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Vítání občánků a setkání seniorů

Sváteční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok nám pomalu zavírá svá vrátka a zbývá jen pár
dnů, které nás dělí od další změny letopočtu. Máme za
sebou hodně náročný rok. Mnoho z plánů, které jsme si jak
v pracovním, tak v soukromém životě předsevzali, se nám
podařit uskutečnit, a to je dobře. Negativním zážitkům,
které bohužel ze svých životů nevytěsníme, se zkusme raději
vyhýbat. Co může být lepšího, než si v čase vánočním užít
pohodu, příjemný klid a k tomu všemu přidat krásný úsměv
na tváři a radost ze života.
Pro mě osobně byl letošní rok jako jízda na horské dráze.
Harmonogram prací a investičních akcí, na kterých jsme se
zastupitelstvem obce v minulém roce pracovali, se z kraje
roku jevil jako jednoznačný a bezproblémový. V nejednom
případě jsme však narazili na těžce rozlousknutelný oříšek.
Proto jsme například i přes schválenou dotaci na zateplení
budovy obecního úřadu od tohoto projektu ustoupili.
Nemá cenu se k tomuto tématu vracet, důvodem jsou
samozřejmě finance a musím potvrdit, že zastupitelstvo
se v této situaci zachovalo jako řádný hospodář a finančně
náročný a diskutabilní projekt zastavilo. Hodně věcí se nám
ale realizovat podařilo a na ty jsem právem hrdý. Z jara
letošního roku jsme realizovali výstavbu zcela nového úseku
veřejného osvětlení v nově vzniklé ulici Požár. Jedná se
o zástavbu na okraji obce směrem od Prakšic. Zde veřejné
osvětlení chybělo. V jarních měsících taktéž proběhlo
vybudování vodovodní přípojky na koupališti.
Další
z plánovaných akcí byla oprava fasády na budově mateřské
školy. V zahradě mateřské školy také proběhlo vykácení
přerostlých tújí. Větve přerostlých a roky neudržovaných
tújí zasahovaly do chodníku a do telekomunikačních
drátů, které byly poškozeny. Zeleň v zahradě školky bude
samozřejmě znovu obnovena. Obdobný případ přerostlých,
nebezpečných a v zástavbě obce nevhodně umístěných
jehličnanů jsme řešili tento podzim. V lokalitě před kulturním
domem, kde stály tři přerostlé stříbrné smrky, bude na
jaře provedena výsadba ovocných stromů a bude zde
realizována výstavba dětského hřiště. Za podpory Zlínského
kraje a ministerstva zemědělství se nám podařilo uskutečnit
restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého před

domem č.p.6. Dalším úspěšně zrealizovaným projektem
byla rekonstrukce místní komunikace v části obce Podbúdí.
Tento projekt proběhl za spolufinancování Ministerstva
pro místní rozvoj. Povrch na místní komunikaci byl díky
tomuto opraven až po nákupní středisko Jednoty COOP.
Nesmím zapomenout na projekt “Kompostéry pro občany
obce Pašovice“, díky kterému občané získali bezplatně
kompostér na bioodpad. Tento projekt byl spolufinancován
Ministerstvem životního prostředí. Stále ještě čekáme na
vyjádření Státního zemědělského intervenčního fondu,
kde jsme podávali žádost o dotace na nákup malotraktoru.
Během roku proběhly společenské a kulturní akce, na
kterých se obec finančně i organizačně podílela a které
jsou brány tak nějak automaticky. Ve skutečnosti by ale
bez práce členů - například kulturní komise - a vlastně ve
své podstatě všech dobrovolníků, nebylo možné žádnou
z akcí v obci uspokojivě zorganizovat. Někomu se může zdát,
že se o tom často zmiňuji, ale je třeba si uvědomit, že bez
obětavosti těchto lidí by to skutečně nefungovalo. Za to jim
patří mé velké poděkování, protože tuto práci vykonávají
zcela bezplatně a ve svém volném čase.
Jak se nejen z těchto řádků můžete přesvědčit, je hodně věcí,
které se nám daří realizovat a já jsem rád, že se naše obec
díky tomu pozitivně prezentuje v širokém okolí.
V příštím roce nás čeká opět mnoho náročné práce
a zajímavých projektů a já věřím, že budou užitečné
a prospěšné. O tom se Vám ve svém článku zmíní
místostarosta pan Radim Karlík.
Rád bych také touto cestou poděkoval za odvedenou práci
zastupitelstvu obce, zaměstnancům obce, brigádníkům
a spolkům. Vám všem občanům pak za loajalitu a trpělivost
při spolupráci s kanceláří obecního úřadu.
Na závěr tohoto úvodního článku bych Vám rád a upřímně
popřál příjemné prožití svátků vánočních. V rodinném kruhu
si vychutnejte pohodu a klidnou atmosféru, která tak nějak
k tomuto období patří a věřím, že se v příštím roce v plné síle
a pevném zdraví budeme opět setkávat.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Zimní údržba komunikací
Starosta obce Pašovice žádá občany, aby neparkovali svá vozidla na chodnících
a místních komunikacích, protože tím znemožňují zimní údržbu
komunikací v obci.
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Co nás čeká v roce 2018
V tomto adventním čase je obvyklé bilancovat uplynulý
rok a plánovat si aktivity, které nás v dalším roce čekají.
Zastupitelstvo obce má již plány na příští rok připraveny a já
bych vám je v tomto vánočním čísle zpravodaje rád přiblížil.
Tak jako v předchozích třech letech budeme bedlivě sledovat
vypsané výzvy k dotačním titulům a již nyní máme připraveny
projekty, které by přes tyto dotace bylo možné řešit. Jedním
z těchto již připravených projektů je realizace dětského 3D
hřiště v prostoru před kulturním domem. Budou zde také
vysázeny ovocné stromy, živý plot a dřevěný plot, který by
měl zabránit vstupu dětí na místní komunikaci. Tato lokalita
dostane zcela novou tvář a věříme, že se bude líbit. Další
důležitou akcí v příštím roce bude oprava přípravny jídla v
budově mateřské školy dle požadavků okresní hygienické
stanice. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci od výměny
elektrických rozvodů, přes instalatérské a obkladačské
práce, až po vybavení novým nerezovým zařízením a
elektrospotřebiči. Tato rekonstrukce proběhne začátkem
letních prázdnin.
V jídelně bude odstraněno staré poškozené dřevěné
obložení a bude nahrazeno obložením novým.
Ve fázi připraveného projektu je již také vybudování fitness
hřiště pro všechny generace v části obce Podbúdí. Toto
proběhne v jarních měsících. Chystáme nádherný projekt
“ Zahrada života“, který je připravován společně s dětmi
ze ZŠ v Prakšicích, konkrétně s Hnutím Stonožka, pod
vedením paní učitelky Kovaříkové. V prostorech u rybníku,
kde je v současné době přístřešek pro turisty a plechová
bouda, máme v plánu vybudovat zázemí k činnosti při
pořádání různých akcí místních spolků. Za tímto účelem již

byly zakoupeny dvě stavební buňky, které budou na místo
samé osazeny na jaře příštího roku. Finančně nákladná, ale
potřebná bude investice do opravy parket v kulturním sále
a do nákupu nových stolů a židlí, které jsou v katastrofálním
stavu. V plánu je i výmalba. Pracujeme na projektu opravy
chodníků v části obce Záhumní. Tato akce však proběhne
pouze za předpokladu získání financí z dotačních titulů v
rámci spolupráce s MAS Dolní Poolšaví.
V druhé polovině letošního roku jsme začali intenzivně
pracovat na projektu zasíťování části obce Záhumní, která
je určena dle platného územního plánu k zástavbě. Cílem
zastupitelstva obce je do těchto lokalit přivést inženýrské sítě.
Na možnostech a komplexním řešení intenzívně pracujeme
s projekční kanceláří. V listopadu již proběhla první pracovní
schůzka s majiteli pozemků, kde se projednávaly možnosti
řešení a podoby budoucího projektu. Složitá jednání budou
pokračovat a věříme, že se co nejrychleji dopracujeme ke
společnému uspokojivému cíli a k všeobecné spokojenosti.
Z dotačních titulů se budeme snažit o zrestaurování
pomníku padlých z první světové války, který stojí před
hřbitovem. Plánovaný je nátěr sloupů veřejného osvětlení
u hlavní silnice a výměna jednoho rozvaděče veřejného
osvětlení. Na sportovním areálu budou opraveny dilatační
spáry v bazénu, obnoven nátěr a opravena čistička vody.
Tolik k připravovaným akcím v následujícím roce. Závěrem
mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití vanočních
svátků a pohodový vstup do roku 2018.
Radim Karlík, místostarosta.

Rybářský spolek
Rok 2017 končí a je čas bilancovat, co nám vzal, nebo naopak
dal.
Vzal nám rok života i trochu nervů, ale s tím nic neuděláme,
na to už jsme zvyklí.
Co nám dal? Tak toho je podstatně víc. Radost ze života, z
dětí, rodinnou pohodu, úspěchy v práci a v osobním životě.
Tisíce drobností, které nás obohatí a posunou kupředu.
K tomu patří i naše koníčky, v našem případě rybářství.
Naše rybářská komunita je hodně početná. Jen v naší obci
je bezmála čtyřicet členů rybářského spolku a další desítky
rybářů, kteří nejsou u nás registrovaní. Ono se asi nadarmo
neříká, že rybáři jsou tiší blázni. Kdo nezažil, ten nepochopí.
Je krásné hledět půl dne na pruty a čekat na ten jeden
okamžik, kdy se pohne splávek, nebo zazní signál záběru. A
to přivítání doma – všichni se radují z našeho úlovku. Ryba
na modro, na řízek, na minutku – ono je to vlastně jedno,

hlavně že je chutná a čerstvá.
Přátelé rybáři, spoluobčané. Máme konec roku, vánoce
přede dveřmi. Chci touto cestou poděkovat rybářům z
Pašovic i z Prakšic, kteří se podílí na chodu spolku. Všem,
kteří přiložili ruce k dílu a pomáhali zvládnout všechnu práci
a starost spojenou s chovem ryb. Poděkování patří vedení
obce Pašovice i obce Prakšice za podporu, kterou nám
poskytují.
Přeju všem spoluobčanům klidné a spokojené svátky
vánoční, klid a pohodu.
V roce 2018 ať se vám daří v osobním i pracovním životě.
Přeju jen samé pozitivní zprávy a když překvápka, tak pouze
ta milá.
Za spolek rybářů předseda Josef Gajdůšek

Význam slova myslivost
V současné době je tendence v celé společnosti vracet se k
tradicím, které byly pro náš národ významné v minulosti,
v dobách lepších i těch horších. Jednou z těchto tradic, která
je doposud málo doceněná, je i myslivost. Myslivost, která
byla zapsána na seznam kulturního dědictví České republiky.
Bohužel mnozí lidé vidí v myslivosti pouze lov a zabíjení zvířat,
jiní dokonce sport nebo prostě jenom aktivní trávení volného
času, zejména lidí, kteří na to mají. V obdobném duchu slyšívám
odpovědi od lidí, kterým položím otázku, co je myslivost. Přitom
se stačí jenom trochu zamyslet nad pouhým významem slova
myslivost.
Vážení spoluobčané,
i na sklonku roku 2017 vám chci přiblížit činnost myslivců.
Tentokrát trochu jinak, vám chci přiblížit význam myslivosti v
dnešní moderní společnosti. Myslivosti, která nás doprovází
už několik staletí a za tu dobu přečkala několik nástrah či
nespočet společenských změn.
Myslivost se jako cílevědomá činnost vyvíjela několik století
spolu s vývojem společnosti a vzešla ze soužití člověka
s přírodou. Tímto staletým vývojem se zrodila myslivost
se svojí kulturou a tradicemi. Bohužel, zejména změny
ve společnosti v poslední době se podepsaly na krajině,
stavech zvěře a bohužel i na myšlení lidí. Jak jinak si vysvětlit
negativistické názory některých lidí, zpochybňující práci
generací lesníků a myslivců. Přitom mnohdy stačí jenom
málo, přečíst mysliveckou knížku, poslechnout mysliveckou
písničku či jenom tak rozhlédnout se kolem se a vnímat
všechny různé tradice české myslivosti, kterých je kolem nás
nespočet. Bohužel, dnešní doba sebou nese nástrahy třeba
v podobě různých elektronických možností. Lidé, než by se
osobně přesvědčili či seznámili s myslivostí, nechávají se
přesvědčit návalem často negativních mediálních informací,
které jsou nám podsouvány různými způsoby, zejména
prostředky elektronických komunikací.

Součástí nauky o myslivosti je mimo jiných oblastí i etika.
Etika, která se v myslivosti projevuje především citem. Citem,
který je spatřován zejména ve vztahu ke zvěři. Myslivec totiž
nechová zvěř proto, aby ji mohl lovit, ale loví ji proto, aby
ji mohl chovat, což je podstatný rozdíl mezi myslivcem a
lovcem. Bohužel, v tomto směru zůstává často myslivost
nepochopená a to z důvodu nevědomosti lidí. Myslivost pro
řadu z nás začala již v útlém mladí, po boku dědy či táty,
který v životě mladého člověka probudil cit k přírodě, k
myslivosti. Myslivost proto nemůže být chvilkovou zábavou,
ale je to způsob života, který nás neustále ovlivňuje a to
často i v občanském životě.
Budoucností myslivosti je najít opětovnou rovnováhu mezi
člověkem a přírodou. Rovnováhu, která je rapidně zvyšující
se lidskou činností narušena a může tak mít nedozírné
následky pro budoucí generace lidí. Pokusme se tedy v
dnešní hektické, až příliš uspěchané době si najít čas na
zamyšlení, jaký význam má slovo myslivost a kde je její
budoucnost.
Mojí snahou bylo v předchozích pár řádcích zachytit význam
slova myslivost a to nejenom, abyste nás myslivce vnímali
jako součást přírody, ale také proto, abyste pochopili
existenci myslivců v kulturní společnosti. Myslivce, kteří
pro přírodu již několik staletí dělají mnoho užitečného.
Tak mnoho, že zachytit vše v pár řádcích tohoto článku je
nemožné…
Děkuji všem myslivcům, ale i nemyslivcům za podporu
myslivosti.
Přeji všem, požehnané svátky vánoční, pevné zdraví a
úspěšný rok 2018.
„Myslivosti zdar!“
Mgr. Jiří Sukup, předseda spolku, zastupitel obce

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
I v nastávající plesové sezóně si Vás dovolujeme pozvat na
Okrskový hasičský ples, který se koná poslední lednovou
sobotu, tj. 27.1.2018. Můžete se jako minulé roky těšit
na bohatou tombolu, zábavu s kapelou Jirky Kůrky a
dobrovolným vstupným. Přijďte nás podpořit a pobavit se.
V příštím roce naše sdružení dobrovolných hasičů oslaví
významné jubileum - již 90ti leté výročí svého založení. V září
bychom rádi tuto významnou událost oslavili a zavzpomínali
na naši historii. Vše začne mší v kapli sv. Jana Sarkandera v
Pašovicích, kde zavzpomínáme i na naše členy, kteří tu s námi
již nejsou. Následně se přesuneme do místního kulturního

domu, kde spolu s hosty a našimi členy proběhne slavnostní
oběd a ocenění členů za jejich práci. Připravili jsme si něco
i pro děti , v prostoru před Hasičskou zbrojnicí pro ně bude
připraven skákací hrad s nějakou sladkou dobrotou.
V průběhu roku se s Vámi rádi setkáme i na dalších kulturních
akcích. Těšíme se na Vás určitě při Fašankovém průvodu a
zveme všechny, aby se k nám do průvodu přidali a přišli se
pobavit.
Příjemně prožité svátky Vánoční a do Nového roku hodně
zdraví a pohody Vám i vašim rodinám, přejí hasiči z Pašovic.

Vánoce ve vzpomínkách Jana Mrázka
Štědrý den byl většinou pracovní. V zaměstnání se dělal
převážně úklid, ženy většinou vedoucí pustil „kolem deváté“
domů. Muži popíjeli a ve dvanáct hodin se obyčejně šlo
domů. Někdo si brával i dovolenou a pomáhal s přípravou
štědrovečerní večeře. Většinou se strojil stromeček a
připravoval kapr. Televizi nevlastnil v tu dobu téměř nikdo,
až na malé vyjímky. Většinou se poslouchal rozhlasový
přijímač. Po večeři šli svobodní chlapci obyčejně do
hospody, kde hráli karty ( žolíky, mariáš a také taroky a
šachy). V půl dvanácté jsme tyto hry skončili a šlo se do
Prakšic do kostela na půlnoční mši. Kdo měl s dívkou
známost, většinou s ní šel taky na půlnoční a přinesl jí
dárek. Přespolní chlapci, kteří měli u nás v Pašovicích
známost, dárek přinesli dívce na Štěpána. Na Boží narození
jsme převážně bývali doma a chodívalo se do kostela. Na
Štěpána se chodilo na koledu a dívky podávaly chlapcům
boty. Ti na oplátku podávali boty na Nový rok.

Dnes se již tyto zvyky málo dodržují a proto bych je rád
připomněl. Tenkrát se psal rok 1957.
Vánoce
Až zvony půlnoční posvátný přeruší klid,
k nebesům zazvoní svá přání, bych u tebe milá mohl být.
V ten večer plný štědrosti mé srdce plakat bude,
když polibek nebudu moci dát na tvé rty rudé.
Snad až spánek položí na mé líčka zmámená,
jen na chvíli se utiší má touha nezměrná.
Vzpomínka drahá je, zbraň nám vždy domov chrání,
my na vojně vánoce slavíme u svých zbraní.

V roce 1960 tuto báseň napsal Jan Mrázek

Stonožka děkuje
Jménem hnutí Na vlastních nohou Stonožka děkujeme
všem, kteří v letošním roce jakkoliv přispěli dobré věci.
Poděkování patří i letos paní Ireně Kadlčkové za zhotovení
krásné dekorativní vazby do katedrály sv. Víta, Václava a
Vojtěcha v Praze a také a za odborné vedení adventních dílen
pro Stonožku. Další poděkování patří paní Olze Maráškové
za profesionální vedení kurzu zdobení perníčků. I letos jsme
nazdobili opravdu rekordní množství perníků, které upekla
rodina Jenerálova. Jejich kvalita se pozná podle toho, že je po
nich stále větší poptávka. Také děkujeme paní Ivaně Blahové
za upečení několika kusů dárkových stonožek z perníku a
rodině Galasové za upečení krásných dárkových perníčků.
Za zhotovení pěkných dekorativních výrobků určených
k prodeji patří poděkování rodinám Palkové, Kučerové
a Baránkové. Rodině Jenerálové a Velartové děkujeme
za sponzorské dary pro Stonožku. Další sponzorský dar
nám věnoval pan Josef Kaňa. Jemu patří poděkování za
krásnou fotografickou dokumentaci našich akcí v Praze a na
Kateřinském jarmarku.
Je hodně dětí a jejich rodičů, kteří ve svém volném čase
pracovali v dílnách pro Stonožku při výtvarném kroužku. Za
všechny bych chtěla poděkovat zejména rodině Blahové,
Langerové, Vlkové, Ježové a rodinám Šárky Zálešákové a
Lukáše Zálešáka ze 3. třídy.za aktivní opakovanou práci pro
hnutí. Všem rodičům žáků 3. a 4. třídy, kteří vystupovali v
programu na Kateřinském jarmarku, patří poděkování za
pomoc při organizaci vystoupení. Děkuji také mé kolegyni,
Petře Petrášové, za spolupráci při nacvičení písní ve 4.
třídě a Andree Maňákové za pomoc při nacvičení části
hymny Stonožky v anglické verzi. Velké poděkování za
hudební doprovod a pomoc při nácviku programu patří
také panu Janu Trundovi. Jeho pomoc je pro nás velmi

vítaným sponzorským darem a moc si jeho práce vážíme. Za
opakované pořízení kvalitního záznamu tohoto programu
děkujeme panu Radimu Hladišovi.
Se svými výrobky z keramiky se připojil školní klub, proto
děkuji paní učitelce Janě Horonyové a dětem z keramického
kroužku. I děti z mateřské školy přispěly svými výrobky.
Poděkování patří také jim a hlavně paní Pavlíně Michálkové,
vedoucí učitelce MŠ. Paní učitelce Marcele Chmelové děkuji
za výrobky, které s dětmi z 5. třídy vytvářela v hodinách
pracovních činností, a za její vlastní podíl při dotváření
těchto výrobků.
Za pomoc při prodejích bych chtěla poděkovat kolegyním,
které pomáhaly ve stáncích, a to zejména paní učitelce
Janě Horonyové, Monice Mahdalové, Marcele Chmelové a
zástupkyni ředitele Lence Jurákové. Za aktivní opakovanou
pomoc při prodejích patří poděkování také rodinám
Kučerové, Rajnohové, Němečkové, Blahové, Vlkové, Miklové,
Ježové, Jenerálové, Jahodové, Kubové a rodině Šárky
Zálešákové ze 3. třídy.
Mezi nejaktivnější stonožkové žáky letos patřil Aleš Baránek,
děvčata ze 7. třídy, Kristýna Jenerálová a Lenka Ježová, z 8.
třídy Tereza Kučerová a žákyně z 9. třídy, Alice Mikesková,
Jana Juráková a Kateřina Juráková z Prakšic. Jim patří
velké poděkování za přípravu a vystoupení v programu na
Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Velký podíl na
zdárném průběhu setkání hnutí při mši svaté v chrámu sv.
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze má P. Jaroslav Kapuš, který
spolu s ostatními knězi koncelebroval při této bohoslužbě,
o ministranty se také celý den v Praze staral. Patří mu proto
velké poděkování. V neposlední řadě oceňujeme přístup
ministrantů Štěpána Jahody, Martina Horenského, Marka
Buráně, Jiřího Lukašíka a Davida Vlka, kteří důstojně odvedli

svoji práci v katedrále.
Děkujeme zastupitelům obcí Prakšice a Pašovice, kteří nám pravidelným příspěvkem na činnost hnutí umožňují pracovat
ve prospěch potřebných. A poděkování patří také MěÚ v Uherském Brodě a Římskokatolickým farnostem v Uherském
Brodě a Prakšicích za umožnění prodeje našich výrobků a pomoc při organizaci dalších akcí. Stonožka pomáhá při výchově
a vzdělávání našich žáků, učí je pomáhat potřebným a formovat jejich postoj k lidem, kteří jsou nějak znevýhodněni. Za
spolupráci na tomto díle Vám všem patří velké poděkování. Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku vše dobré.
Za hnutí Stonožka, Jana Kovaříková

Klub aktivních seniorek
S blížícím se koncem roku se obracíme v myšlenkách zpět,
abychom si připomněly události, zážitky a čas, který spolu
prožily seniorky při svých setkáních a výletech. Proto Vám
i sobě velmi ráda v krátkosti připomenu, co se všechno
během roku v našem klubu událo.
Navštívily jsme muzeum Jana Amose Komenského v
Uherském Brodě, muzeum obuvi ve Zlíně, výstavu cestovatelů
Zikmunda a Hanzelky a také výstavu korunovačních klenotů.
Byly to opravdu nádherné výstavy. Každá byla jiná, u každé
jsme žasly nad tou krásou a obdivovaly lidi, kteří ji stvořili.
Jednodenní výlety do Lednice, Prahy, Vizovic, Hostětína
a Žítkové, nám pro změnu nabídly krásu krajiny, kouzlo
ekologické vesnice a pestrost měst.
Exkurze do likérky ve Vizovicích, nebo výrobny svíček v
Drslavicích nám zase přiblížily složitou cestu výrobků, od
jejich vzniku k zákazníkovi

Svátek seniorů vždy oslavujeme nějakým posvícením s
ochutnávkou. Tentokrát jsme chutnaly pomazánky. A bylo
jich skutečně velké množství. Každá z nás přinesla z domu
tu svoji oblíbenou.
Turistika a náš program „ Každý krok nám pomáhá“ nás
drží v kondici těla a návštěvy divadla zase v kondici duše.
Radost a zpěv jsme si užily při Slavnostech vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti a při setkání seniorů u nás na
kulturním domě. Toto setkání pro nás každoročně připravuje
zastupitelstvo obce. Letos, stejně jako loni nám hráli k tanci
a poslechu harmonikáři z Komně, bratři Marečkové.
A ejhle, už jsme na konci roku. Jsme starší, ale o to víc si
vážíme života. Pěkné svátky Vám všem přeje za celý klub
aktivních seniorek Jana Kročilová.

Vánoční dílny
V úterý 21. listopadu proběhly první dílny, kde žáci za
pomoci rodičů a instruktorů zdobili perníčky a zhotovovali
dekorativní vazby určené k prodeji na Kateřinském jarmarku.
Potěšilo nás, že se našlo tolik ochotných a šikovných
pomocníků, a tak nám šla práce rychle od ruky. Poděkování
patří všem, kteří pomáhali.

Dále děkujeme rodině Galasové za zhotovení krásných
dekorativních perníků a paní Ivaně Blahové za výrobu
dárkových „perníkových stonožek“. Paní Ireně Kadlčkové
děkujeme za vedení dětí při výrobě adventních vazeb,
svícnů a za zhotovení obětního daru do Katedrály svatého
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Děkujeme zejména rodině Jenerálové, která perníčky upekla
a také přispěla sponzorským darem. Poděkování také patří
paní Olze Maráškové za trpělivé a odborné vedení kurzu
zdobení perníků a rodičům, kteří přišli svým dětem pomoci.

V dalších dílnách, v prosinci, jsme vyráběli skleněné
dekorativní ozdoby. Děkujeme zejména paní Jitce Langerové,
která dílny vedla, dále paní Evě Staňkové, Evě Vlkové a
žákům, kteří se dílen zúčastnili.

Dotace na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého
Financování restaurátorských prací
Nepomuckého proběhlo ze tří zdrojů:
1.

Státní zemědělský intervenční fond

2.

Zlínský kraj

3.

Obec Pašovice

na soše sv. Jana

Díky dotacím ze Státního zemědělského intervenčního fondu
a Zlínskému kraji bylo pokryto 98,747 % finančních nákladů.
Zbytek nezpůsobilých nákladů zaplatila obec Pašovice.

Rok: 2017
Výše dotace: 69. 124 Kč
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj
Restaurování sochy sv. Jana
spolufinancováno Zlínským krajem.

Nepomuckého

Název programu : Program na podporu stavební obnovy
a restaurování kulturních památek místního		
významu.

Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond

Identifikační číslo: KUL03-17

Název programu: 129 622 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny

Výše dotace Zlínského kraje: 39.425 Kč

Číslo žádosti: 129662-17-00024

bylo

Rok: 2017
Vlastní zdroje obce Pašovice (pro obě dotace nezpůsobilé
výdaje) : 9.880 Kč

Střípky z naší školičky
Konec roku se nám pomalu blíží a my se jako všichni těšíme a chystáme na vánoce.
Jako každý rok je zahájíme na sále našimi dílničkami, kde si každý vyrobí, co se mu z připravených výrobků líbí. Upečeme si
perníčky a za zvuků koled, čekáme na Mikuláše a jeho družinu. I když jsou i slzičky, všechny očička dětí se nakonec rozzáří
nad nadílkou od andělíčka.
Stejně jako v loňském roce i letos se půjdeme podívat do obchodu, jestli tam bude prodávat Mikuláš se svou družinou a

jestli kapříky budou zase prodávat vodníci.
Naši školičku si už zdobíme na vánoce a na naši vánoční
besídku. Děti se již těší, jak překvapí své rodiče, ale i prarodiče
tím co se naučily a hlavně co asi bude pod stromečkem.
Konec roku je i důvod k ohlednutí se zpět za uplynulým
rokem. Tento rok nám přinesl řadu změn o kterých jsem
již psala. I naše škola prošla změnami: má novou fasádu, na
zahradě byly vykáceny tuje, které již byly velmi přerostlé a
budou nahrazeny novou výsadbou, chystá se rekonstrukce
výdejny stravy, byly prováděny drobné opravy dle aktuální
potřeby.

S dětmi jsme zažily mnoho pěkných akcí např: karneval ,
oslava svátku maminek, den dětí, rozloučení s předškoláky,
výlety do Kroměříže a Zlína, návštěvy divadelních
představení, předplavecký výcvik, vystoupení pro seniory,
vítání občánků a další…
Jeden rok končí a nový začne. Přejeme všem krásné svátky
vánoční, k kruhu nejbližších a šťastné vykročení do Nového
roku 2018.
Renata Štursová ředitelka MŠ Pašovice

VI. Obecní ples
Srdečně Vás zveme na VI. Obecní ples, který se uskuteční dne
20. 1. 2018 v Kulturním domě obce Pašovice.
Začátek ve 20 hodin.
Vstupné 80 Kč.
K tanci a poslechu bude hrát TRINOM.
Čeká Vás půlnoční překvapení, zajímavý kulturní program.
Občerstvení zajištěno.

Poplatky za popelnice v roce 2018
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů se pro rok 2018 nezměnil a činí 350 Kč na osobu, která je v obci přihlášena
k trvalému pobytu. Termín pro úhradu poplatku je do 28. února 2018. Od 1. března 2018 bude firma RUMPOLD UHB
likvidovat domovní odpad pouze z popelnic, označených novou známkou na rok 2018- tuto obdržíte po zaplacení poplatku
v kanceláři obecního úřadu.

Základní škola
Čas neúprosně chvátá a první čtyři měsíce školního roku jsou
téměř za námi. Jestliže sledujete naše webové stránky, víte, že
se ve škole – kromě učení – pořád něco děje. Žáci se zúčastnili
mnoha výletů, exkurzí, projektových dnů a výukových programů.
Pojďme si připomenout některé z nich.

ZÁŘÍ
Recyklace očima vědce
Hned na začátku školního roku (8. září) k nám zavítali
lektoři z projektu Recyklohraní s výukovým programem
zaměřeným na vodu. Žáci 7. a 8. třídy se v první části tohoto
dne seznámili s využitím vody, její úpravou a koloběhem v
přírodě formou zajímavé prezentace. Potom se přesunuli do
Pašovic k rybníku, kde si prakticky zjistili teplotu, průhlednost
a nezávadnost vody, měřili pH a pozorovali život ve vodě.
V závěru programu si nakonec prakticky zkusili odstranit
ropnou skvrnu z vody a pročistit vodu pomocí filtrace. Žáci
se zajímavým způsobem dozvěděli řadu informací o této
životadárné kapalině a její důležitosti pro náš život.
Exkurze – Dlouhé stráně a Velké Losiny

hradu Buchlov“. Každý účastník prohlídky obdržel krásnou
publikaci o hradu, do které si mohl dokreslit obrázek,
vybarvit si již natištěné obrázky, nalepit krásnou vstupenku
a napsat různé postřehy. Paní průvodkyně v historických
kostýmech děti provázely po nejzajímavějších částech hradu
a vyprávěly o jeho obyvatelích spíše pohádkově, chvilkami i
strašidelně!
Po svačince a nákupu suvenýrů se výletníci vydali do Starého
Města na prohlídku areálu Kovozoo, kde je čekal zábavný
výukový program a také prohlídka Kovozoo s novými
exponáty. Nakonec si každý dal v místní restauraci nějakou
tu dobrotu. Unaveni, ale spokojeni se vydali na cestu domů.
Za klidem, přírodou a troškou toho pohybu
Zatímco mladší žáci jeli na hrad Buchlov, starší využili
krásného počasí a 29. září všichni z 6. – 9. třídy vyrazili na
pěší výlet po okolí. Od školy zamířili k cyklostezce a po ní
směrem na Maršov. Z Maršova trasa pokračovala směrem
na Pašovice a zpět do školy. Cestou potkali mnoho houbařů
a sami také houby nadšeně sbírali. Velmi příjemně tak využili
jeden z posledních pěkných letních dnů letošního roku.

Pochmurné ráno 11. září neodradilo žáky 7. a 9. třídy od
cesty do Jeseníků, konkrétně do přečerpávací elektrárny
Dlouhé stráně. Po příjezdu v informačním centru zhlédli film
o výstavbě a vyslechli zajímavé informace o jejím fungování.
Potom se autobusem přesunuli k dolní nádrži a nakonec
vyjeli i k nádrži horní. Cestou zpátky navštívili ještě nedaleké
Velké Losiny, kde je čekala prohlídka Ruční papírny.
Třeťáci v Muzeu J. A. Komenského
V pátek 22. září navštívili žáci 3. třídy Muzeum J. A.
Komenského v Uherském Brodě. Po prohlídce expozice
zasedli do dřevěných lavic „staré školy“. Zde se zúčastnili
zajímavého výukového programu na podporu čtenářské
gramotnosti ORBIS PICTUS aneb Okna do časů minulých.

ŘÍJEN
Sběr papíru – Žáci první třídy za odměnu v solné jeskyni
Výlet žáků 1. - 4. třídy na hrad Buchlov a Kovozoo
Již brzy ráno 29. září nám sluníčko signalizovalo, že to bude
určitě krásný den. Hrad Buchlov všichni dobře znají, ale
tentokrát je lákal dětský prohlídkový okruh „S pastelkami po

V letošním sběru papíru zvítězili na plné čáře naši nejmenší
– prváčci. Podařilo se jim nasbírat 44,2 kg papíru na žáka,
což byl velký náskok před ostatními třídami. Za odměnu
proto v pátek 20. října vyrazili na výlet do Uherského Brodu.

Hlavním cílem byla sice návštěva solné jeskyně, navštívili ale
i cukrárnu a prohlédli si památky v centru města.
Čtvrťáci ve volební místnosti
V pátek 20. října, než vypukly volby, navštívili žáci 4. třídy
volební místnost na místním obecním úřadě. Měli možnost
prohlédnout si prostory, ve kterých i oni za pár let budou
mít možnost vhodit svůj volební lístek do volební urny. Pan
starosta Josef Hefka žákům srozumitelně vysvětlil průběh
voleb i jejich následné sčítání a vyhodnocení. Nakonec měli
možnost zeptat se na cokoliv, co se týká nejen voleb, ale i
práce starosty obce a zastupitelstva.

– Orbis Pictus Play. Unikátní interaktivní objekty umožnily
všem dokonale se „vyřádit“ a přitom se i mnoho nového
dovědět – např. co dokáží čočky či zrcadla se světlem, jakým
různým způsobem může vznikat zvuk či si ověřit, jak dobře
nám fungují naše smysly.

Vzdělávací program - Zvířata kolem nás
S tímto vzdělávacím programem zavítal 24. října do první
třídy pracovník Krajské veterinární správy Zlín. Společně s
budoucími prvňáčky, kteří se přišli podívat na to, co je příští
rok čeká, si povídal o zvířatech v lese a v ZOO. Děti se také
dozvěděly, jak se májí starat o domácí zvířata, co mají dělat,
když vidí, že je některé zvířátko nemocné nebo týrané. Bylo
to moc zajímavé a poučné povídání.
Buďme kamarádi
Co je to postižení? Jaké jsou druhy postižení? Jak se máme
k lidem s postižením chovat? Na takové otázky žákům 1., 2.,
a 4. třídy odpovídala v požitkovém vzdělávacím programu v
úterý 24. října speciální pedagožka. A nejen to. Zkusili si, jaké
je to pohybovat se na invalidním vozíku, chodit se slepeckou
holí, dorozumívat se znakovým jazykem, také si vyzkoušeli,
jak malují obrázky lidé, kteří k této činnosti nemohou
používat ruce či nohy. Také se seznámili s Braillovým
písmem či Pichtovým psacím strojem. Zajímavý byl i míč,
který při pohybu cinkal a bylo možno určit jeho umístění
pouze pomocí sluchu. Celý program se žákům velmi líbil,
seznámili se s pomůckami, které našim spoluobčanům s
postižením pomáhají zkvalitňovat jejich život.

LISTOPAD
Hravé pokusy a zdravé vaření
Koncem měsíce října a začátkem listopadu si děti z
přírodovědného kroužku zahrály na malé vědce a
šéfkuchaře. Vyzkoušely si vyrobit sloní pastu pro slony,
založit chemikovu zahrádku, nechaly vybouchnout sopku
a zjišťovaly pH roztoků pomocí výluhu z červené řepy.
Protože jsou děti zvídavé, vyrobily si vlastní máslo, chutný
„Pribináček“ a upekly výborné dýňové muffiny. Všem se
pokusy podařily a zdravé dobroty moc chutnaly. Už teď se
těší na pečení vánočního cukroví.

Etiketa a školní řád

Exkurze korunovační klenoty, Orbis Pictus Zlín
Korunovační klenoty, tedy přesněji jejich kopie, které bylo
možno vidět ve Zlíně, si 25. října prohléhla také 6. třída. Jsou
nádherné, avšak asi nejvíce žáky na této výstavě zaujal Meč
pro štěstí. Vzhledem k tomu, že si ho pohladil úplně každý,
je jasné, že by měli být nejen zdraví, ale i šťastní. Ve Zlíně
na zámku žáci navštívili ještě jednu velmi zajímavou výstavu

Ze všech stran stále častěji slyšíte, jak se dnešní děti neumí
chovat. Je ale na nás dospělých, abychom je tomu naučili. Ve
škole se jim pravidla slušného chování snažíme vštěpovat
neustále - v hodinách, o přestávkách. Na čtvrtek 16. listopadu
jsme si na pomoc pozvali i odborníka. Žáci si zajímavou a
věku přiměřenou formou mohli osvojit základy etikety, tedy
pravidel slušného chování. Dozvěděli se například, kdo koho
zdraví jako první, jakým způsobem vcházet do dveří, jak je
důležitý první dojem apod. To vše si prakticky vyzkoušeli a

aplikovali na školní prostředí. V závěru programu byli zvoleni
správci pravidel, která by se měla ve škole dodržovat, a
správci pozdravů. Věříme, že si žáci odnesli cenné informace
a zásadami slušného chování se budou řídit nejen ve škole,
ale i v běžném životě.
Přednáška s rybářem
Ve čtvrtek 16. listopadu si žáci do hodiny přírodopisu
pozvali pana školníka, vášnivého rybáře, aby je seznámil
s chovem ryb, lovem a vším, co souvisí s tak populárním
sportem, jakým u nás rybaření bezesporu je. Samozřejmě
nezapomněl ukázat ani rybářské náčiní. Žáci kladli i zajímavé
otázky a dověděli se hodně nového.
Výlov rybníka
Po nočním dešti jsme se v sobotu 18. listopadu probudili
do krásného slunečného dne. Nádherné podzimní počasí
vytáhlo děti rybářského a přírodovědného kroužku na
výlov místního rybníka. S nadšením sledovaly práci rybářů
– vytažení sítí plných ryb, třídění do kádí a také prodej kaprů
na blížící se Vánoce. Někteří zdatní malí rybáři přiložili ruku
k dílu a pomohli. Na výlov se přišli podívat nejen místní, ale i
přespolní, koupili si ryby nebo ochutnali rybí speciality, které
rybáři připravili.

Zdravý způsob života a péče o sebe samu
Letos poprvé jsme využili nabídky Střední školy služeb
z Uherského Hradiště, která organizuje programy pro
základní školy. 29. listopadu k nám dorazily studentky oboru
kosmetické služby, které pod dohledem vyučující odborného
výcviku našim děvčatům z 8. a 9. třídy přednášely o tom, jak
o sebe pečovat. Kromě řady užitečných informací týkajících
se výživy, zdravého životního stylu a hygieny studentky
našim žákyním prakticky předvedly ukázky líčení, péče o pleť
a nehty.
Děti v naší škole se mají stále na co těšit. Jiné to nebude ani
v dalších týdnech a měsících, kdy je čeká například varhanní
koncert v kostele, návštěva kina či divadla a zajímavé výukové
programy.
Na závěr přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a
srdečně Vás v novém roce zveme na ples, který se bude konat
brzy - již 13. ledna 2018. Vystoupí například žáci 9. třídy,
kroužek školní družiny, zahraje skupina Na Ex a nebude chybět
ani bohatá tombola. Těšíme se na Vás!
učitelé ZŠ

Mše svatá v Praze
I letos se žáci ZŠ a MŠ Prakšice a žáci ze ZŠ Na Výsluní spolu
Uh. Brod spolu s učiteli, rodiči a dalšími spolupracovníky
hnutí zúčastnili slavnostní mše svaté, která se uskutečnila
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v pátek 1.
prosince 2017. Pozvání přijali vzácní hosté - mezi nimi
náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář s
manželkou, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel
Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,
děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta
Radová, prorektor ZČU Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.,
řada zástupců armády a mnoho dalších. Mši celebroval J.
Em. Dominik kardinál Duka. Hlavním koncelebrantem byl
pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík,
který letos poprvé přijal pozvání. Mezi pozvanými hosty
nechyběly ani zástupkyně Městského úřadu Uh. Brod PhDr.
Irena Krejsová a paní Markéta Gajdůšková. Za obce Prakšice
a Pašovice přijal pozvání pan Vlastimil Řezníček, starosta
Pašovic.
Moderování celé slavnostní akce se velmi zdařile ujal
stonožkový kamarád Josef Vágner, který všechny přítomné
zaujal svou úvodní promluvou. V průběhu mše zazněly písně
v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením
sbormistra Jaromíra Pletichy. Hned na začátku zazněla
stonožková hymna Never Be Alone, kterou si s tímto velkým
pěveckým sborem zazpíval Josef Vágner.
Poděkování všem učitelům za výchovu skvělých dětí, ale také

dětem, které už více než 27 let pomáhají všem těm, kteří to
potřebují, zaznělo z úst paní Běly Gran Jensen, zakladatelky
a prezidentky hnutí.
Paní Běla pak spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN
Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar - šek na 500 000
Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.
Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka ve své velmi poutavé
promluvě zdůraznil, jak velmi důležité je činit dobro a
přinášet radost druhým. Pozvání ke koncelebrování letos
přijali také kněží z Moravy, RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP,
představený dominikánského kláštera v Uh. Brodě, P. Mgr.
František Král, děkan ze Vsetína, a P. Mgr. Jaroslav Kapuš
z farnosti Prakšice. Také ministranti z prakšické farnosti, z
Uherského Brodu a ze Vsetína důstojně odvedli svoji práci.
Žáci z Prakšic a Pašovic se na této mši také významně
podíleli. Opět byli mezi těmi, kteří říkali přímluvy a nesli
obětní dary. Obětní dar měl tu čest přinést i pan Vlastimil
Řezníček, starosta obce Pašovice.
Po mši pak proběhlo v prostorách arcibiskupského paláce
předání cen vítězům letošní výtvarné a literární soutěže
Medicína v historii. Ceny dětem předávala paní Běla spolu
s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou, sestrou Dominikou
Janou Bohušovou a ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem
Šimánkem. Potěšilo nás, že kromě 11 ocenění za soubory
grafik žáci prakšické základní školy v této výtvarné soutěži

obdrželi jednu cenu obzvlášť významnou. Cenu děkana
Fakulty aplikovaných věd ZČU, doc. Dr. Ing. Vlasty Radové
získala v kategorii 12-15 let Alice Mikesková za grafiku.

žáků ve prospěch potřebných za velmi přínosnou a
zajímavou. Ocenil také kulturní akce, kterými se hnutí
Stonožka prostřednictvím dětí prezentuje na veřejnosti.

Předávání se zúčastnil také Mons. Josef Nuzík, který ve své
promluvě ocenil práci stonožkových dětí, rodičů a dalších
spolupracovníků. Od doby, kdy se měl možnost seznámit s
činností hnutí na Moravě, považuje tuto práci stonožkových

V článku byl použit zdroj www.stonozka.org.
Foto Josef Kaňa
Jana Kovaříková

Kateřinský jarmark v Uherském Brodě
I letos žáci ZŠ a MŠ Prakšice prezentovali hnutí Na vlastních
nohou Stonožka v kulturním programu a prodávali své
výrobky na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě.
Tyto výrobky přichystali žáci 1. - 9. třídy za pomoci učitelů
v rámci celoškolního projektu Podzimní dílny. Další část
výrobků naši žáci zhotovili ve výtvarném kroužku Stonožkové
děti. Na pomoc byly přizvány instruktorky, které děti trpělivě
vedly ve zdobení perníčků a ve zhotovování adventních
vazeb a dalších dekorací. Těm nejmladším přišli pomoci
rodiče. S výrobky nám také přispěl keramický kroužek
školního klubu, děti ze zdejší mateřské školy a některé
zhotovily děti za pomoci svých rodičů doma. Pomáhaly i
rodiny, které přispěly sponzorskými dary k výrobě dekorací.
V pátek 24. listopadu pak od rána prodávali žáci své výrobky
ve stánku na Kateřinském jarmarku. Učitelé, rodiče i děti
se střídali v prodeji během celého dne. Odpoledne jsme
opět byli zařazeni do programu na náměstí, kde nám
bylo umožněno prezentovat hnutí Na vlastních nohou,
jeho výchovné a humanitární cíle a zaměření. V programu
vystoupili žáci 3. a 4. třídy, kteří spolu s moderátorkami z
8. a 9. třídy předvedli pásmo písní. O hudební doprovod
se postaral pan Jan Trunda. Skladbu od Vivaldiho zahrál
na housle Aleš Baránek. Hned v úvodu zazněla Stonožková
hymna Never be alone, kterou zazpívali žáci tentokrát i v
anglické verzi. Poté následovalo přivítání hostů. Potěšilo nás,
že jsme opět mohli přivítat vzácnou návštěvu z Prahy, pana
Vítězslava Březinu, který přijal naše pozvání v zastoupení
paní Běly Gran Jensen. Dále jsme přivítali zástupce MěÚ v
Uherském Brodě, PhDr. Irenu Krejsovou a paní Markétu
Gajdůškovou, pana Vlastimila Řezníčka, starostu obce

Pašovice, Mgr. Pavla Savaru, ředitele ZŠ a MŠ Prakšice, p.
PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku stonožkové školy Uh.
Brod Na Výsluní, rodiče dětí a další stonožkové přátele.
Během programu zaznělo poděkování všem, kteří pomáhají
hnutí realizovat jeho projekty na podporu potřebných.
Pan Vlastimil Řezníček ve svém projevu ocenil práci dětí ve
Stonožce a slíbil, že obec bude hnutí i nadále podporovat.
Přiblížil také další projekt, který chystá obec Pašovice ve
spolupráci se Stonožkou. Pan Vítězslav Březina ve svém
projevu pozdravoval od paní Běly Gran Jensen a poděkoval
všem přítomným za jejich nezištnou a obětavou práci. Pozval
také přítomné jménem paní Běly na slavnostní setkání při
mši svaté do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Symbolickou „stonožku z perníku“ jako poděkování tentokrát
převzala za město Uh. Brod paní PhDr. Irena Krejsová, pan
Vlastimil Řezníček, za obce Pašovice a Prakšice, pan Vítězslav
Březina, za účast a podporu našich akcí, pan Jan Trunda za
hudební doprovod a spolupráci při nácviku programu. Ale
ta nejkrásnější perníková stonožka byla zaslána paní Běle,
zakladatelce a prezidentce hnutí, jako poděkování za její
práci a životní přínos ve prospěch potřebných. Je pěkné, že
naše škola a my všichni patříme k těm, kteří se snaží alespoň
malým dílem pomoci. Těší nás, že s k nám přidávají další
a další lidé s nabídkou spolupráce. Díky práci ve Stonožce
se u dětí formuje vztah k práci i k pomoci potřebným. A
to patří mezi priority ve výchovném působení nás všech,
kteří s hnutím spolupracují. Získaná částka 5 780 Kč i letos
poputuje prostřednictvím Stonožky Fakultní nemocnici v
Plzni k léčbě Crohnovy choroby.
Jana Kovaříková

Stonožka na Kateřinském jarmarku

Výlov rybníku a myslivecký hon

Mikulášská nadílka a rybářská zábava

