Zpravodaj obce

Pašovice
číslo 1/2016

Obecní ples

Slovo starosty
Přichází jaro a snad všichni se těšíme na hřejivé sluneční paprsky, na pocit tepla a přívaly energie. Po zimě se cítíme unaveni
a bez nálady. Každý slunečný den, kterých je přes zimní období opravdu velmi poskrovnu, nám tak dodává elán a životní
optimismus. Jarní měsíce nás přímo vybízí k zahájení prací a já se moc těším na realizaci našich plánů a představ, které
jsme přes zimu připravovali. O důležitosti některých plánovaných akcí bude zmínka v samostatných článcích na různých
místech tohoto zpravodaje. Věřím, že se nám většinu z plánovaných akcí podaří realizovat. Záměrně píši většinu, protože
ze zkušenosti z předchozího roku již víme, že ač se zdá být nějaká akce zdánlivě jednoduchá, vyskytují se často různé
druhy překážek, které jsou nám do cesty za realizací kladeny. A nemusí to být jen technické problémy. Legislativa spojená
s chodem obecního úřadu na malých obcích je neustále zatěžující a složitější. Není ale na místě si tady stěžovat, nýbrž
postavit se k problémům čelem a dělat maximum proto, aby se naše obec rozvíjela podle našich představ. Proto jsme tady.
Ruku v ruce s optimismem ale jdou i negativní informace. Pro každého z nás by měly být jasné základní principy slušného
chování. Je pro mne neakceptovatelné neustálé poškozování obecního majetku a krádeže. Proto upozorňuji všechny občany,
že se zasadím o zvýšený dozor nad obecním majetkem a to klidně i ve spolupráci s Policií ČR, bude-li to potřeba. Znamenalo by to
zvýšený pohyb policejních hlídek v obci, ale jiná cesta asi není. Jsem z pozice řádného hospodáře zodpovědný za obecní majetek
a je mou povinností udělat vše proto, aby k vandalismu a krádežím nedocházelo. Slušní lidé to pochopí a těm, kterým to
bude vadit, to rád vysvětlím osobně. Přesto všechno ale věřím, že většina z nás v obci jsou lidé slušní a ohleduplní a že k
těmto razantním krokům nebude potřeba přistupovat. K této problematice je rovněž aktuální článek uvnitř zpravodaje.
Přeskočím tedy zase zpět k příjemnějším záležitostem.
Těší mne váš zájem se v obci realizovat a zakládat nové kroužky a zájmové skupiny. Příkladem toho může být například
snaha cvičit své psí miláčky. Nově vzniklý kynologický kroužek se pravidelně schází každou neděli ráno v lokalitě u rybníku.
Další nově vzniklou zájmovou skupinou má být kroužek, který se chce věnovat zpěvu. K tomuto krásnému koníčku jsme
poskytli prostory pro fungování v zasedací místnosti obecního úřadu. Chtěl bych poděkovat všem těmto aktivním lidem a
popřát jim hodně štěstí a mnoho krásných okamžiků.
Všem ostatním spoluobčanům přeji pohodové prožití velikonočních svátků a těším se na společenské akce, které nás
v následujícím období čekají.
S úctou Vlastimil Řezníček, starosta obce

Bezpečnostní situace u budovy
mateřské školy
Všechna jednání a pokusy,

vedoucí k získání finanční

podpory na instalaci bezpečnostních prvků, jsou ukončena.
I přesto, že jsem se snažil udělat maximum proto, aby nás
tento projekt stál z obecního rozpočtu minimum finančních
prostředků, komplexní projekt, který nám vypracoval
projektant dopravních staveb

ing. Jaroslav Kunčík, se

bohužel nevešel do parametrů žádného dotačního titulu.
Nyní je zapotřebí rychle jednat a dotáhnout konečně do
konce celou tuto akci, která se řeší bez výsledku již několik
let.
Začátkem března byly učiněny první kroky, týkající se
tohoto projektu. Došlo k přesunutí a instalaci dopravních
značek. Před vjezdem do obce směrem od Zlína byla nově
nainstalována značka upozorňující na nejvyšší dovolenou
rychlost 70 km/hod. , a to společně se značkou Pozor děti.
Před vjezdem do obce bude instalován ukazatel rychlosti
( radar) na samostatném sloupku, který bude napájen ze

sloupu veřejného osvětlení před domem č.p. 184. Dále
pak bude na vozovku při vjezdu do obce nastříkán nápis
„DĚTI“, který doplní jako třetí informaci upozorňující na
situaci v daném úseku. V rámci tohoto projektu bude ještě
instalováno zrcadlo (o průměru 90 cm) na sloup veřejného
osvětlení na křižovatce u obecního úřadu, které má za úkol
usnadnit orientaci při výjezdu z místní části Podbúdí. Druhé
větší zrcadlo bude instalováno v zatáčce u autobusové točny.
Naším cílem je, tak jak jsem již výše uvedl,

co nejdříve

dokončit instalaci bezpečnostních prvků. Chceme totiž
předcházet situacím, které máte možnost vidět na
fotografiích, které jsou součástí tohoto článku.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

§§§ Vandalismus a krádeže
– díl druhý §§§
Bude tomu již bezmála rok, co jsem v našem prvním

více jak 40 stromků oskeruší, které byly v rámci komplexních

novém zpravodaji napsal článek o vandalismu a krádežích

pozemkových úprav vysazeny u nových polních cest. Osobně

v naší obci. Naivně jsem si myslel, že zveřejněním fotek

jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele na

poškozeného obecního majetku vyvolám u občanů větší

obvodním oddělení Policie České Republiky v Uherském

ohleduplnost a uvědomění. Bohužel

jsem však se svojí

Brodě. Člověka, nebo osoby, které tímto vandalským činem

teorií tvrdě narazil na realitu, která je na hony vzdálená

způsobily škodu na majetku obce za 72.000 Kč, se však

mé představě o pořádku a společném soužití v naší obci.

bohužel policii nepodařilo vypátrat. Ve stejné lokalitě pak

Většina z vás již zaznamenala případy, které se staly na

znovu došlo k poškození obecního majetku, a to krádeží

podzim loňského roku. To jsme zjistili nenávratné poškození

zatravňovacích dlaždic v příkopu u nové polní cesty k
Maršovu. Chtěl bych vás informovat, že poškozené stromky
i ukradenou dlažbu musíme na naše náklady znovu vysázet
a uvést do původního stavu, neboť jsou součástí projektu,
jehož udržitelnost je minimálně 5 let a i poté podléhá
následným kontrolám.
Tímto bych chtěl požádat slušnou část obyvatel naší obce,
aby se nebála v případě možného svědectví vandalismu a
krádeží v naší obci obrátit se na mně, nebo na kteréhokoli ze
zastupitelů naší obce. Nenecháme si přece zničit a rozkrást
majetek obce. Je důležité si uvědomit, že všechny kroky,
které podnikáme ke zvelebování naší obce, stojí nemalé
finanční prostředky, které čerpáme z našeho rozpočtu,
nebo z dotačních titulů. Jsou to peníze nás všech daňových
poplatníků a mě osobně se vůbec nelíbí, když někdo úmyslně
poškozuje a ničí úsilí , snahu a samozřejmě s tím spojené
finance, které se snažíme do naší obce investovat.
Musíme tyto případy tvrdě řešit, a proto nesmíme přivírat
oči nad žádnými projevy vandalství. Chovejme se slušně a
s úctou k našemu obecnímu majetku a k přírodě okolo nás.
Chceme být přece hrdí na místo, kde žijeme. Nebo tomu tak
není?
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Plánovaná rekonstrukce místní
komunikace v části obce Podbúdí
K datu 15.1.2016 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR). Tato žádost se týká
rekonstrukce místní komunikace v části obce Podbúdí. V současné době ještě nevíme, zda jsme uspěli s touto žádostí, ale
veškeré podklady, které byly nutné pro naplnění náležitostí spjatých s dotačním titulem, jsme řádně a včas na MMR doručili.
Jisté je, že o tento dotační titul je obrovský zájem z řad obcí a měst celé ČR a alokace prostředků je naopak malá, řádově
několik stovek milionů na celou ČR. Každopádně zastupitelstvo obce učinilo rozhodnutí, že i v případě neuspokojivého
oznámení ze strany MMR, bude realizovat opravu této komunikace z vlastních zdrojů, avšak na etapy. V krátkosti bych vás
rád seznámil s popisem situace a plánovanými pracemi na této místní komunikaci.
V rámci opravy dojde k frézování stávajícího znehodnoceného živičného krytu v kynetě inženýrských sítí. Poté budou
částečně odkopány rýhy po inženýrských sítích, aby byly vytvořeny konstrukční vrstvy komunikace. Rýhy a propadlá místa
v komunikaci budou přehutněny. Na tuto nově vytvořenou zemní pláň bude rozprostřena vrstva štěrkodrti. Následuje
vrstva kameniva zpevněného cementem. Dojde k výškové rektifikaci stávajících uličních vpustí a vodovodních uzávěrů. Poté
budou položeny asfaltové hutněné vrstvy. Pro účely projektu je zavedeno místní staničení. Navržený povrch vozovky je
charakterově shodný s původním stavem. Místní komunikace je umístěna na pozemku ve vlastnictví obce Pašovice.
Předpokládané zahájení stavby je v roce 2016, předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc. Stavba proběhne v jedné etapě
výstavby pouze v případě získání dotačního titulu. Navrhovaná stavba je řešena v souladu s územním plánem obce Pašovice.
Oprava by proběhla ve stávající trase místní komunikace a při výstavbě nedojde k žádné změně dosavadního využití území.
Opravou komunikace nedojde ke změně současnému stavu vlivů na krajinu, zdraví a životní prostředí.
Předpokládaná cena díla je 1 735 328 Kč. Pokud dojde k uznání dotačního titulu, spoluúčast obce Pašovice je 50%, což činí
náklady 867 664 Kč z rozpočtu naší obce.
Neuzná- li nám MMR naši žádost, rozhodlo zastupitelstvo o opravě na etapy a to tak, že by se celý úsek rozdělil na cca 3 části
a ty by se realizovaly postupně dle finančních možností obce s ohledem na rozpočet.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Lyžařský a snowboardový kurz 2016
Ve dnech 22. – 26. února 2016 proběhl každoroční lyžařský

dostali zaslouženou přestávku, protože odpolední lyžování

kurz. Pro sedmáky byl kurz povinný, mohli se ale zúčastnit

nevyšlo kvůli špatným sněhovým podmínkám. Středa probíhala

i žáci jiných ročníků. Sněhové podmínky sice nebyly ideální,

podobně. Ale už ve čtvrtek se lyžovat dalo, tak jsme na svahu

přesto se týden vydařil.

strávili celý den a večer nás čekal karneval. V pátek, poslední

Náš

lyžařský kurz začal v pondělí 22. února 2016. Ráno

jsme si naskládali věci do autobusu a vyjeli. Po příjezdu jsme
vybalili, poobědvali

a hned šli na svah. Pro mnoho z nás

začaly první zážitky na lyžích a na snowboardu. Nejvíce práce
nám dalo naučit se nasedat na vlek. V úterý po obědě jsme

den kurzu, jsme lyžování nevzdali a skupina snowboardistů
se konečně dostala na modrou. Odpoledne jsme se sbalili,
proběhlo vyhlašování nejlepších účastníků, v 16 hodin přijel
autobus a odvezl nás domů.
Veronika Buráňová, VII. třída

Lyžák se mi velmi líbil. Zprvu jsme byli zklamaní, že v penzionu,

Byl to super výlet, sice nám počasí moc nepřálo, ale ve čtvrtek a

kde jsme bydleli, byla ještě jedna škola, ale nakonec jsme se

v pátek se už umoudřilo a dalo se dobře lyžovat. V pátek jsem

spřátelili. Ani podmínky nebyly skvělé - mokrý sníh, místy

se naučil carvingový oblouk a dostal jsem velkou pochvalu od

dokonce tráva, plné svahy... Ale o zábavu jsme se postarali

paní učitelky Hendrychové. Hodně se mi líbil čtvrteční večer, kdy

sami. Myslím, že jsme se všichni zlepšili a doufám, že bude další

jsme uspořádali karneval. Lyžák byl skvělý, příště bych chtěl jet

možnost prožít takto skvělý týden.

znovu.
Alice Mikesková, VII. třída

Jan Knechtl, VII.

Nejlepší byl poslední den. Když jsme ráno přišli na sjezdovku,

Pro mě byl lyžák dobrou zkušeností. V lyžování jsem udělala

vypadala nádherně. Překrásně se leskla na všechny strany. Po

velký pokrok a v penzionu, kde jsme bydleli, jsme si užili spoustu

posledním lyžování jsme vyrazili domů. Rodiče už na nás čekali

legrace.

s úsměvem na tvářích, že jsme se vrátili zdraví a nepolámaní.

Kateřina Juráková, VII.

Tereza Jahodová, VII. třída

Countrybál
Taneční skupina Countrymix uspořádala letos již devátý countrybál. Naše bály mívají u lidí docela kladné ohlasy a většinu
obecenstva tvoří ti, kteří se k nám chodí bavit každoročně. Navštěvují nás nejen tanečníci, ale také milovníci dobré zábavy,
country hudby a koní. Po horlivém nacvičování vždy připravíme překvapení v podobě scénky, na kterou se všichni těší a mívá
u diváků velký úspěch. Samozřejmostí bývají soutěže a tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili.
Některé z tanečních párů nás reprezentují v širokém okolí. Naši tanečníci nejsou jen z Pašovic, ale také z Bohuslavic u Zlína,
Velkého Ořechova a Svárova. Rádi mezi sebou uvítáme i nové a mladé páry a lidi, kteří se chtějí pobavit a odreagovat od
každodenních starostí a povinností.
Za taneční skupinu Ludmila Juráková

Analýza dotazníkového šetření
Dotazníky obdrželi do svých domů občané starší 18ti - let v
květnu 2015 v celkovém počtu 565 kusů . Zpět se vrátilo 97
řádně vyplněných dotazníků.
Vyhodnocení dotazníku:
OTÁZKA Č. 1
Jak se Vám v obci žije odpovědělo
•
50% občanů spíše dobře
•
36,73% občanů velmi dobře
•
12,24% občanů ani dobře, ani špatně
OTÁZKA Č. 2
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí ( maximálně 3 možnosti)
•
71,43% občanů - klidný život
•
67,35% občanů - blízkost přírody
•
32,65% občanů - příznivé životní prostředí
OTÁZKA Č. 3
Co se Vám na Vaší obci nelíbí ( maximálně 3 možnosti)
•
50% občanů - nedostatek pracovních příležitostí
•
44,90% občanů - nezájem lidí o obec
•
30,61% občanů - špatné vztahy mezi lidmi
OTÁZKA Č. 4
Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí:
•
Zubní ordinace, služby pro seniory, cukrárna, lékárna,
solárium, kroužky pro děti, rybářské potřeby, telefonní
kontakty na místní živnostníky.
OTÁZKA Č. 5
Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
podmínek.
1. Bydlení : velmi spokojen - 39 občanů, spíše spokojen 49 občanů, nespokojen - 6 občanů
2. Školství: velmi spokojen - 16, spíše spokojen - 43, spíše
nespokojen - 13, velmi nespokojen - 5, je mi to lhostejné
-6
3. Zdravotnictví: velmi spokojen - 13, spíše spokojen - 46,
spíše nespokojen - 21, velmi nespokojen - 8,je mi to
lhostejné - 1
4. Veřejná doprava: velmi spokojen - 14, spíše spokojen 45, spíše nespokojen - 24, velmi nespokojen - 6, je mi
to lhostejné - 3
5. Kultura a společenský život: velmi spokojen - 31, spíše
spokojen - 40, spíše nespokojen - 7, velmi nespokojen 3, je mi to lhostejné - 6
6. Sportovní vyžití: velmi spokojen - 33, spíše spokojen 28, spíše nespokojen - 9, velmi nespokojen - 11
7. Životní prostředí: velmi spokojen - 31, spíše spokojen 49, spíše nespokojen - 9, velmi nespokojen - 1, je mi to
lhostejné - 4
8. Péče obce o své prostředí: velmi spokojen - 25, spíše

spokojen - 54, spíše nespokojen - 9, velmi nespokojen
- 2,
9. Podmínky pro podnikání: velmi spokojen - 13, spíše
spokojen - 19, spíše nespokojen - 19, velmi nespokojen
- 8, je mi to lhostejné - 22
10. Rozvoj obce: velmi spokojen - 17, spíše spokojen - 53,
spíše nespokojen - 11, velmi nespokojen - 6,
11. Informovanost o dění v obci: velmi spokojen - 32, spíše
spokojen - 41, spíše nespokojen - 9, velmi nespokojen 4, je mi to lhostejné - 1
OTÁZKA Č. 6
Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré- 6,12% občanů
2. docela dobré- 52,04% občanů
3. ne moc dobré- 24,48% občanů
4. špatné- 7,14% občanů
5. nedovedu posoudit- 2,04% občanů
OTÁZKA Č. 7
Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano- 20,41%
2. spíše ano- 45,92%
3. spíše ne- 9,18%
4. rozhodně ne- 6,12%
5. nedovedu posoudit- 8,16%
OTÁZKA Č. 8
Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně ( min. 1x za týden ) - 15,31%
2. občas (cca 1x za měsíc ) - 38,78%
3. vůbec - 10,20%
4. nemám internet - 26,53%
OTÁZKA Č. 9
Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano - 26,53%
2. spíše ano - 38,78%
3. spíše ne - 11,22%
4. rozhodně ne - 3,06%
5. nedovedu posoudit - 9,18%
OTÁZKA Č.10
Jak by se měla obec dále rozvíjet? ( K 1.1.2014 měla obec 716
obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká - 19,39%
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 800 obyvatel
- 27,55%
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu
domů ( výsledkem by bylo cca 900 obyvatel ) - 30,61%
4. nedovedu posoudit - 15,31%

OTÁZKA Č.11
Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních
finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a
?
Zatrhněte maximálně 3 možnosti:
1. zlepšení podmínek pro podnikání - 11,22%
2. podpora bytové výstavby ( dobudování technické
infrastruktury a místních komunikací ) - 42,86%
3. častější spoje veřejné dopravy - 27,55%
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
- 23,47%
5. rekonstrukce místních komunikací - 41,22%
6. podpora kulturních, společenských a sportovních
aktivit - 27,55%
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci - 29,59%
8. opravy památek v obci - 31,63%
9. jiné - 7,14%
OTÁZKA Č. 12
Jste?
1. muž - 43
2. žena - 51
3. 4 dotazníky byly odevzdány bez uvedení pohlaví.
OTÁZKA Č. 13
Váš věk ?
1. 15-29 let - 18,37%
2. 30-49 let - 31,63%
3. 50-64 let - 27,55%
4. 65 a více let - 22,45%
OTÁZKA Č. 14
Vaše vzdělání ?
1. základní - 14,29%
2. střední odborné - 39,80%
3. střední odborné s maturitou - 26,53%
4. vyšší odborné - 1,02%
5. vysokoškolské - 15,31%
OTÁZKA Č. 15
V obci :
1. žiji od narození - 50%
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči - 6,12%
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti
lety - 35,71%
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti
letech - 5,10%
OTÁZKA Č. 16
Typ vaší domácnosti.
1. domácnost bez dětí - 46,94%
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let ) 23,47%
3. jiné - 23,47%

Školní ples
Ples naší základní školy, o jehož organizaci se opět skvěle
postarali rodiče ze SRPŠ, se konal 13. února 2016. Program
byl zahájen vystoupením folklorního souboru Olšavěnka,
následovalo taneční vystoupení žáků 8. a 9. třídy. Letos
si pod vedením paní učitelky Lenky Jurákové připravili
choreografii na písně Eda Sheerana a Elvise Presleyho.
K dobré náladě přispěla hudební skupina Georgo, která
celý večer provázela. Samozřejmě nechyběla ani bohatá
tombola. Děkujeme všem, kteří se na organizaci plesu
podíleli, ale také těm, kteří podpořili školu svou přítomností.
Monika Mahdalová

Březen – měsíc čtenářů
„Březen, za kamna vlezem……..“ praví známá pranostika, a protože březen je měsíc
čtenářů, nejlépe za kamna vlézt s knihou pěknou knihu si můžete vybrat v Místní
knihovně, která je pro Vás otevřena každé úterý od 15 do 17hodin.
U příležitosti měsíce čtenářů nemohu nevzpomenout na slavnou pašovskou rodačku ,
spisovatelku, paní Františku Pecháčkovou. Narodila se 1.8. 1904, dívčím jménem Janečková.
Vyrůstala na venkovské samotě s matkou, zpěvačkou lidových písní, a nevlastním otcem,
zedníkem, který jezdil za prací na Ostravsko a do Německa. Když v jejích sedmi letech zemřel,
matka se třemi malými dětmi se přestěhovala do Uherského Hradiště, kde Františka vychodila
měšťanskou školu a poté byla zaměstnána jako dekorační malířka; půl roku (1926–27) pracovala
v tomto oboru v Paříži. V roce 1927 se provdala za úředníka Pavla Pecháčka, usadila se v Praze,
věnovala se výchově svých čtyř dětí a literární práci. Ve svých dílech často popisuje těžký a přesto
bohatý život chudých lidí ve zdejším kraji. Zemřela 19.1.1991 v Praze.

Nová povinnost má za cíl zvýšit
bezpečnost chodců
Dlouho očekávaná povinnost nosit za snížené viditelnosti
reflexní prvky vešla v platnost v sobotu 20. února. Na základě
novely zákona o provozu na pozemních komunikacích budou
chodci muset nosit reflexní prvky za snížené viditelnosti,
pokud se pohybují mimo obec po krajnici nebo na okraji
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.
Reflexní prvky budou pro chodce povinné nejen v noci,
ale také za šera nebo v mlze. Chodci nebudou muset nosit
reflexní vesty, stačit bude kvalitní doplněk z retroreflexního
materiálu výrazné barvy (např. žlutá, světle zelená), který
bude viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.
Ministerstvo dopravy chodcům doporučuje využívat reflexní
pásek na noze nebo ruce směrem do vozovky. V ideálním
případě by se takový pásek měl objevit na obou končetinách.
Tyto pásky je možné sehnat v prodejnách sportovních
potřeb nebo v klasických supermarketech, jejich cena se
pohybuje kolem 30 korun.
Test časopisu Svět motorů dokázal, že i s tímto levným
řešením je chodec mnohem lépe vidět než nijak neosvětlený.
Ministerstvo dopravy k tomu dodává, že zatímco chodce
v černém oblečení řidič vidí ve tmě jen na vzdálenost 18
metrů, při využití reflexního prvku jej může rozeznat už

na 200 metrů. Díky tomu má šofér více času na chodce
zareagovat a vyhnout se mu.
Povinné reflexní prvky chodců: Lepší něco než nic. Ale s
rozumem...
Řešením jsou i výrazné reflexní prvky, které jsou součástí
oblečení (případně batohu, tašky). Naopak baterka nebo
jiný zdroj světla z hlediska platné legislativy podle Petra
Vomáčky z Ústředního automotoklubu ČR nestačí.
Chodcům, kteří reflexní prvky mimo obec za tmy neoblečou,
hrozí v blokovém řízení pokuta až ve výši 2.000 korun, ve
správním řízení zaplatí 1.500 až 2.500 korun. Policisté však
budou v následujících týdnech shovívaví a místo než na
sankce se zaměří na osvětu. Ve spolupráci s BESIPem budou
proviněným chodcům zdarma rozdávat reflexní pásky a
tašky.
Obec Pašovice ve spolupráci s mikroregionem „Za Moravú“,
nechala vyrobit tyto reflexní pásky. Občanům Pašovic, kteří
o tyto reflexní pásky projeví zájem, jsou k dispozici zdarma v
kanceláři obecního úřadu.
I velice levné řešení totiž chodcům může zachránit život.

Pozvánka na kulturní akce
30. 4. 2016

14. 6. 2016

Slet čarodějnic a čarodějů ... jak malých, tak odrostlejších

Den a noc báječných her a překvapení

Akce se bude konat u rybníka za příznivého počasí.
Přeji všem příjemné svátky Velikonoční, plné pohody a jarního sluníčka…
za Kulturní komisi OZ Pašovice Milka Knechtlová

Literární soutěž

Utíkej! Rychle utíkej! je název soutěže, kterou vyhlašuje SOŠ Luhačovice. V porotě usedají známé osobnosti, jako jsou
spisovatelé Jan Cimický či Jiří Žáček. Každým rokem jsou v této soutěži naši žáci úspěšní. Letos získaly zvláštní cenu poroty
Kateřina Gajdůšková a Michaela Kučerová z IX. třídy.

Utíkat se někdy nevyplácí
Lukáš přiběhl ze školy. Než si ho maminka pořádně všimla, už na ni volal: „Mami půjdu ven, ano?“ „Jen jestli máš hotové úkoly!“
Samozřejmě je hotové neměl, ale ven jít chtěl. „Mám.“ A už na nic nečekal a rozběhl se. Domů se vrátil pozdě, šel tedy hned spát.
Mamka mu sotva zvládla připomenout, ať nakrmí kočku a přijde zítra do školy včas.
Ráno kočku pochopitelně nakrmit zapomněl a ve škole dostal od paní učitelky, že si zase nesplnil povinnosti. Jenže doma už
maminka všechno věděla a i ona Lukášovi vyhubovala. Zvýšeným hlasem mu vysvětlovala, jak je nesprávné utíkat od povinností.
„Doufám, že aspoň kočku jsi nakrmil! A nenecháš ji umřít hladem.“ Teď si nemohl dovolit říct pravdu. Toto mu maminka věřila.
Ale Jůlince ležící venku v trávě kručelo v břiše. Docela dost. Maminka rozhodla, že Lukáš dnes nikam nepůjde a bude si plnit úkoly.
Odešel sice do svého pokoje, ale už se s kamarády domluvil a úkoly dělat nechtěl. Počkal na vhodný okamžik a potichu opustil dům.
S kluky se bavil venku skvěle, na ostatní věci zapomněl. Šel domů opět pozdě.
V domě se nesvítilo. To mu přišlo zvláštní. Odemknul dveře a chystal se rozsvítit, v tom mu na ruku něco skočilo. A škrábalo to
a kousalo a zase škrábalo. Ještě než se žárovka rozsvítila, mu bylo jasné, co to něco je. A taky na co zapomněl. Jůlinka se chtěla
pomstít. Podařilo se mu ji setřást a rychle utíkal do pokoje. Ovšem až tam se mu dostat nepodařilo. Schody začaly strašlivě vrzat
a houpat se, z pokoje vyšla rozzlobená mamka. Nebo spíš příšera. Mamka se pomalu změnila. Místo úst měla velkou černou
díru. Zčervenala. Na rukou jí narostly drápy a asi je chtěla použít. Ujistit se Lukáš nepotřeboval. Vzal nohy na ramena. To mu
ale nepomohlo. U dveří stál obří sešit s nevyplněnými úkoly. Ten se vrhnul na Lukáše. A Jůlinka ho následovala. Jenže když chtěl
otevřít dveře do kuchyně, objevil se ve třídě. Bez kalhot. Všichni spolužáci se mu začali smát. Zůstal strnule stát. Co se to děje? V
tom okamžiku se na něj vrhla Jůlinka a domácí úkol s ní. Chodící domácí úkol? Ptal se Lukáš sám sebe. Opovědět si ale nestačil. S
trhnutím se probudil. Není ve třídě ani s chodícím domácím úkolem. Je doma v posteli. A úkol sice splněný nemá, ale Jůlinka si v
klidu vyspává. Lukáš stále ještě v šoku, ji šel okamžitě nakrmit a sedl si k domácímu úkolu. Před odchodem si ještě zkontroloval,
že má kalhoty a vyrazil.
Před povinnostmi se utíkat nevyplácí. Stejně vás jednou dohoní.
Kateřina Gajdůšková, IX. třída

Slovácko očima
Františka Horenského
Významnou roli při dokumentování života slováckého
venkova, při šíření osvěty a rozvíjení kulturních aktivit
sehrávali učitelé, jejichž význam není doposud doceněn.
Pro sběratelskou i literární kantorskou práci představuje
jako nejrušnější období přelom 19. a 20. století. Ze známých
osobností, působících v té době na Uherskohradišťsku lze
uvést například učitele, sběratele a redaktora Františka
Kretze (1859–1929), učitele, knihovníka, překladatele a
spisovatele Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953),
učitele, sběratele, muzejníka a bibliofila Josefa H. Štěrbu
(1888–1971) nebo učitele, sběratele lidové slovesnosti,
novináře a spisovatele Karla Jaroslava Obrátila (1866–1945).
K těmto známým osobnostem můžeme zodpovědně zařadit
i doposud neobjeveného učitele, fotografa a spisovatele
Františka Horenského (1866–1933).

Horenský působil, žil a kudy směřovaly jeho cesty krajem.
Ikonograficky hodnotné fotografie dokumentují území
dnešního Zlínského kraje, nejvíce z Uherskobrodska a
rodných Pašovic, z uherskohradišťských Boršic a jejich
širokého okolí, kde dokumentoval prostý venkovský život.
Cenné a nenahraditelné záběry dokumentují sídlo a krajinu,
tradiční oděv pro pracovní, všední, sváteční i obřadní chvíle,
příležitosti výročního i rodinného cyklu a jejich přelomové
okamžiky, práce a krajina. Středem jeho zájmu se stala
rodina a děti, svatby, odvedenci, školní mládež, ale i stáří.
Jim věnoval pozornost nejen při svátcích a obřadech, ale
obdivuhodně se mu dařilo postihnout každodenní všední a
pracovní povinnosti. Práce na pastvě, v humnech, na poli a
v zahradách, plynoucí život selské rodiny provázený obřady
a obyčeji a kolorit ročního zvykosloví, to vše důvěrně znal a

František Horenský (20. 2. 1866, Pašovice–25. 8. 1933, Boršice

zanechal dalším generacím ve svých obrázcích ze Slovácka,

u Buchlovic) působil jako pedagog, spisovatel, publicista a

písemných i vizuálních.

současně jako vášnivý fotograf. Rodiče mu určili kněžskou
kariéru. V roce 1884 nastoupil do olomouckého semináře,
po dvou letech však proti vůli rodiny ze semináře odešel.
Nastoupil na filozofickou fakultu do Prahy, ale z finančních
důvodů se musel vrátit na Slovácko. V roce 1889 se usadil
jako učitel v Boršicích u Buchlovic. Zde udržoval kontakty
s řadou regionálních sběratelů a kulturních pracovníků,
z nichž jmenujme např. Bedřicha Beneše Buchlovana,
Františka Kretze či Josefa Klvaňu. Svými články přispíval do
časopisů a deníků, předně do Slováckých novin, Moravské
orlice, publikoval dvě sbírky Slovácké obrázky (1893) a Nové
slovácké obrázky (1898).
V majetku obce Boršice, v soukromých sbírkách, ve
fotografických fondech muzeí regionu i soukromých
sběratelů jsou zastoupeny stovky jeho originálních snímků,
které jsou jedinečnými svědky minulosti, míst, kde František

Kniha je podnětem k hlubšímu zhodnocení práce učitelů,
kteří v obtížných podmínkách na vesnicích děti nejenže
vyučovali a vzdělávali, psali obecní kroniky, ale zároveň věrně
dokumentovali život tehdejších vesnic. Spolehlivost jejich
díla vyplývá především ze skutečnosti, že byli přirozenou
součástí života společenství, jehož kulturu v dané době a v
daných podmínkách pozorovali, studovali a dokumentovali.
Všechny je spojuje vědomí morálních, etických i estetických
hodnot tradiční kultury a jejího významu pro kulturu národní.
Většina z nich patřila ke vzdělancům řady oborů, nejvíce
pak k osvíceným učitelům a duchovním. Dílo pedagoga,
spisovatele, publicisty i fotografa Františka Horenského
tak nabývá na významu, a to nejen v oblasti poznání vývoje
kultury a způsobu života Uherskohradišťska, na území
Zlínského kraje.
Romana Habartová

Informace k vznikající knize
o Františku Horenském
Ve stádiu těsně před dokončením se nachází unikátní kniha o našem rodákovi, panu Františku Horenském. Tato ojedinělá
kniha, jejíž autorkou je paní Romana Habartová, bude vydaná díky obci Boršice, taktéž za finančního přispění obce Pašovice,
Ministerstva kultury ČR, Nadace Synot Uherské Hradiště, Zlínského kraje a sponzorů. Protože je kniha ve fázi těsně před
dokončením, je ještě možnost spolupodílet se na financování tohoto unikátního díla. Pokud bude z řad obyvatel naší obce
zájem finančně se podílet na vydání této knihy, obraťte se prosím k získání bližších informací přímo na starostu obce.

Pašovický Žižkův dub
rozcestníku Hrabina, odkud jsem se klikatící lesní trasou
„prodíral“ ke svému cíli.
Lhal bych, pokud bych mluvil o mechem pokryté lesní stezce,
naopak občas jsem se musel brodit roztávajícími poli sněhu,
rozbředlým listím a smířit se s neustále měnícím směrem
svého putování.
V jednu chvíli jsem nabyl pocitu, že jsem vyhlédnutý strom
minul. Už jsem málem resignoval, když jsem ho před sebou
spatřil.
První můj dojem z jeho vzezření byl velkolepý.
Ne snad z jeho krásy, měl přece jenom svá nejlepší léta za
Žižkových dubů je v naší republice snad několik desítek.
Za Žižkovy duby se považují mimořádně statné stromy
uvedeného

rostlinného

druhu,

pod

kterými

údajně

odpočíval či spřádal své plány slavný válečník husitské doby
– Jan Žižka..
Samozřejmě to nelze v žádném případě ověřit, ale i tak tyto
stromy svou majestátností a stářím symbolicky připomínají

sebou, ale z jeho mohutnosti, doslova pak impozantního
vzhledu..
Obvod jeho kmene zajisté činil několik metrů, ale hlavně
svou výškou budil u mě nemalý respekt,
i když na něm některé větve držely snad jen silou „vůle“.
Kůru měl hluboce rozbrázděnou, podobnou vrásčité kůži
starého člověka.

významnou dobu našich dějin.

Ale jinak, všechna čest!

Není tedy ani překvapením, že největší množství Žižkových

Ihned jsem z kapsy kabátu vytáhl fotoaparát a žertem dubu

dubů je v jižních Čechách kolem Trocnova, kde se vojevůdce

naznačoval, aby mně zapózoval v co nejlepší poloze.

narodil a pak na vysočině v okolí Přibyslavi, kde měl slavný
válečník skonat.
Zde na Slovácku nesporně zájem poutá Žižkův dub v lesnaté
Prakšické vrchovině.
Nejlépe se k němu člověk dostane po zelené značce
netradičního tvaru z autobusové zastávky v Pašovicích.
Značka mně svým vzhledem připomínala jakýsi zelený
hrádek.
Vycházku jsem realizoval poslední únorový den ve slunečním
dopoledni, které už konečně avizovalo příchod předjaří.
Polní cesta mě po necelém kilometru stoupání vyvedla k

„Prosím tě, dube, rozpřáhni své ruce, tedy své větve tak, aby
můj snímek by co nejlepší.!
Děkuji ti!
Tak, a ještě z této strany.
Usmívat se nemusíš, ostatně při tvém věku by to asi nebylo
úplně nejlepší.“
Škoda jen, že okolní, mnohem mladší habry a doubky
zakrývaly celistvost onoho nádherného stromu.
Poblíž stromu stála tabule Lesní správy s nápisem, že se
jedná o „významný strom“. Volil bych jiné označení.

Napsal bych raději – úctyhodný strom!

nesporně našim krajem několikrát táhla.

Co ten musel svým věkem pamatovat?

Každý člověk by měl v podobných situacích uložit svůj

Duby se dožívají stáří mnoha set let.
Takže, i když pod tímto stromem slavný vojevůdce nejspíš
neodpočíval, je docela možné, že v jeho době už tento

fotoaparát zpět do tašky a chvíli postát u takových
památných objektů v zamyšlení.
A tím způsobem tomuto lesnímu velikánovi složit poctu!.
Jaromír Slavíček

stromový pamětník shlížel na husitská vojska, která v historií

Všeobecné informace správného
kompostování
Použití:

Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to,

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni
a lze v nich zužitkovat přes 30% odpadu z domácnosti,
snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i
významně podílet na řešení problematiky hospodaření s
odpady.

Základní podmínky pro kompostování
vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro
výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, červů,
žížal atd.) a to v poměru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1
•

vlhkost materiálu udržovat 50 – 60 %

•

materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný
přístup kyslíku.

•

hrubší suroviny je vhodné podrtit na malé části

•

pro urychlení procesu kompostování přidat v malém
množství půdy či hotového kompostu

Kompostování
1.

V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí.
Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku,
do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo
piliny.
2. Velmi důležité je pravidelné míchání kompostu z důvodu

Návod:
•

že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku.

rovnoměrného přístupu kyslíku, přibližně jednou až čtyřikrát
do měsíce.
3. Je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný
materiál by měl být na dotek vlhký jako „dobře vyždímaný
ručník“). V první fázi kompostovacího procesu dochází
k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladných
chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní.
Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Hromada
kompostu se může zahřát až na teplotu 65°C. V druhé
fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek
na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a
kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu. Ve třetí

Doporučený poměr C:N (uhlíku a dusíku) můžeme

regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených
v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně
dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík.
Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu
na 1 díl zeleného materiálu.

fázi, obecně je to 6 – 12 měsíců od založení kompostu, má
zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě.
Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost
záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu,
postup při kompostování atd. Proces kompostování lze
urychlit použitím kompostérů (zkrácení doby kompostování
až o polovinu).

Surovina

C:N (uhlík: dusík)

Posekaná tráva

20:01

Odpad z kuchyně

20:01

Hnůj skotu

20:01

Koňský hnůj

25:01:00

Listí

50:01:00

Jehličí

70:01:00

Sláma

100:01:00

Kůra

120:01:00

Dřevo

200:01:00

Co kompostovat
•
ovocné a zeleninové odpady,
•
kávové a čajové zbytky,
•
novinový papír, lepenka,
•
papírové ručníky,
•
mléčné skořápky,
•
mléčné produkty,
•
posekaná tráva, listí,
•
drnové řezy, větvičky,
•
třísky, piliny, hobliny, kůra,
•
trus malých zvířat,
•
listí,
•
popel ze dřeva,

Piliny

500:01:00

•

skořápky z ořechů

Nekompostovat
•
kosti a odpadky z masa,
•
tuky,
•
chemicky ošetřené materiály,
•
rostliny napadené chorobami,
•
slupky z tropického ovoce,

•
•
•
•
•
•

pecky,
popel z uhlí,
cigaret,
časopisy,
oddenková plevel,
plasty, kovy, sklo, kameny apod

Kompostér v hodnotě 3000 Kč
zdarma do každého domu
ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Obec Pašovice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %)
z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat
systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z finančních
prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad v
něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostéru:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad
(káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček),
exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton,
kůra stromů, hadry z přírodních tkanin. Více zde: www.zahradni-kompostery.cz

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR
NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU
Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér ZDARMA:
Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru
O Vás
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________
Ulice: __________________________________ Číslo popisné: ________________________________
Dne:__________________________ Podpis: _____________________________________
Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:
800 L
1050 L
1400 L
2000 L
Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 2 týdnů na Obecní úřad, je to z důvodu splnění
termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci.

Okrskový hasičský ples a Karneval MŠ

Ples SRPŠ a Turnaj v šipkách

