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ZASTUPITELSTVO OBCE PAŠOVICE PŘEJE VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
VÁNOČNÍCH A ŠTASTNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2020.

Myslivecký hon

Sváteční slovo starosty
Pravidelně se ve vánočním čísle Zpravodaje obce Pašovice
bilancuje, vzpomíná, rozjímá a uzavírá se kapitola s názvem
„ konec dalšího roku “. Je zvláštní, jak nám čas měří. Někomu
plyne den za dnem nadzvukovou rychlostí a jiný si užívá
dny plné dlouhých, předlouhých hodin. Každý z nás je na
tom jinak a každému vyhovuje jeho vlastní životní tempo.
Nelze proto nikomu radit a už vůbec ne nikoho soudit nebo
poučovat.
Společně se můžeme všichni v tento okamžik zastavit a
věnovat pár minut sobě a informacím, které pro vás máme
a které pro vás připravili vaši aktivní spoluobčané.
Letošní rok se možná pro mnohé z vás jevil jako obyčejný
a ničím výjimečný. Pro mne to byl však rok plný zásadních
rozhodnutí, které jsem musel z pohledu starosty obce učinit.
Věřím, že většina těchto rozhodnutí bude časem vnímána
jako krok správným směrem a že mě utvrdí v tom, že děláme
věci spojené s rozvojem obce správně a logicky.

bych vám rád představil naše plány do příštího roku.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na realizaci následujících
akcí, které plánujeme v roce 2020. Největší stavební akcí
se bude jevit rekonstrukce starých chodníků v místní části
obce Záhumní. Na tuto akci jsme požádali o dotace z MAS
a věříme, že vše klapne a do konce léta budou chodníky
opraveny. Další ze stavebních akcí je výměna povrchu ve
dvoře mateřské školy, kde chceme pro děti vybudovat malé
dopravní hřiště. U autobusové zastávky chceme zpevnit část
ujíždějícího obecního pozemku na hranici potoka.
Od Jednoty Uherský Ostroh kupujeme pozemek vedle
nákupního střediska, který máme v plánu zrevitalizovat
a z části jej přebudovat na sběrné místo pro plasty, papír
a sklo a z části z něj udělat odpočinkové místo s lavičkami
a stromy. Takový maličký příjemný kout zeleně. V různých
částech obce pak plánujeme vybudovat několik sběrných
míst pro plasty a papír.

Mezi nejdůležitější projekty, které se nám letos podařilo
uskutečnit, je vybudování inženýrských sítí v místní části
obce Záhumní. Přes komplikace, které se nám neustále
pletly do cesty, se můžeme zhluboka nadechnout a při
výdechu si říct, že se nám podařilo stihnout téměř nemožné.
Kdo z vás plánoval a realizoval nějakou stavbu, ten ví, jak
komplikované je dát dohromady všechna vyjádření a
povolení. Jsem proto rád, že už nám zbývá pouze kolaudace.

Společnost EON plánuje v příštím roce v místní části Dědina
a v okrajových částech Záhumní umístit vedení nízkého
napětí do země. O této akci jsme byli předem informováni
a proto jsme nechali vypracovat projekt na rekonstrukci
veřejného osvětlení a rozhlasu.

V těchto lokalitách již vzniká nová výstavba rodinných domů,
a to je pro naši obec jenom dobře. Náš slib a plán, že pro
rozvoj obce uděláme důležité kroky v podobě výstavby
inženýrských sítí, je splněn!

Pokračovat budeme ve výsadbě stromů ve vhodných
lokalitách naší obce. U rybníka dokončíme zázemí pro
spolkovou činnost a vytvoříme zde příjemné místo pro
všechny občany.

K rozvoji obce přispívá i dobrá ekonomická situace a
hospodaření s finančními prostředky obce. Myslím, že dobře
promyšlená strategie rozvoje obce nám přinese do dalších
let větší klid a jistotu.

Drobných akcí a běžných činností v obci nás čeká opět
hodně a já doufám, že zase uděláme kus práce, která bude
mít smysl.

Letos jsme realizovali hodně zajímavých akcí. Mezi ty na
oko viditelné patřila například rekonstrukce střechy na
budově obecního úřadu. Z celkem banální výměny krytiny
se nakonec vyklubala náročnější rekonstrukce spojená s
opravou trámů a komína. Zaskočil nás i kůrovec, díky němuž
jsme museli vykácet poslední smrkový porost v obecním
lese Březí. Dřevo z něj bylo z části prodáno velkoobchodně
a z části občanům. Obec si z vytěženého smrku nechala
zpracovat na sklad i nějaké trámy, fošny a desky. Smrkové
dřevo totiž k dispozici v nejbližších desetiletích v obecním
lese nebude.

V místní části Chalůpky a Čupy si necháváme nacenit
opravu chodníků a místní komunikace. Tady se však počítá s
realizací až v roce 2021.

Na tomto místě děkuji za dobře odvedenou práci všem
zastupitelům obce, zaměstnancům obce, brigádníkům a
všem, kteří nám pomáhají zajistit chod obecního úřadu.
Poděkování za spolupráci patří taktéž všem místním
živnostníkům a firmám, se kterými jsme v tomto roce
spolupracovali.
Všem spoluobčanům přeji krásné, pohodové a pokud možno
klidné Vánoce. Do nového roku 2020 společně vykročme
plni síly, zdraví a dobré nálady.
Vlastimil Řezníček, starosta obce

O tom, co se nám podařilo letos realizovat, jsem vás
informoval celkem obšírněji v minulém čísle zpravodaje. Teď
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TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
Vážení sportovní přátelé, fotbaloví fanoušci,
se závěrem roku je čas na hodnocení našich sportovních
výsledků. Jsem rád, že naše obce si nadále drží laťku hodně
vysoko v obsazení 3 mládežnických mužstev a mužů.
Podívejme se jak jednotlivá mužstva zvládla podzimní soutěž
a jakou výchozí pozici na jaře budou mít.

Přípravka
Už od loňské sezony je rozhodnuto, že se nebudou nijak
evidovat výsledky jednotlivých zápasů ani sestavovat
tabulky. To přináší všem dětem větší radost a nadšení pro
společnou hru. Trenéři se mohou soustředit jak na týmovou
hru tak i na individuální hru hráče.
U dětí je vidět na každém tréninku zlepšení a týmová souhra
při zápase.
Děkujeme všem rodičům za podporu a budeme rádi, když
budou dále vést aktivně děti k fotbalu. Určitě rádi přivítáme
nové hráče, zázemí pro ně je na velmi dobré úrovni.

Žáci
Novou fotbalovou sezónu 2019/20 jsme začali s velmi
omlazeným týmem. 5 hráčů odešlo do týmu dorostu a
nahradilo je 6 kluků, kteří přišli z přípravky. Kluci se dobře
herně zapojili a prokazují nebojácnost i bojovnost na velkém
hřišti. Hned ze začátku sezóny se nám zranila velká opora
týmu kapitán Matěj Helísek, který by měl na jaro být připraven
a fit. Kluci prokázali týmového ducha a fotbalovost a v 11
zápasech 7 krát ochutnali výhru ,2 remizovali a 2 prohráli.
Získali 23 bodů a jsou na 3 místě jen o skóre za druhou
Nivnicí. V zimní přestávce pokračujeme každý čtvrtek s
fotbalem na umělé trávě a pilujeme fotbalové dovednosti a
udržujeme fyzičku. Plánujeme po Novém roce uspořádat pro
kluky zimní víkendové soustředění, na kterém potrénujeme
fyzičku a připravíme se na jarní sezónu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem klukům a jedné slečně za
poctivý přístup k tréninkům a věřím, že se to zůročí v jarní
části a odehrajeme další skvělé zápasy. Michalovi Ďuricovi
za příkladný trénink našich brankařů dále našim věrným
fanouškům a rodičům za podporu.

Dorost
Jak už víte do dorostu letos přestoupilo 5 hráčů z družstva
žáků. Dorostenci hrají krajskou soutěž a právem jsme hrdí

na jejich výsledky. Z 13 zápasů se jim podařilo vyhrát 11
zápasů, získali 35 bodů a jsou na 1 místě, skóre v zápasech
je 82:18. Klukům patří velká gratulace a n a jaro neusnout
na vavřínech. Je velmi důležité, že účast na trénincích mají
kluci výbornou.
Jako tým mají skvělou partu a nadšení k fotbalu je skvělou
ukázkou proč hrát fotbal.
Věřime, že v zimní přípravě a jarní části sezony se nám bude
opět dařit dosahovat výborných výsledků.

Muži
Podzimní část sezony musím hodnotit jako výborný start
do okresního přeboru. Sestava mužů je podpořena 5
dorostenci, což bylo cílem všech trenérů. Začátek sezony byl
výborný,
Po prvních 4 zápasů, bylo připsáno 12bodů. Pak přišla
i prohra, což bylo ihned kompenzováno opět výhrou.
Celkem můžu říct, že tým jde správným směrem a věříme
dosažení dalších vítězných zápasů. Hodnocení: V tabulce
4místo, 7 krát výhra + 2 remíza znamená 23 bodů a skóre
40:31. Rád připomenu, že současný kádr se skládá z našich
odchovanců. I příští rok připravujeme společné soustředění
pro dorostence a muže.
Tak na start do jarní sezóny budou připravena všechny
mužstva.
O přípravu se starají trenéři: Pavel Němeček, Radim Hladiš,
Jiří Helísek, Michal Ďurica, Vladimír Sedláček, Vladimír Polák.
Všem děkujeme za čas věnovaný fotbalu.
Chci poděkovat všem našim fanouškům za podporu při
zápasech a těšíme se na vás opět v jarní sezóně.
Nesmím zapomenout na velkou podporu obou obcí, bez
nich bychom nemohli fungovat.
Zázemí, které nám pomáhají financovat obce je velmi
nadstandartní za což děkujeme.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří pomáhají PrakšickoPašovském fotbalu. A jménem TJ SOKOL Prakšice – Pašovice
popřát pevné zdraví, klidné prožití vánoc, úspěšný vstup do
nového roku 2020.
		

Za výkonný výbor TJ Sokol Prakšice Pašovice
Libor Langer

Střípky z naší školičky
Přišel k nám zas, adventní čas. V naší školičce, která je opět
plná dětí, se pomalu chystáme na nejkrásnější svátky v roce.
Máme za sebou krásný teplý podzim, který jsme využívali,
hlavně k vycházkám do přírody. Děti se seznamovaly nejen s
okolím svého bydliště, ale hlavně jsme se snažili, aby vnímaly
krásy přírody, která je obklopuje. Pozorovali jsme srnečky
na polích, ptáky nad lesem, poznávali broučky v trávě, sbírali
květiny do našeho herbáře. Děti jsou velmi vnímavé, chtivé
nových poznatků, rády si o všem povídají a „ diskutují“ o
problémech.

Jako každý rok, tak i letos nás navštívila paní logopedka z
Uherského Hradiště.
Se svým pejskem Tesinkou za námi opět přijela paní, která
se zabývá nejen canisterapií, ale také jezdí pomáhat na
různé záchranné akce (zemětřesení, vyprošťování z lavin,
záchranné akce na vodě,…).
Děti se dozvěděly mnoho poučných věcí např. jak se
zachovat při setkání se zlým psem.
Podívaly se, co všechno takový pes musí umět a hlavně jak
umí poslouchat.

V říjnu jsme se zúčastnili vítání nových občánků.
V listopadu nás navštívila paní zubařka a hravou formou
poučila děti o správné technice čištění zoubků a děti dostaly
i malou odměnu.
„Když máš málo vitamínů, jez ovoce zeleninu“ : to bylo téma
našeho vystoupení pro seniory.
V prosinci nás navštívil v naší školičce Mikuláš s andělem.
Povídal si s dětmi , ty mu zazpívaly písničku a na konec
každý dostal sladkou odměnu.
Byli jsme se také podívat v obchodě, kde paní prodavačky
zase na jeden den vystřídal Mikuláš s andělem, ale i s čerty.
I tam děti dostaly za písničku a slib, že nebudou zlobit,
sladkou odměnu.
V neděli 8.12.2019 jsme jako každý rok pro rodiče a
jejich děti uspořádali vánoční dílnu. Děti si zde vyrobily
sněhuláčky, vánoční svícen, pochutnaly si na perníčku, který

si samy vykrojily a ozdobily. Letos jsme se po dohodě s rodiči
rozhodli, že nepozveme Mikuláše a jeho družinu.
Děti si již čertů užily dost. Součástí nedělního odpoledne
byla i prodejní výstava vánočních dekorací společnosti MIRA
z Šumic.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a prožili s námi krásné
odpoledne plné koled, vůně perníku a vánoční atmosféry.
Je nám jen tak trochu líto, že letošní účast byla slabší, než
jiné roky.
Teď už se chystáme na vánoce. Stromeček už máme
nazdobený, zpíváme koledy, připravujeme se na vánoční
besídku a těšíme se, co pod stromečkem najdeme pěkného.
A vám všem přejeme krásné svátky vánoční, prožité v kruhu
těch nejbližších a šťastné vykročení do Nového roku.
Renata Štursová ředitelka MŠ Pašovice

Rybářský spolek
Je konec roku. Blíží se čas vánoční, čas klidu a pohody. I
příroda se chystá na svůj klid. Na svůj zimní spánek. Pro
nás rybáře nastává takzvaná okurková sezóna. Vody nám
zamrznou, napadne sníh, a my se můžeme těšit na další
sezonu. Nastal čas na hodnocení a bilanci roku, který nám
tak rychle utekl.
Náš spolek je spolek lidí, které spojuje zájem o ryby, rybaření.
Jsme parta nadšenců, kteří se snaží, aby v našich rybnících
byl život a ryby byly v co nejlepším a zdravém prostředí. To
je to hlavní poslání nás rybářů. První je práce, potom zábava.
A té práce celý rok je opravdu hodně. Až ta skutečná práce
skončí, teprve potom se můžeme věnovat chytání ryb, užívat
si a odpočívat. K těm našim hlavním společenským akcím

patří rybářské závody pro děti a dospělé, výlovy rybníků
a rybářská zábava. Zábavu tradičně pořádáme poslední
sobotu v listopadu.
Spolek rybářů má bezmála sto členů, z toho máme hodně
dětí a mládeže. Při naší škole v Prakšicích funguje kroužek
rybářů, kde si vychováváme naši novou generaci, která snad
někdy bude pokračovat v naší práci. Tento kroužek ve škole
vede pan Roman Bándri, kterému patří poděkování za jeho
čas, který tomu věnuje.
Dospělí členové se větší či menší měrou podílí na práci
spojenou s chodem spolku. Kolik práce a úsilí tomu každý
věnuje, s jakou chutí a iniciativou přispívá, aby spolek

správně fungoval, je na něm samotném. Chci poděkovat všem členům spolku za čas a práci, kterou věnovali našemu spolku.
Ať se vám daří jak na rybách, tak i v osobním životě.
Poděkování patří i všem zastupitelům naší obce Pašovice za přízeň a podporu, kterou nám rybářům dávají. Této spolupráce
si velmi vážíme a věřím, že se bude i nadále rozvíjet. Přeji v tento vánoční čas všem našim rybářům a spoluobčanům krásné
a klidné vánoce, hodně zdraví a splněných přání. Přeji málo starostí, hodně radostí, prostě se mějte jen hezky.
Za spolek rybářů z Pašovic a Prakšic předseda Josef Gajdůšek

FS Holomňa
V neděli 24. 11. 2019 slavil v pašovském sále folklorní soubor
Holomňa 10. narozeniny. Svým vystoupením jim přišli
popřát místní seniorky, Country mix Pašovice a také FS Malé
Zálesí až z Luhačovic. Plný sál diváků mohl na pódiu vidět
cimbálovou muziku v poměrně větším složení než obvykle.
Holomni přijeli vypomoct muzikanti z širokého okolí a
přispěli tak k pěknému zážitku všech přítomných. Celou
akcí nás provázela moderátorka Zuzka Gregůrková. Záštitu
převzal hejtman Zlínského kraje, který se samozřejmě přijel
na vystoupení podívat a dokonce si taky zatančil.
Na parketu se představili kromě hostů hlavně členové
našeho souboru. Celé slavnostní odpoledne zahájili starší
tanečníci s pásmem pašovských a prakšických tanců a
písní. Následovaly nejmenší dětičky, z nichž některé začaly
navštěvovat Malou Holomňu teprve nedávno a na veřejnosti
se bály vystoupit. Většina ale trému překonala a předvedla
skvělý výkon.

Během tříhodinového veskrze folklorního maratonu
probíhaly v sále dílničky pro nejmenší, kde si děti mohly
vyrobit např. kapesníček s logem FS Holomňa, hrozen z
korků nebo vymalovat folklorní omalovánky. Dospělí měli
možnost naučit se v jedné z přestávek pašovskou sedlckou,
kterou si všichni společně zatančili na závěr celého
vydařeného odpoledne.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se podívat
na výsledky práce, kterou FS Holomňa už 10 let odvádí.
Doufáme, že hlavně pro děti bude i do budoucna FS Holomňa
jakýmsi prostředníkem a pomocníkem v udržování tradic a
možností, jak se seznámit s tradiční kulturou našeho kraje
tak, aby je folklorní nadšení neopustilo ani v dospělosti.

Klára Stojaspalová

Myslivci informují

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět nastal čas bilancování, co vše
se nám v tomto roce podařilo a co se nám podařilo méně,
co nás potkalo dobrého a co naopak horšího. A stejně
tak už vzhlížíme k roku dalšímu, co nás čeká, co budeme
muset zvládnout a jestli vše, co si naplánujeme udělat,
nakonec zdárně dokončíme. Ano, je to neustále opakující
se koloběh života a stejně tak prožívá svůj život i myslivec.
Zajistit dostatek krmiva pro zvěř, opravit případně zbudovat
myslivecké zařízení, udělat brigády, splnit odlov zvěře a
mnohé další činnosti související s provozováním myslivosti.
Nejinak je tomu i v našem spolku. Rok od roku je ale naše
činnost složitější, ať už sílící byrokracií tak i dalšími faktory
ovlivňující činnost myslivců, z nichž tím významným je
zejména stárnutí členů našeho spolku. I přesto si dovolím
říct, že vše se nám i přes nějaké problémy daří zvládat a za
to patří dík všem myslivcům našeho spolku a kamarádům,
kteří se nebojí přiložit ruku k dílu.
V letošním roce nás opět potrápily výkyvy počasí, což se
negativně projevilo na přírůstku veškeré zvěře, ale zejména
zvěře bažantí. V posledních letech sledujeme velký úbytek
této zvěře, který se nám nedaří zastavit. Jsou sice místa,
kde se ještě populace bažantí zvěře drží na solidní úrovni,
ale i tak je to málo. Jen slabou náplastí je skutečnost, že se
kolem obce vyskytuje početné hejno koroptví. I tak se počty
kdysi tak hojně vyskytujícího ptáka také nedaří zvyšovat.
Ostatní zastoupená zvěř v naší honitbě se v poslední době
drží na stabilních počtech. Početnost veškeré zvěře, která se
nachází v naší honitbě, jsme se snažili ovlivnit i zakoupením
akusticko světelných plašičů zvěře, které jsme zakoupili za
výrazné pomoci národního dotačního programu na vybrané
myslivecké činnosti. Plašiče jsme pravidelně rozmisťovali dle
informací o provádění sklizně pícnin či senosečí, abychom
zabránili škodám na mláďatech. Snad se nám tímto krokem

podařilo zachránit co nejvíce zvěře a v příštím roce v tom
hodláme pokračovat i za pomoci dalších prostředků, které
by nám vyhánění zvěře z dotčených lokalit usnadnilo. O tom,
že to není jednoduchá činnost, se přesvědčili mnozí z nás,
ale odměnou nám byl pohled na přeživší zvěř.
Snad jenom černá zvěř reaguje na výkyvy počasí, lidskou
činnost a ostatní faktory nejméně poklesem četnosti
populace. Spíše je tomu naopak, její stavy trvale rostou
a už i my se řadíme mezi honitby, kde není problém se s
černou zvěří potkat. Přesvědčili jsme se o tom na druhém
letošním honě, kde se nám opět podařilo ulovit tuto zvěř.
Ale jak už jsem psal, i když výkyvy počasí nemají takový vliv
na populaci černé zvěře, je možné, že jejich početnost opět
sníží hrozba v podobě Afrického moru prasat (AMP). Ačkoli
v době, kdy píši tento článek, je Česká republika této nákazy
prostá, zároveň jsme však zaznamenali zprávy, že AMP se
opět přiblížilo k hranicím České republiky. Je tedy zřejmě jen
otázkou času, kdy bude opět nákaza zavlečena do naší země
a tím způsobí velké problémy, které s touto nákazou souvisí.
Každý z nás si to ještě živě pamatuje, co všechno zavlečení
nákazy do naší země ovlivnilo. Proto si dovoluji upozornit,
že i nadále trvají některá mimořádná veterinární opatření,
tím nejdůležitějším pro myslivce je intenzivní lov černé zvěře
všech věkových kategorií.
Dalšímu zvyšování počtu černé zvěře, ale i ostatní spárkaté
zvěře má zabránit novela, respektive nový myslivecký
zákon, což přímo souvisí s kůrovcovou kalamitou a obnovou
zdecimovaných lesních porostů. Otázkou zůstává, kam
povede tato iniciativa a komu prospěje. Pravdou je, že
pokud bude mít spárkatá zvěř dobré životní podmínky,
dojde ke zvyšování stavu jejich populace. Nicméně mě
samotného mrzí, že se stejným způsobem nepřistupuje k
veškeré zvěři stejně. Vždyť v přírodě to není jenom o srnčí,
černé zvěři a další spárkaté zvěři, ale i o již zmiňovaných

bažantech, koroptvích a další zvěři, která si také zaslouží
svůj díl pozornosti a to nejenom ze strany nás myslivců,
ale i státu, který by měl být garantem, že našim potomkům
předáme přírodu zachovalou a fungující ve všech směrech,
od početné a pestré fauny po stejně tak početnou a pestrou
flóru. Na tom snad musí mít zájem všichni obyvatelé naší
země…
Přeji všem požehnané svátky vánoční, pevné zdraví
a úspěšný rok 2020.
Mgr. Jiří Sukup
předseda spolku, zastupitel obce

Rok u našich hasičů
Přichází konec roku a s ním i naše tendence se ohlížet zpět
a rekapitulovat, co nám ten uplynulý rok přinesl. Ne vždy se
nám daří tak jak si přejeme, ale myslím si, že letošní rok byl
pro naši jednotku hasičů velmi dobrý a díky rozšíření naší
členské základny o 11 nových členů z toho 9 žen, se nám do
budoucna dívá mnohem optimističtěji.
Za uplynulý rok se nám podařilo svépomocí opravit
přenosnou motorovou stříkačku, díky které mohly naše
ženy trénovat na okrskovou soutěž v příštím roce, dále jsme
přepsali kroniku SDH Pašovice, která se dochovala od jejich
počátku do elektronické a papírové podoby a na konci článku
z ní přikládáme malou ochutnávku. Kronika je k dispozici
každému, kdo by se rád dozvěděl o minulosti či zavzpomínal
na svá léta u dobrovolných hasičů. Sestavili jsme fotoalbum
mapující počátky dobrovolných hasičů v Pašovicích, za
pomoc se ztotožněním některých osob, bych tímto chtěla
poděkovat Věrce Chmelové a Božce Beníčkové, které také
dříve působili jako dobrovolné hasičky. V letošním roce se
podařilo dvou členům úspěšně složit velitelské zkoušky a
třem členům kurz nositele dýchací techniky.
V letošním roce ještě stihneme uspořádat druhou
hasičskou zabíjačku, která proběhne v sobotu 14. prosince
v pohostinství v Pašovicích od 10 hodin. Pokud byste
mimo ochutnání dobrot rádi načerpali i atmosféru tradiční
zabijačky, budeme rádi, když se za námi zastavíte již v
pátek 13. prosince, kdy budou probíhat přípravy u hasičské
zbrojnice.
V příštím roce pro vás dne 25. ledna uspořádáme již XV.
Okrskový hasičský ples s bohatou tombolou a jistě i dobrou
zábavou, k tanci a poslechu bude hrát Jirka „Elvis“.

Nezapomínáme také na tradiční masopustní průvod
obcí dne 22. února, tímto zveme všechny včetně našich
nejmenších, kteří by se chtěli zúčastnit masopustního veselí,
aby se k nám tento den připojili, za každou masku budeme
rádi.
Aby vám nic nenarušilo období adventu a konec roku,
prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze pyrotechniky,
hořících svíček na adventním věnci a vytápění v domě.
Děkuji všem členům za ochotu a pracovitost a obci za
podporu naší činnosti a Vám všem přejeme příjemné
prožití svátečních dní a v novém roce mnoho zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů.
Úryvek z kroniky
„Dne 28. října 1928 ve schůzi obecního zastupitelstva obce
Pašovice přijat byl návrh člena Jana Rychetníka, aby na paměť
10 letého výročí trvání Československé republiky založen
byl sbor dobrovolných hasičů v místní obci a k tomuto účelu
věnován dar 5.000 K tj. pět tisíc korun. Návrh byl jednomyslně
přijat a navrhovatel pověřen přípravnými pracemi.
Dne 6. ledna 1929 pořádána propagační schůze v hostinci u
Talášků. Na schůzi dojel župní jednatel br. Josef Ogrodník ze
Bzové a župní osvětový referent br. Milička.
Župní jednatel br. Ogrodník promluvil o významu hasičstva jako
činitele národohospodářského a kulturního. Osvětový referent
vyzdvihl ideový význam hasičstva a vyzval přítomné, aby svým
vstupem podepřeli krásnou myšlenku hasičského bratrstva.“
Komárková Martina, členka SDH Pašovice

Z činnosti členského výboru Jednoty
Dne 26. listopadu 2019 se uskutečnila členská schůze
Jednoty. Přišlo na ni 15 členů. Instruktor Jednoty seznámil
přítomné se situací ve vnitřním obchodě a poděkoval
všem za účast. Členská základna v obci je v současnosti
142 členů a je tak největší společenskou organizací v obci.
Bohužel má malou podporu. Instruktor také připomněl,
že pozemek vedle budovy nákupního střediska Jednota
prodává Obecnímu úřadu, kde mají být údajně umístěny
kontejnery na odpad. Bylo vzneseno několik připomínek k

tomuto návrhu, zda by toto místo mohlo být využito jinak.
Například jako parkoviště a umístnění alespoň dvou laviček
pro občany, kteří čekají na příjezd pojízdných prodejen. Jak
to bude nadále jistě bude pašovskou veřejnost informovat
Obecní úřad.
Bohdana Blahová, Jan Mrázek
členský výbor Jednoty Pašovice

Zamyšlení Jana Mrázka
Nejcennější co máme, je život. Kdybychom ztratili všechno
a stáli tu jako novorozeně, on zůstává. Neznáme jeho délku
a každý náš den může být poslední. Proto žij tak, aby ses
kdykoliv mohl ohlédnout za sebe, potom co bylo. Možná že
nežiješ šťastně, pak hledej útěchu ve štěstí jiných, nejednou
můžeš k němu i přispět. Jsi-li starý, těš se z mládí kolem sebe,
z modré oblohy, ze sluneční záře, z květin i z blýskání hvězd.
Čím méně máš důvodu k veselí, tím víc tě potěší družný
úsměv druhého a když ti nikdo nepohladí tvoji tvář, učiní
tak vzpomínka. Máš dlaně? Víš kolik krásy jsi v nich držel?
Máš oči? Cožpak jsou jen určeny k pláči? A máš srdce? Horké

srdce, které ti odměřuje čas? Život je jako chléb, časem je
tvrdší, ale čím víc ho zůstává, tím víc si ho vážíš. Náš život
nemusí být plný lásky, ale může být i plný radosti.
Žili zde před sty a sty lety, ale čas je odstranil a odstraní i nás
a přičlení do věčnosti k našim předkům. Odstraní nás i naše
jména i památku po nás, ale neodstraní naše skutky dobré
i ty špatné, neodstraní víru, neodstraní lásku, neodstraní
život. Zůstane tu však jen vzpomínka.
napsal Jan Mrázek

Tradiční Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční i na počátku nového roku. Tříkráloví koledníci se ve městě
Uherský Brod, ale i v okolních obcích objeví ve dnech 3. a 4. ledna 2020.
„Vedle finanční sbírky, která pomáhá během roku velkému množství potřebných lidí u nás i
ve světě, má tato akce i další rozměry. Letos bychom chtěli vyzdvihnout hodnotu vzájemného
osobního setkání. Rádi bychom, aby každý člověk, kterého naši koledníci navštíví, pocítil, že mu
opravdu přejeme vše dobré do nového roku. Věřící lidé podpoří toto přání svou modlitbou,“
upřesnil hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku, František Bílek z brodské
Charity. Jak dodal, organizátoři rádi uvítají nové zájemce, kteří by se do akce aktivně zapojili, jako
tříkráloví koledníci.

Charita Uherský Brod provozuje od ledna
2019 tři nové služby
Vážení občané,
rádi bychom vás na sklonku roku informovali o fungování
nových služeb Charity Uherský Brod. Ty byly podpořeny z
Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 a od 1.1.2019 je také na
jeho území v ORP Uherský Brod poskytuje.
Cílem služeb je umožnit pečujícím fyzickým osobám
nezbytný odpočinek a možnost k regeneraci sil k další péči
o takto nemocné. O podporu v rámci těchto registrovaných
odlehčovacích služeb může tedy požádat takový zájemce,
který je odkázaný na pomoc druhé osoby, aby jeho pečující
osoba či rodina mohla načerpat novou sílu a v tento čas si
odpočinout.
Odlehčovací
a pobytovou.

služby

máme

tři-terénní,

že je o klienty celodenně postaráno včetně zdravotní péče,
stravy a mnoha aktivizačních činností až na dobu 6 týdnů.
Ambulantní Odlehčovací služba Uh. Brod byla do konce září
2019 poskytována v Uherském Brodě. Z důvodu zvýšené
poptávky po této službě na jiném místě byla přestěhována
pro lepší dostupnost od 1.10.2019 na Strání. Nyní sídlí také
v domě s pečovatelskou službou a jmenuje se Ambulantní
odlehčovací služba Strání. Poskytována je ve všední dny od
7:00 – 18:00 hodin. Klient může do ní docházet pravidelně po
celý týden nebo jen v konkrétní dny a na takový počet hodin
jaký si sám zvolí, kdy potřebuje pečující osoba z jakéhokoliv
důvodu volno.

ambulantní

Za odlehčovací služby klient platí podle platné legislativy
130,- Kč/hod.-vyhláška č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006
sb. o sociálních službách.

Terénní Domácí odlehčovací služba Uh. Brod je poskytována
na celém území ORP Uherský Brod a funguje každý den od
6:00 – 20:00 hodin vždy v klientově domácnosti.

Potřebujete-li právě vy představované služby, neváhejte nás
kontaktovat a dozvědět se více informací, jak vám pomoci.

Pečující osoby službu využívají nejčastěji k zajištění péče v
čase dovolených, když si potřebují sami zajít k lékaři či zajistit
své osobní záležitosti anebo si jen odpočinout s vědomím,
že je o jejich blízké dobře postaráno.

Domácí odlehčovací služba Uh. Brod (terénní)
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. (Vedoucí služby)
Tel.: 724 651 265

Pobytová Odlehčovací služba Strání sídlí a je poskytována v
budově domu s pečovatelskou službou ve Strání, kapacitně
má tři lůžka a je poskytována v nepřetržitém provozu tzn.

Ambulantní odlehčovací služba Strání
Odlehčovací služba Strání (pobytová)
Bc. Miroslava Havlíková, DiS. (Vedoucí služeb)
tel.: 776 080 273

Poplatky za likvidaci komunálních
odpadů v roce 2020
vyplněný a podepsaný tiskopis, který najdete v tomto
zpravodaji, a ihned obdržíte známku pro označení
popelové nádoby na rok 2020.

Poplatek za likvidaci komunálních odpadů činí v roce 2020
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 28.2.2020. Při platbě odevzdáte

2.

Poplatek můžete uhradit bezhotovostně nejpozději do
28.2.2020 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 najdete v tomto zpravodaji.
Po předložení obdržíte známku pro označení popelové
nádoby na rok 2020.

Informace jsou dostupné i na webových stránkách obce.

FS Holomňa

Rybářská zábava

