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Dětský den

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
léto je v plném proudu. Většina lidí si právě v tuto dobu
užívá zaslouženého volna a rozjíždí se odpočívat do různých
koutů naší republiky, nebo do oblíbených destinací u
moře. Doufám, že i léto v naší obci se ponese ve znamení
pohody a klidu. Věřím, že se nám problémy budou zdaleka
vyhýbat. Ale pracovat se samozřejmě musí a čas neúprosně
ukrajuje poslední měsíce našeho působení v zastupitelstvu
obce Pašovice. V rámci plánovaných aktivit nás ještě do
podzimu čeká několik důležitých akcí. Jednou z těch, které je
potřeba dotáhnout do konce, je realizace schválené dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 3D dětského
hřiště. V současné době se vypisuje výběrové řízení a celá
akce v hodnotě bezmála 600000,- Kč by měla být dokončena
do konce září 2018. Ministerstvo pro místní rozvoj tuto
dotaci podpoří 85% finančních prostředků.
V mateřské škole probíhá právě teď kompletní rekonstrukce
výdejny jídla a jídelny. Dojde k výměně obkladů, rozvodů
elektřiny a vody. Instalován bude nový nerezový nábytek
včetně spotřebičů, dle současných hygienických požadavků.
Tuto akci realizujeme z vlastních finančních zdrojů. Stejně
tak nás čekají restaurátorské práce na pomníku padlých z 1.
světové války. Na opravu pomníku nám dotace ze Zlínského
kraje bohužel schválena nebyla.
Chtěl bych zmínit důležité opravy, které nás čekají během
prázdninových dní. Zastupitelstvo obce schválilo opravu a
náročné vyčištění multifunkčních hřišť na sportovním areálu.
Taktéž opravu dřevěného mostu přes potok Holomňa
v místní části Požár. Tento je v havarijním stavu již po
necelých čtyřech letech užívání. Vinu jednoznačně připisuji
projektantům, kteří most navrhli z měkkého smrkového
dřeva a bez ochranného nátěru. S místostarostou naší
obce panem Radimem Karlíkem jsme na skutečnost, že je
most špatně naprojektován, upozorňovali již při předávání
stavby polních cest v roce 2014. V zápise tato připomínka
sice uvedena byla, ale v potaz brána nebyla. Zůstává nám
rozum stát nad tím, jak hospodaří státní instituce( v tomto
případě SPÚ) s penězi našich daňových poplatníků.
V těchto dnech je prováděna údržba veřejného osvětlení,
nátěr konstrukcí veřejného osvětlení a výměna rozvaděče
na veřejném osvětlení, který se nachází na návsi u
autobusové zastávky.

vás ve vzpomínkách nádhernou dubnovou událost, kterou
bylo otevření projektu Zahrady života biskupem Josefem
Nuzíkem . Na jaře proběhla rekonstrukce sálu v kulturním
domě. Zde byla vyměněna podlaha, proběhla výmalba sálu,
opraveny toalety a byly zakoupeny nové židle a stoly.
V místní části Podbúdí bylo vybudováno workoutové hřiště s
posilovacími prvky pro mládež a dospělé.
V zahradě mateřské školy byly vysázeny nové thúje. Před
kulturním domem byly odstraněny přerostlé a nakloněné
smrky a místo nich vysázeny podél chodníku okrasné třešně
a živý plot. Údržbě veřejné zeleně věnujeme dostatečnou
pozornost a v rámci nadstandartní péče jsme provedli
ošetření lipové aleje, která vede podél potoka směrem ke
hřbitovu.
Důležitým úkolem bylo pro nás řešení inženýrských sítí v části
obce Záhumní. Zde se dle platného územního plánu nachází
lokality určené k zástavbě, ale nejsou v těchto místech žádné
inženýrské sítě. Projekt jsme nechali rozdělit na dvě fáze a v
první řadě do míst necháme přivést kanalizační a vodovodní
řad. Tento projekt je již odevzdán na příslušných úřadech ke
schválení a vydání stavebního povolení.
Právě v těchto dnech dokončujeme plánovanou výměnu
oken a dveří na budově obecního úřadu, čímž bychom chtěli
dosáhnout energetických úspor. Nutno podotknout, že i
vzhledově výměna oken budově prospěla.
Práci si ale také plánujeme daleko dopředu. Již nyní intenzívně
jednám o odkoupení pozemků kolem nákupního střediska
COOP Jednota. V příštích letech bychom zde chtěli vytvořit
kultivované sběrné místo pro plasty, sklo a papír. Taktéž
plánujeme rekonstrukci chodníků v částech obce Záhumní
a Chalúpky a v těchto částech počítáme v příštích pár letech
i s rekonstrukcí místní komunikace. S těmito opravami a se
spoustou dalších důležitých aktivit v obci počítá zpracovaný
a schválený Program rozvoje obce Pašovice.
V tomto čísle zpravodaje naleznete další informace, články a
fotografie, které vás snad přesvědčí o tom, že se v Pašovicích
stále něco děje.
Hezký zbytek léta a příjemný odpočinek ve vašich volných
dnech vám všem přeje
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Dovolte mi, abych se ještě vrátil a vzpomněl realizované
akce v předcházejícím pololetí. Určitě má ještě někdo z
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GDPR stručně
O ochraně osobních údajů stručně a jasně
Ač ochrana osobních údajů u nás platí od roku 1992, ač
úřad zřízený zákonem o ochraně osobních údajů kontroluje
povinnosti tímto zákonem uložené už téměř dvě desetiletí,
pro mnohé, kteří si se zákonem starosti nedělali, jako by šlo
o novou věc.
Pod vlivem kampaně rozpoutané kolem obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR), hlavně za účelem zisku
řady poradenských firem, se podivují, s jakými novinkami
ten zatracený Brusel opět přichází. Kampaň přitom provází
řada nesprávných a zavádějících informací, šířených v
médiích a zaznívajících i na některých přednáškách. Pro
mnohé jsou nesrozumitelné i termíny, které zákon používá,
například „zpracování osobních údajů“, což jsou operace s
osobními údaji prováděné a pouze na ně se tato ochrana
vztahuje. Tedy ne na každé použití údaje nějakého člověka v
jakékoliv situaci, jak se často mylně domnívají ti, kdo ochranu
osobních údajů ztotožňují s ochranou osobnosti podle
občanského zákoníku. Dalšími podobnými pojmy jsou třeba
„subjekt údajů“, což je člověk, o jehož údaje jde, „správce“,
což je ten, kdo operace s osobními údaji provádí, buď z
vlastního rozhodnutí, nebo proto, že je to jeho zákonnou
povinností, „zpracovatel“, což je někdo jiný, koho správce
prováděním takové činnosti pro něj smlouvou pověří.
Pokusme se proto, bez použití těchto termínů a s ještě
přípustným zjednodušením ve čtyřech bodech popsat to
základní, co je třeba pro ochranu osobních údajů udělat a co
nového k tomu přidává obecné nařízení o ochraně osobních
údajů.

1. Důvod
Abychom mohli o nějaké kategorii lidí, například našich
zákazníků nebo zaměstnanců, získávat a používat jejich
údaje, musíme k tomu mít nějaký (právní) důvod. Velmi
často jím bývají smlouvy, které s nimi uzavíráme. Pracovní
smlouvy se zaměstnanci, kupní smlouvy nebo jiné se
zákazníky.
Takovým důvodem je samozřejmě také zákon, který to
ukládá, např. při vedení evidencí občanů státními orgány,
ale i při vedení účetní a mzdové evidence v soukromé
firmě. V některých případech může být důvodem ochrana
našich práv, např. hlídá-li kamera náš cenný majetek
před zlodějem nebo vandalem. Jindy to může být veřejný
zájem na informacích o určitých osobách, zejména veřejně
známých nebo veřejně činných.
Takové informace a jejich používání ale nemohou
nepřiměřeně zasahovat do jejich soukromého života.
Nenajdeme-li žádný z těchto důvodů, a přece bychom chtěli
údaje o lidech získávat, např. o tom, jakému našemu zboží
budou dávat přednost, je třeba je požádat, zda s vedením
takových údajů budou souhlasit. Musíme ale mít na paměti,
že souhlas je dobrovolný, nemůže jím být podmiňováno
uzavření smlouvy, a když ho zákazník odvolá, má právo, aby
byly takové údaje vymazány.
Když už si zákazník od nás něco koupil nebo objednal,

nemusíme získávat jeho souhlas k zaslání další nabídky
našeho zboží nebo služeb, nejčastěji zasílané na jeho e-mail.
Jakmile však odpoví, že o takové obchodní sdělení nestojí,
je nutné zasílání nabídek na jeho adresu ukončit. Není-li
dán jiný důvod ke zveřejňování v databázi uchovávaných
osobních údajů, např. kontaktních údajů zaměstnance do
zaměstnání pro kontakt se zákazníky, je ke zveřejňování
osobních údajů také třeba získat souhlas. Zvláštní důvody
je třeba mít k tomu, abychom mohli získávat a používat
kategorie údajů, které by mohly být zneužívány k diskriminaci
lidí, např. údaje o zdravotním stavu.

2. Zásady
Vždy bychom si měli nejprve uvědomit, proč údaje o
nějakých lidech potřebujeme nebo chceme získávat.
Z toho je pak třeba vyjít při požadavku na poskytnutí
údajů, abychom zbytečně o těch lidech nezaznamenávali
informace, které vlastně vůbec nepotřebujeme. Rozsah
údajů by tak měl být jen minimální, abychom dosáhli toho,
co jsme si stanovili. Měli bychom dbát na to, aby získávané
údaje byly přesné a jejich přesnost ověřovat. Možnost ověřit
přesnost údajů z občanského průkazu dotyčné osoby není
vyloučena, kopírování občanského průkazu i pasu je však až
na zákonem stanovené výjimky nepřípustné.
Zaznamenané údaje nemohou být využívány v rozporu s
původním cílem. Například na záznamu kamery je uložena
spousta obrazových informací o všech osobách, které
do sledovaného prostoru vstoupily. Jsou po přiměřenou
dobu uchovávány, aby případně bylo možné policii doložit
informace o pachateli trestného činu. Nemohou být ale
využívány k nedůvodnému sledování sousedů, třeba jen
proto, že si někdo neočistil boty, nebo k nepřiměřenému
kontrolování zaměstnanců na pracovišti.
Další zásadou je mít údaje jen tak dlouho, jak je potřeba.
Ta doba se může v různých případech hodně odlišovat. Od
několika dnů záznamu kamery, kdy je zřejmé, že se v té
době nic mimořádného nestalo, až po desítky let u zákonem
stanoveného uchovávání některých dokumentů, třeba
mzdových listů. Ne vždy končí doba nutná k uchovávání
všech údajů ukončením nějaké činnosti, např. ukončením
pracovního poměru nebo naplněním smluvního ujednání.
V úvahu je třeba brát jak lhůty stanovené zákonem pro
uchovávání některých dokumentů, tak případné promlčecí
lhůty pro možnost podání soudní žaloby a v případě
listinných dokumentů i lhůty skartační.

3. Informace
Nejvíce nedorozumění a stížností vzniká z toho, že lidé
nedostanou dostatečnou informaci o tom, proč své osobní
údaje poskytují a co se s těmito údaji bude dále dít, komu
budou případně předány. Již při získávání údajů je proto
třeba dotyčnému člověku takové informace poskytnout,
nejlépe v písemné podobě, ať již v místě, kde k získání údajů
dochází nebo i prostřednictvím webových stránek.
Vyhovět je třeba i dalším právům, která mohou lidé uplatnit,

jestliže jejich osobní údaje uchováváte a používáte. Právo
na poskytnutí informací o svých údajích mají nejen ve chvíli
jejich poskytnutí, ale mohou se dotázat i kdykoliv později.
Pokud se to nedotkne práv jiných osob, má každý právo i na
poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už ale můžete
požadovat přiměřený poplatek. K dalším právům patří i
právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku,
např. proti dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také
právo na výmaz údajů, ale pouze pokud není jiný důvod pro
jejich další uchovávání.

4. Zabezpečení
Pokud máte údaje lidí jen na listinných dokumentech a ne
v počítači, vztahuje se na ně ochrana jen v případě, že jsou
vedeny formou evidence fyzických osob.
Je třeba, aby listinné dokumenty, pokud se s nimi nepracuje,
byly uchovávány v uzamčené zásuvce stolu nebo v uzamčené
skříni a nebyly ponechávány v neuzamčené místnosti,
pokud z ní odchází ten, kdo s nimi má pracovat. K údajům
uloženým v počítači nebo jiném elektronickém zařízení může
mít na základě správně zvoleného hesla přístup vždy jen
ten, kdo je pověřen, aby s určitými údaji pracoval. U větších
a složitějších systémů je také třeba pořizovat elektronické
záznamy, které umožňují určit a ověřit, kdy, kdo a z jakého
důvodu údaje používá, tzv. logy.
Pravidla bezpečnosti je třeba zachovávat i u elektronických
prostředků používaných při různých cestách, např. je
neponechávat bez dozoru v automobilu. Osobní údaje
musejí být odpovídajícím způsobem zabezpečeny i při jejich
přenosu elektronickými prostředky. Je nutné si uvědomit,
že běžná emailová komunikace není příliš bezpečná. Někdy
je dokonce přirovnávána k ekvivalentu korespondenčního
lístku. V některých případech je tak vhodné zvolit bezpečnější
formu přenosu informací, např. jejich šifrováním. Šifrovaný
soubor lze zaslat i méně zabezpečenými formami
komunikace. Vždy je nutné zvážit vhodnost zasílání nikterak
nezabezpečených dokumentů obsahujících větší penzům
osobních údajů (či citlivých) prostřednictvím freemailových
služeb. Neznamená to však, že by nebylo možné nikdy
použít freemailovou službu, např. pokud jde jenom o
jednoduchou domluvu se zákazníkem či zaslání nikterak
rizikových informací.
Pokud osobní údaje, např. svých zákazníků nebo
zaměstnanců, předáte někomu jinému, aby s těmito
údaji pracoval pro vás a místo vás, musíte s ním uzavřít
smlouvu, ve které se zaváže, že bude údaje chránit stejně
jako vy. Bez takové smlouvy byste pro předání údajů jiným
osobám mimo firmu nebo organizaci museli získat souhlas
dotčeného člověka, pokud nejde o požadavek policie nebo
jiného státního orgánu, který má právo si údaje potřebné
pro svoji činnost vyžádat a je povinnost mu je poskytnout.

5. Co nového k tomu od 25. května 2018 přidává
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?
Pro menší firmu, která vede jen evidenci smluv se svými
zákazníky a evidenci zaměstnanců, toho není zas až tak
mnoho.
Záznamy o činnostech – všichni

Bude třeba vést záznamy o činnostech, které se s osobními
údaji provádějí. Lze doporučit připravit si na to formulář s
kolonkami a do nich zapsat informace požadované v článku
30 GDPR (záznam o evidenci smluv, o evidenci zaměstnanců,
případně o slevovém programu pro zákazníky aj.). Takový
zápis by pak neměl trvat déle než 10 - 15 minut.
Ohlašování případů porušení zabezpečení – všichni
Druhou obecně platnou povinností je ohlašování případů
porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu
osobních údajů podle článku 33 GDPR (do 72 hodin
od zjištění takového incidentu). Hlásit je třeba závažné
incidenty s předpokládanými závažnými důsledky, ne když
se z papírově vedené evidence omylem založí jeden papír
do jiného šuplíku, kde se za hodinu najde. Pokud dojde k
úniku dat, např. v bance, kde máte uloženy peníze, a hrozilo
by, že o ně můžete v důsledku toho přijít, bude mít banka
povinnost oznámit to i vám, v krajním případě i veřejným
oznámením takového závažného incidentu.
Kodexy a osvědčení – dobrovolně
Pokud v některých odvětvích, např. při podnikání, dochází ke
stejným nebo velmi podobným činnostem s osobními údaji,
může pro to být, např. profesním sdružením, vypracován
kodex chování. Přihlášení se k takovému kodexu dokládá
snahu být v souladu s obecným nařízením, není však
povinné, stejně jako osvědčení o ochraně osobních údajů,
o které bude možné požádat, ale povinné rovněž nebude.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – jen někdo
Úřady a jiné orgány, které rozhodují o právech občanů,
a patří k nim i školy, budou muset jmenovat pověřence
pro ochranu osobních údajů, osobu, která se bude
této problematice věnovat a upozorňovat na případné
nedostatky. Předpokládá se, že bude problematice ochrany
osobních údajů v příslušném odvětví rozumět. Pověřencem
může být jak vlastní zaměstnanec, tak externista. Poměrně
široce tak lze využít možnosti, že jeden pověřenec bude
moci takovou činnost vykonávat pro více úřadů, škol, ale i
nemocnic, protože ty také budou mít povinnost pověřence
jmenovat z hlediska velkého množství údajů o zdravotním
stavu pacientů v informačním systému nemocnice.
Pověřencem ale nemůže být šéf organizace nebo oddělení
informatiky, protože by byl ve střetu zájmů.
Posouzení vlivu a konzultace s Úřadem – jen někdo
Stejně jako jmenování pověřence není ani posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
s Úřadem pro ochranu osobních údajů povinností obecně
platnou, týká se těch, kdo hodlají provádět s osobními údaji
rozsáhlé rizikové operace, spočívající například v rozsáhlém
profilování lidí prostřednictvím internetu, při kterém jsou
pro marketingové účely získávány podrobné informace o
jejich soukromém životě, nebo rizikovost spočívá ve využití
nových technologií používaných, např. na velké množství
údajů o zdravotním stavu pacientů. Seznam těchto operací
bude Úřadem pro ochranu osobních údajů zveřejněn.
Sankce – vždy přiměřené
Flagrantního porušení obecným nařízením stanovených
povinností při takových rizikových operacích prováděných
ve velkém objemu dat, zpravidla velkými nadnárodními
společnosti, se mohou týkat maximální, obecným nařízením

stanovené sankce, dosahující značných částek. Strašit takovými sankcemi menší firmu nebo školu je nesmysl, stejně jako
vydávání horentních částek, podstatně převyšujících výši pokut Úřadem pro ochranu osobních údajů ukládaných, za externí
audity soulad s nařízením nezaručujícími. Případné sankce za porušení povinností obecného nařízení budou jako dosud
přiměřené a v žádném případě nemohou být likvidační.
Zdroj: www.uoou.cz

Stonožka na Bílokarpatských
slavnostech v Uherském Brodě
V neděli 10. června 2018 měly možnost naše stonožkové
děti vystoupit společně s folklorním kroužkem Holomňa
v programu na Bílokarparských slavnostech v Uh. Brodě.
Během asi hodinového programu se vystřídalo pásmo
písní a tanců krojovaných dětí secvičené pod vedením
Pavly Gregůrkové a Michaely Jurákové. Děti z hudebně
dramatického kroužku na pódiu předvedly pásmo písní
o zvířátkách od autorů Pavla Nováka, Jaroslava Uhlíře a
Zdeňka Svěráka.
Hned v úvodu zazněla hymna Stonožky Never be alone.
Svou hrou na housle opět zaujal žák 6. třídy, Aleš Baránek,
který zahrál Grave od Jana Bendy a sonatu Allegro od
Georga Fridricha Handela. Celým programem provázely
naše šikovné moderátorky z 2. stupně základní školy, Alice
Mikesková a Tereza Kučerová.

Potěšilo nás, že jsme mohli oslovit hosty. Pan Vlastimil
Řezníček, starosta obce Pašovice, poděkoval stonožkovým
žákům za jejich práci ve prospěch potřebných a slíbil, že obec
bude hnutí i nadále podporovat. Slibem o další spolupráci
a podpoře stonožkového hnutí nás potěšil také pan Patrik
Kunčar, starosta města Uherský Brod.
Na závěr našeho stonožkového programu zazněl slib dětí, že
se i nadále budou snažit podle svých možností i schopností
pomáhat potřebným. Tímto svým vystoupením chtěly
poděkovat všem za podporu a pomoc, hlavně rodičům,
instruktorům a vedoucím dílen, učitelům i mnoha dalším,
kteří jakkoliv přispívají na dobrou věc.
Mgr. Jana Kovaříková

Den matek
V neděli 13. května 2018 se sešlo více než 130 účinkujících dětí v sále Základní školy v Prakšicích, aby společně s maminkami
a dalšími rodinnými příslušníky slavnostně oslavili letošní Den matek. Od těch nejmenších dětí z MŠ až po žáky 9. třídy
se všichni zhostili své role a předvedli, jak nejlépe uměli, bohatý a pestrý dvouhodinový program. Diváci mohli zhlédnout
vystoupení dětí z MŠ, taneční vystoupení kroužku Mix Dance, folklorní vystoupení, recitační i dramatická pásma, zpívanou
pohádku, taneční vystoupení žáků 9. třídy, hru na hudební nástroje i zpěv, na závěr zazněla společná píseň dětí „Pro mámu“.
Po skončení akademie pokračoval program „Dnem otevřených dveří“. Návštěvníci si mohli prohlédnout jednotlivé třídy,
odborné učebny s připraveným programem i pomůckami, mohli si zakoupit dárek pro maminky na malém jarmarku.
Věříme, že si všichni přišli na své! Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem, které vystupovaly nebo se i jinak podílely
na přípravě a průběhu akademie. Děkujeme také SRPŠ za finanční příspěvky na pokrytí nákladů, dále sponzorům - firmám
Tekoo, Ovocňák a Linea Nivnice. V neposlední řadě patří dík rodičům za pomoc při přípravě dětí na jednotlivá vystoupení.
Moc si této pomoci vážíme!
Dagmar Vašíčková

SDH Pašovice slaví 90 let od založení
Léto a prázdniny máme v plném proudu a rád bych alespoň
krátce zmínil, co nového se děje u dobrovolných hasičů v
Pašovicích.
Zmíním okrskovou soutěž v požárním útoku, kterou jsme
letos pořádali u rybníku v Pašovicích. A není podle mě ani
tak důležité, že jsme skončili na krásném 3.místě (nebudu

už uvádět z kolika mančaftů ), ale hlavně mě potěšila velká
divácká účast a tím i parádní atmosféra celého odpoledne.
Vyjedli jste nás a vypili do posledního sousta a poslední
kapky. Až budeme za čas soutěž zase pořádat, vezmeme
si z toho ponaučení a pokud nám bude takhle přát počasí,
vynasnažíme si pro Vás připravit ještě lépe zajištěné
občerstvení a program.
Hlavní téma, o kterém jsem se chtěl však zmínit, je významné
výročí našeho spolku. Letošní rok slavíme 90. let od založení
dobrovolných hasičů v Pašovicích. Je to již pěkná řádka let a
bohatá historie, která je za námi a hlavně za našimi předky.
Toto výročí oslavíme 8. září s našimi členy a hosty. Oslavy
zahájíme v naší kapli mší svatou a poté slavnostní schůzí
s oceněním členů. Pro spoluobčany bude připraveno v
odpoledních hodinách ohlédnutí za naší činností s ukázkou
techniky. Součástí programu bude i něco pro naše nejmenší.
Přeji Vám krásné prožití léta, s ideálním poměrem slunce a
vody, aby si děti užily prázdnin a také nám hezky dozrálo
všechno dobré, co roste ve vašich zahradách a sadech. Ať se
máme v zimě čím zahřát.
Víťa Komárek, jednatel SDH Pašovice

Výsledky projednání zastupitelstva obce
na 3. zasedání, konaném dne 20.6.2018 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
•

41/2018 ZO schvaluje způsob jednání aklamací o
každém bodu programu zvlášť

•

42/2018 ZO schvaluje doplněný program 3. zasedání
zastupitelstva, konaného dne 20.6.2018

•

sběrem dalších informací a jednáním se zástupci města
Uherský Brod
•

52/2018 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

43/2018 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka
a p. Jiřího Sukupa

•

53/2018 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2018, kterou se zrušuje OZV č. 3/1995 a OZV č. 1/1999

•

44/2018 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p.
Jitka Hasíková a p. Jana Valeriánová

•

•

45/2018 ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne
11.4.2018

•

46/2018 ZO schvaluje počet 9 členů zastupitelstva obce
Pašovice pro komunální volby, konané v roce 2018

54/2018 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Pašovice

•

55/2018 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018

•

47/2018 ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření
obce k 31.5.2018

•

56/2018 ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Za
Moravú za rok 2017

•

48/2018 ZO po projednání na svém zasedání dne
20.6.2018 vydává svobodný a informovaný souhlas s
tím, aby tradiční hody s právem v obci Pašovice byly

•

•

navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky

•

49/2018 ZO bere na vědomí zprávu o stavu sportovního
areálu včetně koupaliště a dětských hřišť

57/2018 ZO bere na vědomí informaci o získání dotace
na akci „Dětské hřiště Pašovice“ od Ministerstva pro
místní rozvoj a pověřuje starostu zadáním výběrového
řízení u CGP – Mgr. Martina Navrátilová, K Rybníkům
240, Zlín, IČ 04235614 a podpisem smlouvy o zpracování
projektu

•

•

50/2018 ZO bere na vědomí zprávu o přípravě a
průběhu investičních akcí v r. 2018

59/2018 ZO schvaluje snížení nájmu za byt č. 128 v obci
Pašovice za měsíc červenec 2018 o částku 2.586,00 Kč

•

•

51/2018 ZO bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy
o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné
zakázky „Sběr a přeložení KO obcí ve svozové oblasti
Uherský Brod v období od 1.1.2024“, pověřuje starostu

60/2018 ZO schvaluje zvýšení vstupného na letní
koupaliště v obci Pašovice na 20,00 Kč pro děti od 6 do
15 let a 30,00 Kč pro osoby starší 15 let. Děti ve věku do
6 let mají vstup zdarma.

•

61/2018 ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné
zasedání ZO nejpozději do 12.9.2018

Zahrada života
Slavnostní otevření Zahrady života proběhlo v neděli 15.
4. 2018. Zahradě života v Pašovicích požehnal Mons. Mgr.
Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Přestřižením
slavnostní pásky panem Vlastimilem Řezníčkem, starostou
obce Pašovice, armádním generálem Ing. Pavlem
Štefkou, starostou Uh. Brodu a senátorem Ing. Patrikem
Kunčarem, Ing. Josefem Hefkou, starostou obce Prakšice,
a koordinátorkou hnutí Na vlastních nohou Stonožka pro
Moravu, paní Mgr. Janou Kovaříkovou, byla zahájena první
společná prohlídka.
Garantem a realizátorem tohoto projektu je obec Pašovice.
Jeho smysl a cíl přiblížil ve svém projevu pan starosta
Vlastimil Řezníček: „V minulosti byla v těchto místech jenom
hluboká strž s náletovými dřevinami a divoká skládka. Na
dohled od tohoto místa je kaple sv. Jana Sarkandra a místní
hřbitov. Zahrada života je nyní protiváhou tohoto pietního
místa a má symbolizovat zrození a nový život. V Zahradě
života jsou vysázeny původní odrůdy ovocných stromů, které
na Slovácku pěstovali již naši předkové. U jednotlivých stromů
můžete najít cedulky se jmény rodin, které se o stromy starají.
Toto místo má být pomyslnou oázou klidu a radosti. Místem,
kde lze zapomenout na každodenní shon a stres, místem
určeným k odpočinku a k načerpání energie. Očima našich dětí
se tady můžete seznámit s faunou a flórou přírodního parku
Prakšická vrchovina, jehož je obec Pašovice součástí. Děti jsou
naše radost, naše pýcha a naše budoucnost. Děti jsou život.
Proto jsme děti do tvorby tohoto místa aktivně zapojili. Stromy
porostou spolu s dětmi a obojí nám snad jednou přinese plody
naší práce.“
A právě stonožkové děti z prakšické základní školy byly
osloveny, aby se zapojily v rámci výuky výtvarné výchovy
do tohoto zajímavého projektu. Jejich kresby rostlin a
živočichů můžete v areálu Zahrady života spatřit na velkých
nástěnných tabulích.
Součástí slavnostního otevření Zahrady života byla mše
svatá v chrámu Ježíše Krista Krále v Prakšicích. Bohoslužbu
celebroval Mons. Josef Nuzík. Do této mše svaté byly také
zapojeny stonožkové děti z místní základní školy, které nesly
obětní dary a říkaly přímluvy.
Odpoledne, po slavnostním otevření Zahrady života,
proběhl v kulturním domě obce Pašovice bohatý kulturní
program s vernisáží dětských maleb výtvarného kroužku a
prodejní výstavkou originálních dětských prací. Potěšilo nás,
že svými krásnými výrobky přispěly děti z mateřských škol
z Pašovic a Prakšic. Neméně zdařilé dekorativní předměty

vyrobili žáci keramického a rukodělného kroužku školního
klubu a také žáci 5. třídy, které je také spolu s paní učitelkou
prodávali. Do programu se zapojily i děti místní mateřské
školy, žáci hudebně dramatického kroužku školního klubu s
doprovodem pana Jana Trundy a děti z folklórního kroužku
Holomňa. Velmi pěkné a nápadité bylo i taneční vystoupení
členek Klubu aktivních seniorek z Pašovic.
V průběhu akce zaznělo také poděkování podporovatelům
hnutí. Za podporu hnutí byli oceněni starostové obcí
Prakšice a Pašovice, pan Ing. Patrik Kunčar, starosta města
Uherský Brod, zástupci farností Uherský Brod a Prakšice,
P. František Král, děkan ze Vsetína, a představený kláštera
Dominikánů, P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP.
Během slavnostního odpoledne byli oceněni nejaktivnější
spolupracovníci hnutí z řad učitelů, rodičů a veřejnosti.
Diplomy za obětavou práci pro hnutí v zastoupení paní
Běly Gran Jensen předal generál Pavel Štefka, patron
stonožkového hnutí. Slavnostního předávání se zúčastnil
také Mons. Josef Nuzík, který všem oceněným blahopřál.
Ocenění za obětavou práci pro hnutí převzali pan Petr Kučera,
Augustin Vlk, Josef Kadlček, Josef Kaňa, Jan Trunda, dále
paní Olga Marášková, Andrea Jenerálová, Martina Galasová,
Irena Kadlčková, Ivana Blahová, Veronika Rajnohová,
Jitka Langerová, Jana Němečková. Mezi oceněnými k této
příležitosti byly také paní učitelky Marcela Chmelová, Jana
Horonyová, Lenka Juráková, Monika Mahdalová, Pavlína
Gajdůšková, Pavlína Michálková, Renata Šturzová a paní
Markéta Gajdůšková z MěÚ Uh. Brod. Zvláštní poděkování
patřilo také rodičům žáků dramatického kroužku a dalších
žáků současné 3. třídy za spolupráci při realizaci vystoupení
dětí, prodejních vystav a podobných kulturních akcí.
Velkého uznání od žáků a spolupracovníků Stonožky se
dostalo panu Vlastimilu Řezníčkovi, starostovi obce Pašovice.
V závěru programu žáci poděkovali jemu i zastupitelům
obce za krásný a přínosný projekt Zahrada života a věnovali
mu symbolický obraz zahrady, který pro tento účel jeden z
nich namaloval. Věříme, že spolupráce stonožkových žáků a
veřejnosti bude i nadále pokračovat a budeme se společně
setkávat u podobně krásných a prospěšných akcí.
Výtěžek z prodejní vernisáže obrazů výtvarného kroužku
a prodeje dekorativních předmětů vyrobených dětmi byl
7 132 Kč. Prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou bude
poskytnut dětem, které potřebují naši pomoc.
Mgr. Jana Kovaříková

Slovo seniora
Vstoupili jsme do jubilejního roku, ve kterém si připomeneme vznik československé samostatnosti, vznik nového státu.
Cesta v novém uspořádání nebyla snadná. Kolik krve a utrpení bylo prolito na evropských frontách? Kolik mužů a žen se již
nevrátilo do svých domovů? Vzpomeňme si na všechny ty, kteří mezi námi již nejsou. Nezapomínejme na naše občany, kteří
bez rozdílu společenského myšlení a postavení přispěli k tomu, že máme svobodu.
Co nám letošní rok přinese? Pohodu, štěstí, mír, pokoj? Naše země je krásná a bude krásnější, když se budeme jeden na
druhého usmívat a mít se v tomto roce i v budoucnu jen a jen rádi.
Čas nemá slitování, hojí časem všechny rány. Už tomu bude 100 let...
Jan Mrázek

Návštěva hasičské zbrojnice a Muzea
J. A. Komenského v Uherském Brodě
Hasičský záchranný sbor zachraňuje životy, zdraví a majetek obyvatel nejen při požárech, ale poskytuje pomoc i v jiných
mimořádných událostech, jako jsou např. záplavy, dopravní nehody. V čem spočívá práce hasičů a jakým způsobem jejich
pomoc probíhá, zjistili žáci 6. třídy 8. června v rámci preventivního programu Hasík na hasičské stanici v Uh. Brodě.
V další části dne si v muzeu vyzkoušeli prostředí historické školy. Program Orbis pictus zajímavě ukázal, že názorný způsob
výuky nebyl vždy samozřejmostí, navíc jsme si připomenuli klasická řemesla, jako je vinařství, krejčovství, mlynářství apod.
Využili jsme i interaktivní výstavy, hrou si odpočinuli a přitom poznali další nové věci.
Po duševní námaze je potřeba také trochu pohybu, do Prakšic jsme se tedy vraceli pěšky. Za nádherný den plný nových
informací (a také zážitků) získaných velmi příjemnou cestou děkujeme hasičům i pracovníkům muzea.
Mgr. Pavlína Gajdůšková

Seniorky na výletě
Bydlíme odsud kousek a ještě jsme tam nebyly. To si říkáme,
když si plánujeme, kam každý měsíc pojedeme.

V Jiříkově jsme shlédly řezbářskou expozici v Pradědově
galerii u Halouzků.

První letošní procházka byla kousek od nás k Žižkovému
dubu. Další výlet jsme směřovaly na poutní místo sv.
Antonínek. Zde jsme mimo jiné navštívily i vojenský bunkr,
který sloužil v minulosti jako kryt pro případ použití
chemických zbraní.

Krásný tip na výlet jsou pro nás blízké Luhačovice. To je
záruka prožití hezkého a pohodového dne. Tady všude jsme
zanechaly své šlápoty, neboť každý krok nám pomáhá.

V obci Suchá Loz byl cílem našeho výletu pramen minerální
vody- Slatina a vodní nádrž.

A co nás ještě tento rok čeká? Tak například Lopeník,
Napajedla, nebo Praha.
Všem vám přejeme krásné léto a pokud budete chtít, můžete
se výletů účastnit spolu s námi.

Dalším z hezkých výletů byl zájezd do Štenberku na hrad.
V Čechách pod Kosířem jsme navštívily výstavu kočárů.

Jana Kročilová

Noc v lese
Děti z přírodovědného kroužku se rozhodly, že na závěr školního roku stráví noc v lese. Proto se ve dnech 22. - 23. června
vydaly na mysliveckou chatu v Pašovicích. V pátek si - po zdárném postavení stanu pod dohledem pana myslivce - vyzkoušely
střelbu ze vzduchovky. Můžu říct, že střelby byly opravdu úspěšné a většina měla velmi dobrou mušku. Potom si opékaly
špekáčky, zpívaly písničky, a když se setmělo, šly se i projít lesem. Na cestu jim svítily „světlušky“, a tak neměly strach, když
si kousek cesty prošly samy a vyzkoušely svou odvahu. Druhý den ráno po snídani si ověřily znalosti na naučné stezce a po
jejím vyhodnocení nezbylo nic jiného, než se sbalit a rozloučit. Byl to příjemně strávený den a noc, snad se zase někdy na
podobné akci opět sejdeme. Všem přejeme hezké prázdniny.
Ing. Jana Horonyová

První pomoc pro prvňáčky
Naše škola se zapojila do projektu První pomoc pro prvňáčky, který zajišťuje Zdravotní záchranná služba Zlínského kraje a
zdarma ho ve školním roce 2017/2018 poskytuje základním školám ve Zlínském kraji. Kurz první pomoci je primárně určen
dětem v první třídě, ale mohlo se zúčastnit až 30 dětí, proto nám ZZS umožnila spojit první a druhý ročník a absolvovat
kurz společně. Děti se tak v pátek 1. června dozvěděly, jak provést první pomoc při popáleninách, zlomeninách a také při
krvácení. Kromě různých způsobů ošetření prováděných na plyšovém kamarádovi si žáci sami vyzkoušeli i umělé dýchání
na figuríně. Po skončení obdrželi všichni zúčastnění odměnu v podobě diplomu a odrazky na klíče.
Mgr. Lenka Juráková

Branný den
Od loňského roku začal na naší škole fungovat Branný oddíl gen. V. B. Luži – Prakšice, který vede pan Zdeněk Snopek. Jelikož
jsou naši žáci členy tohoto oddílu, oslovili jsme je s prosbou o pomoc při organizování Branného dne. Ten se také 30. dubna
uskutečnil. Během celého slunečného dopoledne si žáci na jednotlivých stanovištích v areálu zahrady školy mohli prakticky
vyzkoušet řadu dovedností - střelbu ze vzduchovek, seznámili se s ukázkami zbraní, prakticky si nacvičili první pomoc,
prověřili si také své znalosti v oblasti topografie a v neposlední řadě své fyzické schopnosti. Velmi děkujeme všem členům
Branného oddílu za pomoc při organizaci zajímavého programu.
Mgr. Lenka Juráková

Čtvrťáci v Praze
Dne 23. 4. 2018 se naše 4. třída vydala na exkurzi do hlavního
města. Po příjezdu vlakem do stanice Praha hlavní nádraží se
žáci prošli Václavským a Staroměstským náměstím, navštívili
Karlův most a zamířili vzhůru k Pražskému hradu. Přesně
v poledne zde zhlédli slavnostní výměnu hradní stráže s
hudebním doprovodem a navštívili katedrálu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Po prvních nákupech suvenýrů následovala
hlavní událost výletu – exkurze do prostor Kanceláře
prezidenta republiky. Po důkladné bezpečnostní kontrole
měli žáci možnost navštívit veřejnosti běžně nepřístupné
prostory kanceláří a slavnostní sály. Formou interaktivních
programů v místním kinosále si zopakovali své vědomosti
o našich státních symbolech a České republice. Po návštěvě
hradu se žáci přesunuli ke stanici metra. Následoval přesun
na hlavní nádraží, kde si účastníci výletu dokoupili poslední
suvenýry a vydali se vlakem směrem k domovu.
Mgr. Petra Petrášová

Vzpomínka na stavění máje na
Horním podbůdí
Na podbůdí bývalo vždy veselo. Zatrhání svatby
novomanželů, stavění máje a jiné akce v ročním období.
Na snímku stavění máje asi v roce 1974.Na snímku
účastníci- zleva nahoře Mirek Slačík, Jenda Mrázek, stojící
Karla Rachůnková, Anna Matějová, zleva-druhá řada-Josef
Rachůnek, František Ostrožík, Josef Mikel, Jana Kročilová-v
náručí její dcera Naďa, Buráň/Havřice/,František Čevela,
Vratislav Hladiš, třetí řada zleva Jaroslav Fojtách, Josef
Valerián, Vojtěch Čevela, poslední řada-Miroslav Ondra a
jeho dcera Eva,a holky Naděžda Mrázková a Jana Kročilová.
Jan Mrázek

Přírodovědné soutěže
Ekologická soutěž Poznej a chraň
Ve dnech 26. a 27. března proběhla v přírodovědném centru
TRNKA v Uh. Hradišti ekologická soutěž Poznej a chraň, které
se zúčastnili i žáci naší školy. Soutěžící prokázali své znalosti
v testu a poznávání rostlin a živočichů žijících ve Zlínském
kraji. V kategorii žáků 4. a 5. tříd naši školu reprezentoval
tým ve složení Filip Galas, Linda Nevařilová a Klára Knapová,
který se umístil na 4. místě a za vypracovanou práci získal 1.
místo. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžil tým ve složení Jiří
Lukašík, Aleš Baránek a David Vlk. Chlapci se umístili na 2.
místě a postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo na
konci dubna ve Zlíně.

Zlatý list
Ve dnech 10. a 11. května proběhlo krajské kolo přírodovědné
soutěže Zlatý list. Soutěž se konala v Boršicích na přehradě
Sovín. V kategorii mladších žáků reprezentovali naši školu
Gabriela Jenerálová, Linda Nevařilová, Klára Knapová, Filip
Galas, Jirka Lukašík a Aleš Baránek. Za starší soutěžili Tereza
Kučerová, Jana Juráková, Alice Mikesková, Radim Sukup,
Honza Knechtl, Tadeáš Řezníček. V nelehkém boji, kdy
plnili úkoly týkající se určování rostlin, živočichů, stop zvěře,
druhů stromů podle kůry, chráněných oblastí naší republiky
a zařazení živočichů do příslušných oblastí světa, oba týmy
vybojovaly krásné 5. místo.
Velmi všem gratulujeme! Máme radost, když vidíme, že jim
příroda kolem nás není lhostejná. 				
Ing. Jana Horonyová, Mgr. Lenka Juráková

Soutěžní den IZS
Dne 16. 5. 2018 jsme se poprvé účastnili pohybově vědomostní soutěže v bezpečnostně-branných disciplínách, která je
určena pro šestičlenná družstva a probíhá v Amfíku Bukovina. Akci organizuje obec Popovice, Ministerstvo obrany ČR,
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Na 20 stanovištích si pro žáky úkoly připravila i Policie ČR, Záchranná služba ČR,
Celní správa ČR. Soutěžící se také seznámili s různým vybavením složek integrovaného záchranného systému. Naši žáci Michal Buráň, Marek Buráň, Martin Horenský, Štěpán Jahoda, Adam Vlčnovský a Radim Sukup - nám udělali velkou radost a
vybojovali v konkurenci 20 týmů 6. místo. Všem se tento den velmi líbil a v příštích ročnících se opět rádi zapojíme.
Mgr. Lenka Juráková

Úspěchy žáků v naukových soutěžích
a olympiádách
Kdo alespoň občas sleduje webové stránky školy, ví, že
v Prakšicích a Pašovicích je mnoho dětí, které se snaží
zapojit do aktivit a činností nad rámec povinné výuky.
Ve svém volném čase získávají za pomoci svých učitelek
další vědomosti či dovednosti, připravují se na soutěže a
olympiády, reprezentují, a často velmi úspěšně, naši školu.

přírodovědné soutěži Zlatý list se v krajském kole umístili na
5. místě mladší žáci – tým ve složení Klára Knapová, Linda
Nevařilová, Filip Galas, Gabriela Jenerálová, Jiří Lukašík,
Aleš Baránek a na stejném místě i tým starších žáků – Jana
Juráková, Radim Sukup, Tadeáš Řezníček, Alice Mikesková,
Jan Knechtl, Tereza Kučerová.

Za konkrétní zmínku určitě stojí řada výborných umístění.
Alice Mikesková obsadila 1. místo v okresním a dále 4.
místo v krajském kole olympiády v českém jazyce, 3. místo
v okresním kole fyzikální olympiády, je úspěšná řešitelka
krajského kola, 3. místo v okresním kole matematické
olympiády, je úspěšná řešitelka krajského kola, 1. místo v
okresním kole soutěže v informatice - práce v textovém
procesoru, v okresním kole soutěže v konverzaci v
německém jazyce 5. místo. Veronika Buráňová obsadila
krásné 5. místo v okresním kole fyzikální olympiády, Kateřina
Juráková 4. místo v okresním kole soutěže v informatice –
práce v textovém procesoru, Tomáš Janča je na 6. místě v
zeměpisné olympiádě. Ekologické soutěže Poznej a chraň se
zúčastnily 2 týmy. Tým v kategorii 4. – 5. třídy - Filip Galas,
Linda Nevařilová a Klára Knapová - se v okrese umístil na
krásném 4. místě, tým soutěžící v kategorii 6. – 7. třídy - Aleš
Baránek, Jiří Lukašík a David Vlk - byl dokonce na 2. místě a
postoupil do kola krajského, kde obsadil krásné 3. místo. V

Ale ani řada jiných žáků se neztratila mezi nejlepšími v
okrese, naši školu reprezentovali v naukových soutěžích či
olympiádách také David Bakalář, Robin Puček, Lenka Ježová,
Kristýna Jenerálová, Agáta Slezáková, Nikola Mutnianová,
Adam Rajnoha.
Kromě uvedených žáků si zaslouží velkou pochvalu i ti,
kterým se letos probojovat do okresního kola nepodařilo, i
když svůj čas přípravě věnovali. Nejdůležitější nejsou jen ta
nejlepší umístění, ale především nově nabyté vědomosti a
zkušenosti.
Díky finančnímu příspěvku obce Prakšice, za který moc
děkujeme, můžeme každoročně našim šikovným žákům,
kteří se na soutěže připravovali ve volném čase, za odměnu,
ale také jako motivaci pro další práci nabídnout získání
nových informací zajímavou formou. Letos jsme například
zvolili výlet do zábavného vědeckého parku VIDA v Brně,
kde jsme se setkali s interaktivními exponáty, různými
technickými modely, díky nimž mohli žáci objevovat a
zkoumat, jak věci i události kolem nás fungují. Science show
objasnila různé fyzikální jevy při jízdě na kole, humorným
způsobem předvedla důsledky setrvačnosti. Fyzikálněchemický program Světelná laboratoř byl zaměřen na různé
způsoby vzniku světla, poučili jsme se, že ve zdrojích světla
se neuplatňuje jen tepelné záření, ale i děj, který označujeme
jako luminiscence.
My učitelé, kteří s dětmi pracujeme, jsme rádi, že aktivitu
žáků podporuje nejen obec, ale i vedení školy. Věříme, že
tomu tak bude i v následujících letech.
Mgr. Pavlína Gajdůšková

Dotace
Dotace na „Nákup izolačních dýchacích
přetlakových přístrojů a komponentů“
Financování proběhlo ze dvou zdrojů:
Zlínský kraj
•
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj
•
Název programu: RP-12-18 - Dotace obcím pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.
•
Identifikační číslo: D/0042/2018/KH
•
Rok 2018
•
Výše dotace Zlínského kraje: 57 000 Kč
Obec Pašovice
•
Vlastní zdroje obce Pašovice: 25 338 Kč
Akce „Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje“ je spolufinancována
Zlínským krajem

Dotace na akci „Pořízení lesnické techniky pro obec Pašovice“

Financování proběhlo ze dvou zdrojů:
Státní zemědělský intervenční fond
•
Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
•
Název projektu: Pořízení lesnické techniky pro obec Pašovice
•
Opatření/ podpatření/ operace/ záměr: Technika a technologie pro lesní hospodářství. Pořízení strojů
•
Registrační číslo žádosti: 16/003/0861a/672/000622
•
Rok: 2017/ 2018
•
Výše dotace SZIF: 350 000 Kč
Obec Pašovice
•
Vlastní zdroje obce Pašovice : 495 669 Kč

Bílokarpatské slavnosti a pálení čarodějnic
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