Zpravodaj obce

Pašovice
číslo 2/2016

Slavnosti vína UH a pálení čarodějnic

Slovo starosty
Máme za sebou definitivně konec léta a s přicházejícím
podzimem se můžeme poohlédnout za uběhlým čtvrtletím
a za úkoly, které se nám podařilo v obci realizovat. Taktéž
bych vás rád informoval o plánech , které máme do konce
tohoto kalendářního roku . Novinkou, která sice dříve
fungovala, ale časem se od ní upustilo, bude uveřejnění
usnesení zastupitelstva obce v předešlém období. Pro tento
krok jsem se rozhodl po debatě se seniory, kteří nemají
přístup k internetu . V tomto čísle zpravodaje bude určitě
hodně zajímavých článků a fotografií, které nás na okamžik
přenesou v čase kousek zpět a díky nimž si budeme moci
opětovně vychutnat atmosféru jara a léta. Za toto období
u nás v obci proběhlo hodně společenských akcí. Všechny
mají společné jmenovatele a tím jsou ochotní a obětaví
lidé. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že za uspořádáním
jakékoliv společenské události, ať už kulturní, či sportovní,
stojí spousty mravenčí práce a hlavně moře času, který tyto
aktivity vyžadují. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat
všem obětavým občanům, kteří se do organizace, podpory a
pomoci při zajišťování akcí dobrovolně zapojují.

či informaci, která nám společně napomůže ke zlepšení
kvality života v naší obci. Tolerance a sousedské vztahy však
ovlivnit z pozice starosty obce nedokážu, a proto Vás prosím
o vzájemný respekt a úctu a pokud dochází k problémům
, snažte se je vždy řešit s chladnou hlavou a konstruktivně.
Musíme pochopit, že zde v obci žijeme v určité komunitě
a vyrůstají zde i naše děti , kterým bychom měli jít svým
chováním příkladem. Nepřísluší mi moralizovat, ale pravda
je taková , že každý musí začít sám u sebe, ale není na škodu
si to občas připomenout.
Mám radost, že se nám podařilo dotáhnout do konce dva
velké projekty, které jsme si dali za cíl tento rok uskutečnit
a spoustu drobných úkolů, které ale určitě stojí za zmínku
( více uvnitř zpravodaje). Snahou zastupitelstva obce je
pokud možno realizovat plánované úkoly a mohu vás,
milí spoluobčané, utvrdit v tom, že i pro další roky máme
naplánováno spoustu zajímavé a přínosné práce. Doufám,
že se vám bude toto číslo zpravodaje příjemně číst a přeji
Vám všem poklidný podzim a dobrou náladu.

Jak jsem si již dříve předsevzal, chci objektivně a otevřeně
komunikovat a proto jsem rád za každou připomínku, návrh

Vlastimil Řezníček, starosta obce

Nové nařízení a vyhláška v naší obci
Zastupitelsvo obce, po stále častěji se hromadících stížnostech občanů, rozhodlo o vydání nového Nařízení a Obecně
závazné vyhlášky.
•
Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje, bylo schváleno
na ZO dne 15.6.2016. Díky tomuto nařízení je na celém území obce zakázán podomní a pochůzkový prodej.
•
Obecně závazná vyhláška č.2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pašovice,
byla schválena ZO dne 7.9.2016. Pro pohyb psů se stanovují následující pravidla:
1. na veřejných prostranstvích v intravilánu obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,
2. na veřejných prostranstvích v intravilánu obce se zakazuje výcvik psů,
3. psí exkrementy zanechané na veřejném prostranství musí být neprodleně odklizeny.
Splnění stanovených povinností zajistí osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou.
Porušení vyhlášky bude řešeno dle zákona o přestupcích. Přestupky v naší obci řeší přestupková komise v Uherském Brodě.
Radim Karlík, místostarosta obce

Zastupitelstvo obce Pašovice Vás srdečně zve na
TRADIČNÍ SENIORSKÉ SETKÁNÍ
Které se letos koná v sobotu 5. listopadu od 15.00 hodin
v kulturním sále v Pašovicích.
K tanci a poslechu Vám zahrají harmonikáři
Vydavatel: Obec Pašovice, Pašovice 100, 687 56, E-mail: ou@pasovice.cz, tel: 572 672 272, IČ: 00542326
Název: Zpravodaj obce Pašovice Číslo: 2/2016 Počet výtisků: 250 ks Četnost vydávání: Čtvrtletník Místo vydání: Pašovice
Fotografie poskytl: Josef Kaňa Den vydání: 3.10.2016 Sazba a grafická příprava: Kreativka, s.r.o. Uherský Brod
Periodický tisk územního samosprávného celku.

Něco málo z činnosti Kulturní komise
•

•

•

Jako každý rok i letos jsme uspořádali velký slet
čarodějnic a čarodějů, konal se v sobotu 30. dubna u
rybníka, byla to soutěž o Miss (Mister) čarodějnice. Pro
účastníky soutěže byly připraveny různé úkoly, které
měly prověřit jejich čarodějnické dovednosti. Na průběh
celého klání dohlížela svým ostřížím zrakem odborná
porota složená ze starých a moudrých čarodějnic. Bylo
to velice těžké rozhodování, protože všichni splnili
zadané záludné úkoly na jedničku. Porota se proto
rozhodla, že tentokrát vyhráli všichni.
Rozloučení s prázdninami letos opravdu proběhlo
velmi netradičně. Pro děti byla připravena na poslední
prázdninovou sobotu „Pevnost Boyard“. Bylo vytvořeno
několik družstev, které soutěžily o prvenství u truhly
s pokladem. Zcela nečekaně bojovalo i družstvo
dospěláků. Boj družstev byl velice napínavý, úkoly
těžké a záludné …ale protože tady máme šikovné děti
i dospěláky, přes překážky se zdárně všichni dostali
a svůj poklad si zasloužili. Děkuji tímto všem, kteří se
podíleli na přípravě organizaci této akce.

divadla, které hostovalo v Uherském Brodě. Jednalo se
o hru „Nájemníci“. Byla to skvělá situační komedie plná
krásných a vtipných zápletek a překvapivých zvratů.
•

Návštěva Slavností vína v Uherském Hradišti proběhla
v sobotu 10. září. Díky našim občanům, kteří mají
zájem o folklor a tradice, byla účast v průvodu přes
město Uherské Hradiště letošní rok opravdu důstojná.
Děkujeme proto všem, kteří se dobrovolně účastnili
Slavností vína a otevřených památek za skvělou
reprezentaci obce a doufáme, že příští rok nás bude
zase o něco víc.

Připravujeme:
•

Na konec října Lampionový průvod s výstavkou dýní.

•

Na prosinec tradiční Zpívání u stromečku a na konec
roku „Obecní Silvestr“

•

Bližší informace o konaných akcích najdete na stránkách
www.pasovice.cz, nebo ve vývěsce.

Ve čtvrtek 1. září jsme navštívili představení Slováckého

Milka Knechtlová

Krátce ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 7.9.2016
Zpráva o plnění úkolů za 1.pololetí 2016

•

zhotovení odtokového žlabu nad rodinným domem č.
p. 105 (majitelka p. Marie Chmelová)

realizace bezpečnostních prvků u budovy MŠ

•

obnova poškozených oskeruší kolem polních cest

•

vydání zpravodaje č. 1/2016

Členové zastupitelstva nemají připomínky.

•

administrace žádosti o vydání stavebního povolení na
vodovodní přípojku k bazénu

Plán investičních akcí na rok 2017

Zprávu o plnění úkolů předkládá starosta obce.
•

•

výměna okna v chodbě obecního bytu č. 128

•

oprava plotu, pavilonu a hospodářské budovy v areálu
MŠ

Plán investičních akcí na rok 2017 zpracoval starosta obce a
předkládá členům zastupitelstva k projednání.
Akce, na které budou podány žádosti o dotace:

•

zprovoznění koupaliště na letní sezónu

•

kompostéry pro občany

•

oprava podlahy v lehárně MŠ

•

nákup lesnické techniky (malotraktor)

•

projektová dokumentace veřejného osvětlení v nové
ulici u vjezdu do obce ve směru od Prakšic – zadáno

•

údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny (oprava sochy u č.p. 6 a křížku na kopečku)

•

oprava polní cesty P1 (pod Alejí) v rámci reklamace

•

zateplení budovy obecního úřadu

•

obec získala dotaci od od MŽP na dovybavení sběrného
dvoru, proběhlo výběrové řízení na dodavatele, smlouva
podepsána

•

rekonstrukce místní komunikace na Podbůdí (2.etapa)

•

rekonstrukce chodníků na Záhumní

•

obec získala dotaci od MK na vybavení knihovny (nákup
PC a výpůjčního programu)

•

proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy místní
komunikace – Podbůdí

•

instalace osvětlení v ulici k ZD

Akce, které budou financovány z vlastních zdrojů:
•

oprava fasády na budově MŠ

•

zastřešení parkoviště za budovou obecního úřadu

•

přestavba pódia ve sportovním areálu na šatny

•

vybudování relaxační zóny „Zahrada života“

Místostarosta navrhuje doplnit tyto akce:
•

výměna rozvaděčů veřejného osvětlení

•

veřejné osvětlení nové ulice u vjezdu od Prakšic

•

nátěr dřevěného mostu.

p. Knechtlová vznesla dotaz, zda se budou realizovat herní
prvky v části obce Podbůdí – starosta zadá k vypracování
projektovou dokumentaci.

Výsledky projednání zastupitelstva
Obce Pašovice
na 5. zasedání, konaném dne 7. 9. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
•

50/2016 ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva, konaného dne

7. 9. 2016

•

51/2016 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Ludmilu Jurákovou

•

52/2016 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Miluše Knechtlová

•

53/2016 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 15.6.2016

•

54/2O16 ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za 1.pololetí 2016

•

55/2016 ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2016

•

56/2016 ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 1.pololetí 2016

•

57/2016 ZO schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1982/7 o výměře 18 m2 manželům Lence a Pavlovi
Jurákovým, Pašovice č. 245, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

•

58/2016 ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Pašovice

•

59/2016 ZO schvaluje plán investičních akcí na rok 2017

•

60/2016 ZO schvaluje směrnici o schvalování účetní závěrky obce Pašovice

•

61/2016 ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s.
Praha, IČ 04084063, na pozemek p.č. 1981/1 v k.ú. Pašovice, zapsaný na LV 10001, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy

•

62/2016 ZO schvaluje úhradu faktury za tisk nebo grafickou přípravu Kalendáře FS Holomňa 2017 s folklorní tématikou
v maximální výši 5.000 Kč

•

64/2016 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330037893/001 pro oprávněnou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice, IČ 28085400 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

•

65/2016 ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 16.11.2016

O činnosti klubu seniorek
Život je krátký! Nedá se vrátit ani zpomalit. Přesýpací hodiny
jsou připomínkou toho, jak čas rychle plyne, že musíme život
prožívat naplno. Nechce se nám ani věřit, že se v našem
klubu seniorek scházíme už čtvrtým rokem. Říká se, že nejen
prací živ je člověk, proto si dokážeme udělat čas pro sebe a
pro naše společné zážitky. A od začátku roku jich bylo hodně.
K třetímu výročí existence našeho spolku jsme si uspořádaly
fialkové posezení. Březen se nesl ve znamení dobrého čtení.
V dubnu jsme vařily podle receptů Magdalény Dobromily
Rettigové a také jsme vyrazily do Uherského Brodu na
zábavný večer s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. V
květnu jsme uspořádaly autobusový zájezd do Štramberku
a Rožnova pod Radhoštěm a v červnu jsme tradičně přiložily
ruku k dílu při pořádání oblíbeného dětského dne. Vyrazily
jsme do Sidonie, do ZOO v Lešné, do KOVO ZOO ve Starém

Městě a na Velehrad. I posezení u táboráku má své kouzlo
a vždycky si ho užijeme. Na září jsme naplánovaly návštěvu
divadla v Uherském Brodě a také výlet do Prahy. Na říjnový
den seniorů připravujeme posvícení – tentokrát na téma
„Když se zima zeptá, co jsme dělaly v létě“. Na víkend 26 a
27. listopadu připravujeme do podkroví kulturního domu
výstavu na téma „Hračky z naší půdy“ a uvítáme, když nám
občané zapůjčí své poklady a vzpomínky.
Mám radost, že se dokážeme stále scházet a vymýšlet
akce, které nás vytrhnou z každodenního stereotypu. Proto
využívám této možnosti a zvu všechny seniorky – přijďte
mezi nás každé první pondělí v měsíci od 13.00 hodin do
podkroví kulturního domu v Pašovicích.
Jana Kročilová

Program tradičních
Prakšicko - Pašovských krojových
hodů s právem 2016
Pátek:
•

19:30 - Hodová zábava v sále v Prakšicích
hrají předkapely HBS rock, Tabák-Kabát revival + hosté

Sobota:
•

13:00 - Zvaní na hody na voze s koňmi po Prakšicích a Pašovicích s předprodejem vstupenek a prodejem kalendáře FS
Holomňa 2017

•

19:30 - Hodová zábava v sále v Prakšicích
hraje dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Slačáci
vystoupení FS Holomňa
hodové čepičky

Neděle:
•

10:00 - Mše svatá v Chrámu Páně v Prakšicích s poděkováním za úrodu

•

14:00 - Krojovaný průvod hodové chasy se zastávkou u stárků
hraje dechová hudba Nivničanka
vystoupení dětí z DFS Holomňa a hohové chasy

•

17:00 - Vyzvednutí práva na Obecním úřadě v Prakšicích

•

19:30 - Krojová hodová zábava v sále v Prakšicích
hraje dechová hudba Nivničanka
vystoupení hodové chasy s tradičními hodovými tanci (klobúkový, metlový)

Pondělí:
•

14:00 - Vození berana po Prakšicích a Pašovicích s vybíráním příspěvků „na medicínu“

Informace o protipovodňovém
opatření, tzv. průlehu
V lednu nám bylo oznámeno, že na základě protokolu z
17.12 2015 byla naší obci Státním pozemkovým úřadem ČR,
bezúplatně předána stavba protipovodňového opatření
tzv. průlehu. Tato stavba u mnohých z vás od začátku
vzbuzovala zájem a emoce , proto jsem se rozhodl Vás
informovat o celém projektu, který je nyní v majetku obce
Pašovice. Celková účetní hodnota stavby je 4 728 376,30 Kč
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Způsob a umístění stavby je řešen plánem společných
zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy. Tato
dokumentace zcela respektuje takto navržené a schválené
řešení.
Předmětem stavby bylo vytvoření záchytného prvku pro
povrchové vody, natékající do intravilánu obce jižními okraji
z polní krajiny. V extravilánu se jedná o přerušení dlouhého

svahu v bloku orné půdy a tím výrazné omezení erozní
ohroženosti. Jedná se o stavbu liniovou, tedy mělký příkop
doplněný o doprovodnou zeleň.
Trasa náhonu je doprovázena výsadbou stromové zeleně.
Byla navržena výsadba álejového typu.
Druhové spektrum výsadby je následující:
Lípa srdčitá, Dub zimní, Javor babyka, Javor mléč, Jilm vaz,
Střemcha hroznovitá, Jasan ztepilý, Třešeň ptačí, Hrušeň
polnička (planá).
Druhové složení keřových porostů:
Trnka obecná, Hloh, Svída dřín, Svída krvavá, Ptačí zob, Líska
obecná, Klokoč zpeřený, Kalina obecná, Brslen bradavičnatý,
Řešetlák počistivý.

samostatně.
Zaústění záchytného prvku je do koryta Dobřínského potoka
a levostranný přítok Maršovského potoka.
Vliv stavby na životní prostředí je veskrze pozitivní.
K nejvýraznějším přínosům stavby můžeme přiřadit ochranu
intravilánu před bleskovými povodněmi, omezení vodní
eroze a výsadba krajinné zeleně.
Musím ale dodat, že následná údržba této stavby nás bude
stát z obecního rozpočtu nemalé výdaje. Je zřejmé, že bude
nutné zakoupit novou techniku, která bude adekvátní
k terénu a samotné stavbě, která je svažitá a obtížně
udržovatelná.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Celková délka tohoto prvku je 1,524 km, je fakticky rozdělen
na tři samostatné části. Z každé této části je voda odváděna

Literární soutěž
Nasloucháme naší Zemi
V rámci celosvětového Dne Země jsme každoročně úspěšně přispívali do soutěže Zelená planeta. Letos ji nahradil první
ročník soutěže Nasloucháme naší Zemi. Účastnili se jí žáci od 3. do 9. třídy. Na druhém místě se ve své kategorii umístila
všestranně nadaná žákyně 7. třídy, Alice Mikesková. K úspěchu blahopřejeme a připojujeme ukázku práce s názvem Les stromy, kořeny a tradice v mém životě.
Les, to je krásné místo. Je to domov mocných velikánů stromů. Nebráním se pocitu označit je za pány času. Jsou tady s námi od
počátku věků a vidí naše chyby. Neopraví nás, protože nemohou a se „slzami v očích“ nás jen litují. Litují našich chyb, které navždy
změní jejich i naše osudy.
Ráda tam chodím ukrýt se před těžkostmi dnešního světa. Vydržím zde celé hodiny poslouchat to „ticho“ plné kouzelných zvuků.
Když si do mechu zabořím své nohy, jako bych chodila po obláčku. Obláček, ten je tak daleko na nebi a přece ho cítím pod svými
chodidly.
Když se zaposlouchám do „řeči“ zvířat, která zde žijí, mám pocit, jako bych byla některým z nich. Třeba takovou srnkou, která se v
noční hodině přišla napít křišťálové vody ze studánky.
V jednu chvíli ke mně zavane vůně, překrásná vůně. To mě konvalinky a sasanky zvou do svého království. Nebráním se. Omámená
tímto líbezným pocitem za zvuků lesní kapely a na mechovém obláčku začínám pomalu a zlehka tančit. Tak jako jedna z lesních
víl při měsíčním svitu.
Ale les není jen to, co vidíme. Jeho velká část je našim očím skryta tak, aby alespoň ta se v dnešním světě zachránila. Jsou to kořeny.
Ty má každý strom, keř i kvítek. Bez nich by žít nemohly. Zaručují jim vláhu a pevnou oporu mezi svými druhy.
Úcta k přírodě je v naší rodině zakořeněna opravdu pevně. Všichni jsme si vědomi, že je s ní velmi úzce spjatý. Bez ní by nemohl
existovat, neměl by smysl a byl by prázdný.

U6 - Úžasný svět techniky
v České televizi
Česká televize Ostrava vysílá soutěž U6 - úžasný svět
techniky. Když se žáci dozvěděli o možnosti účastnit se jí,
nadšeně souhlasili. Zbývalo jen vyplnit přihlášku a mohlo se

jet. Na cestu do Ostravy se tedy v neděli 5. června vypravil
tým žáků 8. a 9. třídy (K. Gajdůšková, A. Rubešová, J. Buráň,
O. Zálešák a E. Kadlčková) za doprovodu paní učitelky

Jurákové a Mahdalové.
Po příjezdu a ubytování jsme ještě stihli projít
centrum města a pak už jsme šli na hotel sbírat síly
na další den.
Ráno jsme se vydali do České televize, kde si nás
převzal tým realizátorů a převezli nás do areálu
Dolních Vítkovic, do budovy bývalé VI. energetické
ústředny. Je zde umístěno muzeum, které odhaluje
tajemství technických vynálezů od parního stroje
až po současnost. Tady jsme se seznámili s našimi
soupeři - žáky ZŠ Čechtice. Organizátoři nám
vysvětlili, jak bude natáčení probíhat, také jsme
prošli rukama zvukaře a maskérky a soutěž mohla
začít.
Jak už sám název napovídá museli jsme prokázat
vědomosti hlavně z fyziky a matematiky, objevily se ale i úkoly vyžadující fyzickou zdatnost. Po celodenním náročném boji jsme
zvítězili a stálo to za to. Získali jsme nejen krásné ceny, ale také cennou zkušenost.
Vzhledem k tomu, že Česká televize pořad přes prázdniny neuvádí, můžete se na nás těšit v zářijovém vysílání.
Mgr. Monika Mahdalová

Stonožka děkuje
U příležitosti červnového farního dne v Prakšicích jsme spolu
s dětmi měli možnost poděkovat jménem hnutí Na vlastních
nohou našim milým spolupracovníkům z řad veřejnosti.
Drobný dárek jako pozornost za stálou a nezištnou pomoc
si tak měly možnost z rukou Stonožkových žáků převzít
rodiny Galasova a Maráškova z Pašovic. Jsme jim velmi
vděčni za pravidelnou práci ve prospěch hnutí, a to hlavně
v období Vánoc. Paní Olze Maráškové děkujeme zejména
za pravidelné vedení kurzů zdobení perníků a zhotovování
překrásných darů z perníku nebo dortů ve tvaru Stonožky,
které naši školu i obě obce reprezentovaly při příležitostech
celostátních setkání hnutí.
Pravidelně nám také přispívají svou prací rodiny Jenerálova,
Rajnohova, Blahova, Kučerova, Jany Jurákové, Alice
Mikeskové, dále poděkování patřilo paní Ireně Kadlčkové,

Augustinu Vlkovi a panu Josefu Kadlčkovi. Zvláštní
poděkování za pravidelnou podporu hnutí patřilo také
zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice a Římskokatolické
farnosti Prakšice. Děkujeme také panu Josefu Kaňovi a za
odbornou fotografickou dokumentaci akcí pro hnutí v tomto
roce.
Děkujeme také všem ostatním, kteří jakkoliv přispívají
nebo pomáhají v naší práci ve prospěch potřebných. V
letošním roce Stonožková pomoc směřuje na podporu
vědy a výzkumu závažných dětských chorob, konkrétně do
Západočeské univerzity v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň.
Naše škola se v této době účastní projektu hnutí s názvem
Věda, která léčí.
Jana Kovaříková

Zlatý list 2016
Dne 24. května 2016 se žáci naší školy zúčastnili krajského
kola přírodovědné soutěže Zlatý list ve Valašském Meziříčí.
Na různých stanovištích plnili úkoly z botaniky, zoologie,
ekologie, mineralogie a dalších přírodovědných disciplín.
Naše družstvo tvořené žáky 7. třídy (Alice Mikesková, Jana
Juráková, Jan Knechtl a Radim Sukup), 8. třídy (Ondřej
Zálešák) a 9. třídy (Michaela Kučerová) získalo krásné 2.
místo. Za toto skvělé umístění jim gratulujeme!
Ing. Jana Horonyová

Ocenění ve 44. Mezinárodní dětské
výtvarné výstavě Lidice 2016

Za velmi významné ocenění Medaili škole za kolekci grafiky na téma školství a vzdělání vděčíme těmto žákům 6. a 7.
ročníku: Tereze Kučerové, Dominiku Hanáčkovi, Antonínu Mičkerovi, Kamile Jurákové a Kateřině Jurákové z Prakšic.
Je to opravdu velký úspěch, neboť porota vybírala z 5 050 prací z 335 organizací a škol z České republiky (celkový počet
zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní
práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací naleznete
zde: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.
Toto ocenění jsme měli možnost osobně si převzít na vernisáži výstavy v Lidicích, které se také zúčastnili ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Z představitelů
diplomatických sborů zúčastněných zemí byli přítomni velvyslanci Estonska, Lucemburska, Lotyšska, Makedonie, Maroka,
Mexika, Moldávie, Turecka a Venezuely a zástupci ambasád či zahraničních institutů Arménie, Ázerbájdžánu, Bulharska,
Filipín, Gruzie, Indie, Indonézie, Mongolska, Polska, Rumunska, Ruska a Thajska. Další podrobnosti najdete na http://www.
mdvv-lidice.cz/aktualni/vernisaz/.
Jana Kovaříková

Kompostéry pro občany
obce Pašovice
Obec Pašovice opět usiluje o posílení stávajícího systému
třídění odpadů v obci. Po úspěšné žádosti o dotaci na
dovybavení stávajícího sběrného dvora v obci Pašovice
z loňského roku (právě realizujeme), se zastupitelstvo
obce rozhodlo požádat v rámci právě probíhající 40. výzvy
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 o
podporu na kompostéry pro občany naší obce.
Předpokládaná dotace z Evropské unie je ve výši 85 % a 15 %

jsou vlastní zdroje obce Pašovice.
V žádosti, kterou za obec podáme do konce listopadu 2016,
žádáme o celkem 90 kusů kompostérů o předpokládaném
objemu 900 litrů a o 60 kusů kompostérů o předpokládaném
objemu 2000 litrů. Zároveň obec pořídí i jeden kontejner na
textil o objemu 2,5 m3.
Pokud se žádostí uspějeme, budou předmětné kompostéry

k dispozici pro občany na počátku letních měsíců roku 2017,
kdy počítáme i s jejich distribucí mezi občany.
Plastové kompostéry o objemu 900 litrů a 2000 litrů budou
zájemcům předány do bezplatného užívání na základě
smlouvy o výpůjčce. Po pětileté době udržitelnosti projektu
pak přejdou do jejich vlastnictví.
Proces kompostování je přirozenou recyklací. Většina
bioodpadů pochází právě původně z rostlin. Chcemeli zachovat přirozený koloběh živin, měli bychom je do
půdy zase vrátit, ale nejprve musíme bioodpad upravit
kompostováním, kdy se z něj stane kvalitní hnojivo obsahující
zejména humus a další organické a minerální látky.

ke kvalitnějšímu životnímu prostředí, ale hlavně snížíme
poplatky obce za odvoz komunálního odpadu, protože
spousta právě kompostovatelného odpadu končí v
popelnicích na komunální odpad.
Kompostéry slouží také 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 aktivně podílet na řešení problematiky
hospodaření s odpady v naší obci. Kompostéry jsou tedy
dalším z možných opatření, jak produkci komunálního
odpadu na občana snížit a ušetřit tak obecní prostředky.
Věřím, že s předmětnou žádostí o dotaci uspějeme.

Tím, že budou naši občané moci drobné zelené odpady z
údržby vlastních zahrad kompostovat, nejen že přispějeme

Vlastimil Řezníček, starosta obce

Exkurze: Dlouhé Stráně
a Velké Losiny

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je postavena v chráněné krajinné oblasti, její provoz je ukryt pod zemí, aby
nebyl narušen ráz krajiny. Tuto a mnoho dalších informací získali v pátek 10. června žáci 6., 8., a 9. třídy, kteří se účastnili
exkurze právě na tomto místě.
Po příjezdu do elektrárny nás pan průvodce seznámil s přísnými bezpečnostními pravidly a na úvod nám pustil film, kde
jsme se dozvěděli vše důležité o vzniku a fungování elektrárny. Potom už jsme se šli přesvědčit na vlastní oči. Přečerpávací
elektrárna je složena ze dvou velkých nádrží. V době přebytku elektrické energie (především v noci) čerpá vodu z dolní
nádrže do horní a v době nedostatku elektřiny turbíny elektrický proud vyrábí. Horní nádrž, kam jsme se jeli také podívat,
je vybudována v nadmořské výšce 1 350 m a je odtud opravdu nádherný výhled.
Po skončení prohlídky jsme se vydali do nedalekých Velkých Losin. Ruční papírna ve Velkých Losinách zahájila svůj provoz
už v 16. století a je známá tím, že vyrábí papír tradičním postupem z bavlny a lnu. Velkolosinská manufaktura dnes patří k
nejstarším podnikům svého druhu v Evropě. Ve 2. polovině 20. století prošel celý areál papíren několika etapami oprav a
v roce 2001 byl prohlášen národní kulturní památkou. Tady jsme navštívili muzeum, zhlédli dokument o historii podniku,
prohlédli si postup výroby papíru a nakonec jsme měli příležitost koupit si některý z výrobků, které zde vznikají.
Mgr. Monika Mahdalová

VIDA – Brno
V květnu žáci 2. – 4. třídy navštívili vědecké centrum pro děti VIDA v Brně. V programu zvaném „Hustej program“ si
vyzkoušeli řadu zajímavých pokusů týkajících se zejména hustoty kapalin, ale i různé další. Zábavné a poučné dopoledne
ukončili vědeckým divadélkem na téma Elektromagnetismus. Dětem se návštěva tohoto centra velmi líbila a domů odjížděly
spokojené.
Ing. Jana Horonyová

Kolik stojí běžný účet?
Obyčejný účet za stokoruny měsíčně? Na to už dnešní klient
žádné bance neskočí. Přestože se tradiční kamenné banky
vůči svým mladším konkurentkám dlouho vymezovaly
prohlášeními o „kamenné“ kvalitě, svoji válku za poplatky
nevyhrály. Účty zdarma nyní nabízejí také, nuly v sazebníku
však bývají něčím podmíněné.
Slova „když budeme vaší hlavní bankou“ představují typickou
podmínku pro odpuštění poplatků za vedení účtu. Banka
sazebník proškrtá, když se upíšete, že na váš účet přibude
měsíčně určitá minimální částka, nejčastěji mezi 10 a 15
tisíci korunami. Jinde to nahrazují přímočarou formulací, že
vám k nim bude chodit výplata či důchod. Často vám pak
nabídnou i bonusové výběry z bankomatů nebo bezplatné
bezhotovostní operace. Neupisujte se však k něčemu, co
nemůžete do budoucna plnit. Účet zdarma se může hodně
prodražit, pokud nesplníte stanovené podmínky.
Ačkoli vedení účtu je zdarma, mohou vás překvapit jiné
nečekané poplatky. Byť každý bankomat kontroluje, zda
může vydat požadovaný obnos, některé banky účtují
poplatek za výpis zůstatku v bankomatu. Zvláště paradoxní
je, pokud zaplatíte více za zjištění zůstatku, než kolik by stál
samotný výběr. Dalším příkladem jsou platby za elektronické
bankovnictví nebo správu platební karty. Přestože jde o
standardní náležitosti spojené s používáním běžného účtu,
v sazebnících bývají tyto služby uvedené odděleně, a to
zvláště u velkých bank.

Na čem vydělávají nízkonákladové banky, když nežádají
paušál ani jiné poplatky? Jde o tzv. transakční banky, které
žijí z provizí za vaše transakce. Také proto tlačí na některé
služby, konkrétně to bývají platby kartou u obchodníků.
Řada bank nabídne výběry z bankomatu nebo vedení karty
zdarma jen těm, kteří kartou aktivně platí. Požadovat budou
buď určitou četnost, nebo úhrnnou výši plateb a bývá jedno,
zda utrácíte v obchodech kamenných nebo elektronických.
14 z 20 běžných účtů, které jsme nedávno porovnávali, dnes
nabízí alespoň nějakou variantu více méně zdarma. Jakým
způsobem tedy mezi sebou soutěží? Někde je to komplexní
nabídka, kdy například vlastním klientům snižují sazbu u
hypotečního úvěru. Jinde naopak zvýší úročení zůstatku.
Další rozdíly najdeme v přístupu k moderním technologiím,
jako jsou bezkontaktní karty nebo NFC nálepky. Někde
stále nejsou standardem a jinde zase nepatří do standardu
zdarma.
Placení pouhým přiložením peněženky ke čtečce má přitom
řada lidí v oblibě. Je rychlejší než v hotovosti, protože platby
přes NFC do pětiset korun nevyžadují klasickou autorizaci
PINem. NFC čipy (nejen karty, i nálepky) tedy vyžadují
určitý dohled a obezřetnost. Pokud je někde vytratíte,
okamžitě platební nástroj zablokujte. Oznámením přechází
odpovědnost za škody kompletně na banku. Do té doby sami
sobě odpovídáte za ztráty při neautorizovaných transakcích
do výše 150 eur, banka ručí až nad tento rámec.

Výsledky srovnání výběru ze sazebníků běžných účtů bank a záložen si můžete prohlédnout na internetové adrese
www.dtest.cz/bezne-ucty.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTestu

Vernisáž výstavy „Karel IV.
- Otec vlasti“ na Velehradě
8. dubna 2016 proběhlo u příležitosti vernisáže grafických
prací žáků ZŠ a MŠ Prakšice a ZUŠ Jagellonská Plzeň na
památném Velehradě slavnostní setkání stonožkových
přátel.
Slavnostní vernisáže výstavy „Karel IV.- Otec vlasti“ se
zúčastnili významní představitelé veřejného, kulturního a
náboženského života nejenom z našeho regionu. Na úvod
zazněla stonožková hymna „Never Be Alone“. PhDr. Petr
Slinták, koordinátor kulturních aktivit a PR
poutního areálu Velehrad, přivítal hosty - paní Bělu Gran
Jensen, zakladatelku a prezidentku hnutí Na vlastních nohou
Stonožka, Bc. Patrika Kunčara, senátora a starostu města
Uherský Brod, Mgr. Davida Surého, místostarostu města
Uherský Brod, Ing. Josef Hefku, starostu obce Prakšice,
Vlastimila Řezníčka, starostu obce Pašovice, Mons. Josefa
Nuzíka, generálního vikáře olomoucké arcidiecéze, Mgr.
Lenku Jurákovou, zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ Prakšice, Ing.
Pavla Zůbka, zástupce starosty obce Velehradu, PaedDr.
Dagmar Bistrou, ředitelku ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě,
Ing. Mgr. Milenu Marečkovou, vedoucí DZP Velehrad –
Vincentinum a další významné hosty.
Kromě vystavených grafik zde byla prezentována činnost
hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Naše škola spolupracuje
s hnutím již od jeho počátku. Významnou zásluhu na
úspěšné spolupráci mají také zastupitelé obcí Prakšice a
Pašovice. Bez finanční podpory obou obcí by nemohly
vzniknout drobné výrobky k prodeji na stonožkových

trzích a také bychom nemohli poskytnout příspěvek na
dopravu žákům na pravidelná setkávání stonožkových žáků,
učitelů a dalších spolupracovníků hnutí v Praze. Dále bylo
poděkováno městu Uherský Brod a Římskokatolické farnosti
Uherský Brod, které umožňují pravidelný prodej výrobků
na jarmarcích a před kostely. Zvláštní poděkování patřilo
Farnímu úřadu Prakšice, jmenovitě P. Jaroslavu Kapušovi,
pro spolupráci se Stonožkou zejména při tradičních
prosincových bohoslužbách pro hnutí v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze. V projevech zaznělo poděkování
dětem, rodičům žáků a dalším občanům z Prakšic a Pašovic,
kteří pro hnutí pracují a podporují ho, a také učitelům, kteří
se pravidelně zapojují do stonožkových aktivit.
Paní Běla ve svém projevu také poděkovala všem přítomným
za jejich nezištnou práci a podporu hnutí. Vysoce ocenila
morální profil dětí, které se svou prací snaží pomoci tam,
kde je to opravdu potřeba. Zdůraznila, že si velmi váží toho,
že se vernisáž se mohla uskutečnit na tak významném
místě. Zdravice hostů, které následovaly, zdůrazňovaly
přínos hnutí pro pomoc potřebným a také jeho význam ve
výchově a vzdělávání mladé generace. Během prohlídky
výstavy zazněly pochvaly a ocenění umělecké úrovně
grafických prací stonožkových dětí. Vystaveno bylo 18
oceněných grafických prací žáků ze ZŠ a MŠ Prakšice, z nichž
nejvýznamnější ocenění, Cenu poroty, obdržel žák 6. třídy
Dominik Hanáček.
Jana Kovaříková

Dětský den a Pevnost Boyard

Turnaj šipek a fotbalový turnaj

Dětské rybářské závody a myslivecká zábava

