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Slovo starosty ...
Vážení občané,
za námi jsou už dvě třetiny roku 2007, který je náročný na velké množství investičních akcí prováděných v naší
obci. Nemalé úsilí si však vyžádala příprava, a to jak po stránce projekční, vyřízení stavebních povolení a
i v zajištění finančních prostředků v nemalé výši. Část se jich podařilo zajistit z různých dotačních titulů, ale
větší podíl vložila obec z vlastních zdrojů, které byly tvořeny ve fondu rozvoje, a to úsporami v rozpočtu a
dobrým hospodařením obce.
Největším projektem bylo zastřešení a zateplení budovy kulturního domu. Tento projekt řešil mimo jiné nepříliš
vhodné architektonické pojetí stavby, narušenou statiku a velkou energetickou náročnost. Zastřešením se
dosáhlo zvýšení kapacity sálu a vzniku nových prostor v podkroví, které budou sloužit jako klubové prostory
občanům, zájmovým organizacím a mládeži v provozování zájmových volnočasových aktivit. Součástí
přístavby je i malá tělocvična. Celkové náklady stavby činí 8.600.000 Kč. Zlínský kraj přispěl částkou
600.000 Kč.
Druhou největší akcí tohoto roku je stavba rybníka. Tato je dokončena, schází pouze provést výsadbu dřevin,
která bude provedena v průběhu měsíců říjen a listopad. Kontrolou, provedenou agenturou ochrany přírody při
ministerstvu zemědělství a životního prostředí, byla stavba vyhodnocena za velmi zdařilou. Celkové náklady
stavby činí 4.600.000 Kč. Státní dotace na výstavbu činí 3.633.000 Kč z výše uvedené částky.
Třetí investiční akcí byla výstavba sběrného dvora, který bude sloužit sběru a třídění komunálního odpadu dle
provozního řádu. Součástí třídění nebude biologický odpad. V současné době jednáme s dodavatelem vybavení
(nádob a kontejnerů). Celkové náklady stavby dosud činí 425.000 Kč. Vybavení sběrného dvora bude stát asi
130.000 Kč.
Čtvrtou stavební akcí je prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici na Záhumní. Celkové náklady
stavby činí 1.200.000 Kč.
Ve svém příspěvku jsem Vás jen stručně seznámil s těmi největšími investičními akcemi, které se zastupitelstvu
obce podařilo realizovat. Samozřejmě se nám podařilo realizovat i menší akce jak investiční tak neinvestiční.
Zastupitelstvo obce již nyní zpracovává plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2008. Věřím, že se nám
bude i v příštích letech dařit plnit své plány a tak postupně zajistit Vám občanům veškeré služby přispívající ke
spokojenému životu v naší obci.
Jaromír Čáp, starosta obce
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V ý mě na ř idičských pr ůka zů
Opět připomínáme, že do konce letošního roku jsou držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
povinni vyměnit tyto doklady za nové. Řidičské průkazy si můžete vyměnit na odboru dopravy Městského úřadu
v Uherském Brodě (areál Slováckých strojíren). Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Lhůta
pro vystavení nového řidičského průkazu je zpravidla 15-20 dní.

K vyřízení nového řidičského průkazu musíte předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas, jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Výměna ostatních řidičských průkazů za průkazy dle vzoru EU bude probíhat až do konce roku 2013, a to v následujících
lhůtách:

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 – povinná výměna do 31. 12. 2010
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 – povinná výměna do 31. 12. 2013

Sběrný dvůr
Obec Pašovice v současné době buduje sběrný dvůr, ve kterém budete mít možnost uložit všechny druhy odpadů uvedené
v provozním řádu. Obec chce tímto krokem přispět k řešení problematiky výskytu a následné likvidaci nebezpečných
odpadů, které se dostávají do odpadu komunálního a jsou pak ukládány na skládku. Tyto odpady pocházejí od občanů
z domácností. Odpady pocházející z podnikatelské činnosti nesmí být ve sběrném dvoře přijímány. Z nebezpečných odpadů
se jedná převážně o zbytky barev a laků, lepidel, baterie, autobaterie, čistící a prací prostředky, oleje apod. Tyto nebezpečné
odpady budou skladovány v záchytných vanách do mobilního EKO skladu. Dále zde budou umístěny kontejnery na uložení
železa, papíru lepenky, pneumatik a objemného odpadu (matrace, starý nábytek, okna zbavená skla apod.) Ve sběrném
dvoře NEBUDE přijímán a dočasně shromažďován směsný komunální odpad z domácností (suť, biologicky rozložitelný
odpad apod.)

Než se nám podaří zajistit dodavatele vybavení EKO skladu a kontejnerů, budou na sběrný dvůr přemístěny stávající
kontejnery na objemný odpad. Do těchto kontejnerů lze pouze shromáždit odpad, který neobsahuje biologicky rozložitelné
součásti a není předmětem třídění (sklo, železo, plasty, papír, nebezpečné látky a suť).
Provozní doba sběrného dvora: STŘEDA

16.00 – 18.00 hod.

SOBOTA

8.00 – 10.00 hod.

Kontejnery budou do sběrného dvora přemístěny od 15.října 2007.
Beze změny zůstává stanoviště před budovou prodejny JEDNOTA v Pašovicích, kde jsou umístěny nádoby na sklo a
stanoviště za budovou prodejny JEDNOTA, kde můžete do kontejnerů uložit PET láhve, polystyren, igelitové obaly,
nápojové kartony od mléka, džusů nebo vína, plastové obaly od jiných potravin a staré plastové hračky.

Pozvánka do knihovny
Knihovní fond se v letošním roce opět rozšíří o nové tituly. Knihy nakupujeme prostřednictvím Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana. Letos byla na zakoupení použita dotace Města Uherské Hradiště v celkové částce 30.000,-- Kč. V průběhu
roku jsou knihy doplňovány o zajímavé tituly prostřednictvím výměnného fondu.
Půjčovní doba je v úterý a ve čtvrtek od 14.30 do 16.00 hod. a ve středu od 15.00 do 17.00 hodin. Návštěvníci mohou
využít bezplatný přístup k internetu.
Z nových titulů nabízíme:
Paulo Coelho – Čarodějka z Portobella

Jacqueline Pascarlová – Byla jsem princeznou

Radek John – Prachy dělaj člověka

Zdeněk Svěrák – Vratné lahve

Iva Hlaváčková – Svedené a rozpustilé

Stephanie Calmanová – Deník špatné matky, Deník nemožné matky

Jan Měšťák – Metamorfózy

Robert Muchamore – Nováček (Ty děti oficiálně neexistují)

Venda Dezortová – Šlo jim o život

Rosemie Strobelová – Suché květiny

Danielle Steel – Dům

Udírny – konstrukce – stavba – uzení
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Stř ípky z naší školičky
Jen jsme se rozloučili se starým školním rokem, už začal nový. Zatímco loučení probíhalo za krásného slunečného počasí,
září nás přivítalo zimou a deštěm. Do základní školy od nás odešly tři děti a my jsme se s nimi rozloučili v areálu
mateřské školy. Pro děti byly připraveny soutěže, do kterých byli zapojeni také jejich rodiče. Pod dohledem pohádkových
bytostí plnili „pohádkové úkoly“: sbírali korálky jako mravenečci v pohádce O Zlatovlásce, pomáhali smutné
Muchomůrce najít kamarády hříbečky a další soutěže. Vyvrcholením byl již tradiční táborák s opékáním špekáčků.
Prázdniny utekly jako voda a máme tady nový školní rok. Ve školce je zapsáno 20 dětí. Tento počet není konečný,
protože můžeme děti přijímat během celého roku.

Od září zde učí nová paní učitelka Hana Bartíková z Uherského Brodu.
Programovou náplní se stane téma „Povídá se povídá, že jsou u nás strašidla“. Po celý rok se budeme inspirovat
pohádkami. Čekají nás tradiční akce, jako je vystoupení na společenském „Setkání seniorů“, „Mikulášova dílna“, která
by se letos měla uskutečnit v kulturním sále a „Vánoční besídka“ s dárečky, na kterou se děti těší již nyní. Jeden dárek
děti dostanou v předstihu – bude to nový nábytek do třídy.
Po novém roce si zatančíme a zasoutěžíme na karnevalu, v květnu oslavíme s maminkami jejich svátek a už se budeme
těšit na školní výlet. Mimo tyto tradiční akce jezdíme do Uherského Brodu na divadelní představení a předškolní děti
absolvují předplavecký výcvik.

Ve školce je kroužek pracovní výchovy, logopedická prevence, dvakrát do roka nás navštěvuje klinická logopedka
z Uherského Hradiště.

Cílem naší práce je, aby se dětem ve školce líbilo, aby měly dostatek nových podnětů ke hře, která je základem poznávání
a získávání nových poznatků a zkušeností pro další vzdělávání dětí.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice

K o nd iční cvi če n í
V úterý 2.října 2007 v 19.00 hodin bude zahájeno
v podkroví kulturního domu v Pašovicích
kondiční cvičení pro ženy a dívky.

Cvičení pod vedením paní Marie Knapové se bude konat
každé úterý a čtvrtek.

Přineste si karimatky a sportovní obuv.

K ult ur ní ko mise př i Obecním úř adě v Pašovicích př ipravuje...
•

Vykrajování dýní a lampionový průvod
Kulturní komise vyhlašuje soutěž ve vykrajování dýní. Své výrobky přineste v pátek
26. října v době od 13,00 do 16,00 hodin na obecní úřad v Pašovicích. Od 16,00 do
17,00 hodin budou vyhodnoceny nejhezčí dýně. Všechny dýně pak budou vystaveny
na návsi. V 17,00 hodin vyjde od obecního úřadu lampionový průvod vesnicí, na
který Vás všechny srdečně zveme.

•

Setkání důchodců obce Pašovice,
které se uskuteční v sobotu 10.listopadu 2007 od 15.00 hodin v kulturním sále v Pašovicích,

•

Vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu,
který se uskuteční v pátek 14. prosince od 18.00 hodin v kulturním sále v Pašovicích.

•

Z á j e z d n a d i v a d e l n í p ř e d s t a v e n í 1 + 2 = 6 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, bližší
termín bude včas upřesněn hlášením místním rozhlasem
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Z činnosti členů Sboru dobrovolných hasičů Pašovice
Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci dlouholetou tradici – byl založen v roce 1928. V současné době má 44 členů,
z nichž 22 je současně členy zásahové jednotky obce, kterou obec Pašovice zřizuje a financuje. I přesto, že zásahová
jednotka nemá zcela úplné vybavení, hlavně potřebnou zásahovou výstroj, jsou tito členové dle svých možností vždy
připraveni vyjet k hlášenému výjezdu. Potřebné finance na zakoupení výstroje se pokusíme po dohodě se starostou získat
prostřednictvím dotací.

V letošním roce vyjela zásahová jednotka celkem čtyřikrát. Jako první byl 23. 6. 2007 technický zásah – čištění vozovky
mezi obcemi, kam vyjelo 10 členů a trval 5 hodin. Hned o pět dní později – 28. 6. 2007 – byli povoláni k velkému požáru
pneumatik v Uherském Brodě. K tomuto požáru vyjelo ve 14.00 hod. jedno družstvo, které vzhledem k náročnosti zásahu
bylo v 18.00 hod. vystřídáno družstvem druhým, které u požáru zůstalo až do druhého dne. U tohoto zásahu, který trval
19 hodin a byl náročný po fyzické i psychické stránce, se celkem vystřídalo 15 členů zásahové jednotky. Třetí výjezd se
uskutečnil 9. 8. 2007 na farmu ZOD POOLŠAVÍ v Prakšicích, kde se vznítil zemědělský stroj – tříhodinného zásahu se
zúčastnilo 7 členů. Zatím poslední výjezd byl 2. 9. 2007 hodinu po půlnoci, kdy byl hlášen požár budovy jatek firmy
FILEX Uherský Brod. K požáru jelo 6 členů a zásah trval 5 hodin. Touto cestou bych chtěla členům zásahové jednotky
poděkovat za jejich obětavost, odvahu a disciplínu, kterou musí při likvidaci požáru prokazovat.
Tolik o zásahové jednotce a nyní se vrátím k činnosti SDH Pašovice. Snažíme se zapojovat do činnosti obce jak po kulturní
a sportovní stránce, tak i brigádnickou činností. V letošním roce se náš sbor podílel velkou měrou na organizačním zajištění
plesu okrsku č. 2 Uherský Brod, který se konal v kulturním sále v Prakšicích. V únoru uspořádali členové sboru tradiční
fašankovou obchůzku obcí. V květnu se členové účastnili slavnostního průvodu a mše svaté k uctění památky svatého
Floriána, patrona hasičů.
V měsíci listopadu bychom rádi uspořádali KATEŘINSKOU ZÁBAVU v místním kulturním sále, na kterou si vás
dovoluji touto cestou pozvat. A konečně v prosinci máme v plánu zorganizovat průvod družiny svatého Mikuláše obcí a
navštívit všechny děti.
Teď bych pozornost obrátila ke sportovnímu družstvu, které se letos zúčastnilo dvou soutěží v požárním sportu. Bylo to
v květnu na okrskové soutěži družstev, kde skončili na čtvrtém místě. V červenci se zúčastnili soutěže O pohár starosty
obce Prakšice, ve které zvítězili. Na tomto hasičském dni se představilo i družstvo našich žáků, které se nám letos podařilo
obnovit. Kluci skvěle předvedli, co se za krátkou dobu naučili a šlo jim to skvěle.
Na závěr bych chtěla nastínit plány na příští rok. Naším prvořadým a po finanční stránce i nelehkým úkolem bude
uspořádání oslav k 80. výročí založení sboru. I přes ne zcela vyhovující podmínky pro uspořádání venkovních akcí v naší
obci se pokusíme zorganizovat a uskutečnit i akce pro veřejnost, ať už se jedná o zajímavou soutěž družstev v požárním
sportu nebo i dříve tradiční a populární HASIČSKÝ VÝLET.
Na závěr žádost našich členů: pokud by se našel sponzor, který by se rád spolupodílel na financování těchto oslav, ať se
spojí s vedením organizace.

Doufám, že se nám naše plány podaří uskutečnit a budeme se moci těšit z vaší účasti a podpory na akcích spojených
s oslavami.
Jednatelka SDH Pašovice

Program tradičních krojovaných hodů
Pátek 19.10.
Sobota 20.10.

Neděle 21.10.

Pondělí 22.10.

začátek ve 20,00 hod.,
kulturní sál Prakšice
začátek ve 20,00 hod.,
kulturní sál Prakšice
(tombola)

Reflexy originál
DH Vnorovjané

10,00 hod.
Kostel Krista Krále, Prakšice

krojovaná mše svatá

14,00 hod.

průvod pro stárky

17,00 hod.

vyzvednutí práva na OU Pašovice

20,00 hod.,
kulturní sál Prakšice

krojová zábava s DH Hradčovjanka
tradiční vození berana
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Ze života v Pašovicích…
Drakiáda
V neděli 23.září se v Pašovicích poprvé konala
Drakiáda. Účastníci se sešli před obecním úřadem a
pak jsme společně vyrazili do polí na Záhumní. Počasí
se vydařilo - byl krásný podzimní den, ale bohužel
panovalo téměř bezvětří, a tak přes veškerou snahu
dětí i dospělých se podařilo vzlétnout jen málokterému
dráčkovi. Nevadí. Chuť jsme si spravili při ukázkách
akrobacie leteckých modelů, které nám ochotně
předvedli členové Modelářského klubu. Rodičovská
komise vybrala čtyři draky - FEŠÁKY a pro děti byla
připravena tombola drobných cen i občerstvení.
Odpoledne se vydařilo a snad vznikla i nová tradice,
ve které bychom chtěli pokračovat v příštích letech.
Děkujeme Vám všem za účast.

Zvěřinové hody
V sobotu dne 22. září 2007 uspořádala
myslivecká Jednota Pašovice - Maršov
pro naše spoluobčany "Zvěřinové hody".
Přichystáno bylo asi 150 porcí jídel a na
výběr byla srnčí svíčková, daňčí guláš,
pečeně z divočáka nebo topinka
s masovou směsí. Kdo chtěl, mohl si jídlo
koupit i domů. K poslechu i tanci hrála
živá hudba p. Švehlíka. Po půlnoci se
losovala tombola v počtu 59 cen. Tímto
chci poděkovat všem, kteří do tomboly
přispěli. Podle ohlasu přítomných se první
ročník "Zvěřinových hodů" vydařil. Kdo
tam byl, ten se určitě nenudil, strávil
večer ve společnosti příjemně se bavících
lidí a ke všemu si i pochutnal. Věřím,že
tato akce nebyla poslední.

Rybník
Stavba rybníka je dokončena a po zářijových
deštích se začal plnit vodou.

Chtěl bych požádat spoluobčany z Pašovic, aby
do prostoru za družstvem směrem k rybníku
nevozili žádnou suť ani jiný odpad. Obec
nechala tento prostor vyčistit a srovnat .
Následně zde bude provedena výsadba dřevin a
vznikne lesopark. Myslím, že zde najdete krásné
místo k procházkám a odpočinku.
Josef Gajdůšek, místostarosta obce
Další fotografie najdete ve fotogalerii
na www.pasovice.cz.
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Setkání ročníku 1957 z Pašovic a Prakšic
V letošním prvním čísle Zpravodaje obce Pašovice, v části „společenská kronika“, jsme byli informováni o tom, kteří
naši spoluobčané se letos dožívají „kulatého“ životního jubilea. Jistě, každé narozeniny jsou krásné, a pokud jsou
zaokrouhleny na desítky, určitě si zaslouží více pozornosti. Tak jsme letos mohli i my, kteří jsme přišli na svět v roce
1957, to své půlstoletí oslavit a zavzpomínat si. Datum oslavy bylo magické - 7.7.2007. K setkání jsme zvolili nově
zrekonstruovaný kulturní dům v Pašovicích.

V sobotní podvečer, který byl prozářen
sluníčkem na azurově modré obloze, jsme si
nejdříve prohlédli Základní školu v Prakšicích
v doprovodu zástupkyně ředitele Mgr. Marcely
Chmelové. Chtěla bych jí touto cestou
poděkovat za profesionální a velmi zajímavý
výklad.
Někteří
z nás
navštívili
zrekonstruovanou školu v den otevřených dveří,
který se konal v dubnu letošního roku. Ostatní,
kteří tuto možnost neměli, mohli až nyní
porovnat dnešní prostory a vybavení školy s
dobou, kdy ji sami navštěvovali. Všichni jsme
byli velmi mile překvapeni z interiéru i exteriéru
budovy, která prošla generální rekonstrukcí.
Posléze jsme se odebrali do sálu kulturního
domu v Pašovicích, kde se o nás staral pan
Komárek a jeho kolektiv. K dobré náladě nám
hrála skupina DOMÉNA.
Za zmínku určitě stojí, že v tomto ročníku bylo více než čtyřicet žáků. Ne všichni pozvání přijali, ale dostavili si i ti,
jejichž současné bydliště je vzdáleno stovky kilometrů (Praha, severní Čechy). Před slavnostním přípitkem jsme
minutou ticha a položením kytičky u hořící svíčky vzpomněli na našeho spolužáka z Prakšic, který už, bohužel, není mezi
námi. Z kolektivu kantorů pozvání přijala paní učitelka Helena Talašová.

Velký dík také patří hlavním organizátorům setkání, především paní Blaženě Čížkové, rozené Fojtáchové. Vzhledem
k velkému ohlasu a spokojenosti už nyní plánujeme další setkání, a to v září 2008.
Vážení čtenáři, pokud máte zájem, prohlédněte si fotodokumentaci na internetových stránkách obce Pašovice.
Marie Nedbalová

www.pasovice.cz

Poznámka vydavatele
Vážení občané a čtenáři,

máte-li i Vy zájem přispět k vydávání Zpravodaje článkem, svými postřehy či máte zájem o inzerci, kontaktujte
vydavatele - Obecní úřad Pašovice (starosta@pasovice.cz ).

Internetové stránky Pašovic najdete na adrese www.pasovice.cz. I tady uvítáme Vaše náměty či připomínky a rádi Vám
zde také umístíme reklamu. V případě zájmu neváhejte a pošlete e-mail na adresu ou@pasovice.cz nebo kontaktujte
Obecní úřad Pašovice.

V tomto čísle najdete
•
•
•
•
•
•

Slovo starosty
Výměna řidičských průkazů
Sběrný dvůr
Pozvánka do knihovny
Střípky z naší školičky
Kondiční cvičení

•
•
•
•
•
•

Kulturní komise při OÚ v Pašovicích připravuje
Z činnosti členů Sboru dobrovolných hasičů Pašovice
Program tradičních krojovaných hodů
Ze života v Pašovicích ...
Setkání ročníku 1957 z Pašovic a Prakšic
Poznámka vydavatele

ZPRAVODAJ OBCE PAŠOVICE ☺ Vydává Obecní úřad Pašovice ☺Vyšlo v měsíci září 2007 ☺Náklad 250 výtisků
Připravily Jana Kůrová a Petra Knapová ☺ pasovice@centrum.cz ☺ www.pasovice.cz

