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Výstava hraček a výlov rybníku

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
čas plyne jako voda a neúprosně nám ukrajuje poslední dny
v letošním roce. Je pár dnů před vánocemi a všude kolem nás
naplno běží nejen čas, ale vrcholí i každoroční předvánoční
šílenství. Říká se, že vánoce jsou svátky klidu, ale v běžném
životě kolem nás to tak právě nevypadá.
Podíváme-li se pozorně kolem sebe, všude vládne nervozita
a stres. Tlačenice v nákupních centrech vyvolávají málem
davové šílenství a fronty netrpělivých lidí nakupují, jako
by měl brzy přijít pomyslný konec světa. Stali jsme se obětí
komerce. Myslím si, že náš starý, dobrý český Ježíšek se
nestačí divit, co se tady děje.
Má představa o klidných vánocích je trochu odlišná od
této reality. Moc dobře si uvědomuji, že stejně odlišný je i
pohled každého z Vás na život v obci a na chod a fungování
obecního úřadu.
Proto, pokud bych si mohl něco přát, bylo by to samozřejmě
pevné zdraví, ale hlavně pochopení, tolerance a úcta pro
nás pro všechny obyvatele naší obce. Při pohledu do
kalendáře se možná podivíme, jak ten čas opravdu letí a
možná si někteří z nás uvědomíme, že je zbytečné ztrácet
ho malichernostmi.
Dovolte mi, abych na chvíli odbočil od vánočního rozjímání a
opravdu ve zkratce a bez konkrétních čísel shrnul letošní rok
z pohledu investic a údržby obecního majetku. V letošním
roce jsme vynaložili nemalé prostředky z obecního rozpočtu
na opravy, údržbu a zhodnocení obecního majetku. Snahou
zastupitelstva obce je investovat tyto prostředky smysluplně

a účelně. Mojí snahou je získávat k obecnímu rozpočtu
prostředky, které se nabízí v rámci různých dotačních
titulů. Tato práce je časově a administrativně náročná a
občas si připadám, že bojuji s větrnými mlýny, nehledě na
to, že v konečném důsledku při podávání žádostí nevíme,
jestli dotační titul získáme. Jsem si ale dost dobře vědom
skutečnosti, že bez těchto prostředků bychom si nemohli
rozvoj obce dostatečně plánovat. Pro rozpočty obcí naší
velikosti jsou v tomto nastaveném politickém systému tyto
finance prostě momentálně důležité.
Podrobnější informace o práci zastupitelstva obce je možné
získat buď přímo na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce, nebo poté ze zápisů a usnesení, které je vždy umístěno
na úřední desce nejpozději do deseti dnů od uskutečnění
zastupitelstva obce, nebo na internetových stránkách www.
pasovice.cz.
S konkrétními plány na příští rok Vás blíže seznámí pan
místostarosta Radim Karlík ve svém příspěvku.
Věřím, že se ještě osobně setkáme na některé z akcí, které
jsou připraveny do konce letošního roku. Pokud se tak ale
nestane, rád bych Vám popřál do Nového roku pevné zdraví,
osobní štěstí a rodinnou pohodu.
Také bych rád poděkoval zastupitelstvu obce Pašovice,
zaměstnancům obce, brigádníkům, členům všech složek,
sdružení a spolků a taktéž všem partnerům za odvedenou
práci v letošním roce . A v roce příším, ať se nám všem daří
zase o něco lépe.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Plán investičních akcí na rok 2017
Vážení spoluobčané.
V minulém čísle zpravodaje, který jste četli v říjnu tohoto roku, jsme Vás konkrétně informovali o plnění úkolů zastupitelstva
obce a připravovaných investičních akcích na rok 2017. I přesto bych však rád připomenul to, co se nám v tomto roce 2016
podařilo v obci realizovat. Uvedu několik nejdůležitějších a finančně nejnákladnějších akcí. Než se však začtete do čísel a
částek, rád bych se zmínil o tom, že je potřeba si uvědomit to co již několikrát zmiňoval i náš starosta, a to je zvětšující se
byrokracie a nárůst administrativních požadavků na obce. V praxi to vypadá tak, že od doby, než vymyslíte nějaký projekt,
až po samotnou dobu realizace uplyne často několik měsíců, ne-li rok i více. Pro příklad uvedu projekt na vybudování
veřejného osvětlení v nové ulici „Požár“ ( nová zástavba směrem na Prakšice). Tento projekt jsme začali řešit v lednu 2016 .
V listopadu jsme dostali vyjádření od stavebního úřadu a samotná realizace se bude konat teprve v jarních měsících příštího
roku (2017). Často se pak tímto všechny nápady a projekty musí odkládat a zbytečně se tím ztrácí i náš čas a energie, kterou
do těchto projektů vkládáme.
Ale zpět k číslům. V letošním roce pro nás byla nejnáročnější investice na rekonstrukci komunikace v místní části horní
Podbúdí. Zrekonstruovaný úsek stál obec 1 200 000 Kč. Obec samozřejmě žádala o dotace z programu Ministerstva pro
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místní rozvoj. Tato žádost však byla zamítnuta a dotace nám tudíž nebyla přidělena. Druhou finančně nákladnou akcí byl
projekt Dovybavení sběrného dvora.Tato akce stála 826 750 Kč. Z toho dotace EU činily 85 %, což byla částka 702 737 Kč.
Podíl obce 15% byl 124 013 Kč. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich
zpracování či třídění o 38 tun/ rok. Ještě letos v listopadu jsme podali žádost o dotace na projekt Kompostéry pro občany obce
Pašovice. Pokud se podaří tento dotační titul získat, bude podle plánu bezplatně převeden občanům k užívání kompostér
na bioodpad. Předpokládaná celková částka projektu je 807 554 Kč. Z toho podíl obce je 15%, což je 121 133 Kč. V příštím
roce plánujeme velkou částku investovat znovu do obnovy a rekonstrukce obecního majetku a to konkrétně do projektu
Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu. Zde je dotace pouze 40% a podíl obce činí dle projektu zhruba 1,6
milionu korun. Máme v plánu pokračovat v další etapě opravy místní komunikace na Podbúdí, kde se předpokládá investice
ve výši 1 200 000 Kč. Poslední větší akcí je pak podaná žádost o dotaci na pořízení malotraktoru ve výši 750 000 Kč. U tohoto
dotačního titulu je spoluúčast 50 %. Z vlastních zdrojů pak ještě plánujeme opravit fasádu Mateřské školy (cca 230 000,-) a
dořešit přípojku vody , kterou jsme museli vybudovat na sportovním areálu.
Z pohledu investic nás tedy čeká velmi náročný rok a já věřím, že všechno zvládneme a že naše obec bude zase o kousek
příjemnějším místem pro život. Všem Vám přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do nového
roku, plný zdraví a štěstí.
Radim Karlík, místostarosta

Kateřinský jarmark
Ve dnech 21. - 24.11.2016 proběhl v Základní a Mateřské
škole v Prakšicích Stonožkový týden. Úkolem bylo doplnit
výrobky určené k prodeji na Kateřinský jarmark v Uherském
Brodě. Žáci proto pilně pracovali v kroužcích školního klubu,
ve školní družině i v mateřské škole. Byli pozváni i rodiče,
kteří za pomoci odborného vedení instruktorů zhotovili
překrásné adventní věnce a jiné dekorativní ozdoby ze
skla či z perníku. Připojili se i ti nejmenší v mateřské škole
a vytvořili za pomoci paní učitelek velmi pěkné adventní
dekorace a vánoční přáníčka.
V pátek 25.11.2016 přátelé Stonožky z řad žáků od rána tyto
a další výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní

dílny prodávali na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě.
Letos byl podpořen projekt na podporu výzkumu léčby
Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže
písnička. Upoutávkou byla vernisáž oceněných výtvarných
grafik žáků výtvarného a literárního projektu českých a
slovenských škol pořádaný hnutím Na vlastních nohou,
Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou
v Plzni. Tato vernisáž byla uspořádána ve spolupráci s
Městským úřadem Uherský Brod a celou zaštítil pan starosta
města a senátor Ing. Patrik Kunčar. Potěšilo nás, že naše
pozvání přijal zástupce stonožkového hnutí pan Vítězslav
Březina. V prostorách městského informačního centra

tak mohla vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní
Markéta Gajdůšková v zastoupení pana starosty Uherského
Brodu přivítat také pana starostu obce Prakšice Ing. Josefa
Hefku, paní Mgr. Lenku Jurákovou, zástupkyni ředitele ZŠ
a MŠ Prakšice, paní PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku ZŠ
Na Výsluní, P. RNDr. ThLic. Jana Rajlicha OP, představeného
kláštera dominikánů, P. Mgr. Jaroslava Kapuše, a především
žáky, jejich rodiče a další podporovatele a příznivce hnutí.
Výstava byla zahájena stonožkovou hymnou. Žáci prakšické
základní školy se zapojili do programu ukázkami svých
hudebních dovedností a recitací. Zvláště zajímavá byl jejich
vlastní úvaha o tom, co je motivuje k humanitární práci a
také jakým způsobem zpracovali téma výtvarného projektu
Věda, která léčí. Vytvořili soubor grafik na téma „Inkubátory.“
Zaujalo je, že v roce 1992 Stonožka zakoupila dvě sanitky.
Součástí jedné, která šla do Plzně, byl také inkubátor. V
následujícím roce tento vůz zachránil 300 novorozeňat. A
protože také pomoc Stonožky nyní směřuje právě do Plzně,
rozhodli se zpracovat toto téma. Výstava byla slavnostně
zahájena přestřihnutím pásky s logem Stonožky a pozváním
hostů na další část programu.
Na náměstí v Uherském Brodě měli žáci možnost na
podiu prezentovat hnutí Na vlastních nohou před občany
města a návštěvníky Kateřinského jarmarku. Opět zazněla
stonožková hymna, tentokrát z úst prakšických žáků
pěveckého sboru Zpívánky pod vedením paní učitelky
Assmannové, která spolu s žáky 1., 2. a 3. třídy nacvičila
toto hudební představení. Na náměstí přítomné opět
přivítal pan starosta města, který zdůraznil podporu a účel
humanitárních aktivit našeho hnutí. Dále byl požádán o
slovo zástupce stonožky pan Vítězslav Březina, který tlumočil
pozdrav od paní Běly Gran Jensen, představil projekt Věda,
která léčí a ocenil spolupráci města, obcí i ostatních institucí
či jednotlivců, kteří se podílejí na práci pro humanitární
účely. Zvláště vyzvedl práci těch nejmenších, kteří se podílejí
největší měrou na práci, a ostatní, kteří jim pomáhají. Na
otázku, co je to Stonožka, z úst dětí zaznělo mezi jiným:,,
Stonožka - to jsme my. Její nožky jsou propojené nohy dětí,
které pomáhají ostatním dětem u nás i v zahraničí, a my
máme to štěstí, že máme zdravé ruce a můžeme pomáhat
také“. Starší žákyně vhodně prezentovaly činnost hnutí a
pozvaly diváky ke stánku, kde si mohou zájemci zakoupit
drobné výrobky žáků prakšické základní školy a přispět tak

k léčbě Crohnovy choroby. Ještě než se rozloučili, promluvila
paní ředitelka Dagmar Bistrá, aby informovala přítomné
o sobotním prodeji výrobků žáků Na Výsluní, kteří se také
připojili k tomuto humanitárnímu projektu.
Symbolickou stonožku z perníku jako výraz poděkování
pak z rukou dětí převzali starosta města Uherský Brod Ing.
Patrik Kunčar, starosta obce Prakšice Ing. Josef Hefka a
paní Markéta Gajdůšková, vedoucí odboru odboru školství,
kultury a sportu v Uherském Brodě, která celou akci
spoluorganizovala.
Stejnou Stonožku pro paní Bělu převzal pan Vítězslav
Březina, zástupce hnutí. Slíbil vyřídit paní Běle pozdravy
od dětí, které se již těší na společné setkání při mši svaté
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Také panu
Březinovi byla věnována Stonožka s poděkováním za jeho
podporu a účast na našich projektech pro hnutí na Moravě.
Poděkování patří také hlavně všem dalším, hlavně dětem,
jejich rodičům, učitelům, kteří se na akci spolupodíleli,
instruktorům stonožkových dílen z řad veřejnosti a dalším
podporovatelům a sponzorům Stonožky. Děkujeme také
starostům a zastupitelům obou obcí Prakšice a Pašovice za
pravidelné finanční příspěvky na činnost hnutí Na vlastních
nohou.
Máme radost, že můžeme na konto Stonožky zaslat částku
7 135 Kč na podporu výzkumu a léčby Crohnovy choroby.
Jana Kovaříková

Mše svatá pro Stonožku 2016
V pátek 2. prosince 2016 jsme se zúčastnili slavnostního setkání při mši svaté v chrámě sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou
pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka celebroval pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O.P.
Tohoto setkání se zúčastnili děti, spolupracovníci, podporovatelé a přátelé hnutí z celé republiky i ze zahraničí.
Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní
nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora,
Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka
v průběhu let spolupracovala, a mnoho dalších. Potěšilo nás, že letos pozvání přijal také starosta obce Prakšice, Ing. Josef
Hefka, starosta obce Pašovice, pan Vlastimil Řezníček, Ing. Patrik Kunčar, senátor a starosta města Uherského Brodu, a

také Mgr, David Surý, místostarosta
města Uherského Brodu, který
zastupoval pana senátora při tomto
slavnostním setkání.
V 11. hodin zahájil mši vojenský
kaplan kpt. Petr Šabaka. Během
mše zazněly písně v podání velkého
spojeného pěveckého sboru pod
vedením
sbormistra
Jaroslava
Pletichy. Spolu s ním zazpíval
stonožkovou hymnu Never Be
Alone Josef Vágner. Paní Běla ve
svém krátkém projevu připomněla,
kterým dětem letos Stonožka
pomohla. Gen. Bečvář poděkoval
stonožkovým dětem i paní Běle za
dlouholetou spolupráci Stonožky
a AČR. Zdůraznil, že stonožková
pomoc ve formě hraček, učebnic,
školních pomůcek a dalších potřeb, které vojáci darují dětem ve válkou a pohromami postižených oblastech, otvírá srdce
místních lidí, což je pro vojáky nesmírně důležité.
I letos naši žáci četli přímluvy, nesli obětní dary a mše svaté se zúčastnili také naši ministranti. Přímluvy četla Kateřina
Juráková z Prakšic, obětní dar krásnou vazbu s dekorativními ručně malovanými ozdobami ze skla, dílo paní Ireny Kadlčkové,
nesla za naši školu Tereza Vlková. Žákyně Kristýna Jenerálová a Lenka Ježová předaly vojenskému kaplanovi kpt. Petru
Šabakovi jako poděkování za jeho práci dárek Stonožku z perníku, kterou zhotovila paní Ivana Kaňová. Našim ministrantům
Viktoru Velartovi a Jiřímu Lukašíkovi ochotně vypomáhali starší ministranti z Uherského Brodu, kteří do Prahy přijeli vlakem.
Po ukončení mše se v arcibiskupském paláci sešli vítězové výtvarné a literární soutěže „Věda, která léčí“, aby převzali
ocenění za svá soutěžní díla. V každé ze 4 kategorií udíleli „své“ ceny J. Em. Dominik kardinál Duka, ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň prof. Josef Sýkora, rektor ZČU Plzeň doc. Miroslav Holeček, děkan FAV
ZČU doc. Miroslav Lávička, advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský a paní Běla. Děti pak měly možnost prohlédnout si nádherné
reprezentační prostory paláce. Mezi pozvanými hosty nechyběli ani starostové obou obcí Prakšice a Pašovice a místostarosta
města Uherského Brodu. Žáci naší školy také dosáhli významných ocenění.
Jednu z hlavních cen, Cenu přednosty Dětské kliniky FN Plzeň, prof. MUDr. Josefa Sýkory, získala Radka Gajdůšková ze 2.
třídy. Z 1. stupně dále byli oceněni Darina Mrázková, Michaela Kubová, Klára Špoková a Aleš Baránek. Cenu za soubor grafik
v kategorii 12 - 15 let získali Dominik Hanáček, Nela Vlková, Eliška Rachůnková, Tereza Vlková, Alice Mikesková, Kateřina
Juráková, Prakšice, Kateřina Juráková, Pašovice, Tereza Kučerová a Jana Juráková. Všem oceněným blahopřejeme.
Jana Kovaříková
Pozn. V tomto článku byl použit zdroj http://www.stonozka.org/home.html.
Fotografie zhotovil pan Josef Kaňa.
Více informací naleznete na http://www.zspraksice.cz/cms/index.php/stonozka/skolni-rok-2016-17-2

Výsledky projednání zastupitelstva
obce Pašovice
na 6. zasedání, konaném dne 16.11.2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Pašovicích
•

66/2016 ZO schvaluje doplněný program 6. zasedání
zastupitelstva, konaného dne 16. 11. 2016

•

67/2016 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu
Hlavínovou a p. Jitku Hasíkovou

•

68/2016 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p.
Jana Valeriánová a p. Ludmila Juráková

•

69/2016 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze
dne 7.9.2016

•

70/2O16 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu
č. D/3207/2016/ŽPZE o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje a
pověřuje starostu podpisem smlouvy

•

71/2016 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu
č. D/2899/2016/ŽPZE o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje a

17. Akce seniorů - 5.000 (úhrada předlož. dokladů)

pověřuje starostu podpisem smlouvy
•

72/2016 ZO schvaluje příspěvky na kulturu, sport a
činnosti spolků v roce 2017:

•

73/2016 ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na
rok 2017. Rozpočet na rok 2017 bude vypracován ke
schválení v příjmové části na položky a ve výdajové na
paragrafy.

•

74/2016 ZO bere na vědomí zprávu o přípravě
inventarizace majetku obce k 31.12.2016

•

75/2016 ZO schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku
na provoz zřízené příspěvkové organizace MŠ Pašovice
v roce 2016

SDH Pašovice - 25.000 Kč (smlouva)

•

76/2016 ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2016

TJ SOKOL Prakšice-Pašovice - 30.000 Kč (smlouva)

•

77/2016 ZO schvaluje rozúčtování nákladů na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015

11. FS Holomňa - 8.000 Kč (smlouva)

•

12. Turnaj ulic ve fotbale - 5.000 Kč (úhrada předlož.
dokladů)

78/2016 ZO bere na vědomí žádost o zpevnění
komunikace p.č. 2325 a bude se jí zabývat v roce 2017

•

13. Krojové hody s právem - 10.000 Kč (úhrada předlož.
dokladů)

79/2016 ZO bere na vědomí zprávu o připravovaných
žádostech o dotace

•

80/2016 ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné
zasedání ZO nejpozději do 14.12.2016

1.

LMK Prakšice-Pašovice - 2.000 Kč (dar)

2.

Český svaz včelařů - 3.000 Kč (dar)

3.

Centrum zdravotně postižených Zlín - 1.000 Kč (dar)

4.

Český klub neslyšících Uh.Brod - 1.000 Kč (dar)

5.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH - 1.000 Kč (dar)

6.

Myslivecký spolek „Březí“ - 8.000 Kč (smlouva)

7.

Spolek rybářů Pašovice-Prakšice - 15.000 Kč (smlouva)

8.
9.

10. ZŠ Prakšice (Stonožka, kroužky) - 11.000 Kč (smlouva)

14. Farní den Prakšice - 1.000 Kč (úhrada předlož.
dokladů)
15. Dětský den - 10.000 Kč (úhrada předlož. dokladů)

Kompletní zápis ze zasedání zastupilstva obce, si můžete
přečíst na www.pasovice.cz

16. Countrybál - 5.000 Kč (úhrada předlož. dokladů)

Vánoční pohádka
Bylo to v době, kdy v domácnostech nebyla zavedena
elektřina, kdy nejezdily žádná auta, letadla, vlaky, traktory
byly ještě ve vývoji, ale zato chalupy byly plné dětí a hlavně
bídy.
Bylo to tenkrát, kdy všichni andělé sestoupili na zem. Nebylo
je však vidět, skrývali se za sněhové vločky. Teprve když lidé
potkávali blažené a radostné tváře jiných, věděli, že tyto
pohladila andělská ruka. A kdo chtěl, aby mu andělé pomohli,
musel kráčet v ten den lepšími, čistšími cestami, aby se s
nimi setkal.					
Byl však na zemi kraj, plný bídných a malých lidí a nečistých
domovů i plných blátivých ulic. Lidé zapomněli, že jsou ještě
lepší, čistší místa a radostnější kraj. Věděli jen, že andělé
sestoupili z nebe dříve, než se Děťátko narodilo v jeslích.
Věděli, že by museli z tohoto kraje vyjít, aby mohli anděly
pozdravit. Neměli však chuť otevřít dveře svých bídných
chalup. Třásli se zimou. Rty měli pevně sevřené bolestí
a chladem. Také na ně doléhal hlad. Bosé a nahé děti se
vzpínaly bídou svých ručiček. Nikdo však zde nebyl, aby jim
pomohl. Žádný se neodvážil vejíti pod jejich střechy. Andělé
čekali na upravených cestách.
Hospodin se díval z výše na tu lidskou bídu a byl velmi
smutný. Viděl, jak jeho andělé jdou všude, jen ne do toho
bídného kraje. Najednou se v tom pustém, temném a
zapomenutém kraji zaskvěla země velikým světlem. Díval se
a usmíval se. Jeho nejmilejší andělé si už zvykli na ten bídný

lid a na jejich děti. Zahrnuli je svými bílými a měkkými závoji
a tváře těch chuďasů byly blažené a tak krásné. Andělé
zdvíhali nemocné děti a vroucí dětské slzy padaly jim po
šatečkách a po těle. Malí ubožáčkové se ohřívali a vesele
vybíhali ze svých domovů. Cesty teď už nebyly zablácené.
Kde po nich přešli hodní andělé, tam po nich zůstalo štěstí.
A bylo potřeba, aby andělé šli tímto krajem zase…
A tu nastala noc, ve které se narodilo krásné děťátko. Mělo
hnědé očka. Všichni andělé k němu letěli, aby mu zpívali
písně. Shromáždili se v malém chlévě, radostní a veselí.
Matka Maria se na ně usmívala. Tiše jí andělé vyprávěli,
jak na zemi lidem udílejí mír a štěstí. Údiv přeběhl po tváři
mladé matky a ona se zeptala: „A kde zůstal nejmilejší anděl
Hospodinův ?“ . Jeden z nich odpověděl jasným hlasem.
„Zůstal tam, kde lidé nejsou šťastni, kde neznají radost,
kde potřebují něžné pohlazení andělskou rukou s měkkým
závojem. My se vrátíme k Hospodinu bez něho.“		
Mladá matka k nim vztáhla ruce a zašeptala: “Ó jak lehké
je teď moje srdce, jak klidná je má duše…!“ A přivinula své
děťátko na svá prsa a tiše, tichounce mu vyprávěla, jak přišla
na svět láska, svornost a klid.
A já čekám v soumraku u kamen na anděla, aby mne
náhodou neminul a pak ho pošlu určitě tam, kde ho lidé
všude potřebují.
Pohádku z dětských let zaznamenal Jan Mrázek.

Co se děje ve škole?
Informace o tom, jakých akcí a soutěží se žáci naší školy účastní,
jsou vždy umístěny na webových stránkách školy. Pro ty, kteří
se s internetem moc nepřátelí a raději si u kávy rozloží noviny,
jsme vybrali přehled toho nejzajímavějšího, co se ve škole v
prvním čtvrtletí roku 2016 stalo.

Návštěva knihovny a hasičské zbrojnice
v Uherském Brodě
V pátek 23. září využili sedmáci pěkného počasí a vydali se na
exkurzi do Uherského Brodu. Nejprve navštívili v Knihovnu
Františka Kožíka, kde jim paní knihovnice představila
nové knížky, potom se přesunuli na hasičskou zbrojnici.
Tu navštívili v rámci preventivního programu Hasík. Mohli
si důkladně prohlédnout hasičské auto a jeho vybavení,
vyzkoušet si uniformy a speciální požární obleky, prohlédli
si také celou stanici a milí profesionální hasiči je seznámili s
tím, jak to na takovém pracovišti funguje.
Ve čtvrtek 29. září se stejného programu zúčastnili také žáci
třetí třídy. K hasičské zbrojnici neplánovaně zavítala Policie
ČR, takže měli možnost zhlédnout i policejní auto a seznámit
se s jejich činností a vybavením.

11. října žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do společnosti REC
GROUPve Starém Městě, která se zabývá zpracováním
odpadů. Nejdříve zhlédli prezentaci o činnosti a historii firmy,
poté následoval výukový program Do světa elektroodpadu.
Zajímavou částí exkurze byla projížďka vláčkem STELINKA
po areálu firmy, návštěva lodě a majáku. Tento program
ukončila prohlídka dopravního letounu české výroby očima
cestujících i z pohledu pilotů.
Po obědě žáci navštívili MESIT holding a. s. v Uh. Hradišti.
Seznámili se s výrobním programem firmy, prohlédli si
výrobní halu slévárny a montážní oddělení elektronických
součástek. Nakonec byli informování, jaké studijní možnosti
nabízí Střední škola Mesit.

Výuka dopravní výchovy
Každoročně se žáci 4. třídy účastní výuky dopravní výchovy
na dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Ani
letos tomu nebylo jinak a čtvrťáci ověřili své znalosti 12.
října. Nejprve si zopakovali základy dopravní výchovy, naučili
se novým pravidlům chování v dopravě, seznámili s dalšími
dopravními značkami i povely policisty při řízení dopravy.
Pak si vše vyzkoušeli v praxi přímo na hřišti.

Podzimní dílny
Již tradiční Podzimní dílny letos připadly na 25. října. Žáci
4. – 9. třídy také letos v rámci školního projektového dne
vyráběli různé dekorativní předměty ke zkrášlení obydlí v
období adventu. Tyto výrobky byly nabídnuty v pátek 25.
listopadu návštěvníkům Kateřinského jarmarku v Uherském
Brodě a následně o adventních nedělích v prodeji u kostelů.
Děkujeme všem, kteří svým nákupem podpořili dobrou věc.

Výukový program „ Rybník“ – ekocentrum
CHRPA Uherský Brod
Žáci 5. třídy se 7. října zúčastnili přírodovědného programu
na ekocentru CHRPA v Uh. Brodě. I přes nepřízeň počasí
se dozvěděli hodně zajímavých informací o ekosystému
„Rybník“. Pod lupou sledovali drobné živočichy, sestavili
si potravní řetězec, poznávali vodní rostliny a živočichy.
Hravou formou si vysvětlili vývojové stádium obojživelníků
a zároveň vyčistili pomyslný rybník od odpadků. V závěru
programu navštívili opravdový rybník, kde si ověřili své
znalosti.

Exkurze – REC GROUP – Staré Město, MESIT
– Uh. Hradiště
V rámci environmentální výchovy a volby povolání vyrazili

Krajská debrujárská soutěž ve stavění
kuličkodráhy
Dne 25. října obsadili fyzikální laboratoř na Gymnáziu v Uh.
Hradišti malí stavitelé. Také my jsme se zapojili do Krajské
debrujárské soutěže ve stavění kuličkodráhy ze stavebnice

Space Rail. Za Prakšice soutěžily dva tříčlenné týmy osmáků.
Statečně budovali Adam Rajnoha, Martin Mahdal a Roman
Zemánek, umístili se na 2. místě. Holkám Kateřině Jurákové
(Prakšice), Janě Jurákové a Tereze Jahodové se podařilo
vytvořit úplně nejdelší kuličkodráhu, a získat tedy výborné 1.
místo. Kromě vítězství a stavebnice pro školu, které obdržely
i ostatní, nevítězné týmy, si zúčastnění odnesli něco ještě
daleko cennějšího, a to bezvadný zážitek.

mimo výuku např. řadu exkurzí, během nichž mohli poznat
pracovní podmínky v různých prostředích. 8. listopadu se
žáci 9. třídy zúčastnili akce „Týden volby povolání“ na Úřadu
práce v Uh. Hradišti, kde se setkali se zástupci středních škol
z nejbližšího okolí. Mohli si zjistit další potřebné informace,
při výběru školy mohou napovědět i drobnosti.

Týden volby povolání

Děti mateřské školky a žáci 1. až 3. třídy se 10. listopadu už
od rána těšili na divadlo o Evelínce. V tělocvičně naší školy
jsme přivítali dvě slepičky, Květušku a Evelínku, které děti
vtipně učily základy stolování a chování u jídla. Představení
„Evelínko, nemlaskej!“ se dětem velmi líbilo.

Volba budoucího povolání je velmi zodpovědná činnost
a rozhodně ji nechceme podcenit. Pokud si totiž člověk
vybere špatně, může být celý život nešťastný. O možnostech
dalšího studia žáci sice získají řadu informací ve škole,
ale nejlépe je přímo vidět a slyšet. Proto jsme absolvovali

Evelínko, nemlaskej!

učitelé ZŠ

Střípky z naší školičky
Uběhl nám další rok a blíží se nám
svátky vánoční. Svátky, na které se těší
všichni bez rozdílu věku. Ještě před
chvílí tu bylo září, kdy jsme přivítali
nové děti, které se poměrně rychle
a dobře adaptovaly v naší mateřské
škole. Kapacita školy je nyní naplněna
na 100% ( 28 dětí).
Máme zde i děti mladší 3let. Kromě
běžných každodenních aktivit, při
kterých se děti rozvíjí všemi směry
a možná si ani neuvědomujeme,
co všechno se u dětí rozvíjí, třeba
jen obyčejnou hrou jako je pexeso.
Určitě nás první napadne pamět, ale
je to i pozornost, soustředění, jemná
motorika, poznávání toho, co je na
obrázku - to znamená rozvoj myšlení,
správné výslovnosti, získávání nových
poznatků, učí se dodržovat pravidla hry,
umět vyhrávat, ale i prohrávat, umět ovládat své emoce (v rámci svého věku), rozvíjí kamarádské vztahy. A to je jen jedna
obyčejná hra. Ne nadarmo se říká, že děti se nejvíce naučí hrou a pozorováním ostatních lidí. Proto je třeba, aby měly ve
svém okolí co nejvíce kladné inspirace pro svůj rozvoj.
Během podzimních měsíců jsme s dětmi navštívili výstavu „ Brána recyklace“ ve Starém městě. Přivítali jsme nové občánky.
Vystoupili jsme pro místní seniory a užili jsme si naše každoroční tvoření v Mikulášově dílně.
Nejvíce jsou ale očekávané vánoce. Děti píší svá přání Ježíškovi. Budeme péct perníčky a připravujeme vánoční besídku
pro rodiče. Proto bych Vám chtěla popřát za celý kolektiv naší školy krásné svátky vánoční, hodně dárečků, klid a pohodu
u vánočního stromečku a šťastné vykročení do nového roku 2017. V něm nás čekají změny související s novelou školského
zákona.
Pro nás je to hlavně posunutí zápisu do MŠ na 2-16 květen. Dále bude od 1.9.2017 opět zaveden povinný poslední rok
předškolního vzdělávání. Přednostní právo přijetí budou mít i nadále děti v posledním roce předškolního vzdělávání, a děti
starší 4let.
Krásné svátky vánoční přeje
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

Myslivecký spolek „Březí“
Pašovice - Maršov
Myslivecká činnost v obci má své kořeny již v dávné minulosti. Již od doby pravěku měl člověk snahu lovit zvěř, protože to byl
jeden ze způsobů jeho obživy. Postupem času nutnost člověka lovit zvěř z důvodu obstarání obživy pomalu vymizela a měnila
se postupně v zájmovou činnost s prvky nejen lovu, ale hlavně s ochranou zvěře, jejího chovu, hospodaření s ní a hlavně s prvky
vytváření vhodných podmínek pro její kvalitní vývoj.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v tomto předvánočním čase přiblížil prostřednictvím zpravodaje obce činnost našeho spolku.
Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice - Maršov hospodaří na více jak 600 ha výměře honební plochy, která je tvořena poli,
loukami, lesy a vodními toky. Tuto honební plochu se snaží obhospodařovat 16 členů spolku. Naše činnost spočívá zejména
v tom, že se staráme o zvěř, kterou přikrmujeme v době strádání kvalitním krmivem, které získáváme od zemědělských
subjektů. Každý myslivec si pak musí obstarat dostatek sena či letniny, což jsou mladé výhonky keřů, stromů nebo třeba
kopřiv. I když zimy už nejsou takové, na jaké jsme bývali zvyklí v době dřívější, i nadále toto období představuje pro zvěř
největší strádání, a proto si potřebuje v tomto období naši největší péči.
V posledních letech je počet zvěře v naší honitbě stabilní. Drobná zvěř je zastoupena bažanty, zajíci a také menším počtem
koroptví. Z vodní zvěře je to kachna divoká, lyska černá a čírka obecná. Kdysi nejpočetnější drobná zvěř je z hlediska
zastoupení v přírodě na ústupu a nepomáhají ani opatření, které se snažíme každoročně realizovat ke zvýšení počtu těchto
druhů zvěře v naší honitbě.
Spárkatá zvěř je zastoupena zejména naší nejhojněji se vyskytující srnčí zvěří, dále pak dančí zvěří a zvěří černou. V poslední
době je stabilní z hlediska počtu zejména srnčí zvěř. Dančí zvěř a černá zvěř je zvěří migrující, která se v naší honitbě v
hojném počtu nevyskytuje. V letošním roce doposud nemáme uloveného žádného divočáka i přesto, že dle obecného
názoru, které je ovlivňováno zejména sdělovacími prostředky, se jedná o zvěř, která je přemnožena a činí velké škody na
zemědělských pozemcích. U nás tomu tak zjevně není, což svědčí nejenom zemědělcům, ale i drobné zvěři, jejichž stavy
přemnožená černá zvěř dokáže také minimalizovat.
V rámci povinné parazitární kontroly nařízené Státní veterinární správou jsme si mohli u vybraných vzorků spárkaté zvěře
opět ověřit, že naše zvěř je v dobré kondici i přes fakt, že již několik let zvěři nepodáváme antiparazitární léčiva.
Jako každý rok tak i letos jsme se věnovali brigádnické činnosti. Provedli jsme úklid krmných zařízení a jejich opravu. Opravili
jsme myslivecká zařízení sloužící k pozorování a lovu zvěře, provedli jsme 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. Ve spolupráci s obcí jsme provedli výsadbu nového lesního porostu v obecním lese a opětovnou instalaci
pachového ohradníku podél komunikace na Hrabině, který zabraňuje kolizím zvěře s automobily. Aplikaci přípravku
zopakujeme v jarním období. Do brigádnické činnosti mohu zahrnout i konání tradiční myslivecké zábavy, protože se na
ní podílí každý člen spolku, ale nejenom členové, ale i kamarádi nebo rodinní příslušníci. Pro každého návštěvníka bylo
připraveno bohaté občerstvení, příjemná muzika a půlnoční překvapení. Zábava se opět protáhla do pozdních nočních
hodin ke spokojenosti všech zúčastněných.
První a třetí listopadovou sobotu jsme bilancovali, jak na tom jsme se stavem drobné zvěře, ale i ostatní zvěří vyskytující
se v honitbě. Konal se totiž nejprve hlavní hon v Pašovské části honitby a následně menší hon v Maršovské části honitby,
který však byl poznamenán deštěm, takže jsme byli nuceni pozměnit celkovou organizaci honu. Výsledek obou honů
byl i s ohledem na počty zvěře uspokojivý a díky přítomnému profesionálnímu fotografovi se nám oba hony podařilo
zdokumentovat. Výsledek jeho snažení je umístěn ve fotogalerii webových stránek obce. Doby velkolepých výřadů ulovené
zvěře, na které vzpomínají naši zasloužilí členové, jsou zřejmě nenávratně pryč, ale i přesto stále věříme, že se snad někdy
dočkáme alespoň přiblížení se k těmto stavům zvěře v naší přírodě. Poslední společná vycházka do honitby nás čeká
tradičně na Štěpána, kterou zakončíme na naší myslivecké chatě společnými vzpomínkami na zážitky prožité v tomto roce
a pěknou mysliveckou písničkou.
Snažil jsem se alespoň krátce slovy zachytit, jak plyne myslivecký rok našeho spolku, nás myslivců. Myslivecký rok, který je
naplněn nejen prací, ale i zábavou. Myslivecký rok, který pro nás myslivce nikdy nekončí…
Děkuji všem, nejenom myslivcům za podporu myslivosti.
Přeji všem, aby si v této uspěchané době našli v čase vánočním dostatek času na své blízké, pevné zdraví a úspěšný rok
2017.
„Myslivosti zdar!“
Mgr. Jiří Sukup, předseda spolku, zastupitel obce

Utíkej! Rychle utíkej!
Také letos se někteří žáci zapojili do literární soutěže s názvem
Utíkej! Rychle utíkej!, v rámci které měli vymyslet fantasy,
hororový či dobrodružný příběh. Soutěž je určena žákům 8. a 9.
tříd a vyhlašuje ji již 4. rokem SOŠ Luhačovice. V porotě usednou
známé osobnosti literárního světa - Jan Cimický a Jiří Žáček. Ve
chvíli, kdy vzniká toto číslo novin, ještě nejsou výsledky známy.
Budeme žákům držet palce a Vám nabízíme ukázku jedné z
prací.

OHŇOSTROJ
To zase bude opruz, pomyslel si smutně Jonáš. Už zase
jedou na Silvestra k babičce a dědovi do hor. V jednom autě
se mačkali jako sardinky další členové jeho rodiny – táta a
máma.
Po dlouhé cestě v autě už vjíždějí do malé vesničky na
úpatí hor, ale babička s dědou bydlí až u lesa. Jonáš se
podíval z okna a uviděl partu svých přátel – Matěje, Sabinu
a Terku. „Tati, zastav. Budu tady ve městě s kamarády.“
Rodiče chápali, že chce být se svými přáteli, proto neměli
námitky. Během chvilky už se Jonáš a jeho přátelé procházeli
městečkem.
Všem byla docela zima, a proto vklouzli do kavárny na
výborný horký ovocný čaj. Tu zaslechli zprávy z rozhlasu:
„Spadla lavina, jediná příjezdová cesta je zavalena masou
sněhu. Hasiči již začali s jeho odklízením z vozovky.” Jonáš
si pomyslel: Nemohli přijet, lavina je zabrzdila. Zavolám
babičce a řeknu, že přespím u Matěje. „Oni ale u nás zatím
nejsou, ještě nedorazili.“ Tato babiččina slova mu stále zněla
v uších. „Kde ale jsou, a jsou v pořádku?“ Taťka a mamka měli
pokračovat dál až do kopců k lesu. Pohybovali se však velmi
pomalu, protože sněhová kaše na silnici začala namrzat.
Najednou uslyšeli hukot a dunění. Vyhlédli z okýnka auta a v

ten okamžik spatřili valící se horu sněhu.
Jonáš s kamarády nehnutě seděli. Z rádia se ozvalo varování:
„Na horách hrozí lavinové nebezpečí. Na některých místech
se už laviny uvolnily.“
Byl si téměř jistý, že jeho rodinu postihlo neštěstí. Za chvíli se
už vezl na sněžném skútru na místo závalu. Záchranné práce
byly v plném proudu, pomáhali hasiči a dorazila i lékařská
záchranná služba. Jonáš se bezmyšlenkovitě vrhl do sněhu a
stůj co stůj chtěl pomáhat. Záchranáři ho ale rychle odvedli,
aby si také neublížil. Musel zůstat v teple hasičské stanice.
Dostal horký čaj a po chvíli unaven usnul.
Jak padala lavina, vzala s sebou i auto, kde byli maminka a
tatínek, několikrát jej přetočila na střechu a nakonec celé
zavalila. Po chvíli se maminka probrala. Kromě bolesti
hlavy se cítila celkem v pořádku. To se ale nedalo říct o
tatínkovi. Ten byl v bezvědomí, tvář celou od krve. Maminka
hned začala přemýšlet o záchraně. Vzala telefon a vytočila
číslo záchranné služby. Ale marně, nebyl zde signál. Také
si vzpomněla na Jonáše a doufala, že jemu se nic zlého
nepřihodilo. Bylo nekonečné mrtvolné ticho. Najednou však
zaslechla slabé chvění, které se jakoby přibližovalo a sílilo. A
skutečně. Přišla pomoc. Nyní už věděla, že jsou zachráněni.
Jonáše probudil až polibek na čelo od maminky. Už byli
zase spolu. Všichni. Vydali se na náměstí, aby zde zhlédli
novoroční ohňostroj. Přišli právě včas. Představení začínalo.
Přítomný dav ztichl a pohledy všech se upřely k temnému
nebi. Najednou se obloha zbarvila do nachova. Člověk by
si pomyslel: „Utíkej, rychle utíkej!“ Obrovitá stříbrná koule
se změnila v rudý kruh, ze kterého padaly hvězdy. Zářivé a
třpytící se. Byly jich tisíce…
Alice Mikesková, 8. ročník

Veřejně prospěšné práce

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2015 - 2016 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v
Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy
jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 bylo v obci Pašovice v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 78
750,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.
Příspěvek na VPP se poskytuje na obtížněji umístitelné uchazeče o zaměstnání, zejména s dlouhodobou evidencí, vyšším
věkem, zdravotním postižením apod. Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu veřejných
prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací a jiné činnosti ve prospěch obce.

Společenská kronika
V roce 2016 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
50 let – Horonyová Jana, Jurák Petr, Chromková Marie
60 let – Jahodová Ludmila, Úředníček Lubomír, Juráková Milena, Jahodová Jarmila, Flekačová Ludmila, Gregůrková Marie,
Ulčík Jaromír, Chromcová Zdenka, Klinkera Vladimír, Pekař Stanislav, Valeriánová Ludmila, Vlková Pavla, Čumíčková Marie,
Kaňa Josef
70 let – Kuchařová Blažena, Běťák Josef, Vlčnovský František, Marek Antonín, Fojtáchová Marie
80 let – Šůstková Františka, Gregůrková Františka, Masaříková Jarmila, Doležálková Božena, Mrázková Anežka
90 let – Beníčková Božena
Všem jubiantům ještě jednou blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.

O činnosti klubu seniorek
Koncem měsíce listopadu naše seniorky připravily výstavu „Kočárky a hračky z naší půdy“, která byla věnovaná vzpomínkám
na časy, které si pamatujeme a které jsme všichni prožili. Známe mnoho druhů terapií. Důležitou roli hraje terapie
vzpomínková, zejména pro seniory. Život přináší neustálé změny, které je třeba přijímat. Vzpomínky také přispívají k
upevňování mezilidských vztahů v rodině a jsou ohlédnutím za událostmi v našem životě. Vzpomínky jsou někdy špatné,
ale i milé – a k těm se rádi vracíme a ty nám zůstávají. Hračky vždycky byly nejlepším dárkem pro děti nejen o vánocích. Ty
naše „z půdy“ už něco pamatují, ale stále nás dojímají pro svoji historii, kouzlo a vzpomínky.
Dnešním dětem přejeme, aby na své hračky rády vzpomínaly a aby si aspoň některé z nich také uchovaly pro své vzpomínky.
Všem přejeme krásně prožité vánoční svátky a zdraví v příštím roce.
Jana Kročilová

Poděkování
V posledním listopadovém týdnu si naši nejmenší – žáčci mateřské školky a prvního stupně základní školy – měli možnost
prohlédnout hračky, se kterými si kdysi hrávali nejen jejich rodiče, ale dokonce i prarodiče. Děti i paní učitelky byly z výstavy
nadšeny a touto cestou by rády poděkovaly organizátorkám.

SDH Pašovice
Vždy s příchodem konce roku lidé bilancují, co se za uplynulý
rok povedlo a kde je potřeba pro příští rok „zabrat“.

minimálním požadavkům na funkci samotnou i bezpečnost
při zásahu.

Z pohledu zásahové jednotky obce Pašovice máme za sebou
klidný rok, kdy jsme nemuseli vyrážet do vypjatých situací
ohrožujících zdraví a majetek našich spoluobčanů, ale řešili
jsme pouze organizační pomoc a účast na kulturním dění v
naší obci. O to více času jsme mohli věnovat našemu výcviku,
údržbě a modernizaci našeho vybavení, které bohužel
zastarává, aniž by bylo dennodenně používáno. Dovybavili
jsme zásahové i pracovní oblečení a v příštích letech
plánujeme obměnu dýchací techniky, která již neodpovídá

Hned zkraje roku jsme v Pašovicích pořádali s ostatními
hasiči našeho okrsku Okrskový hasičský ples, který se
letos velmi vydařil. Doufám, že i připravovaný ples, konaný
na konci ledna 2017, bude mít tak hojnou účast, rádi Vás
uvidíme. Na letošní fašank moc rádi vzpomínat nebudeme
– odřeknutí kapely nám jej bohužel překazilo, proto jsme
tomu letos věnovali více času a budeme se snažit vše
vynahradit. Všechny spoluobčany proto zvu, připojte se k
nám do maškarního průvodu, ve více lidech je vždy veseleji.

Oslavili jsme také svátek našeho patrona sv. Floriana a
účastnili se okrskové hasičské soutěže v Prakšicích, kde jsme
skončili na 2.místě.
Během tohoto roku jsme přijali nového člena našeho
sdružení, pana Josefa Gajdůška ml., kterého v našich řadách
srdečně vítám. Také naše výjezdová jednotka má nového
velitele – Michala Sychru, který během října absolvoval
školení a složil velitelské zkoušky. Nyní může samostatně
vést zásah.

Závěrem Vás chci přiloženou fotografií nalákat na novou
knihu Dobrovolní hasiči okresu Uherské Hradiště – Historie a
současnost, ve které najdete samozřejmě stránku i o našem
sdružení. Kniha je velmi hezky zpracovaná a pro zájemce je
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v
roce 2017. A nezapomeňte při zapalování adventních věnců
či novoročních ohňostrojů: oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Vítězslav Komárek, jednatel SDH Pašovice

Vánoce

Vánoční

Vánoce jsou krásné svátky,

Jedu domů po trati,

půjdem spolu do pohádky.

jedu přes kopce,

Cukroví, stromeček a rolničky

snížek padá za okny,

zpíváme si písničky.

budou Vánoce.

Z okna vidím nezbedu,
který zpívá koledu.
Lenka Ježová, VI. třída

Na nebi třpytí se hvězdička,
za kamny spí kočička,
v pokoji svítí vánoční stromeček,
venku zasněží a je bílý domeček.
A pak zas až po roce
budou další Vánoce.
Dominik Hanáček, VII. třída

Spolek rybářů Prakšice – Pašovice
rybníkářství Holomňa
Spolek rybářů vznikl před pěti lety v roce 2012. Za tu dobu
se náš spolek rozrostl a má bezmála sto členů. Jsme jedna
z největších organizací v naší obci. Myslím si, že rybáři o
sobě dávají hodně vědět. Ať už je to pořádání výlovů, kde si
naši občané mohou koupit živé ryby, nebo stále oblíbenější
rybářská zábava. Přímo na této akci mají možnost všichni
návštěvníci ochutnat čerstvé rybí speciality, které jim
připravují naši kuchaři. Kdo byl na zábavě nebo na výlovu,
věřím, že odešel spokojený. Úzce spolupracujeme i s naší
obcí. Rybáři jsou vždy připraveni na jakoukoliv pomoc, nechť
je to za úplatu nebo jen prostě přiloží ruku k dílu. Věřím,
že zastupitelé obce Pašovice budou i nadále náš spolek
podporovat. Za to rybáři děkují všem našim zastupitelům a
starostovi obce. Musím dále poděkovat i zastupitelům obce
Prakšice a jejich starostovi za podporu a spolupráci, kterou nám věnují.
Náš spolek hospodaří na vodách, které máme pronajaty od obcí Pašovice a Prakšice. Starost o tyto vody je hodně náročná a
nikdy vlastně nekončí. Jedná se o údržbu rybníků, hlavně sečení trav, sledování zdravotního stavu rybí obsádky, brigády pro
ZOD Poolšaví nebo pro naši obec. V Zimě se sleduje okysličení vody a prosekávají se otvory v ledu. Kdo má v rodině rybáře,
tak ví, o čem je řeč. Odměnou ovšem pro rybáře je, když si může u vody v klidu posedět, odpočinout si, chytit si nějakou rybu
a doma ji rodině připravit. Manželka nebo přítelkyně si od muže tím pádem odpočine, může se věnovat sama sobě a svým
zálibám, aniž by jí rybář doma překážel. Prostě to je taková rybářská rodinná idylka.
V základní škole v Prakšicích probíhá již několikátým rokem kurz mladých rybářů. Tento kroužek vede p. Roman Bándri,
kterému chci touto cestou za jeho práci poděkovat. Práce s mládeží je hodně záslužná. Vychováváme si naše nástupce, kteří
nás v budoucnu doufám nahradí a spolek dále povedou.
Co říci na závěr. Naším členům rybářům přeji pěkné zážitky u vody a hodně úlovků. Všem našim občanům pevné zdraví, klid
a spokojenost doma, v rodině i v práci. Pěkné svátky vánoční a v roce 2017 jen samé pozitivní zprávy.
Předseda spolku, Josef Gajdůšek

Poplatky za
popelnice
v roce 2017
Poplatek za likvidaci komunálních
odpadů se pro rok 2017 nezměnil
a činí 350 Kč za osobu, která je v obci
přihlášena k trvalému pobytu. Termín
pro úhradu poplatku je do 28.února
2017. Od 1. března 2017 bude firma
RUMPOLD UHB likvidovat domovní
odpad pouze z popelnic, označených
novou známkou na rok 2017 – tuto
obdržíte po zaplacení poplatku
v kanceláři obecního úřadu.

Tanečníci z Country mix oslaví 10 let
Taneční skupina Country mix, působící v Pašovicích, oslaví 10. výročí svého založení a rádi bychom Vás tímto krátkým
článkem informovali o naší činnosti.
Během letošního roku se naše skupina účastnila několika vystoupení, ať už na soukromých akcích, nebo na přehlídce
country tanců v Nivnici, kde jsme předvedli naše umění v několika vstupech. Každé z vystoupení nás mimořádně těší a
věříme , že zaujme a pobaví. Dalším z příkladů naší činnosti bylo vystoupení na charitativní akci v Alzhaimer centru ve Zlíně,
kde jsme se snažili rozdávat tancem radost místním pacientům.
Velmi se nám osvědčila spolupráce s hudební skupinou Sklerotyci. Vyvrcholením naší spolupráce se stala vystoupení na
Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě a na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
S přicházejícím podzimem a v zimních měsících se činnost naší skupiny zaměřuje při zkouškách na nacvičování vystoupení
k blížícímu se Country bálu, jenž se uskuteční 11.2.2017 v kulturním domě u nás v Pašovicích. V rámci oslav desetiletého
výročí trvání skupiny Countrymix se bál ponese v duchu a stylu legendární české komedie Limonádový Joe. Tímto si vás
dovolujeme všechny pozvat nejen na naše vystoupení na tomto bále.
Případným zájemcům o rozšíření našich řad, jak pro aktivní účast při vystoupeních na různých akcích, tak i jen pro vlastní
potěchu a „trochu pohybu“, nebo jen pro informace o souboru sdělujeme, že jste srdečně zváni každý pátek do sálu KD
Pašovice, kde v dopoledních a večerních hodinách probíhají zkoušky.
Děkujeme všem, kteří navštěvují nás a naše vystoupení a které dokáže naše umění potěšit a vykouzlit na tváři (v dnešní
trochu hektické době) nádech klidu a radosti, a ještě jednou Vás srdečně zveme na naše další akce v příštích měsících.
Za Countrymix Ludmila Juráková

Revize kotlů na tuhá paliva
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na
teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají
podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012
novou povinnost, kterou musí splnit do 31.prosince
letošního roku. Do tohoto termínu musí každý spalovací
zdroj na tuhá paliva o příkonu 10- 300 kW napojený na
radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu
( revizí ). Od 1.ledna 2017 si totiž může úřad města nebo
obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti
postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky
je nutné revizi kotle zopakovat.
Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem
přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochra¬ně
ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300
kW a teplovod¬ním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí,
dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených
k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové
vložky, pokud jsou napojené na ra¬diátory a s tepelným
příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně
ovzduší (č. 201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má
proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem
povinných revizí domácích topenišť je plošné za¬jištění
dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů
v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém
stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené
palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj.
obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle,
které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce,
a tak i zákona o ochraně ovzdu¬ší, vypouštějí do ovzduší i
tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného
benzo(a)pyrenu. „Jde o obdobu pravidelných technických
kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK,
ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice
kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů
vytápění na životní prostředí a k jejich efektivní¬mu i
bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně
ovzduší insta¬lován, provozován a udržován v soula¬du s
pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené
výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou
zakouřené obce v zimním období.
Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí,
zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými
revizemi chceme zajisti dobrý technický stav zdrojů vytápění
a přispět tím ke sní¬ žení vlivu lokálních topenišť na ovzduší
po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
Kurt Dědič.
4 kroky MŽP pro lepší ovzduší
Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové
kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–2020, zá¬kaz
provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly
spalovaného materiálu přímo v domácnostech zaměřené
na dnes nepostihnutelné notorické znečiš¬ťovatele ovzduší

– to jsou 4 kroky Mi¬nisterstva životního prostředí k lepšímu
ovzduší v České republice.
Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem
na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na
nad¬limitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší,
a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší
benzo(a)¬pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až
90 %.
Jak sehnat revizního technika?
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného
kotle na tuhá paliva.
Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného
proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu.
Ke hledání kontaktu můžete využít i Internetový seznam
techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky,
najdete jej zde: htpp:// www.aptt.cz. Pokud jste letos
instalovali nebo ješ¬tě budete instalovat zcela nový kotel,
mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy
i nové kotle.
Protože ne každý montážní technik má oprávnění ke
kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci
zjednodušit tím, že si vyberete takového dodavatele, který v
rámci instalace nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.
Tip MŽP:
Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu.
Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na
výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte
se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé
osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, mů¬žete využít
odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle.
Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé
osoby vydaném výrobcem.
Tip MŽP:
Seznam podniků topenářské techniky a najdete ho zde:
http://www.aptt.cz/postup_vyrobcu.php.
Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou
komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků
topenářské techniky. Na seznamu je aktuálně téměř 1300
od¬borníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. Někteří z nich
mají více osvědčení od více výrobců, takže certifikovaných
oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam
se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci
proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V
seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu
kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá
osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pou¬ze proškolení
technici. U kontaktu na technika najdete vždy i kopii
vydaného osvědčení.
Jak bude kontrola probíhat?
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý

kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor
a ha¬varijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli
spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici
poskytnou dal¬ší poradenskou a konzultační činnost, tedy
doporučí postupy k zajištění další¬ho bezproblémového a
hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného
kouře a šetření nákladů na palivo),případně další opatření
ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění
otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu,
zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba
hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená.
Pohybuje se mezi 600–1500 Kč, záleží především na
dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize
vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete
při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole
technického stavu kotle, najdete zde: http://www.mzp.cz/cz/
spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.

Bližší informace o provádění kontrol na¬jdete ve sdělení
„k provozování a ke kon¬trole spalovacích stacionárních
zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším“,
zveřejněném na internetových stránkách MŽP: http://www.
mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.
Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro
zvýšený zájem i pořadníky. Domluvte se, jestli v dohledném
termínu neprovádí technik revizi i u dalších rodinných domů
ve vaší obci, v takovém případě se vám může zlevnit cena
za dojezd.
Tip MŽP:
S konkrétními dotazy na technické detaily revize se můžete
obrátit také přímo na Asociaci podniků topenářské techniky
na www.aptt.cz.

Fotbalisté informují
Přípravka
Nová sezona začínala s očekáváním, kolik dětí bude po
odchodu silného ročníku do žáků k dispozici, ale ukázalo
se, že obavy byly zbytečné. Na zápasy, které hrají děcka
maximálně 7+1 či ještě méně jsme často měli i 14 hráčů
(včetně dvou holek) a na tréninky jich pravidelně 2x týdně
chodilo až 18. I když v této věkové kategorii o výsledky nejde,
tak jsme za celou půlsezonu 8x vyhráli a jen 2x byli poraženi.
Důležitější ale je, že děcka sport baví a my se budeme snažit
i nadále rozvíjet jejich všeobecné pohybové dovednosti.
Nemalé díky patří rodičům, kteří nás i děti podporují a
většinou na venkovních zápasech máme „většinu“.
Pavel Němeček a Radim Hladiš, trenéři

Žáci
Do nové sezóny jsme vstupovali bez velkého očekávání na
výsledky, z důvodu odchodu početného ročníku 2001 do
dorostu a příchodu hráčů z přípravky, kde je znát věkový
rozdíl. Přibylo nám ale spoustu nových hráčů, kteří se
neustále zlepšují, což mě těší. Nyní hraje celkem 23 kluků
a holek. Trénujeme pravidelně 2x týdně, o víkendu se
účastníme mistrovských utkání a jsme přihlášeni i do
Okresního poháru žáků. V tabulce jsme průběžně na 8.
místě ze 14. přihlášených týmů se ziskem 20. bodů. Máme
na kontě 6 výher, 2 remízy a 6x jsme prohráli, skóre 44:27.
Chtěl bych poděkovat všem klukům a holkám, kteří se
poctivě schází na zápasy i na tréninky většinou v plném
počtu, dále všem fanouškům a těm, co nás podporují.
Jiří Helísek, trenér

Dorost
Do týmu dorostu letos přestoupilo z družstva žáků 8 hráčů.
Vzhledem k tomu, že jsme v loňské sezóně suverénně

vyhráli Okresní soutěž i Okresní pohár, jsme se přihlásili do
krajské soutěže. Nastoupilo proti nám 13 zkušených týmů,
přesto se nám podařilo uhrát 15 bodů – 4x jsme vyhráli, 8x
prohráli a 2x remízovali. Skóre máme 40:57. Všem hráčům
patří poděkování za odehrané zápasy a účast na trénincích,
dále rodičům za pomoc při přepravě hráčů na venkovní
utkání a v neposlední řadě našim fanouškům.
Petr Slavíček, trenér

Muži
Podzimní část sezony musím bohužel hodnotit jako ne moc
podařenou, kdy mužstvo dokázalo v 1.B třídě uhrát pouze 9
bodů. Objektivní komplikací byla nevídaná „sbírka“ zranění,
která zasáhla bohužel hlavně klíčové hráče týmu a tak na
téměř každý zápas vyběhla jiná sestava. Toto musíme hodit
přes zimu za hlavu, zmobilizovat síly a zlepšenou docházkou
na tréninky se co nejlépe připravit na odvety. Velkou
výzvou pro realizační tým bude postupně zapracovávat do
dospělého fotbalu nadějné kluky z dorostu, protože to je
hlavním cílem všech trenérů mládeže.
Za celý klub rád znovu připomenu oslavu 80. výročí založení
fotbalového klubu v našich obcích, která proběhla v
červenci. Oslavili jsme to, jak jinak, fotbalovými zápasy všech
věkových kategorií s vyvrcholením utkání mužů proti staré
gardě 1.FC Slovácko. Za účasti předsedy OFS p. Mika jsme
předali ocenění několika významným členům Sokola. I když
nám počasí vůbec nepřálo, tak nálada byla výborná a při
diskotéce se vydrželo tancovat až do ranních hodin.
Co se týká chodu klubu, tak bych chtěl touto cestou
poděkovat vedení obou obcí za velkou podporu, bez nich
bychom vůbec nemohli fungovat. Věřím, že to dává smysl,
vždyť se v současné době fotbalu věnuje pravidelně 3x týdně
téměř 60 dětí, což málokterý klub naší velikosti může tvrdit.
Pavel Němeček, sekretář

Vítání občánků a setkání seniorů
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