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Vánoční dílna MŠ

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
opět se blíží Vánoce a s nimi spojený čas radosti, pohody
a příjemných chvil. Ale také čas rozjímání, bilancování a
hodnocení. Máme to štěstí, že žijeme v době míru a hojnosti.
Celý rok 2018 se nesl v duchu oslav výročí konce I. světové
války a oslav 100 let od založení Československé republiky. I
u nás v obci jsme nezapomněli a vzdali jsme poklonu našim
předkům, kteří padli v první světové válce. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o restaurování pomníku padlým v první světové
válce. Pomník se podařilo na náklady obce zrestaurovat a
projevit tak dostatečnou úctu k památce padlých. Položením
věnce, modlitbou a krátkou vzpomínkou, jsme si připomněli
v neděli 28. října důležité okamžiky v naší historii. Rok
vzpomínek na velká výročí se pomalu chýlí ke konci a je jen na
nás, jak budeme pokračovat a jak se postavíme k možnosti
tvořit dějiny svobodné České republiky. Važme si hodnot,
které máme. Vždyť není dne, kdy by se na nás odněkud z
médií nevynořila zpráva, že se v okolních zemích stávkuje,
nebo v horším případě umírá za svobodu. V příštím roce se
bude připomínat 30 let od listopadové sametové revoluce.
Budeme si opět připomínat boj za demokracii a svobodu.
Důležité ovšem bude, abychom o demokracii nejen mluvili,
ale abychom si ji nenechali nikým a ničím omezovat, nebo
vzít.

Z vyprávění mé prababičky Anny Hefkové, která se dožila sta
let si moc dobře uvědomuju, jaký byl těžký život v období
světových válek a jak se těžce žilo u nás na vesnici. Ale i v
těch dobách nedostatku základních životních potřeb se lidé
dokázali navzájem podporovat a pomáhat si jeden druhému.
Nezapomínejme proto na naše blízké. Nezapomínejme ani
na lidi, kteří nemají tolik štěstí jako my a trpí nedostatky,
nebo nemocí. Zkusme dopřát pár příjemných chvilek těmto
lidem a udělejme něco pro to, aby tito lidé měli taky hezké
a šťastné Vánoce. Radost tak uděláme nejen sobě, ale i
někomu, kdo by Vánoce chtěl hezké mít, ale nemůže.
Nejsou to jen fráze o pomoci bližním, ale je potřeba se k
těmto problémům postavit čelem. A já osobně jsem moc
rád, že i zastupitelstvo obce si tyto skutečnosti uvědomuje
a v rozpočtu obce našlo finanční prostředky na pomoc
nemocným, postiženým, nebo osamoceným lidem.
Dovolte mi, milí spoluobčané, abych vám touto cestou
popřál krásné a požehnané vánoční svátky, pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů v roce 2019. Společně vykročme do
dalšího roku plni síly a odhodlání.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE PAŠOVICE PŘEJE VŠEM OBČANŮM KLIDNÉ, ŠŤASTNÉ A
VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ. V NOVÉM ROCE 2019 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ,
OSOBNÍHO ŠTĚSTÍ, RODINNÉ POHODY A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Recepty na rybí speciality od místostarosty
Pečený kapr na zelenině:
Suroviny – 600 g kapra, sůl, mletý černý pepř, citron, olej, 200 g míchané mražené zeleniny, drcený kmín, vegeta,
1 dcl masového vývaru, 1 cibule, olej, mletá červená paprika, petrželová nať.
Postup – Omytého očištěného kapra osušíme a nakrájíme na porce. Každou osolíme, okořeníme mletým černým pepřem a
pokapeme citronovou šťávou. Na troše oleje osmažíme mraženou zeleninu, mírně ochutíme vegetou, posypeme kmínem
a promícháme. Zeleninu přeneseme do pekáče, na ni uložíme porce kapra, podlijeme vývarem a pečeme doměkka. Na
pánvi osmažíme očištěnou, na kolečka nakrájenou cibuli, posypeme mletou červenou paprikou, promícháme a posypeme
upečeného kapra. Ozdobíme petrželovou natí a kolečky citronu.
Tip – Mraženou zeleninu můžeme připravit v mikrovlnné troubě. Do vhodné nádoby vložíme mraženou zeleninu, ochutíme
vegetou, promícháme a vaříme při středním výkonu 5 minut. Takto upravenou zeleninu už nesmažíme, stačí ji pokapat
olejem, promíchat a uložit do pekáče, v němž budeme kapra péci.
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Rybí filé ve vínovém těstíčku:
Suroviny – 600 g rybího filé, sůl, mletý bílý pepř, 0,5 dcl bílého vína, 0,5 dcl mléka, 1 lžíce polohrubé mouky, 1 lžíce škrobové
moučky ( solamyl ), 1 vejce, olej nebo tuk na smažení, citron.
Postup – Rybí filé necháme mírně rozmrazit, omyjeme a osolíme. Z vína, mléka, mouky a solamylu připravíme těstíčko a
necháme pět minut stát. Okořeníme mletým bílým pepřem, promícháme a obalíme v něm připravené rybí filé. Smažíme
ve větším množství ohřátého oleje nebo tuku a smažíme z obou stran dozlatova. Rybí filé vyjmeme na papírový ubrousek
a necháme olej trochu stéci. Před podáváním ozdobíme kousky citronu. Vhodnou přílohou jsou brambory upravované na
různé způsoby.
Dobrou chuť u vánočního stolu, klid a rodinnou pohodu Vám všem přeje Marek Beníček, místostarosta obce.

Naši rybáři
Rybářský spolek Holomňa Prakšice - Pašovice existuje již
sedm let. Spolek se za tu dobu úspěšně rozrostl a má téměř
sto členů. Z toho velkou část tvoří děti, které nám prochází
zájmovým kroužkem při základní škole v Prakšicích. Máme
radost z toho, že nám rostou naši nástupci, kteří nás jednou
nahradí a spolek rybářů dál někdo úspěšně povede.

užil. Pro nás rybáře je to velká starost a dřina, ale ten pocit,
že jsou lidé spokojeni a že snad přijdou i příště, stojí za to.

A jaký byl rok 2018? Hlavně rychle utekl. Byl pro nás hodně
náročný z hlediska vodních srážek. Nepršelo, rybníky
vysychaly a hrozilo, že nám ryby v rybnících uhynou.
Museli jsme náročně okysličovat a přečerpávat vodu do
chovných rybníků. Tak jsme rybám zajistili dostatek vody,
aby nestrádala a přežila nepřízeň počasí. To se nám zdařilo
a musíme se pochválit, že nám ani jedna ryba nepošla.
Poděkovat chci touto cestou pašovským i prakšickým
hasičům, že nám pomáhali s čerpáním vody. Doufáme, že
příští rok bude z hlediska počasí přívětivější a bude nám více
pršet.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům, jak v
Pašovicích, tak i v Prakšicích, kteří se aktivně zapojují a pracují
pro náš spolek a pomohou, když je třeba. Poděkování patří
i zastupitelům obou obcí a jejich starostům za podporu,
kterou našemu spolku dávají a snaží se nám ve všem
pomoci. Rybářům v příštím roce přeji úspěšnou lovnou
sezónu, pěkné úlovky, krásné zážitky u vody a ať vás to
stále baví. Dále přeji všem našim občanům klidné a ničím
nerušené svátky vánoční, ať se Vám vše vydaří a splní. Rok
2019 prožijte spokojeně a všem přeji hlavně pevné zdraví a
pohodu.

Vzpomenout chci ještě náš výlov rybníka. Veřejnost si zde
mohla koupit čerstvou rybu, dát si něco dobrého a podívat
se, jak se takový výlov dělá. Kdo tam byl, tak si to, doufám,

Petrův zdar.

Každý rok pravidelně pořádáme v listopadu rybářskou
zábavu, kde se podávají různé rybí speciality, hraje živá
hudba a je bohatá tombola. Věřím, že to byla pěkná akce,
kde se všichni dobře bavili a odcházeli domů spokojeni.

Za spolek rybářů
předseda Gajdůšek Josef

Stonožka děkuje
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na našich
adventních stonožkových akcích. Také v letošním roce jsme
v práci ve prospěch potřebných byli úspěšní. Stonožkové
děti prokázaly své dovednosti nejen ve výtvarném i hudebně
dramatickém umění v úspěšném projektu obce Pašovice
Zahrada života, ale také při dalších projektech, jako je
vystoupení v Uherském Brodě, práci v kroužku Stonožkové
děti a v odpoledních činnostech či v účasti celoškolního
projektu Dílny pro Stonožku. Velmi si vážíme těch, kteří nám
pomáhají. Poděkovat bychom chtěli zejména těmto našim
spolupracovníkům a jejich rodinám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodině Jenerálové za upečení perníčků, organizační a
materiální pomoc,
paní Evě Vlkové za krásné dekorativní dílo „varhany z
perníku“ - obětní dar do katedrály,
paní Ivaně Blahové za zhotovení perníkových stonožek,
symbolických dárků patronům hnutí,
rodině Palkové a Galasové za krásné dekorativní
perníčky,
paní Olze Maráškové, každoroční profesionální a
neúnavné instruktorce zdobení perníčků,
paní Ireně Kadlčkové, skvělé a trpělivé instruktorce
vyrábění krásných adventních dekorací,
rodině Baránkové, za každoroční pravidelnou výrobu
originálních vánočních ozdob,
panu Josefu Kaňovi za profesionální fotopráce na všech
akcích,
paní učitelce Pavlíně Michálkové a dětem MŠ Prakšice
za zhotovení výrobků a za pomoc při adventním prodeji,

•
•

•

•
•
•

paní ředitelce Renatě Štursové a dětem z MŠ Pašovice za
rozmanité a nápadité výrobky k adventním prodejům,
žákům a učitelům, kteří pomáhali zhotovit výrobky
k prodeji, hlavně paní učitelce Janě Horonyové za
spoluorganizování celoškolního projektu Dílny pro
Stonožku a za krásné výrobky zejména z keramiky, a
také paní učitelce Márii Uherkové za podíl na práci v
celoškolním projektu,
všem žákům, kteří vystupují na kulturních akcích a
prodávají za pomoci rodičů své výrobky na adventních
trzích, zejména rodině Kučerové za více než desetiletou
pomoc při prodeji v Uherském Brodě a rodičům žáků
4. třídy,
římskokatolické farnosti Uherský Brod za organizační
pomoc a obětavou práci ministrantů na letošní
bohoslužbě ve svatovítské katedrále,
římskokatolické farnosti Prakšice za organizační pomoc
a podporu při adventních prodejích,
starostům a zastupitelům obou obcí za podporu
stonožkového hnutí.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispíváte na dobrou věc ve
prospěch potřebných, třeba i zakoupením malého dárku
vyrobeného našimi dětmi. I letos poputují naše příspěvky
těm, kteří se ocitli v nouzi a kteří naši pomoc potřebují.
Přejeme všem krásný zbytek adventního období, poklidné
prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.
Jménem hnutí Stonožka na Moravě Jana Kovaříková

Významné ocenění paní
Běly Gran Jensen a stonožkového hnutí
V pátek 7. prosince se ve svatovítské katedrále uskutečnila osmá mše svatá za hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“. Sloužil
ji kardinál Dominik Duka společně s pomocným biskupem a generálním vikářem Arcidiecéze olomoucké Mons. Josefem
Nuzíkem a kpt. P. Petrem Šabakou.
Největší překvapení pro všechny zúčastněné se uskutečnilo před samotným závěrem bohoslužby. J. Em. Dominik kardinál
Duka OP předal paní Běle nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (česky Pro církev a papeže).
Toto ocenění jí udělil papež František za její dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti.
Zde také obdržela paní Běla od stonožkových učitelů a spolupracovníků společný dárek, symbolickou varhanní píšťalku s
certifikátem, který je dokladem toho, že její majitel je mecenášem jejího skutečného originálu, který bude součástí nových
svatovítských varhan.
V odpoledních hodinách pak otec kardinál předal v prostorách Arcibiskupského paláce několika pedagogům a dalším
spolupracovníkům Stonožky symbolické varhanní píšťaly, čímž se i oni stali mecenáši nových svatovítských varhan.
Zdroj.: www.stonožka.org, https://www.facebook.com/stonozka.org/videos/381660655710000/ Autor fotografií Josef Kaňa

Ocenění žákyně naší školy Věry Kouřilové
Žáci naší školy se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže „Varhany pro katedrálu“, kterou vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou
Stonožka ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. Velmi nás potěšilo, že Věra Kouřilová z IX. třídy za svou malbu s názvem
„Krása okamžiku“ získala jednu ze tří hlavních cen této výtvarné soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění autorů vítězných výtvarných prací proběhlo v pátek 16. listopadu 2018 u příležitosti
benefičního koncertu ve svatovítské katedrále.
Na koncert a předávání cen se můžete podívat prostřednictvím odkazu na stránkách naší školy.
Mgr. Jana Kovaříková

Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov
Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme si v říjnu připomněli výročí 100. let
od vzniku Československa. Jde o další milník v historii naší
malé republiky. Tak jak postupně docházelo a dochází ke
společenským změnám, docházelo souběžně i ke změnám
na úrovni společného mysliveckého života.
Na počátku všeho byl lov, který člověka doprovázel miliony
let z důvodu obstarání si potravy. Postupem času se začal
vyvíjet a zejména ve středověké Evropě se začínají objevovat
první psané i nepsané regule upravující lov. Obdobně tomu
bylo i u nás a následně na přelomu 19. a 20. století začala
vznikat řada zájmových organizací, jako důsledek zlidovění
myslivosti daný zákony, které umožnily postupný vznik
organizované myslivosti.
Se vznikem Československé republiky nastala snaha
sjednotit nejenom spolkový myslivecký život, ale také
mysliveckou legislativu, která nebyla jednotná. Tato snaha
o sjednocení se byla korunována úspěchem v podobě
vzniku Československé myslivecké jednoty v roce 1923. I
my myslivci tedy budeme zanedlouho slavit 100. let vzniku
myslivecké jednoty.
Během poměrně krátké doby si ČSMJ vybudovala takovou
autoritu, že se stala uznávaným partnerem státní správy. A
to i v dobách, které nebyly pro náš národ lehké. Ať už to
byla okupace německými vojsky a posléze díky politickým
změnám i osvoboditelskými vojsky východních států. ČSMJ
si i nadále držela vysoce ceněný kredit díky řadě odborníků

nejenom u nás, ale i v zahraničí a to zejména díky tomu, že
myslivost se stala akreditovaným a kvalifikovaným vědním
oborem vyučovaným na univerzitách. I přes všechny
nástrahy a změny, které proběhly zejména po roce 1989,
myslivost zůstala zachována a byla jednotná v rámci
Českomoravské myslivecké jednoty, jejíž vznik byl reakcí
na rozpad republiky. ČMMJ se stala opět respektovaným
partnerem státní správy.
Bohužel v poslední době je zde spíše zaznamenávána
opět snaha myslivce a myslivost obecně zdiskreditovat
a oslabit tak její pozici ve společnosti. Zde nejvíce pociťuji
oslabující se pozici ČMMJ díky odlivu některých členů, kteří
si však neuvědomují, že zejména bez „společné a jednotné“
myslivecké politiky nemůžeme dosáhnout vytýčených
cílů a odolávat tak tlaku, který je na nás neustále vyvíjen.
Samozřejmě tomu napomáhají mediálně známé kampaně,
se kterými jsme se mohli setkat zejména na počátku
podzimu, které je obdobím vrcholu loveckých aktivit mnoha
mysliveckých spolků. Opět jsme si mohli přečíst články
či shlédnout reportáže o tom, kde a kolik myslivců bylo
postřeleno či zastřeleno. Ruku v ruce s těmito informacemi
se vynořily a stále vynořují informace o zpřísnění držení
zbraní a to hlavně z řad „odborníků“, kteří hájí zájmy
spolkových zemí v EU. Člověk je pak hodně smutný z tak
negativně podávaného obrazu o myslivcích.
V těchto chvílích nás myslivce drží nad věcí tradice a jejich
dodržování v rámci každodenních mysliveckých činností.

Vždyť ve chvílích, kdy celý svět trápí velké výkyvy počasí,
které se projevuje nadměrným suchem či naopak srážkami
se musíme sjednotit a čelit zejména tomuto problému
nazývanému odborníky klimatické změny. Sucho, které nás
potkalo v letošním roce, má stálé trvání. Nedostatek vody se
projevil všude. V zemědělství, lesním hospodářství a dalších
odvětvích naší ekonomiky. Ale jistě ho pocítil každý z nás
nedostatkem vody ve studnách či nadměrným vedrem v
domech nejenom v letních měsících. Nás myslivce postihlo
nejvíce v podobě přírůstku zvěře a to zejména bažantí a
zaječí. Nedostatek vody v krajině nepomohly eliminovat
ani vodní toky, které jsou součástí naší honitby. Voda se
prostě vypařila a zůstaly pouze nesouvislé zbytky vody
zejména v rybnících. To je úkol nejenom pro nás myslivce
do budoucna. Zajistit dostatek vody v krajině a eliminovat
tak její vysychání.
V letošním roce byla naše činnost nejvíce ovlivněna suchem
a již nyní přemýšlíme nad tím, jak zabráníme opakování
se tohoto stavu příští roky. Předpovědi odborníků jsou
nepříznivé, proto musíme něco udělat pro to, abychom tento
nepříznivý vývoj co nejvíce eliminovali. I přes nepříznivé
počasí jsou u nás stále zachovány původní druhy zvěře,
bohužel ve stále zmenšujících se počtech. Kulturní krajina
se silným zalidněním a urbanizací ruku v ruce s měnícím se
ekosystémem velmi ovlivňuje současný stav zvěře v přírodě.
Je to smutnou realitou, že v mnoha místech nejenom naší
malé země, ale i jinde v Evropě by se zvěř bez systematické
pomoci lidí nemohla obejít. Naopak jsou i zde místa, kde
díky lidské činnosti dochází k nekontrolovatelnému nárůstu

různých druhů zvěře.
I my jsme se mohli přesvědčit, jak na tom jsme v rámci
každoročního bilancování při společných setkání v duchu
tradic naší myslivosti. Bažantů a zajíců bylo na výřadech
poskrovnu, zato nás překvapil počet ulovených divočáků.
Takový úspěch v rámci našeho spolku doposud nebyl
zaznamenán. Otázkou zůstává, zda je to správně, protože
původní druhy zvěře naší krajiny jako jsou koroptev, zajíc,
případně bažant se vytrácí a jsou nahrazovány nepůvodními
druhy zvěře nebo zvěře, která se dokázala velmi dobře
přizpůsobit současné zemědělské krajině, zejména díky
potravní nabídce. Zde má pak nezastupitelnou roli myslivec,
který musí svým přístupem zajistit intenzivní ochranu
právě těch druhů zvěře, která by bez pomoci z naší krajiny
vymizela.
Ruku k dílu může přiložit kdokoliv, komu není lhostejný
současný stav přírody, kterou nevidí jenom přes cyklistické
brýle, ze sedla koně či v rámci zdravotní procházky.
Děkuji všem, kdo podporují naši myslivost!
Přeji všem, pohodový adventní čas, požehnané svátky
vánoční, pevné zdraví a úspěšný rok 2019.
„Myslivosti zdar!“
Mgr. Jiří Sukup
předseda spolku, zastupitel obce

Střípky z naší školičky
V měsíci listopadu jsme s dětmi připravili vystoupení pro
místní seniory. Téma bylo pro děti velmi přitažlivé. Zahrály
si na malé kočičky a byly odměněny velkým potleskem.

navštívili. Na přípravě letošní dílny se velkou měrou podílely
i naše děti, které si ze slaného těsta vykrájely vánoční ozdoby
a na sále si je zdobily.

V neděli 25.listopadu jsme se aktivně zúčastnili vítání nových
občánků.

A protože akcí pro děti není nikdy dost, jsme rády, že jsme byli,
opět pozvány do místní Jednoty, kde prodávala Mikulášova
družina a děti zde byly od anděla opět odměněny. Na
oplátku mu zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky.

Další víkend nás čekal Mikuláš. Mikulášova dílna se konala
již tradičně na sále pro veřejnost a vlastně byla tak trochu
výjimečná. Byla to již desátá Mikulášova dílna pořádaná na
sále. Prvotní nápad byl v roce 2002 po výletu do vánoční
Vídně. První dílničky jsme měli v mateřské škole a zúčastnili
se na nich pouze rodiče dětí. Protože ohlasy byly dobré
a zúčastněných stále přibývalo, rozhodli jsme se udělat
tuto akci na sále a nejen pro naše děti, ale i pro veřejnost.
Vzpomínám si na obavy, které jsme měli: jestli budeme
mít účast, zda máme všechno připravené. Na pomoc
k pracovním stolům jsme si zvali praktikantky, protože
vymyslet co se bude vyrábět, nachystat materiály, zajistit
organizaci a vše co k tomu patří, zvládáme samy, ale být u
pěti nebo i šesti stolů najednou to při počtu tří zaměstnanců
opravdu nejde. Nakonec vše dobře dopadlo a my jsme další
roky pokračovali.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo nám
pomáhali jak při pracovních stolech, tak rodičům za nadílku
pro děti, zřizovateli za možnost bezplatně využít sál, panu
provoznímu za vstřícnost a ochotu při všech akcích školy
a také všem Mikulášům, andělům a čertům, kteří nás tam

Svátky vánoční se blíží a jsou již opravdu za dveřmi, v naší
mateřské škole již svítí krásně nazdobený stromeček, a my
se připravujeme na naši vánoční besídku. Děti si kreslí přání,
co by chtěly pod stromečkem najít. Adventní kalendář v naší
školce už má rozbalené bonbonky a my každý den počítáme,
kolik musíme ještě do besídky rozbalit. Až rozbalíme poslední,
sejdeme se opět i s rodiči u našeho vánočního stromečku,
překvapíme rodiče pásmem „ Zvířátka u jesliček“, zazpíváme
si koledy a zahájíme tak čas vánoční s první nadílkou v naší
krásné mateřské školičce.
Za celý kolektiv mateřské školy bych chtěla popřát všem
lidem šťastné a veselé Vánoce strávené v kruhu těch
nejbližších. Dětem hodně dárků pod stromečkem. A do
Nového roku hodně zdraví, lásky a ať je zase o kousek lepší
než ten letošní.

Renata Štursová
ředitelka MŠ Pašovice

Fotbalisté informují
Vážení sportovní přátelé,
Po skončení podzimní části fotbalové sezony bych rád krátce
shrnul dění v TJ Sokol.
Po delší době nezájmu vrcholných státních institucí o
amatérský sport Ministerstvo školství a tělovýchovy
vypsalo dotace na podporu sportování mládeže, na které
se nám podařilo dosáhnout. Vzhledem k naší poměrně
slušné mládežnické základně (na poměry velikosti
oddílu) tato významná finanční injekce spolu s velkou
podporou zastupitelstev obou obcí prozatím finančně klub
stabilizovala. Snad v tom bude MŠMT pokračovat. Oběma
obcím za podporu moc děkujeme.
Mimo sportovní aktivity jsme brigádně rozebrali eternitové
střechy na bývalých převlékárnách někdejšího koupaliště a
tribuně na stání na hřišti. Na té ještě položíme Obcí Prakšice
pořízený nový plech.
Chystáme již tradiční maškarní ples, který se uskuteční
2.2.2019, na který tímto všechny zvu, zahraje Orchestr
Stanislava Sládka.
Závěrem přeju všem klidné prožití svátků Vánočních.
							
Pavel Němeček, předseda TJ

K jednotlivým mužstvům:
Přípravka vstoupila do nové sezony s novým pravidlem
daným vedením Fotbalové asociace, a to že se nebudou
nijak evidovat výsledky jednotlivých zápasů ani sestavovat
tabulky. Snahou je, aby kluci hráli co nejvíce kombinačně
beze strachu udělat nějakou chybu a taky aby si zahráli
všichni.
V nové sezoně jsme byly nalosováni do kvalitnější
„hradišťské“ skupiny do společnosti klubů FC Slovácko, St.
Město, O.N.Ves apod. A kluci se rozhodně neztratili, proti
fotbalovějším týmům se dokáží vyhecovat a zabojovat.
Na konci tohoto ročníku nicméně odejde do žáků 7 kluků
velmi silného ročníku 2008 a poté nás čeká zase trochu
generační propad. Chybí nám zejména ročníky 2010 a 2011
a rádi přivítáme i kluky a holky ročníků 2012 a 2013 do
minipřípravky, kterou jsme letos začali tvořit a pojedeme s
ní v zimě i na 2 turnaje. Proto pokud máte doma ratolesti,
které baví běhat a soutěžit, u nás mají dveře otevřené.
Děkujeme rodičům za dosavadní podporu a budeme rádi,
pokud se budou chtít aktivně zapojit s námi.
							
Pavel Němeček a Radim Hladiš

Žáci do letošní sezóny vstoupili velmi úspěšně, v podzimní
části jsme nasbírali plný počet bodů. Vyhráli jsme všech
9 zápasů, tudíž nám právem patří 27 bodů a 1. místo v
tabulce, skóre máme 68:6. Vzhledem k tomu, že hrajeme
jako tým, neevidujeme nejlepší střelce. Dosažený výsledek
je úspěchem všech kluků, kteří pravidelně chodí na tréninky
a na zápasy. V sezónu trénujeme 2x týdně a nyní chodíme
každý čtvrtek na „umělku“. V zimě se zúčastníme turnaje
v Hluku a v Drslavicích. Chtěl bych poděkovat za podporu
všem fanouškům, obci Prakšice a Pašovice, ale taky všem
klukům za poctivý přístup a v neposlední řadě J.Vráblíkovi a
M.Ďuricovi za spolupráci.
Jiří Helísek
Dorostenci v minulé sezoně skončili na 2.místě a po odchodu
nejstarších hráčů do mužů zůstalo v kádru 14 hráčů. Cíl
pro tuto sezonu je vyhrát krajskou soutěž a postoupit do
krajskėho přeboru.
Po podzimní části jsme na 1.místě s 37 body a skóre 73:16,
bod před Starým Městem, před kterým budeme vedení v
soutěži hájit. Nejlepšími střelci jsou kapitán Radim Sukup s
16 góly a Radim Liška se 14 góly.
Dále je potřeba zmínit úspěšné začleňování mladých hráčů
z řad žáků, kteří odehráli několik zápasů za dorost. Vůbec se
toho nezalekli a byli velmi platnými.
Všem fanouškům patří poděkování za podporu a budeme
rádi za stejnou přízeň i na jaro.
První jarní zápas hrajeme v sobotu 23.3. od 15 hodin s
Boršicemi.
Slavíček Petr
Muži by se rádi po sestupu do III. třídy pokusili o rychlý
návrat zpět do okresního přeboru. Po polovině odehraných
zápasů jsme na druhém místě se ztrátou 4 bodů na velmi
posílené béčko Hluku, se kterým jsme venku smolně
prohráli. Druhá porážka přišla po nejhorším zápase podzimu
v Částkově, zbytek zápasů jsme celkem s přehledem vyhráli.
Pod vedením (občas) hrajícího trenéra Vladimíra Poláka
absolvujeme na začátku března společné soustředění s
dorostenci v Morkovicích a na jaře se pokusíme vykopat
postup. Velkým pozitivem současného kádru je, že prakticky
všichni jsou našimi odchovanci, což je dnes už téměř rarita.
Starší dorostenci se již naplno zapojují a stávají se velmi
důležitými postavami, což nás moc těší a je to stále cíl všech
trenérů mládeže.
Pavel Němeček

Právě v těchto vánočních dnech vychází nové ( rozšířené) vydání knihy: František Peňáz – akademický malíř a grafik.
Dílo obsahuje nově nalezená a zveřejněná Mistrova díla.
Anotace a informace o knize jsou shrnuty na webové stránce nakladatelství www.atelierim.cz.
Kontakt: PhDr. Irena Voštová & Arch. Miloš Bařinka, Telefon: +420 577 131 261, Mobil: +420 606 525 653

Situace v oblasti nakládání
s komunálním odpadem do roku 2024
Naše obec patří do svozové oblasti, kterou pro nás
zabezpečuje na základě smluvního vztahu společnost
RUMPOLD UHB, s.r.o.

je zdražení!!! Mluví se o skokovém zdražení za likvidaci
komunálního odpadu v řádu ne desítek, ale několika set
procent.

Tato společnost naší obci v rámci předpokládané životnosti
skládky Prakšická III. garantuje skládkování do roku 2024.
Po té bude kapacita skládky zaplněna a i připravovaný zákon
počítá se zákazem skládkování do země.

K mírnému zdražení za služby společnosti RUMPOLD UHB,
s.r.o. došlo již začátkem tohoto roku. Nicméně poplatky za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro občany naší obce
zůstal tento rok ještě pořád stejný.

Na jednání společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. se starosty
obcí, spadajících do ORP Uherský Brod, nám byla
představena jistá vize dalšího vývoje nakládání s odpady po
roce 2024. Mluví se o vybudování třídírny a překladiště pro
tranzitní dopravu. Odtud by se zřejmě odpad expedoval do
spaloven.

Zastupitelstvo obce Pašovice reaguje na tento vývoj nárůstu
cen a na svém zasedání 20. 6. 2018 schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška počítá s
navýšením poplatku o 100 Kč na částku 450 Kč/ osoba/rok
s platností od 1. 1. 2019. Důvodem jsou stále se zvyšující
náklady na likvidaci odpadů, které obec doplácí z obecního
rozpočtu.

Jaká bude realita a jakým směrem se vydají společnosti,
které nakládají s odpady, zatím fakticky nevíme. Je až s
podivem, že se o této situaci mluví a píše již několik let, ale
naše vláda zatím neřeší důsledky. Pouze vydává nařízení,
které je klasicky ještě přísnější než nařízení EU.

Vlastimil Řezníček, starosta obce

Co však předpokládáme a tušíme my, i svozové společnosti,

Poplatky za likvidaci komunálních
odpadů v roce 2019
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů činí v roce 2019 450 Kč za 1 osobu, hlášenou k trvalému pobytu v obci Pašovice.
Poplatek pro majitele rodinných domů, kteří nemovitost využívají k rekreaci, činí 450 Kč.
Nájem popelnice od firmy RUMPOLD UHB:
•

Plechová popelnice o objemu 110 l - 130 Kč

•

Plastová popelnice o objemu 120 l - 130 Kč

•

Plastová popelnice o objemu 240 l - 260 Kč

Možnosti úhrady tohoto místního poplatku:
1.

Poplatek můžete uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu nejpozději do 28.2.2019. Při platbě odevzdáte vyplněný a
podepsaný tiskopis, který je přílohou tohoto zpravodaje, a ihned obdržíte známku pro označení popelové nádoby na
rok 2019.

2.

Poplatek můžete uhradit bezhotovostně nejpozději do 28.2.2019 na účet č. 10321721/0100. Jako variabilní symbol
uvádějte číslo domu. Do poplatku nezapomeňte připočítat i částku za nájem popelnice, pokud používáte nádobu od
firmy RUMPOLD UHB.Po zaplacení poplatku přineste do kanceláře obecního úřadu doklad, potvrzující uskutečněnou
platbu, a vyplněný a podepsaný tiskopis, který je přílohou tohoto zpravodaje. Po předložení obdržíte známku pro
označení popelové nádoby na rok 2019.

Tiskopisy jsou umístěny také na webových stránkách obce v sekci AKTUALITY pod označením „ODPADY 2019“.

OBEC PAŠOVICE

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

TRVALÝ POBYT

__________________________________________________________________________________________

PAŠOVICE

Adresa trvalého pobytu poplatníků:

Číslo popisné

Osoby s trvalým pobytem na výše uvedené adrese
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

Datum
narození

Tabulka č. 1
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

Datum
narození

Společný plátce za poplatníky, uvedené v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

PAŠOVICE

Č.p.

Zvolte způsob úhrady poplatku
Bankovním převodem na účet 10321721/0100
(VS = číslo domu) do 28. 2. 2019

V hotovosti na OÚ Pašovice do 28. 2. 2019

Svozová nádoba (doplňte počet popelnic)
Majitel / poskytovatel
RUMPOLD UHB s.r.o.

Plechová popelnice
110 l
Nájem
130,00/ks

Plastová popelnice
120 l
Nájem
130,00/ks

Plastová popelnice
240 l
Nájem
260,00/ks

Vlastní nádoba

V Pašovicích dne ………………………..

Podpis (společný plátce) ………………………………………

Údaje o úhradě poplatku:
Datum:

Číslo dokladu:

Částka:

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů činí pro rok 2019 poplatek za 1 osobu s trvalým
pobytem v obci Pašovice 450,-- Kč.

Výlov rybníku

