rybářům krásné
chvíle strávené u vody, pěkné úlovky a všem pevné zdraví, kterého není nikdy dost.
Za všechny rybáře předseda spolku
Gajdůšek Josef

Senior klub
Mezi nejlepší věci v životě, které jsou zdarma, patří smích, úsměv, objetí, přátelé, spánek, hezké vzpomínky, láska, rodina.
Staří lidé si těchto věcí velmi váží a ví, že to vše není vůbec samozřejmé. Smích, úsměv, přátelé a hezké vzpomínky nás spojují
každý měsíc. Za celý rok bylo našich společenských sezení v „babinci“ hodně. Výročí založení klubu jsme slavily slavnostně.
Každá z nás přišla v nápaditém klobouku. Jiná odpoledne byla ukázkou paličkování, přednáška, ochutnávka jídel zdravé
výživy, trnkové posvícení, nebo opékání u rybníka. I naše kondiční výšlapy po okolí nás vždy obohatí. Naše „šlápoty“ jsme
zanechaly v Bojkovicích, Žítkové, Luhačovicích, Vlčnově, Hradčovicích a Mistřicích. Kroměříž byla cílem našeho společného
zájezdu pro všechny seniory. Podílíme se i na kulturním dění v obci. Na dni dětí jsme napekly perníčky, nebo letos v září,
při výročí obce, jsme uspořádaly výstavu na kulturním domě. Prožíváme dlouhé období třetího věku a i tímto způsobem si
vyplňujeme svůj volný čas. Hezké chvíle a zážitky jsou taková GERIATRIKA- léky proti stárnutí. Jenomže se nedostanou v
žádné lékárně.
Více se o nás dočtete na adrese : http:// www.seniorky55.klubova-stranka.cz
Jana Kročilová

Střípky z naší školičky
Pomalu , ale jistě se nám blíží konec dalšího roku . Je čas na chvíli se zastavit a ohlédnout se zpět.
Jako každý rok i tento byl pro nás programově velmi bohatý. Zimu jsme si zpříjemnili veselým karnevalem. Rodiče dětem
připravili krásné masky a neměli žádný problém se zapojením se do soutěží, které jsme pro děti i dospělé připravili.
Odměnou všem byla bohatá tombola, do které ceny věnovali rodiče dětí z MŠ Pašovice a zaměstnankyně MŠ. Bylo to
příjemně strávené nedělní odpoledne pro všechny.
Od jara jsme se připravovali na nejdůležitější akci tohoto roku, a tou bylo určitě 650. výročí obce Pašovice. Do příprav byli
zapojeni i rodiče dětí. Nejen že jsme si s dětmi povídali o jejich obci, ale také jsme se při vycházkách seznamovali s různými
zákoutími, a krásami v obci a jejím okolí.
Nejvíce jsme se ovšem věnovali přípravě slavnostního vystoupení. Všechny děti, ale i dospělí mají určitě rádi pohádky a
naše děti mají rády hlavně ty zpívané. A tak jsme s dětmi vybrali pohádku „ O šípkové Růžence“, zpracovanou pány: Svěrák,
Uhlíř. Rozdělili jsme si role jako na velkém divadle a začali nacvičovat. Děti si písničky zpívaly snad všude, ve školce, doma,
na vycházce. Rodiče připravovali dětem kostýmy. Dekorace k pohádce si děti samy vybarvovaly. Byla to velice krásná práce.
A tak nám ubíhal čas. Oslavili jsme svátek maminek, rozloučili jsme se s předškolními dětmi. Chodily jsme na divadélka.
Přivítali jsme nové občánky. Navštívili jsme Zoo Lešná. Seznámili se s tím, co je to canisterapie, a paní s pejskem k nám nyní
pravidelně dojíždí a seznamuje děti jak se zachovat při napadení zlým psem, jak jsou pejsci cvičeni aby pomáhali nemocným
lidem, názorně vidí, co takový pejsek všechno musí umět. Aryska (jméno pejska), se již stala velkým kamarádem dětí a už
teď se těšíme na její další návštěvu, která bude v lednu a pejsek bude s dětmi „malovat“. Užili jsme si krásné, slunečné
prázdniny.
Po prázdninách už děti nemluvily o ničem jiném než kdo má jaké šaty, rytířskou zbroj, meč atd., zkrátka děti už žily naplno
blížícím se vystoupením. V sobotu před vystoupením byla naše mateřská škola otevřena pro veřejnost a návštěvnost byla
veliká. Hosté si prohlédli výrobky dětí, zavzpomínali na roky, kdy sami do školky chodili. Většina se našla při prohlídce
fotografií v MŠ.
Konečně přišel ten den D. Chci moc poděkovat rodičům dětí nejen za to, že účast byla stoprocentní, ale hlavně že si pro
děti připravili opravdu krásné kostýmy. Děti byly nádherné a celé představení si opravdu užívaly tak, jak to umí jen děti.
Odměnou pro ně i pro nás byl bouřlivý potlesk přítomných.
Oslavy skončily a my jsme tu opět měli Arysku. Pak jsme se těšili na Mikuláše, který za námi přišel na sál, kde jsme si vyráběli
vánoční ozdoby a pekli perníčky.
A od Mikuláše už je jen malý krůček k svátkům nejkrásnějším, a to jsou vánoce. S dětmi a rodiči je prožijeme u stromečku v
naší školičce a vám všem přejeme krásné a radostné prožití těchto svátků v kruhu vašich nejbližších.
R. Štursová ředitelka MŠ Pašovice

Pašovická cyklostezka
Cyklostezek je již v naší krajině hodně. A stále jich přibývá. Svým počtem rostou doslova jako houby po dešti. Umožnují nám
se dopravit rychle a pohodlně tam, kam máme namířeno. Jak cyklistům, tak i pěším.Každá z cyklostezek má svůj osobitý ráz.
V plné míře to platí i cyklostezce, která vede z Pašovic téměř až do Maršova. Ne každý, kdo projíždí Pašovicemi, ale o ní ví. U
autobusové zastávky se musí odbočit do postranní ulice, po několika desítkách metrů zabočit ostře doleva, a teprve potom
může náš zrak spočinout na počátku následně popisované trasy.
První co uvidíme, to je moderně utvářená kaple sv. Jana Sarkandera. Její věžička je vidět ze všech světových stran. Ke kapli
přiléhá hřbitov, již na první pohled pečlivě udržovaný. Jemu naproti stojí kaplička z roku 1850, historický to skvost. Škoda
jen, že jí neposkytují dřívější chladivý stín dvě věkovité lípy, které podlehly náporu času. Z tohoto místa se vydáváme dále
po cyklostezce, která ovšem čas od času účelově slouží jako zemědělská cesta. Častěji lze totiž ní potkat traktůrek nebo auto
s přívěsným vozíkem, nežli cyklistu.
Zpočátku po obou stranách cyklostezky lze vidět přestárlé jabloně s množstvím drobných plodů, o které již člověk evidentně
ztratil zájem. Je to ale škoda, tyto jabloně zcela jistě nejsou ošetřovány chemickými postřiky, a tudíž jejich plody jsou na
rozdíl od jabloní šlechtěných nepoměrně zdravější.
Ale to už mezi stromy po levé straně našeho směřování probleskuje hladina nevelkého rybníka. Nejednou je možné na jeho
hladině pozorovat ladně plující lysky černé a divoké kachny, které krouží mezi ostrůvky rákosu a orobince. Občas jim dělají
společnost i volavky a další vodní ptactvo. Zadumaní rybáři, posedávající na březích, vědí o životě tohoto rybníku své…
Stezku svým průběhem kopíruje zprvu Holomňa, později Maršovský potok. Oba dva vodní toky jsou na březích lemovány
typickými vlhkomilným dřevinami, hlavně pak vrbami a o něco početnějšími olšemi. Kdo má oči otevřené, tak si mezi nimi
všimne i méně známé zástupce dřevin, vesměs křovinatého rázu.Načervenalými čepičkami plodů, připomínajícími kněžské
čepice, se honosí brslen evropský, červenými bobulemi upoutá naši pozornost i kalina obecná.
Občas je našim očím přírodou předkládán i divoký chmel, mající charakter liány. Oplétá přilehlé stromy a zpestřuje svými
šišticemi okolní vegetaci. To všechno pečlivý pozorovatel vidí po levé straně stezky. Pakliže však svůj zrak upře doprava,
zamrazí ho. Nedávno byly napodél stezky vysázené mladé stromky. Nevydržely však na svých stanovištích dlouho. Neznámý
pachatel je poničil jeden vedle druhého. Byl pachatel vůbec člověk, nejeden z nás si jistě položí otázku. Proč to udělal, co
ho k tomuto odpudivému činu vedlo? A tak alespoň ve svahu pasoucí se srnčí naplňuje naše srdce úctou k přírodě a její
harmonií. Tu dokládá klid, všude kolem se prostírající velebné ticho, které je pro tento kout přírody tak typické, a tak pro
nás všechny žádoucí.
Jaromír Slavíček, Uh. Brod

Z činnosti mysliveckého spolku
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i na závěr tohoto roku shrnul dění v našem mysliveckém spolku. Ano, mysliveckém
spolku, protože jsme v souladu s novým Občanským zákoníkem provedli všechny požadované změny, které se projevily
zejména novým názvem Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice – Maršov. Činnost spolku je upravena novými stanovami, ostatní
náležitosti se nemění. Změny, které jsme museli stejně jako ostatní spolky nejen v naší obci uskutečnit, se nedotkly a snad
ani podstatně nedotknou základních činností spolku.
Samotná činnost spolku se týká především péče o zvěř. O zvěř pečujeme zejména v období, kdy zvěř tzv. strádá. Je to období
podzimu, kdy je po sklizni plodin na polích a po něm následující zimní období. Zimní období nám určuje, v jaké kondici
a stavech zvěř zimu přečká. Z toho pak vychází celé myslivecké hospodaření se zvěří. Zimní období je tedy pro všechny
myslivce spojené na prvním místě s přikrmováním zvěře. Dobrou spoluprácí se zemědělci se nám podařilo zajistit dostatek
krmiva. Spolek nakupuje dostatečné množství mineralizované soli. Každý myslivec si pak musí obstarat dostatek sena.
Zima na přelomu let 2014/2015 byla, tak jak je to v posledních letech obvyklé, mírná. Dlouhodobá souvislá sněhová
pokrývka a žádné velké mrazy nás netrápily. To na jednu stranu zvěři svědčí a nestrádá. Poznali jsme to, jak nám „mizelo“
předkládané krmivo z krmelců. Na druhou stranu však nedochází k tzv. „přírodní desinfekci“ a to se může v následujících

měsících projevit např. přemnožením určitých druhů parazitů, výskytem chorob apod. V posledních letech je nejenom počet
zvěře v honitbě stabilní, ale i její kondice. To jsme si opět mohli ověřit v rámci povinné parazitární kontroly nařízené Státní
veterinární správou. U vybraných vzorků spárkaté zvěře nebyl zjištěn výskyt parazitů. V kontrolách se bude pokračovat,
takže musíme zvažovat výběr reprezentativních vzorků tak, abychom mohli případně zažádat o podání léčiv, od kterých
jsme upustili.
Jarní období pro nás myslivce znamená, že sledujeme, jak na tom jsou všechny druhy zvěře po uplynulé zimě. Spárkatá
zvěř, zastoupená zejména naší nejhojněji se vyskytující srnčí zvěří, dále pak dančí zvěří a zvěří černou, je v poslední době
stabilní zejména po stránce početní. Drobná zvěř, kdysi nejpočetněji zastoupená v naší honitbě zejména populací bažantů,
koroptví a zajíců, je v posledních letech stále na ústupu. Bohužel, faktorů ovlivňujících stavy drobné zvěře je více a i přes
různá opatření se nám nedaří stavy drobné zvěře navyšovat. Hlavní příčiny těchto stavů jsou dle mého názoru známy, není
však v současné době v silách myslivců dostatečně tomuto negativnímu trendu zabránit.
Každý rok máme jarní období spojené zejména s brigádami a přípravou na další „mysliveckou sezónu.“ Brigádnická
činnost je každý rok téměř stejná. Jde zejména o úklid krmných zařízení, jejich oprava, případně budování nových zařízení,
opravujeme a budujeme další myslivecká zařízení a provádíme údržbu naší myslivecké chaty. Brigádnická činnost však není
zaměřena jenom pro potřeby nás myslivců, ale podílíme se také na práci pro obec, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
V letošním roce to bylo zejména sázení stromků v obecním lese.
Jarní a následující letní období je zaměřeno na ochranu zvěře, zejména nově narozené, před predátory a případnou lidskou
činností, která se rok od roku v honitbě zvyšuje. Nejde už jenom o turistiku pěší nebo cyklo, ale stále více se v honitbě
vyskytují lidé na koních, motorkách, autech a mnozí další vyznavači adrenalinových sportů apod. Takový je bohužel moderní
trend dnešní doby. V tomto období také chystáme krmivo na zimní měsíce, zejména seno a letninu. Na konci letního období
jsme na základě vypsaného dotačního programu Krajského úřadu ve Zlíně instalovali podél komunikace vedoucí směrem
na Velký Ořechov pachové ohradníky, které zabraňují kolizím zvěře s automobily. Od doby instalace do doby psaní tohoto
článku jsme nezaznamenali sraženou zvěř v tomto úseku. Aplikaci přípravku zopakujeme v jarním období.
Na konci jarního období a téměř po celé léto nás trápila velká sucha a teploty, které se projevily i na stavu zvěře. Vyschlá
koryta potoků neumožnila zvěři dostatečný příjem vody, proto jsme rádi, že v rámci naší honitby jsou vybudovány rybníky,
které i přes úbytek vody znamenaly pro zvěř úlevu od trvajících veder.
Podzimní období je u nás spjaté s konáním tradiční myslivecké zábavy. Pro každého návštěvníka bylo připraveno bohaté
občerstvení, příjemná muzika a půlnoční překvapení. Zábava se jako obvykle protáhla do pozdních nočních hodin a v očích
odcházejících návštěvníků byla vidět spokojenost. Snad se v příštím roce podaří i přes legislativní nástrahy tuto akci opět
zopakovat.
S blížícím se koncem roku se v krajině začínají ozývat první výstřely. Je to známka toho, že nastalo období honů. Období
bilancování, jak na tom jsme zejména s drobnou zvěří, ale i ostatní zvěří, vyskytující se v honitbě. Hlavní hon, který se konal
v Pašovské části honitby, byl částečně poznamenán nepřízní počasí, ale výsledek byl uspokojivý. Uspokojivý s ohledem
na dnešní dobu. Pryč jsou ty doby, na které mohou vzpomínat především starší myslivci a spoluobčané. Ke konci měsíce

listopadu se uskutečnil ještě hon v Maršovské části honitby, kde jsme stejně jako v minulém roce narazili na černou zvěř,
která se pak díky úspěšnému lovci objevila na výřadu společně s liškou a několika kusy zvěře bažantí a zaječí. Pokud se
neobjeví sněhová pokrývka, na které by se dala obeznat zvěř, tak poslední společná vycházka do honitby nás čeká tradičně
na Štěpána.
Takový byl a je myslivecký rok nás myslivců. Myslivecký rok, který se každý z nás myslivců snaží co nejvíce strávit v přírodě.
Bohužel, rok od roku je to s ohledem na dnešní uspěchanou a časově náročnou dobu těžší.
Děkuji všem rodinným příslušníkům za velkou podporu našeho koníčka. Děkuji všem, kteří se nebojí podat pomocnou ruku
nám myslivcům a zejména přírodě. Přeji všem myslivcům, aby je na každém kroku doprovázeli patroni myslivosti - bohyně
lovu Diana a sv. Hubert.
Přeju vám všem ostatním, abyste si v této náročné době, v čase vánočním, našli na vaše blízké co nejvíce času, který
společně strávíte třeba v přírodě. Přeji všem pevné zdraví a úspěšný rok 2016. „Myslivosti zdar!“
Mgr. Jiří Sukup

Zpívání u stromečku

Právě dnes

se uskuteční v něděli 20.12.2015 v 16.00 hodin za Obecním

Vánoční doba mi dá zas trochu zamyšlení,

úřadem v Pašovicích.

bezesnou noc a sladké probuzení.

Vystoupí FS Holomňa se svou vánoční scénkou.

Právě dnes, velká láska se zrodila

Přijďte si zazpívat tradiční koledy a ochutnat vánoční cukroví.
Bezedný kelímek svařáku za 20 Kč, čaj zdarma. Akce se koná
za příznivého počasí.

A znovu zašuměl les, mluva proroka se splnila.
Dítě tulící se chvěje, ručičky spíná k své matce.
Vítr svou tichou píseň pěje a všem lidem je velmi sladce.
Jan Mrázek

Oslavy 650 let od první písemné zmínky
Několik měsíců předem se Pašovice a Pašovjané připravovali na oslavy krásného výročí 650 let od první písemné zmínky o
obci. Obyvatelé obce pečlivě procházeli své domácnosti a rodinná alba, aby aspoň malým příspěvkem obohatili připravované
výstavy. Starosta obce Vlastimil Řezníček houževnatě objížděl muzea a zemský archív, kde získal řadu zajímavých informací,
historických dokumentů a fotografií o životě naší obce a jejích obyvatel.
Ale čas věnovaný přípravám se vyplatil. V sobotu 25.9.2015 ve 13hod. pan starosta slavnostně zahájil výstavy uspořádané
k výročí obce a to jak výstavu fotografií, dokumentů a různých písemných historických materiálů, tak i krásnou výstavu s
názvem „ Jak se dříve žilo“, kterou vytvořily svými šikovnými ručičkami pašovské seniorky. Svou troškou do mlýna přispěli i
další spolky, myslivci, rybáři, zahrádkáři a také Sbor dobrovolných hasičů, na výstavách měli své místo a prezentovali zde
jak historii spolků, tak současnou činnost. Část výstavy byla věnována i slavným rodákům z Pašovic. Byla také otevřena
Mateřská škola v Pašovicích a Základní škola v Prakšicích, kde jsme mohli zavzpomínat na svá školková a školní léta. Na
sobotní odpoledne byl připraven bohatý program pro děti, pod vedením bratrů Chabičkovských, poté vystoupil Country
klub doprovázený skupinou Sklerotyci, kteří pak zahráli k tanci i poslechu.
Na sobotní večer byla připravena beseda u cimbálu. V překrásně nazdobeném sále zazněly moravské lidové písničky v
podání cimbálové muziky Pajtáš, vystoupily folklórní soubory Holomňa z Prakšic a Včelaran z Bílovic. Po zbytek večera
cimbálová muzika hrála a zpívala, přispěla tím ke krásné atmosféře a dobré náladě všech zúčastněných.
Vrcholem oslav byla neděle. Dopoledne vyrazil slavnostní průvod od obecního úřadu směrem ke kapli, kde se měla konat
slavnostní mše. Průvodu se účastnila jak krojovaná chasa, tak i celé rodiny, které se pro tento slavnostní okamžik nastrojily
do krojů, dále zastupitelstvo obce Pašovice s pozvanými hosty a jednotlivé spolky ve slavnostních uniformách a krojích. Do
pochodu hrála dechová hudba Hradčovjanka. Slavnostní mši v kapli celebroval olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.

Po slavnostní mši v prostorách sálu kulturního domu pan biskup požehnal a slavnostně pokřtil knihu o historii Pašovic,
kterou sepsal pan Jaroslav Gajdůšek z Prakšic. Pan Gajdůšek poté pronesl pár slov o tom, jak vlastně celá kniha vznikla a
co ho vedlo k sepsání knihy.
V odpoledním programu vystoupily děti z Mateřské školy v Pašovicích s krásným představením o spící princezně, které s nimi
nacvičily paní ředitelka Renata Štursová a paní učitelka Renata Bartková. Dalším vystoupením potěšily i děti z folklórního
kroužku při ZŠ Prakšice pod vedením paní učitelky Marie Vlkové.
Po zbytek odpoledne pak k tanci, poslechu a dobré náladě vyhrávala dechová hudba Hradčovjanka.
Oslavy trochu zhatilo počasí. V případě příznivého počasí by se velká část programu odehrála venku, na volném prostranství
za budovou Obecního úřadu. Větru ani dešti bohužel ještě neporučíme, ale i tak oslavy proběhly důstojně, a snad nám
občané trochu stísněné prostory sálu Kulturního domu odpustí.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci oslav. Bylo toho opravdu hodně a každá pomocná ruka přišla
vhod. Děkujeme také všem, kteří se oslav zúčastnili, jak obyvatelům Pašovic, tak i rodákům, kteří své domovy našli jinde a
ostatním návštěvníkům.
Milka Knechtlová,
předsedkyně Kulturní komise

Krátce z činnosti Kulturní komise
Slet čarodějnic
30.dubna jsme u rybníka udělali velký táborák a čarodějnické soutěže. Přišli malí i velcí, čarodějnice i čarodějové, společně
si zasoutěžili a zahráli. Něco k jídlu i pití se taky našlo.

Netradiční ukončení prázdnin
Na konci srpna jsme se s dětmi „Netradičně“ rozloučili s prázdninami. Návštívili jsme místní knihovnu, kde nám paní Daňková
půjčila knížky na lepší spaní……A aby to spaní bylo ještě lepší, připravili jsme pro děcka strašidelnou stezku odvahy…….
výborné – prošli všichni a ještě lepší – taky se všichni vrátili.

Lampionový průvod
V pátek 30.10.2015 v podvečer jsme uspořádali lampionový průvod s uspáváním broučků. Sešlo se opravdu spoustu jak
malých broučků, tak těch velkých. Od Obecního úřadu jsme vyrazili „pochodem chod“ za doprovodu pohádkových písniček
směrem na Podbůdí a po nové cestě přes Dědinu zpět k Obecnímu úřadu. Počasí nám vyšlo, byl krásný i když už chladnější
podvečer……. lampiónky krásně zářily, hlavně v tmavých zákoutích nové cesty. Po návratu nás čekal výborný horký čaj a
něco malého k zakousnutí. Nakonec děti broučkům zazpívaly písničku.

Setkání seniorů
V sobotu 7.11.2015, jako každý rok, jsme uspořádali Setkání seniorů. Akci zahájil po 15hod.pan starosta svým proslovem,
kde přítomné hosty informoval o dění v obci. Opět nás velmi potěšila účast, sešlo se 63 spoluobčanů. K tanci a poslechu
hrála kapela DUO J+J ze Zlína. Svým vystoupením potěšily děti z MŠ, skupina Country tanců a nemohly chybět ani Pašovské
seniorky, které opět pobavily svými scénkami. Bylo to velmi pěkné odpoledne a podvečer a v dobré náladě jsme se rozcházeli
domů.
A Vám všem milí spoluobčané, přeji klidné a spokojené Vánoční svátky a šťastný vstup do Nového roku 2016.
Milka Knechtlová,
předsedkyně Kulturní komise

Zlatá legenda pana učitele Jakuba Zajíce
Dne 8.prosince uplynulo již 100 let od narození učitele, kronikáře, historika, našeho spoluobčana Jakuba Zajíce. Pocházel
z deseti dětí, ze zemědělské rodiny. Vychodil uherskobrodské gymnázium, studoval pedagogický institut v Olomouci a
v Brně. Učil na Podkarpatské Rusi a od roku 1938 učil v Prakšicích, Pašovicích a dále v Dobrkovicích a Uherském Brodě.
Velkou pozornost a píli zaměřil Jakub Zajíc na kroniku obce, která byla psána od roku 1615. Je radost podívat se na
jeho obsáhlé dílo, které je doplněno fotografiemi a písemnostmi pašovské obce. Pan Jakub Zajíc byl též rusofilem, který
se zabýval klasickou ruskou literaturou. Jeho bádání prokázalo, že rodinní příslušníci spisovatele Nikolaje Ostrovského
pocházeli z Pašovic. Své zájmy a zkušenosti předával svým žákům i občanům, hlavně v oboru zaměřeném na historii. Já
sám jsem ho za jeho života často navštěvoval a vděčím mu za svoji literární činnost. Pan učitel byl příkladnou osobností
pro nás všechny, které vyučoval a s kterými se stýkal. Své rodné obci zůstal věrný po celý svůj život. Pane učiteli, rádi na
Vás s úctou vzpomínáme.
Jan Mrázek

TJ Sokol Prakšice – Pašovice
Dne 23.10.2015 se konala Valná hromada. Po zahájení a přivítání všech účastníků proběhlo vyhodnocení dosavadních
výsledků klubu.
Předseda klubu pan Stanislav Velecký a ing. Pavel Ondra oznámili ukončení činnosti ve výboru. Prostřednictvím tohoto
článku chceme poděkovat oběma pánům za odvedenou práci a věříme, že budou i nadále podporou nás , nově zvolených
členů výboru.
Po odhlasování odvolání dosavadního výboru TJ proběhla volba nového výboru. Do výkonného výboru byli zvoleni tito
členové: J.Babušík, R.Bartek, J. Helísek, J. Hladiš, L. Hubáček, L. Langer, ing. F. Moštěk, P. Němeček a P. Slavíček.
V nadcházejícím roce oslaví TJ Sokol 80 let od svého založení . Budeme se snažit připravit důstojné oslavy tohoto výročí.
Za celý rok je nutno poděkovat nejen všem hráčům, trenérům, sponzorům a lidem, kteří se aktivně podílejí na chodu
oddílu, ale především obecním úřadům Prakšic a Pašovic.
Všem přejeme zdraví, klidné prožití vánoc, úspěšný vstup do nového roku 2016 a těšíme se na vaši návštěvu v jarní části.
Za výkonný výbor TJ Sokol Prakšice Pašovice
Petr Slavíček

Hodnocení podzimní části sezóny mužů
Družstvo mužů je po ukončení podzimní časti sezóny na sedmém místě. Získalo 19 bodů za 6 výher, 1 remízu a 7 proher.
Skóre 26 vstřelených a 28 obdržených gólů.
Ke změnám v kádru došlo na brankářském postu. Pro bolavá záda přerušil činnost Martin Marášek a nahradil ho Vlastik
Minařík z Velkého Ořechova. Do záložní řady přišel Jarek Mikel taktéž z Velkého Ořechova. Jinak zůstal kádr nezměněn.
Vzhledem k tomu, jak úzký kádr máme, jaká byla účast hráčů na terénincích a že se neustále měnila sestava, musíme být
s výsledky maximálně spokojeni. Škoda dvou prohraných zápasů v Jalubí a Nedakonicích. Přes počáteční vedení jsme
zápasy prohráli a tím jsme zbytečně ztratili 6 bodů.
Děkuji hráčům za podporu v mé trenérské činnosti oddílu mužů a do druhé poloviny soutěže přeji mužstvu pevné zdraví
a co nejvíce získaných bodů.
Josef Kadlček – trénér mužů

Hodnocení podzimní části sezóny dorostu
Ještě během jarní sezóny jsme si nebyli jisti, zda oddíl dorostu přihlásíme do soutěže z důvodu

nízkého počtu hráčů.

Po konzultaci s trenérem žáků jsme se rozhodli, že družstvo dorostu doplníme o nejstarší hráče žáků a dorost do soutěže
přihlásíme. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Žáci měli zájem za dorost hrát i trénovat. V každém zápase dorostu
nastoupilo vždy až pět hráčů z družstva žáků.
Po odstoupení Korytné ze soutěže zbylo v naší skupině okresního přeboru skupiny B osm družstev.
Podzim jsme zakončili na skvělém třetím místě se ziskem 16 bodů za 5 vítězství, 1 remízu a 1 prohru při skore 24 vstřelených
a 18 obdržených gólů.
Během podzimu se zranil Roman Hlavín, opora záložní řady, což bylo znát na výsledcích posledních zápasů. Celkově jsme
spokojeni a pokud kluci neztratí elán a tréninkovou morálku, útok na vyšší mety je reálný.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří pravidelně chodili jak na tréninky, tak i na zápasy. Rodičům děkuji za pomoc při
přepravě hráčů na venkovní zápasy.
Josef Kadlček – trénér dorostu

Žáci
Po podzimní části Okresního přeboru žáků našemu mužstvu patří 1.místo,když jsme všech 9 utkání jasně vyhráli. Z celkového
skore 111:7 nejvíc branek nastříleli: Řezníček 34, Zemánek J.16,Liška 12, Novák 10,Slavíček 9. Pro tuto sezónu hráči přijali
sportovní cíl vyhrát tuto soutěž a jdou za ním se vším odhodláním.
Rovněž se účastníme Okresního poháru žáků,který už čtvrtým rokem pořádá OFS. Do losování jsme byli nasazeným týmem
a měli jsme možnost hrát přímo čtvrtfinále v Šumicích. Výhra 10:1 nás posunula do semifinále,které se bude hrát 6.května
v Hradčovicích.
Všem hráčům patří poděkování za odehrané zápasy a tréninkovou účast.
P.Slavíček, M.Zemánková - trenéři

Silvestr 2015
Také bychom vás chtěli pozvat na rozloučení se starým rokem, které bude probíhat ve čtvrtek 31.12.2015, od 21:30 hod. za
Obecním úřadem … jako loni, něco dobrého k jídlu i pití zajištěno … dobrou náladu s sebou!!
Chci tímto také poděkovat členům Kulturní komise Katce Hlavínové, Lence Jurákové a Martinu Hořínkovi a ostatním za
pomoc při organizaci kulturních akcí v obci.
Milka Knechtlová,
předsedkyně Kulturní komise
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