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Mše svatá za patrona hasičů
sv. Floriána a vítání občánků

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Čas plyne rychle a sotva jsme si stačili užít dny naplněné
sluncem a teplem, máme tady sychravý podzim. Stejně
jako padá listí ze stromů a je třeba jej uklízet, je na čase,
abychom si i my pomyslně uklidili, poohlédli se maličko
zpátky a připomněli si, co se v naší obci v průběhu roku
2017 událo. Není toho málo a já jsem rád za všechno, co
se nám zatím podařilo zrealizovat, přestože na dokončení
některých důležitých projektů jsme čekali víc než rok. Tato
časová prodleva se týká zejména akcí spojených se získáním
dotačních titulů. Od vymyšlení projektu, přes administraci
a podání žádosti pak čekáme skutečně téměř rok, než se
samotný projekt dotáhne do konce. Příkladem této poměrně
dlouhé administrace je projekt Oprava místní komunikace
Podbúdí - II. etapa. Důležitý je ale samotný fakt, že se nám
podařilo na tento projekt sehnat bezmála jeden milion
korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro připomenutí
bych rád konstatoval, že získávání peněz pro obec z dotací
není automatické a nikde není napsáno, že i když nějaký
projekt vymyslíme a proběhne jeho administrace, že na něj
taky dosáhneme. Tento rok nám ale přálo štěstí a z pěti
podaných žádostí jsme měli 100% úspěšnost.

na obecním úřadě. Doufám, že celý hodový víkend proběhne
bez komplikací a všichni se spolu setkáme ve zdraví a plné
síle třeba na výlovu rybníka v listopadu nebo na dalších
krásných akcích, které nás ještě do konce roku čekají.
Pro připomenutí mám pro vás ještě několik informací a čísel
k uskutečněným projektům.
V uplynulém čtvrtletí jsme v obci Pašovice realizovali
následující investiční akce:
- Oprava fasády na budově mateřské školy financována z
prostředků obce.
- Projekt „Kompostéry pro občany obce Pašovice“. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory je pořízení kompostérů a nádoby na
textil pro občany obce Pašovice. Realizací tohoto projektu
dojde ke snížení produkce odpadů o cca 102 t/ rok.
Celkové způsobilé výdaje: 781 321 Kč
Dotace EU: 664 123 Kč ( 85%)
Příspěvek obce Pašovice: 117 198 Kč (15%)

Součástí koloběhu života v obci není ovšem jen práce,
ale patří k němu i společenský život a fungování spolků a
sdružení. Jsem rád, že společenský život u nás v obci funguje
perfektně a že spolky si společně s obcí vycházejí vstříc.
Příkladem je aktivní přístup téměř všech našich spolků
a sdružení při pomoci s takzvanými “brigádami“, které
spočívaly v úklidu veřejného prostranství a údržby veřejné
zeleně. Uvnitř čísla proto věnuji speciální prostor právě
poděkováním za tuto aktivní činnost.

- Projekt Oprava místní komunikace Podbúdí - II. etapa.
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkové náklady na tento projekt jsou 1 998 383 Kč, z čehož
MMR zaplatí 50% prostředků.

Podzim je ale i přes ochlazení nádherné roční období a nás
čeká spousta zajímavých akcí a společenských událostí.
Nejvýznamnější a nejbližší jsou tradiční krojované Hody s
právem, které se u nás letos uskuteční i s předáváním práva

Přeji všem příjemné čtení a hezký podzim.

Další z plánovaných projektů probíhají a v současné
době ještě nejsou ukončeny. Čekáme na dokončení
restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého a na
uzavření projektu na nákup malotraktoru.

Vlastimil Řezníček, starosta obce

Poděkování
Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Je mi ctí být starostou obce, ve které funguje kromě natažené ruky taktéž ruka podaná.
Pro vysvětlení uvedu věci na pravou míru. Je nepsaným pravidlem, že zastupitelstvo obce každoročně schvaluje příspěvky
na činnost místním spolkům a sdružením. Jsem velmi rád, že v situaci, ve které jsme se ocitli tento rok, nám většina aktivních
spolků a sdružení v Pašovicích vyšla vstříc. V roce 2017 se nám bohužel oproti minulým letům nepodařilo zajistit na VPP
(veřejně prospěšné práce) žádného pracovníka. Není to dáno pasivitou obecního úřadu, ale kvůli zpřísňujícím se požadavkům
a stanoveným podmínkám Úřadu práce. Děkuji tímto všem dotčeným spolkům a sdružením z naší obce za pomoc a hlavně
za skvělý přístup a pochopení situace. Hluboce smekám před vámi všemi, kteří jste se nebáli vzít do rukou motyky, smetáky,
hrábě a lopaty. Je skutečně velmi příjemné vědět, že naše spolky umí nejen žádat o příspěvky, ale umí se i zcela dobrovolně
a aktivně zapojit ve svém volném čase do prací ve prospěch celé obce.
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Odpadové hospodářství v naší obci
Cílem tohoto článku je poskytnout základní orientaci v
odpadové problematice. Článek
obsahuje
potřebné
informace o odpadovém hospodářství v naší obci.
Komunální odpad:
Jedná s o veškerý odpad vznikající činností fyzických osob a
subjektů zapojených do systému obce, jehož původcem je
obec.
Odpad podobný komunálnímu:
Má podobné vlastnosti jako komunální odpad, původcem
není občan, respektive obec, ale právnická nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání.
Domovní odpad:
V legislativě není definován. Jedná se o odpad z denní
spotřeby domácností. Domovní odpad je součástí
komunálního odpadu a je to ta část, která vzniká na
území obce a má původ v činnosti fyzických osob
(nepodnikatelských subjektů). Domovní odpad je hlavní
složkou odpadu komunálního.
Jiné odpady:
Obec může dále produkovat další odpady z vlastní činnosti
tedy ty, které přímo souvisejí s jejím provozem, např. kaly
z ČOV, stavební odpady, biologicky rozložitelné odpady z
údržby veřejné zeleně, uliční smetky apod.

Co je to zpětný odběr?
Zpětný odběr výrobků vychází z principu individuální
odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po
ukončení jejich životnosti. Smyslem je motivovat výrobce
k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším
obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo
odstranění po ukončení životnosti bude co nejlevnější a
nejjednodušší. Z tohoto hlediska je žádoucí, aby bylo možné
výrobky co nejčastěji využívat, recyklovat je a minimalizovat
odpad.
Při plnění cílů stanovených pro zpětný odběr hrají klíčovou
roli koneční spotřebitelé, kteří musí být informováni, kde a
jak lze výrobky s ukončenou životností odevzdat.
Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění
zpětného odběru je stanovena v souladu s evropskou
legislativou všem osobám, které uvádějí na trh v České
republice obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení,
baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, pneumatiky a
minerální oleje. Legislativně je oblast zpětného odběru
upravena zákonem o obalech, částí čtvrtou a pátou zákona
o odpadech a navazujícími prováděcími předpisy.

Práva a povinnosti obcí na poli odpadového
hospodářství.

Obec je dle zákona o odpadech původcem komunálního
odpadu vznikajícího na jejím území.
Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku,
kdy občan tento odpad odloží na místě k tomu určeném
obecně závaznou vyhláškou (např. popelnice, kontejner na
separovaný odpad, sběrný dvůr).
Obec se současně stává i vlastníkem komunálního odpadu.
Obec má dle Zákona o odpadech všechny povinnosti
původce odpadu.
Občan jako fyzická osoba není původcem komunálních
odpadů. Občan je vázán dodržováním obecně závazné
vyhlášky o nakládání s odpady na území obce a obecně musí
s odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech.
Obec musí shromažďovat odpady podle druhů (povinné
třídění odpadů!). Odpady, které nemůže obec sama využít,
musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí (přebírající musí mít souhlas k provozování zařízení
dle příslušného paragrafu zákona).
Obec je povinna určit pro občany místa pro odkládání
komunálních odpadů. Obec musí zajistit místa pro odkládání
nebezpečných složek komunálních odpadů v obecně
závazné vyhlášce. Obec musí vést průběžnou evidenci
odpadů a plnit ohlašovací povinnost. Je povinností ustanovit
odpadového hospodáře (jen pokud je roční produkce
nebezpečných odpadů větší než 100 tun).
PRÁVA:
Stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s
komunálním odpadem včetně stavebního odpadu, kterým
jsou občané povinni se řídit.
Upravit vyhláškou nakládání s bioodpady v obci- sběr,
shromažďování, úprava, zpracování bioodpadů.
Stanovit pro občany obecně závaznou vyhláškou způsob
úhrady nákladů za systém nakládání s komunálním
odpadem.
Možnost zařadit do systému obce na základě smlouvy i
firmy a organizace působící v obci, které produkují odpady
podobné komunálnímu.
Kontrolovat, zda se občané zbavují odpadu v souladu se
Zákonem o odpadech.
Kontrolovat, zda firmy a organizace na území obce mají
zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se
Zákonem o odpadech.
Zřídit sběrná místa (pouze pro občany) - ohlásit ORP do 2
měsíců.
Účastnit se správního řízení - souhlas k provozování zařízení
ke sběru a výkupu.

Legislativa na úrovni obce:
Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování. Sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, jejich biologicky rozložitelné složky a systému
nakládání se stavebním odpadem (na základě § 17 Zákona o
odpadech) + Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dle § 10b
Zákona o místních poplatcích), nebo Obecně závazná
vyhláška o poplatku za komunální odpad (dle § 17a Zákona
o odpadech).

je taktéž do žlutých kontejnerů odkládat zbytky stavebního
polystyrenu!!!

Sankce za nezákonné odkládání odpadů - občané:

Obálky s foliovými okénky či papíry s kovovými sponkami
lze do kontejnerů vhodit, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Do kontejnerů rozhodně nepatří mokrý, mastný či jinak
znečištěný papír se zbytky potravin či chemikálií, voskovaný
papír, kopírovací papír, hygienické potřeby.

a) Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
•

Dle § 47 písm. h) pokud občan neoprávněně založí
skládku odpadu, nebo odkládá odpady či odpadky
mimo vyhrazená místa- hrozba pokuty až 50 000 Kč.

•

Dle § 47 b písm. d) pokud občan nedodržuje pořádek a
čistotu ve svém nebo užívaném pozemku tak, že naruší
vzhled obce - hrozba pokuty až 10 000 Kč.

•

Uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla uložena,
povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené
obcí.

Řeší přestupková komise obce (u nás ORP Uherský Brod).
b) Dle zákona o odpadech
•

Dle § 69 odst. 1 zákona za odložení vyřazeného vozidla
nebo elektrospotřebiče v rozporu se zákonem- hrozba
pokuty až 20 000 Kč.

•

Sankce dle § 69 odst. 2 zákona pro občana
- pokud převezme odpad do svého vlastnictví
- pokud provádí nezákonnou přeshraniční přepravu
- soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá v
místech, která nejsou zákonem určena, nebo místa k
těmto účelům pronajímá jiné osobě

Řeší ČIŽP V rámci zákona č. 185/2001 Sb., hrozba sankce do
1 000 000 Kč.			

Sběrný dvůr a sběrná místa v naší obci.
Sběrný dvůr můžou občané obce Pašovice využívat v období
od 1. dubna - 31. října, a to každou středu od 17:00 do
18:00 a každou sobotu od 9:00 do 10:00 hodin. V období od
1. listopadu - 31. března, pak pouze každou sobotu od 9:00
do 10:00 hodin.
Co patří a nepatří do žlutého kontejneru (sběrné místo
za budovou COOP Jednota):
Do žlutého kontejneru patří sešlápnuté PET lahve, plastové
tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu. Větší
kusy plastu, plastový nábytek, větší kusy fólií mají občané
možnost uložit ve sběrném dvoře, kde je na větší kusy
plastů speciální velkoobjemový kontejner označený přímo
nápisem PLASTY.
Naopak, nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly
znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem zbytků
potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky. Zakázáno

Co patří a nepatří do modrého kontejneru (sběrné místo
za budovou obecního úřadu):
Předpokladem úspěšné recyklace je správné vytřídění
papíru přímo v domácnostech. Do modrého kontejneru
patří starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly,
sešity, katalogy, krabice.

Odhození něčeho nepatřičného do tříděného kontejneru
může způsobit znečištění odpadu. To může zkomplikovat
nebo dokonce znemožnit další využití někdy i celého obsahu
nádoby.
Velkoobjemový kontejner na papír je taktéž umístěn a
označen ve sběrném dvoře.
Co patří a nepatří do zeleného kontejneru (sběrné místo
za budovou obecního úřadu):
Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve
od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.) a tabulové sklo.
Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozorporcelán a keramika nemají se sklem nic společného a nové
sklo se z nich nedá vyrobit - patří do směsného komunálního
odpadu, nikoliv mezi sklo!
U nás můžete narazit i na kontejner bílé barvy a ten je
určen pouze na čiré sklo. Ve sběrném dvoře je pak umístěn
i velkoobjemový kontejner na sklo. Nevhazujte prosím do
kontejnerů láhve s uzávěry!

Součástí sběrného místa za obecním úřadem jsou i dva
plechové kontejnery na textil:
Do nich vhazujeme staré obnošené oblečení a boty. Neměly
by však být špinavé nebo jinak znečištěné.
Nebezpečný odpad (označené plechové kontejnery ve
sběrném dvoře):
Nebezpečný odpad jako jsou rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy, barvy, zářivky, akumulátory, motorové oleje a
podobně, odkládejte pouze ve sběrném dvoře. Nepoužité a
staré léky odevzdávejte do lékáren.
Objemný odpad (označený kontejner ve sběrném dvoře):
Nábytek, koberce, drobné množství suti, sanitární technika
a jiný objemný odpad patří do sběrného dvora nebo je
možné si při větším objemu objednat kontejner na stavební
suť u sběrné firmy ( u nás fy. RUMPOLD).
Bioodpad (označený velkoobjemový
sběrném dvoře, kompostéry):

kontejner

ve

Rostlinné zbytky z kuchyně, např. slupky od brambor,
zelenina, ovoce, také čajové sáčky či kávová sedlina, tráva,
listí, to vše patří do kompostérů, nebo kontejneru na
bioodpad, který je umístěn ve sběrném dvoře. Větve, nebo
části kmenů do 15 cm můžete vozit do lokality před bránu
u vjezdu k rybníku, kde průběžně pracovníci obce tyto části
rozdrtí štěpkovačem.
Součástí sběrného dvora jsou i kontejnery na DŘEVO a
PNEU:

Vysloužilé lednice, televizory, počítače, vysavače, drobné
spotřebiče jako telefony, kalkulačky, žehličky, fény,
elektrické hračky se odevzdávají do sběrných dvorů nebo
prodejen elektra. Drobná zařízení lze odkládat do červených
kontejnerů. Výbojky a zářivky pak můžete odkládat do
speciálních boxů ve sběrném dvoře.
Baterie:
Použité baterie a monočlánky se mohou odevzdávat do
speciálních boxů, které se nacházejí v prodejnách, kde mají
baterie v sortimentu.
Kovy (označený velkoobjemový kontejner ve sběrném
dvoře):
Kovové plechovky, traverzy, rámy jízdních kol a kočárků,
plechy, kryty, výrobky ze slitin kovů (dural, mosaz, bronz,
apod.).

Problematika spalování odpadů v lokálních
topeništích
Spalování odpadů v domácích topeništích nebo jejich
spoluspalování s klasickými palivy je naprosto nevhodné.
Mimo uvolňování velmi nebezpečných znečišťujících látek
do ovzduší s dlouhodobým vlivem na naše zdraví dochází
i k výraznému snížení životnosti kamen, kotlů i krbů. Pálením
využitelných odpadů rozhodně neušetříme.
POZOR! Papír, plasty a nápojové kartony do kamen nepatří!!!!

Do kontejneru na dřevo vhazujte pouze dřevo, které
neosahuje žádné hřebíky, vruty nebo jiné železné či plastové
elementy.

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky
ošetřené dřevo, natřená prkna - při spalování se uvolňují
DIOXINY a FORMALDEHYD. Chemicky ošetřené dřevo,
nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

Do kontejneru s označením PNEU nevhazujte pneumatiky
s kovovými disky.

Ve spolupráci s metodikou Zlínského kraje vypracoval tento
článek starosta obce, Vlastimil Řezníček.

Vysloužilá elektrozařízení (označené plechové
kontejnery ve sběrném dvoře):

Naše rybníky
Spolek rybářů Holomňa obhospodařuje v katastru obce
Pašovice a Prakšice celkem 6 rybníků. Ty máme rozděleny
na tři rybníky chovné a tři rybníky určené ke sportovnímu
rybolovu (pouze pro naše registrované členy spolku).
Rybářský spolek má za sebou pět let činnosti, pět let
hospodaření na našich vodách. V posledních letech nás
však trápí nedostatek vody v našich rybnících. Musím říci, že
letošní rok je z těch pěti let nejhorší, co se týče úbytku vody.
Proto musíme intenzivně vodu přečerpávat a doplňovat,
abychom zastavili odpar vody. Naštěstí se nám daří stav
vody držet na takové úrovni, aby ryby netrpěly a nestrádaly.
Doufáme, že příští roky budou pro nás příznivější a vody nám
naprší více. Práce rybářů je náročná a dá nám to opravdu
hodně úsilí, než se ryba vychová a skončí na talíři. Chci proto
touto cestou poděkovat všem, co se o ryby starají.

Každým rokem bývá listopad pomyslným vrcholem naší
sezóny, kdy se při výlovu rybníků ukáže naše celoroční
práce. Letos je výlov rybníku u Dobřína naplánován na
sobotu 18. listopadu. Veřejnost má možnost si při výlovu
koupit živou a hlavně čerstvou rybu. Občerstvení u rybářské
chaty bude zajištěno. Ke koupi bude připraveno pivo, káva,
čaj, grilovaná a uzená ryba. Začátek je v osm hodin ráno.
Další naší již tradiční záležitostí bude Rybářská zábava
s ochutnávkou rybích specialit, která se uskuteční v sobotu
25. listopadu. K tanci nám bude hrát skupina Prinz, k tomu
pro vás rybáři připraví dobré jídlo a bohatou tombolu. Tímto
chci všechny naše občany pozvat na tuto akci.
Josef Gajdůšek, předseda spolku rybářů

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Výsledky projednání zastupitelstva
obce Pašovice
Na 5. zasedání konaném dne 30. 8. 2017 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

•

65/2017 ZO schvaluje plán investičních a neinvestičních
akcí na rok 2018

•

56/2017 ZO schvaluje způsob jednání aklamací o
každém bodu programu zvlášť

•

•

57/2017 ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání,
konaného dne 30. 8. 2017

66/2017 ZO bere na vědomí žádost Mgr. Stanislava
Jahody, Pašovice č. 58, o vybudování inženýrských sítí k
pozemku parc. č. 2219 v obci Pašovice

•

67/2017
ZO
schvaluje
zpracování
projektové
dokumentace na prodloužení inženýrských sítí ve
třech lokalitách v části obce Záhumní dle schváleného
územního plánu obce a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy

•

68/2017 ZO bere na vědomí žádost o pokácení tújí v
zahradě Mateřské školy v Pašovicích a vysázení nových
dřevin

•

69/2017 ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 1981/1 (cca 150 m2), zapsaného na LV č. 10001
pro katastrální území Pašovice na Moravě

•

70/2017 ZO schvaluje odstoupení od dotace na akci
„Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Pašovice“,
kterou poskytlo Ministerstvo životního prostředí

•

71/2017 ZO bere na vědomí informaci o změně zákona
č. 14/2017 Sb., o střetu zájmů

•

72/2017 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017

•

73/2017 ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné
zasedání ZO nejpozději do 15. 11. 2017

•

58/2017 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka
a p. Ludmilu Jurákovou

•

59/2017 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p.
Jitka Hasíková a p. Jiří Sukup

•

60/2017 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne
28. 6. 2017

•

61/2017 ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření
obce k 30. 6. 2017

•

62/2017 ZO schvaluje na základě výběrového řízení
nájemce části budovy KD č. 214 v obci Pašovice od
1. 1. 2018 na dobu neurčitou p. Marii Mahdalovou, 687
54 Bánov č. 490, IČ 05975140, a pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy

•

63/2017 ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí
v 1. pololetí 2017

•

64/2017 ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za
1. pololetí 2017

Střípky z naší školičky

Uběhl nám další školní rok, bohatý na aktivity a nové poznatky dětí. Rozloučili jsme se s dětmi, které od září 2017 nastoupily
do základní školy v Prakšicích. Letos je to 7 dětí. K zápisu do naší školičky přišlo 11 dětí. Bohužel jsme mohli přijmout pouze
9. Kapacita naší školičky je opět naplněna.
Na jaře jsme nechali zbudovat nové zastínění pískoviště. Jeho výhodou je možnost sklopení plachty proti slunci, která slouží
také jako zakrytí pískoviště. Celý minulý školní rok byl bohatý na různé aktivity. Např. navštěvujeme maňásková představení
divadla „Rolnička“, vystupujeme s dětmi na vítání občánků, pravidelně vystupujeme pro místní seniory, předškolní děti
absolvují předplaveckou výuku, pořádáme besídky pro rodiče. Byli jsme na výletě v Kroměříži. Dětem se moc líbil i výlet do
Uherského Hradiště na „ Modrý maják“, kde se svezly v policejním člunu po Moravě, podívaly se na ukázky zásahu policie,
práci hasičů při dopravní nehodě, …

Před prázdninami jsme měli s dětmi velký úkol. Vybírali jsme barvu na novou fasádu naší školy. Výběr nebyl vůbec
jednoduchý, nápady dětí byly různé, ale nakonec jsme vybrali. Naše školička dostala nový „kabát“ a k němu i krásnou novou
ceduli. Za to moc děkujeme našemu zřizovateli obci Pašovice.
V září jsme zahájili nový školní rok, který bude opět bohatý na aktivity různého druhu. Jen za uplynulý měsíc jsme stihli
divadelní představení „Já nic, já muzikant“, vzdělávací akci „Buďme kamarádi“, kde se děti blíže seznámily s životem
postižených lidí a také si mohly vyzkoušet kresbu nohou, prohlédnout si psací stroj pro nevidomé a mnoho dalších věcí.
Nyní se již připravujeme na vítání občánků a vystoupení pro seniory. V říjnu si uděláme výlet do divadla ve Zlíně na pohádku
„Křemílek a Vochomůrka“.
Tohle je jen malá část z našeho bohatého programu. Každý den je pro nás plný nových zážitků a rozzářené dětské oči nám
jsou velkou odměnou. A proto stojí zato prožít každý den s úsměvem a naplno.
Krásný podzim, pohodové Vánoce a vůbec život bez zbytečného stresování přejí děti a zaměstnanci MŠ Pašovice.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

Výjezd zásahové jednotky
SDH Pašovice k požáru
Dne 26. 3. 2017 v 23:49 byl vyhlášen požární poplach také pro výjezdovou jednotku SDH z Pašovic. V SMS zprávě (kterou
se vyhlašuje poplach pro členy zásahové jednotky) stálo, že hoří rodinný dům v obci Velký Ořechov. Do pěti minut byli
členové zásahové jednoty (Vyoral R., Velčovský V., Mikulčík P., Gajdůšek J., Nosek L.) připraveni a vyrazili. Záře ohně byla
vidět již při výjezdu na kopec nad Pašovicemi. Po příjezdu na ohlášené místo požáru zde byla již jednotka místních hasičů,
která bojovala s ohněm z přední strany od hlavní cesty. Situace však vyžadovala okamžitou potřebu začít hasit požár i ze
zadní strany domu. Tato úloha padla na naši zásahovou jednotku. Bylo nutno najet do vjezdu sousedního domu a odtud
překonat dvoumetrový plot, abychom se dostali na pozemek zasaženého domu. To se nám podařilo. Družstvo se rozdělilo
na dva proudy, jeden proud zabraňoval plamenům šířit se dál na kůlnu u domu a druhý proud začal ochlazovat střechu
vedlejšího domu, která začala doutnat.
Zásah pro nás trval tři hodiny, které pro nás byly opravdu vyčerpávající. Celkově se zásahu účastnilo 10 hasičských jednotek.
Rodinný dům se bohužel zachránit nepodařilo, ale zabránilo se v šíření ohně na sousední domy a rozšíření již tak velkých
škod na majetku. Kromě nadýchání zplodinami nebyl naštěstí nikdo z obyvatel ani zasahujících hasičů zraněn - to je
nejdůležitější.
Vyoral Robin

Okrsková hasičská soutěž v Havřicích
Jako každý rok, tak i tento jsme se s naším sportovním
družstvem zúčastnili okrskové hasičské soutěže v požárním
útoku. Pořadatelství se ujala jednotka v Havřicích, místní
hřiště je skvěle vybaveno pro podobné sportovní akce.
Nebudu Vás dlouho napínat, podařilo se nám získat
2. místo a velkou zásluhou Jarka Boráně, který se po čase
opět soutěže účastnil.
Komárek Vítězslav

18. listopadu - Výlov rybníku u Dobřína

Veřejnost má možnost si při výlovu koupit živou a hlavně čerstvou rybu.
Občerstvení u rybářské chaty bude zajištěno. Ke koupi bude připraveno pivo,
káva, čaj, grilovaná a uzená ryba. Začátek je v osm hodin ráno.

25. listopadu - Rybářská zábava s ochutnávkou rybích specialit

K tanci nám bude hrát skupina Prinz, k tomu pro vás rybáři připraví dobré jídlo a
bohatou tombolu.

Stonožka informuje
adventních svícnů, věnců, zdobení perníků a výrobě různých
dekorativních předmětů. Opět je povedou už léty osvědčené
šikovné instruktorky z řad rodičů i veřejnosti. Velký podíl na
práci pro hnutí mají každoročně rukodělné kroužky školního
klubu. V minulém roce jsme ocenili také pomoc dětí z
mateřské školy a školní družiny. Výrobky těch nejmenších,
které zhotovili za pomoci svých učitelek, byly moc pěkné.
Velmi oceníme, když kdokoliv z vás za námi přijde s dalšími
podněty, nápady, popřípadě nám nabídne svou pomoc.

Vážení a milí přátelé Stonožky,
ráda bych se s vámi podělila o několik informací. Jak jistě
víte, jako každoročně v podzimním období chystáme ve
škole za pomoci učitelů a dobrovolných instruktorů různé
humanitární akce. První z nich je školní projektový den
Podzimní dílny, ve kterém žáci naší školy chystají výrobky
k prodeji na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Zde
také letos nám bylo umožněno vystoupení, kde můžeme s
dětmi zábavnou formou v kulturním programu na náměstí
opakovaně prezentovat výchovné a humanitární hnutí
Na vlastních nohou Stonožka, jeho cíle, zaměření a kam
směřuje letos konkrétně naše pomoc.
Také v tomto školním roce budou následovat odpolední
adventní dílny, ve kterých se budou naši stonožkoví žáci, ti
mladší také za pomoci svých rodičů, zdokonalovat ve výrobě

Letošní úsilí hnutí je opět směřováno k výzkumu a léčbě
Crohnovy choroby a prostřednictvím hnutí tam poputuje
opět naše pomoc. V loňském roce na slavnostním setkání v
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bylo Fakultní nemocnici
v Plzni předáno 500 000 Kč. Máme radost, že jsme také
nemalou měrou k tomuto humanitnímu účelu přispěli i my.
Jsem potěšena, že Vás jménem paní Běly Gran Jensen mohu
pozvat na slavnostní setkání do Chrámu Sv. Víta, Václava a
Vojtěcha v Praze, kde 1. prosince 2017 bude u příležitosti
bohoslužby poděkováno všem přítomným, kteří nezištně a
dobrovolně v rámci našeho hnutí pomáhají. Zde také bude
předána Fakultní nemocnici v Plzni další finanční výpomoc
na podporu léčby Crohnovy choroby. Jsou zváni všichni
lidé dobré vůle. Poděkování patří všem, kteří nám nějakým
způsobem přispívají či podporují třeba jen zakoupením
drobného dárku dobrou věc.

Opravená cesta na Podbúdí

Jana Kovaříková

Všeobecné zásady správného
kompostování
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to,
že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku.
V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí.
Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku,
do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo
piliny.
2. Velmi důležité je pravidelné míchání kompostu z důvodu
rovnoměrného přístupu kyslíku, přibližně jednou až čtyřikrát
do měsíce.

Použití:
Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni
a lze v nich zužitkovat přes 30% odpadu z domácnosti,
snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i
významně podílet na řešení problematiky hospodaření s
odpady.
Návod:
Základní podmínky pro kompostování
•
vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro
výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, červů,
žížal atd.) a to v poměru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1
•
vlhkost materiálu udržovat 50 – 60 %
•
materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný
přístup kyslíku.
•
hrubší suroviny je vhodné podrtit na malé části
•
pro urychlení procesu kompostování přidat v malém
množství půdy či hotového kompostu

Kompostování
1. Doporučený poměr C:N (uhlíku a dusíku) můžeme
regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených
v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně
dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík.
Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu
na 1 díl zeleného materiálu.
Surovina

C:N (uhlík: dusík)

Posekaná tráva

20:01

Odpad z kuchyně

20:01

Hnůj skotu

20:01

Koňský hnůj

25:01:00

Listí

50:01:00

Jehličí

70:01:00

Sláma

100:01:00

Kůra

120:01:00

Dřevo

200:01:00

Piliny

500:01:00

3. Je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný
materiál by měl být na dotek vlhký jako „dobře vyždímaný
ručník“). V první fázi kompostovacího procesu dochází
k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladných
chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní.
Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Hromada
kompostu se může zahřát až na teplotu 65°C. V druhé
fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek
na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a
kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu. Ve třetí
fázi, obecně je to 6 – 12 měsíců od založení kompostu, má
zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě.
Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost
záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu,
postup při kompostování atd. Proces kompostování lze
urychlit použitím kompostérů (zkrácení doby kompostování
až o polovinu).
Co kompostovat
•
ovocné a zeleninové odpady,
•
kávové a čajové zbytky,
•
novinový papír, lepenka,
•
papírové ručníky,
•
mléčné skořápky,
•
mléčné produkty,
•
posekaná tráva, listí,
•
drnové řezy, větvičky,
•
třísky, piliny, hobliny, kůra,
•
trus malých zvířat,
•
listí,
•
popel ze dřeva,
•
skořápky z ořechů
Nekompostovat
•
kosti a odpadky z masa,
•
tuky,
•
chemicky ošetřené materiály,
•
rostliny napadené chorobami,
•
slupky z tropického ovoce,
•
pecky,
•
popel z uhlí,
•
cigaret,
•
časopisy,
•
oddenková plevel,
•
plasty, kovy, sklo, kameny apod.

Pozvánky
Zastupitelstvo obce Pašovice Vás srdečně zve na
TRADIČNÍ SENIORSKÉ SETKÁNÍ,
které se letos koná v sobotu 4. listopadu od 15.00 hodin
v kulturním sále v Pašovicích
K tanci a poslechu Vám zahrají harmonikáři
Ostrožsko-Lhotské divadlo zve na komedii
JAROSLAVA KOLODĚJE
DĚDEČEK aneb MUSÍME TAM VŠICHNI
Kde – Pašovice KD Kdy – 5.11.2017 v 17.00 hod.
vstupné 50 Kč

Kotlíkové dotace
Jak již určitě víte, Zlínský kraj realizuje tzv. „Kotlíkové dotace“, jejichž prostřednictvím můžou žadatelé ze Zlínského kraje
získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla.
Kotlíkové dotace jsou financovány ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a jsou realizovány
prostřednictvím programů, které kraj vyhlašuje.
Chtěl bych Vás upozornit, že dne 21.9.2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II.“, čímž bylo
odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji.
Na podporu výměny kotlů je ve Zlínském kraji pro období 2017-2018 k dispozici 155,3 mil Kč.
V rámci vyhlášeného programu je možno žádat o výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují
emisní třídu 3,4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, za:
•

Kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva.

•

Kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva.

•

Automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel).

•

Tepelné čerpadlo.

•

Plynový kondenzační kotel.

Samotný příjem žádostí bude probíhat výhradně elektronicky od 25.10.2017 od 8:00 hod. do 27.10.2017 do 13:00 hod.
Zlínský kraj si vyhrazuje právo ukončit příjem elektronických formulářů žádosti i dříve, a to v případě, že budou přijaty
elektronické formuláře žádosti s celkovou požadovanou výši dotace dosahující alespoň 130% finanční alokace.
Zásadní změny oproti I. vlně kotlíkových dotací:
•

Nelze žádat o výměnu kotle na pevná paliva, který splňuje třídu 3,4, nebo 5 dle ČSN EN 303-5 (nově se dokládá příloha
„Doklad o technickém stavu a provozu stávajícího zdroje tepla“ v případě výměny zdroje po 31.12.2016).

•

Nelze podpořit instalaci kotlů na pevná paliva spalujících výhradně uhlí nebo kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu
s ručním přikládáním.

•

Součástí výměny zdroje tepla již není povinnost realizovat tzv. Mikro energetické opatření nebo Novou Zelenou
úsporám v případech, kde dle Průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) objekt nesplňuje klasifikační
třídu „C“ - úsporná (ani samotný PENB není vyžadován při realizaci výměny).

Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.
S veškerými dotazy je možno se obracet na email kotliky@kr-zlinsky.cz nebo osobně či telefonicky na pracovníky Oddělení
dotačních programů krajského úřadu ZK.
Jan Pijáček
Radní pro oblast řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch.

Fotbalový turnaj ulic a turnaj šipek

Slavnosti vína UH a Cesta kolem světa

