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Z á ni k p o volení k nakl á dá ní s vo da mi k 31 .12 .20 07
Informace vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Brodě:
Zánik povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 se dotýká pouze právnických a fyzických osob podnikajících podle
zvláštních předpisů – zemědělská družstva, zahrádkářské svazy, tělovýchovné jednoty, obce, nebo živnostníci, kteří ve
své provozovně odebírají podzemní nebo povrchové vody či vypouští odpadní vody do vod povrchových a mají povolení
vydaná před 31.12.2001.
Povolení vydaná po 1.1.2002 zůstávají v platnosti – není třeba žádat o prodloužení.
Studny vybudované před 1. lednem 1955 jsou nadále považovány za povolené i podle současně platných předpisů – není
nutné si žádný doklad o existenci studny opatřovat. Pro případ prokázání legálnosti stavby stačí čestné prohlášení o
vybudování studny před tímto datem.

Povolení nezaniká studnám fyzických osob nepodnikajících, které byly vybudovány po roce 1955, které mají povolení
k odběru a slouží pro individuální zásobování domácností nebo zahrádkářských chat pitnou nebo užitkovou vodou.

Sběr nebezpečného odpadu
Firma RUMPOLD UHB s.r.o. provede v naší obci ve středu 9. května 2007 v době od 15.00 do 17.00 hodin sběr
nebezpečných odpadů. Stanoviště je za budovou obecního úřadu.
Odebírat se budou obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla,
filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, pneumatiky, vyřazené anorganické
a organické chemikálie, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, pryskyřice,
nepoužitá cytostatika, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
(televizory, monitory) a vyřazené elektrické spotřebiče.

V ý mě na ř idičs k ý c h p r ůka zů
Ministerstvo

dopravy upozorňuje na povinnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993. Tyto doklady jsou občané povinni vyměnit do 31. prosince 2007.

Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku.
Řidičské

průkazy si můžete vyměnit na odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Brodě (areál Slováckých

strojíren).

K vyřízení

nového řidičského průkazu musíte předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas, jednu fotografii o
rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Lhůta pro vystavení nového řidičského průkazu je 15-20 dní.
Ke

konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve
frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního
přestupku.

S výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte, protože pro letošní rok se povinnost výměny řidičských průkazů za
nové jen ve správním obvodu Uherský Brod týká více než 6.500 řidičů.

V ý mě na o bč anských pr ůka zů
Občanské

průkazy, vydané do 31.prosince 1998, jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2007. Žádost o
vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.listopadu 2007.

Žádost můžete podat na Obecním úřadě v Prakšicích nebo na Městském úřadě v Uherském Brodě.
Tiskopisy žádostí získáte i na Obecním úřadě v Pašovicích.
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Z á kladní infor mace o zm ě nách od ledna 2007 v systému
poskytování sociálních dávek a v oblasti sociálních služeb
Od 1.ledna 2007 jsou v platnosti nové zákony, které řeší pomoc osobám v nepříznivých sociálních situacích, zejména
osobám s nedostatečnými příjmy, které zabezpečují základní životní potřeby.

Jedná se o nový zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Uvedené zákony představují
jeden z největších reformních zásahů do sociální oblasti za posledních 15 let. Cílem je dostatečně ochránit občany před
hmotnou nouzí, motivovat je k hledání zaměstnání a také zabránit zneužívání sociálních dávek.

Dosud bylo životní minimum dvousložkové – zahrnovalo jednak náklady na výživu a ostatní základní osobní potřeby a
dále náklady na domácnost. Od 1. 1. 2007 se část životního minima obsahující náklady na bydlení vyloučila. Potřeby
související s náklady na bydlení řeší dávka státní sociální podpory – příspěvek na bydlení a dále nová dávka v hmotné
nouzi, kterou je doplatek na bydlení.

Současně se zavádí dolní hranice příjmů, tzv. existenční minimum, které vyjadřuje náklady minimálního životního
standardu umožňujícího přežití a je vyjádřeno částkou 2 020 Kč.
Další nově koncipovanou dávkou je příspěvek na živobytí, v jehož konečné výši je právě zohledněna motivace občana
zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

Zákon

o pomoci v hmotné nouzi počítá také s možností poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, a to například při
ohrožení vážnou újmou na zdraví, při mimořádné události apod.

Nové právní úpravy jsou vedeny snahou o efektivnější rozdělení prostředků na sociální výdaje, aby pomohly těm, kteří
pomoc opravdu potřebují. Občan, který se ocitne v hmotné nouzi, má právo na bezplatné poradenství. Občané Pašovic,
kteří potřebují svoji nepříznivou sociální situaci řešit, se mohou obrátit hlavně v úřední dny pondělí a středa na Městský
úřad Uherský Brod, sociální odbor, který nyní sídlí na ulici Pecháčkova.

Od

1. 1. 2007 nabyl účinnosti rovněž nový zákon o sociálních službách, který staví do hlavní role člověka, který
potřebuje pomoc.

Tento zákon přiznal zdravotně postiženým občanům nárok na příspěvek na péči, který je základním nástrojem pro
fungování nového modelu sociálních služeb. Výše příspěvku se řídí mírou postižení a základní rozdíl mezi příspěvkem při
péči o osobu blízkou, který byl vyplácen do 31. 12. 2006 je ten, že příspěvek na péči náleží tomu člověku, který péči
potřebuje.
Příspěvek pro zdravotně postižené občany nad 18 let věku za kalendářní měsíc činí:
Stupeň I

lehká závislost

2 000 Kč

Stupeň II

středně těžká závislost

4 000 Kč

Stupeň III

těžká závislost

8 000 Kč

Stupeň IV

úplná závislost

11 000 Kč

O příspěvek na péči může požádat ten občan, který se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu stal závislým na pomoci
jiného člověka v běžné péči o vlastní osobu a v soběstačnosti. V péči o vlastní osobu se jedná o běžné denní úkony jako je
zajištění či přijímání stravy, osobní hygiena, oblékání a pohyb. Soběstačností se rozumí účast na sociálním životě –
komunikace, nakládání s penězi či předměty osobní potřeby, zajištění osobních záležitostí, vaření, praní, úklid.

O příspěvek na péči je možno požádat rovněž na Městském úřadě v Uherském Brodě, a to na Mariánském náměstí č. 136
na kachlíkárně. Nárok na výplatu příspěvku vzniká dnem podání žádosti. Vzhledem k tomu, že je nutno provést v rodině
žadatele sociální šetření a dále bude hodnotit zdravotní stav žadatele posudkový lékař, může doba posouzení nároku na
příspěvek na péči trvat i 3 měsíce. Příspěvek je pak vyplacen zpětně ode dne podání žádosti. Může být vyplácen
složenkou i na účet občana.

Dá

se předpokládat, že nové zákony vytvoří podmínky pro uspokojování přirozených potřeb lidí formou podpory a
pomoci při zvládání péče o svou osobu v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a také v těch životních situacích,
které mohou člověka vyřazovat z běžného společenského života.

Sociální

služby umožňují člověku ohroženému sociálním vyloučením přístup ke vzdělání, zaměstnání i kulturnímu a
společenskému životu.
Jitka Hasíková
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Če s ká te le vize v Z Š Pr akš ice
V pondělí prvního únorového týdne bylo v Základní škole Prakšice poněkud více rušno než obvykle. Štáb České televize,
studio Ostrava, zde právě začíná natáčení dalšího dílu svého pořadu Bydlení je hra. Několik týdnů předtím proběhla
jednání ředitele školy s dramaturgyní pořadu paní Janou Strýčkovou a vedením televize. Projednávaly se podmínky
finanční i materiální. Co všechno tomu předcházelo? Obec Prakšice poskytla škole finanční prostředky ve výši
1 300 000,- Kč na pořízení nového nábytku do tříd pro žáky. Nový nábytek do starých prostor? Proč to nezkusit jinak?
Tak vznikl nápad oslovit tvůrce pořadu Bydlení je hra. Vedení školy mohlo uvolnit pro změny interiéru školy z dané
částky 160 000,- Kč. Poté probíhala další jednání přímo
s designérkou paní Ivou Lukšovou. Obě strany se shodly
na úpravách interiéru ve čtyřech učebnách – 5., 4., 2.
třídě a učebně hudební a literární výchovy.

Největších

změn doznala 5. třída a učebna hudební a
literární výchovy. Iva Lukšová spolu se studenty
Soukromé střední umělecké školy v Ostravě vytvořila na
stěny učeben prostorovou malbu. Zvláštní zmínku
zaslouží grafická úprava 5. třídy, kdy do malby jsou
zakomponovány skříňky tak, že opticky působí jako
jeden celek. Východiskem se staly návrhy našich žáků a
místní vesnické prvky jako je kostel, chalupa ve
Vinohradech nebo „boží muka“. Žáci měli možnost
spolupracovat se štábem, když část třídy si doplnili
výtvory vlastních rukou – ve druhé třídě dotiskovali
křidélka slepičkám, ve čtvrté ufonky a v 5. třídě má
každý žák nad tabulí svého smajlíka. Navíc každé dítě v nově upravených třídách získalo svou poličku ve vestavěných
skříních, kam si ukládá své pomůcky. Podle reakce žáků se celá proměna velmi zdařila a dětem se v nových třídách líbí.
Pořad z prakšické školy byl vysílán v pátek 2. března 2007 na ČT 1.

Škola po dvou etapách rekonstrukce v roce 2004 a 2006 doznala velkých změn a myslím, že stojí za to porovnat prostředí
ve škole v době, kdy jste do ní chodili vy a současnost. Základní škola bude pro veřejnost otevřena v neděli 29. dubna
2007, kdy pořádáme Den otevřených dveří s malou akademií. Všechny srdečně zveme.
Mgr. Marcela Chmelová

•

Obec Pašovice hledá brigádníky na zajištění provozu letního koupaliště v naší obci na období
od 15. června do 31. srpna. Podmínkou je věk 18 let.
Podrobnosti na obecním úřadě v Pašovicích.

•

Firma STAMOS Uherské Hradiště přijme 2 brigádnice na úklid budovy kulturního
domu v Pašovicích. Možnost nástupu ihned s předpokládaným termínem ukončení brigády
do 31. května 2007.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Pašovicích.

Společenská kronika

pr osi nec 200 6

Odhlášení z trvalého pobytu

Úmrtí

Pavel Běťák

Ivana Langerová

Pavel Boráň

Andrea Langerová

Josef Mikel

Olga Gregůrková
Počet obyvatel ke 31. 12. 2006:

699

Nejstarší ženou v naší obci je paní Františka Juráková, která letos oslaví 86. narozeniny, nejstarším mužem je pan
Jaroslav Hladiš a pan Jan Janča, kteří se v tomto roce dožívají 81 let.
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Blahopřejeme spoluobčanům k jejich životnímu jubileu
LEDEN
50 let Johaníková Marie
Kandrnál Jan
60 let Slačík Vojtěch
70 let Mikulčíková Emílie

SRPEN
50 let Nedbalová Marie
Varaďa Karel
Valášková Dagmar
60 let Horenský Josef
70 let Bradáč František

ÚNOR
70 let Müllerová Emílie
BŘEZEN
50 let Valerián Stanislav
KVĚTEN
50 let Ulčíková Naděžda
Moravčíková Jana
60 let Vlčnovská Jiřina
Vlčnovská Jiřina
80 let Juráková Ludmila
ČERVEN
50 let Kůrová Marie
70 let Čumíčková Jarmila
ČERVENEC

80 let Horenská Marie
Zajícová Anděla
ZÁŘÍ
50 let Chmela Josef
70 let Čumíček Václav
ŘÍJEN
50 let Gajdůšek Petr
60 let Bradáčová Marta
80 let Mrázek Břetislav
Josefíková Anežka
LISTOPAD
50 let Vlk Ladislav
PROSINEC
60 let Boráňová Ludmila

70 let Valerián Josef

www.pasovice.cz

Poznámka vydavatele

Vážení občané a čtenáři,
máte-li i Vy zájem přispět k vydávání Zpravodaje článkem, svými postřehy či máte zájem o inzerci, kontaktujte
vydavatele - Obecní úřad Pašovice (starosta@pasovice.cz ).
Internetové stránky Pašovic najdete na adrese www.pasovice.cz. I tady uvítáme Vaše náměty či připomínky a rádi Vám
zde také umístíme reklamu. V případě zájmu neváhejte a pošlete e-mail na adresu ou@pasovice.cz nebo kontaktujte
Obecní úřad Pašovice.
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