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Sváteční slovo starosty
Milí spoluobčané,
těžko se nám všem hledají pozitivní slova pro situaci, která
tento rok panuje nejen u nás, ale všude ve světě. Je pozdě
vyvracet, nebo zpochybňovat všechna rozhodnutí naší
vlády. Tento rok je opravdu složitý a je neuvěřitelné, jak
během krátkého času můžeme přijít o svobodu, zdraví,
nebo v nejhorším případě o život. Jedno je ovšem jisté. Virus,
který naše životy ovlivňuje, tady zůstane. A budeme se s ním
muset naučit žít, tak jako se spoustou jiných virů a nemocí.
Otázkou je, jak ???
Nechci tomuto tématu věnovat celý zpravodaj, protože
zprávy spojené s Covidem-19 se na nás valí ze všech
stran. Bohužel zasáhl tvrdě i naši obec. Museli jsme díky
spoustě omezení a zákazů zrušit téměř všechny kulturní a
společenské akce, které se u nás měly konat. Museli jsme
omezit setkávání. Museli jsme omezit návštěvy u jubilantů,
vítání občánků, dětský den a zrušili jsme bohužel i oblíbené
setkání seniorů.

Na příští rok máme naplánované následující akce a uvidíme,
které z nich upřednostníme, nebo posuneme do dalších let.
V jarních měsících se vymění střešní krytina na kapli, která je
opravdu v havarijním stavu. Část věže je dokonce proklovaná
od ptáků. Zároveň provedeme nátěr oken a venkovních
prvků. Dále pak plánujeme v součinnosti s E.ONem
rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Záhumní.
Důležitá a zásadní investice bude spočívat ve vybudování
nové opěrné zdi na břehu potoka u autobusové zastávky.
Staré betonové základy, které tvořily „jakože“ opěrnou zeď,
bohužel vzala voda a došlo k podemletí a zřícení břehu. Na
projektu a dokumentaci jsme naštěstí prozíravě pracovali
přes rok a na tuto akci je vydáno stavební povolení.
Budeme žádat o dotaci na rekonstrukci místní komunikace v
místní části Chalůpky, kde je vozovka totálně zničená. V této
ulici plánujeme i rekonstrukci chodníku. Ten ale není zatím
v úplně havarijním stavu, takže to necháme zatím v rovině
teorie, až podle toho, jak na tom budeme finančně.

Mrzí mě to, ale doufám, že jste tento fakt přijali jako
skutečnost, která nejde změnit. Vážíme si totiž zdraví nás
všech bez výjimky a nikoho jsme nechtěli ohrozit. Ba naopak.

Díky extrémně mokrému roku došlo k podmáčení a k sesuvu
příkopu pod Zahradou života. Tam bude nutná oprava a
vybudování pevného betonového příkopu.

Jestli si ještě vzpomenete, hned při první vlně koronavirové
pandemie jsme složitě zajistili a rozdávali desinfekci a
roušky, které jste nosili na obecní úřad. Zajistili jsme nákupy
pro osamělé seniory a aktivně jsme se zajímali o jejich
potřeby.

Na hřbitově budeme restaurovat kamenný kříž, který je v
majetku obce.

Ano, byli jsme na to sami. Ale zvládli jsme to!
Tady bych chtěl poděkovat a sklonit hlubokou poklonu
všem, kteří solidárně a bez nároku na odměnu šili roušky a
pomáhali potřebným. Za to opravdu upřímně děkuji!!!
Ale přeskočme toto téma. Náš zpravodaj je tady pro to, aby
vás všechny informoval o dění v naší obci. A i když bylo letos
opravdu minimum společenských a kulturních akcí, tak bude
na místě, abych vás seznámil aspoň v krátkých příspěvcích
s prací, kterou jsme letos se zastupiteli plánovali a úspěšně
dotáhli do konce. Nebude chybět ani pár příspěvků od
místních spolků a ve zpravodaji najdete i informace k
úhradě místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu
a informace k úhradě poplatku za psa.

Příští rok bude složitý. Netušíme totiž, jak nám bude stát
posílat peníze na financování naší samosprávy. Sestavili
jsme rozpočet s mírným schodkem. Tohle jsme si mohli
dovolit díky dobrému hospodaření a díky financování z
dotačních titulů. Takže i přes pesimistické vyhlídky můžeme
konstatovat, že máme finanční rezervu na účtech obce.

Dále chceme upravit plochu kolem nákupního střediska,
kterou jsme odkoupili od Jednoty COOP. Víme s určitostí, že
nás neminou ani další opravy a údržba obecního majetku.
Práce nás čeká hodně a doufejme jen v jediné - že nám bude
všem sloužit zdraví.

Chtěl bych na závěr mého příspěvku poděkovat za
odvedenou práci zaměstnancům obce, panu místostarostovi,
zastupitelům obce, brigádníkům a všem, kdo se jakýmkoli
způsobem podílíte na našem rozvoji. Bez mravenčí práce,
která většinu ani nejde vidět by to nefungovalo. Děkuji
taky všem spolkům a sdružením, které v naší obci fungují.
Děkuji za vaši pospolitost a aktivitu. A na závěr děkuji všem
občanům za podněty a připomínky. A někdy i za kritiku,
která k tomu všemu patří.
Užijte si vánoční svátky. V klidu a ve zdraví! Mějte se rádi.
A to nejen v rodinách, ale i jako sousedé a spoluobčané.
Zapomeňme všichni na sváry a lidskou hloupost a vykročme
do dalšího roku silnější, než jsme byli.
Šťastné a veselé!!!!
Vlastimil Řezníček, starosta obce

Vydavatel: Obec Pašovice, Pašovice 100, 687 56, E-mail: ou@pasovice.cz, tel: 572 672 272, IČ: 00542326
Název: Zpravodaj obce Pašovice Registrační číslo: MK ČR E 23119 Číslo: 1/2020 Počet výtisků: 250 ks Četnost vydávání: Občasník
Místo vydání: Pašovice Fotografie poskytl: Josef Kaňa Den vydání: 20.12.2020
Sazba a grafická příprava: Kreativka, s.r.o. Uherský Brod
Periodický tisk územního samosprávného celku.

Hasiči informují
Nastala doba adventu, doba radostného očekávání,
rozjímání a dobročinnosti. Je to také doba, kdy se ohlížíme
za uplynulým rokem, který letos byl pro mnohé z nás těžkou
zkouškou, protože jsme se nemohli setkávat se svými
blízkými, děti nemohly chodit do škol a mnozí ani do práce.
Přesto se ukázalo, že se dokážeme semknout a umíme
táhnout za jeden provaz.
I v tomto složitém období naše zásahová jednotka držela
pohotovost a pomáhala jak v Pašovicích, tak i v okolních
obcích, do kterých jsme byli vysláni na pomoc ostatním
jednotkám. Letos jsme vyjížděli k zásahu v Bílovicích, ve
Velkém Ořechově, v Podolí a v Uherském Brodě.
Na začátku roku jsme si společně s vámi užili jak tradiční
ples našeho hasičského okrsku, tak fašankový průvod obcí.
Dívám se na svět realisticky a myslím, že na plese v lednu
příštího roku se nesejdeme. V případě fašankového průvodu
to vypadá lépe – pokud to jen trochu půjde, určitě nás
nepřeslechnete a nepřehlédnete…..tak nám nezapomeňte
otevřít.

Díky neinvestiční dotaci, získané od Zlínského kraje, a za
pomoci obce se podařilo doplnit výstroj (zásahové obleky)
a výzbroj (dýchací přístroje) pro členy našeho zásahového
družstva, které jim usnadní práci v případě výjezdu k
mimořádné události. A aby toho nebylo málo, díky nabídce
města Koryčany jsme získali bezplatně jejich stávající
cisternové auto CAS 24 LIAZ. Už má za sebou také nějaký ten
rok, ale výbavou a stavem je to pro nás velký pokrok. Přeji
našim klukům, ať je nikdy nenechá „ve štychu“ a vždycky se
v něm ve zdraví vrátí z úspěšného zásahu.
Tak jako každý rok vás poprosím o opatrné zacházení s
otevřeným ohněm od svíček, s pyrotechnikou či vytápěním,
ať advent a svátky všichni prožijeme v klidu.
Děkuji všem členům za obětavou práci po celý rok, obci za
jejich podporu a vám všem přeju za celou jednotku klidné
prožití vánočních svátků se svými blízkými a do Nového roku
hodně sil a zdraví.
Vítězslav Komárek, jednatel SDH Pašovice

Střípky z naší školičky
Pomalu se nám blíží konec roku. Roku, který byl a stále
je velmi náročný pro všechny lidi na celém světě. Určitě
byste nenašli člověka, kterému epidemie, covid- 19 nějak
neovlivnila život. Ať už to byly problémy se zdravím, nebo
jen ochranná karanténa, uzavření škol, obchodů, služeb,
omezení volného pohybu, a další a další omezení. Nejhorší
však byla nejistota, co bude dál.
Stejně tak se tato situace odrazila i na chodu naší školičky.
Začátkem roku jsme ještě stihli karneval, který byl sice jen
pro děti naší MŠ, ale děti si jej užívaly po celý den. Mateřská
škola se proměnila v palác plný pohádkových bytostí, které
si hrály, soutěžily, tancovaly a bezstarostně se radovaly.
V měsíci únoru jsme si zajeli do Uherského Brodu na
interaktivní výstavu pohádkových postaviček
„Pata a Mata“. Tako výstava se dětem velmi líbila, protože
byla realizovaná formou zábavných úkolů
a pokusů pro děti.
Poslední naše akce byla návštěva divadla „ Rolnička“ v MŠ
Prakšice.
Od března byla naše školička uzavřena až do 25.května.
(uzavření základních škol).
Museli jsme zůstat doma a vlastně čekat, jak se situace
vyvine. V průběhu uzavření, kdy děti byly doma jsme
provedli důkladnou dezinfekci všech prostor a hraček v naší
školičce. Děti nám nosily do schránky obrázky, které jsme
vylepovali do oken.

Ale vše jsme zdárně překonali. Máme zapsaných 26 dětí. V
září jsme měli na zahradě ukázku canisterapie, ze které byly
děti nadšené. Paní s pejskem k nám jezdí každý rok a děti ji
i pejska dobře znají. Bylo to krásně prožité dopoledne. (vše
za dodržení přísných hygienických pravidel).
Přestože situace, jak všichni víme, nás stále nutí být ve
střehu, chystáme se s dětmi na příchod vánočních svátků.
Kreslíme, vyrábíme, děti kreslí svá přání, co by si přály pod
stromečkem najít a věříme, že Vánoce budou, jako každý rok
ty nejkrásnější svátky v roce.

Byli jme moc rádi, když se v květnu školy otevřely. Dětí
chodilo sice málo, a byla nastavená přísná hygienická
opatření, ale přece jen jsme mohli být s dětmi. Trávili jsme
co nejvíce času na školní zahradě. Rozloučili jsme se s dětmi,
které odcházeli po prázdninách do základní školy.

Vám všem bych chtěla za celý kolektiv naší mateřské školy
popřát hlavně hodně zdraví, protože to je v současné době
to nejdůležitější. Oslavte vánoční svátky v klidu, v kruhu
svých nejbližších a doufejme že příští rok už bude lepší.

Po prázdninách jsme se opět sešli. Bohužel ani nám se
karanténa nevyhnula.

Renata Štursová ředitelka MŠ Pašovice

TJ SOKOL Prakšice - Pašovice
Vážení sportovní přátelé,
prožíváme divnou dobu, kdy sport je dost často brán až
jako to poslední, co je třeba řešit. Já jsem ale zastáncem
toho názoru, že je to tak špatně, protože právě sport – v
podstatě nejdostupnější volnočasová aktivita pro každého –
může být pro mnohé jedinou cestou k „čisté hlavě“. Možná
jste si mnozí všimli, že poté, co nám bylo seshora zakázáno
se shromažďovat, se začal hlavně po večerech množit
počet běžců kroužících po obou našich obcích. Kdyby byla
normální fotbalová sezóna, tak bych jistě nepotkával kluky
všech věkových kategorií, jak se jdou dobrovolně zapotit
výběhem. A jsem rád, že tomu tak je.
A jak se nám teda v neúplné podzimní půl sezoně dařilo?
Děcka z přípravky bohužel stihli sehrát jen 6 zápasů,
do kterých se po domluvě s trenéry soupeřů zapojili i ti
nejmenší. I když máme teď trochu výpadek počtu dětí ve
starší přípravce, jsem rád, že letos přišlo několik začínajících
5 - 6letých kluků a budu se těšit, pokud přijdou další.
Po novém roce budeme dělat všeobecnou pohybovou
průpravu v tělocvičně a zúčastníme se snad i několika
turnajů. Jen doufám, že to dlouhé nicnedělání se nezačne
některým dětem líbit a nezůstanou u všemožných hracích
krabiček. Byla by to škoda.
Žáci si tuto sezónu začínají zvykat na nový formát malého
fotbalu 7+1 na půlku hřiště. Pokud pomineme kluby hrající
krajské žákovské soutěže, tak do okresních soutěží formátu
10+1 na celé hřiště jsme se přihlásili pouze my, Bánov a
Nivnice. A to bylo na otevření soutěže pochopitelně málo.
Kluci pod vedením Radima Hladiše a Michala Ďurici v osmi
zápasech 5x vyhráli, jednou remizovali a dvakrát odešli
poraženi, což dává prozatím 16 bodů a pěkné páté místo
z 12 účastníků. Myslím, že vzhledem k poměrně nízkému
věkovému průměru je to úspěch.
Sezona dorostenců v krajské soutěži po odchodu extrémně
silného ročníku 2001 do mužů byla trochu s otazníkem a
menšími obavami, ale zjistil jsme, že úplně zbytečnými. Borci
pod vedením Jirky Helíska a nově i Mariána Dlapy makali
jeden za druhého a z osmi zápasů urvali 4 výhry, 2 výhry na
penalty a pouze dvakrát odešli s těsnou porážkou. V nabité
soutěži jim patří zatím dělené 3.-5. místo za vedoucím
Hlukem a druhým Starým Městem B. Věřím, že na dobrou
formu i pěknou hru na jaře navážou a budou nadále čeřit
špici tabulky.

Družina Vladimíra Poláka se všemi „mladými puškami“
z úspěšného dorostu zahájila boje v okresním přeboru
smolnou prohrou s dosud vedoucími Polešovicemi, kde
jsme čelili takové menší „tlačence“ jako za starých časů
– doufám, že to časem z fotbalu zmizí úplně. Nicméně od
té doby jsme v dalších 8 zápasech nenašli přemožitele,
pouze jsme dvakrát remizovali. Suma sumárum to dává
průběžně druhou příčku s 3 bodovým odstupem. Na jaře
je třeba dohrát chybějící 4 zápasy z podzimu, takže by se
mělo hrát od začátku března až do konce června. Přes zimu
se pokusíme dobře potrénovat, chtěli bychom zorganizovat
soustředění společné i s velkou částí dorostenců a poté
zaútočit na postup do 1.B třídy. Pokud to nevyjde, nedá se
nic dělat a svět se nezboří, ale žádné jiné cíle si s mančaftem,
který má věkově ohromný potenciál, nemůžeme klást.
Co se týká ekonomického zajištění klubu, tak musím
konstatovat, že jsme se díky dotacím a zastupitelům Prakšic
i Pašovic v čele s jejich starosty dostali do situace, kterou
asi nepamatuji. Máme sezonu finančně pokrytou minimálně
na rok dopředu! Letos, stejně tak jako loni, se nám také
podařilo dosáhnout na dotaci ze Zlínského kraje, z programu
MaS02-20 „Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel“ a to
ve výši 41. 000,- Kč. Další dotaci jsme dostali přiklepnutou z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy
„Můj klub 2020“, a to ve výši 146. 300,- Kč. Obě tyto dotace
se nám podařilo získat jen díky tomu, že se věnujeme
mládeži a držíme si všechny mládežnické kategorie, což už
je při velikosti našeho klubu bohužel poměrně rarita. Pro
rok 2021 přechází agenda dotací sportu z MŠMT na nově
vzniklou Národní sportovní agenturu vedenou p. Hniličkou.
Musím říct, že výstupy, které se zatím dostávají do klubů,
jsou zatím pozitivní. Do amatérského sportu by mělo jít
ještě více peněz a administrace žádostí zatím vypadá taky
jednodušeji než v předchozích letech.
Letos jsme v kabinách nově vybavili kabinu dorostu
moderním sezením pro hráče a chceme s tímto pokračovat
i pro kabinu žáků, kabinu hostí a rozhodčí.
Na závěr bych chtěl touto cestou poblahopřát ke krásným
80tinám našemu dlouholetému hráči, funkcionáři, trenéru,
a hlavně jednomu z největších srdcařů historie prakšickopašovského fotbalu panu Michalu Ďuricovi. Michale, jménem
všech fotbalistů přeji hodně zdraví a elánu do dalších let a
rádi se budeme s Tebou potkávat u nás na hřišti.
			

Pavel Němeček, předseda TJ

Výsadba nových stromků v lokalitě Padělky
Poslední dotační projekt v naší obci pro rok 2020 je úspěšně ukončen.
Z programu péče o krajinu v roce 2020 z Ministerstva životního prostředí se mi podařilo zajistit neinvestiční dotaci v hodnotě
127 328 Kč na výsadbu a dosadbu 87 stromů a 58 keřů podél polní cesty k Maršovu.
Zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky už byl i na kontrolním šetření a vše bylo vyhodnoceno v
souladu s projektem.
Mám radost z tohoto projektu a rád bych se dočkal vzrostlých a plodících ovocných stromků.

Cech rybářský
Tak nám ten letošní rok končí. Rok poblázněný nemocí
Covid-19, který nám všem vstoupil do životů a do všeho dění
kolem nás. Nabízí se přirovnání, že si nás stáhl do svých vod
a začal nás lovit tak, jako rybář loví ryby. Co k tomu více říct?
Snad jen, ať nemoc co nejdříve zmizí a vše začne fungovat
tak, jak má.
Náš spolek rybářů z Pašovic a Prakšic Holomňa funguje osm
let, vyvíjí a rozvíjí se. Věřím, že ke spokojenosti většiny členů.
Naší hlavní činností je sportovní rybolov a chov ryb. Kdo a
jak často chodí na ryby a kolik toho uloví, je na šikovnosti
každého z nás. Ono u vody se krásně odpočívá, tak někdy
ani nevadí, že se nic nechytne. Což je na tom to krásné.
Letošní rok byl bohužel bez našich společenských a kulturních

aktivit. Nekonaly se výlovy ani rybářská zábava. Což je velká
škoda. Hlavně nás mrzí, že si lidé musí letos koupit vánoční
rybu jinde. Snad ten příští rok bude přívětivější a bude nám
všem přát.
Chci touto cestou všem našim rybářům poděkovat za
vše, co vykonali pro náš spolek. Ať se vám daří plnit si svá
přání a předsevzetí. Přeji všem občanům z Pašovic a jejich
blízkým hodně zdraví, spokojenost a dobrou mysl. Dále
chci poděkovat zastupitelům obce Pašovice za práci, kterou
vykonávají pro naši obec. Čas vánoční všichni prožijte v klidu
a pohodě a ať se vám daří v novém roce.
Za spolek rybářů rybníkářství Holomňa předseda Josef
Gajdůšek.

Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov
Po roce tu máme opět prosinec a tedy i čas na rekapitulaci
končícího roku. Pro všechny z nás to byl rok plný změn a
celkového vypětí.
Jako myslivecký spolek jsme přesto nezaháleli a věnovali se
myslivecké činnosti po celý rok. Snažili jsme se hospodařit a
starat se o přírodu v maximální možné míře.
Hlavní zvěří v naší honitbě stále zůstává zvěř srnčí, které
je věnována péče, hlavně v období zimního přikrmování v
době nouze a také při ochraně zvěře v době kladení mláďat.
Méně početnější je výskyt zvěře dančí a rovněž zvěře černé,
která je v naší honitbě spíše nestálou.
Členové mysliveckého spolku se každoročně věnují údržbě
lesa a mysliveckých zařízení. Kromě prací v honitbě se
pravidelně podílíme na brigádách pro obec, zejména se
jedná o obnovu a čištění lesa, dále o údržbu travnatých
prostor podél cest. V letošním roce proběhla spolupráce
se sborem dobrovolných hasičů Pašovice při výsadbě
stromků v lokalitě Maršov. V letním období jsme procházeli
vojtěšková pole před sečením z důvodu záchrany mláďat
srnčí a zaječí zvěře před sklizní zemědělskou technikou.
Časté rušení zvěři neprospívá a proto jí dopřejme v zimních
měsících větší klid.
Myslivecký spolek „ Březí“ Pašovice-Maršov Vám přeje
příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně
pevné zdraví.

Nové veřejné osvětlení
V lednu letošní ho roku proběhly výkopové práce v ulici u
hlavní cesty (Dědina).
Jednalo se o práce pro společnost E.ON, které prováděla
společnost MOEL s.r.o. Tyto práce byly předmětem opravy
trasy nízkého napětí.
E.ON pokládal vedení nízkého napětí do země, místo
stávajícího vedení vzduchem. O této akci jsem věděl už před
dvěma lety. Proto jsem nechal vypracovat projekt na nové

vedení rozhlasu a veřejného osvětlení. Díky tomu, že jsme
byli připraveni a měli jsme vše důkladně připravené, stihlo
se tak tuto akci v plánovaném čase realizovat.
Za stavební práce, protlaky, elektromateriál a nové sloupy
včetně osvětlení jsme zaplatili 883 248 Kč.
Postupně budeme měnit veřejné osvětlení v každé ulici.
Příští rok je v plánu podobná rekonstrukce v části obce
Záhumní, kde budeme opět spolupracovat s E.ONem.

Montáž klimatizace v kulturním domě
V kulturním domě jsme se rozhodli pro zkvalitnění služeb
nainstalovat klimatizaci. Protože je sál kulturního domu
v celoročním permanentním provozu, bylo rozhodnutí
zastupitelstva jednoznačné. Tohle všechno jsme řešili ještě
před tím, než se světem začal šířit koronavirus a s ním
spojené opatření.

Věřme, že nouzový stav brzy skončí a budeme opět náš
kulturní dům pro různé společenské akce využívat.
Náklady na instalaci klimatizace činily 119 794,- Kč.

Modernizace chodníků v obci Pašovice
30. duben 2020 byl dnem, kdy jsme zahájili práce na projektu Modernizace chodníků v obci Pašovice. Tento projekt jsme
řešili přes dotace z Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Podstatou akce byla rekonstrukce starých chodníků v místní části
obce zvané Záhumní.
Všechno klaplo i přes omezení vlády a rekonstrukce se zdařila.
Díky dotacím z MAS Dolní Poolšaví jsme ušetřili 1 110 863,- Kč. Obecní kasu stála tato rekonstrukce pouze 270 196,- Kč.
Chtěl bych podotknout, že místní část Záhumní je v současné době nejhustěji obydlenou částí naší obce a také jedna z
posledních větších lokalit, které jsou určeny k zástavbě. Proto se i do budoucna budeme muset zaměřit na dokončení
potřebné infrastruktury právě v této místní části.

Poplatky za likvidaci komunálních
odpadů v roce 2021
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů činí v roce 2021
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, a to od pondělí 18.1.2021 nejpozději do pondělí
1.3.2021. Při platbě odevzdáte vyplněný a podepsaný
tiskopis, který najdete v prosincovém zpravodaji, nebo
si jej můžete vytisknout z webových stránek obce,
případně jej obdržíte v kanceláři obecního úřadu, a
ihned obdržíte známku pro označení popelové nádoby
na rok 2021.

2.

Poplatek
můžete
uhradit
bezhotovostně
nejpozději do 1.3.2021 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 prosincovém zpravodaji, nebo si jej můžete vytisknout
z webových stránek obce, případně jej obdržíte v
kanceláři obecního úřadu. Po předložení dokladů
obdržíte známku pro označení popelové nádoby na rok
2021.

POZOR – ZMĚNA!
Poplatky v hotovosti budou v kanceláři obecního úřadu
vybírány od pondělí 18. ledna 2021.

Restaurování kamenného kříže
Mám radost z dokončené restaurátorské práce na
kamenném kříži a okolí v místní části obce Dědina.

Oni do nich vkládali naději na budoucí život a často i své
celoživotní úspory.

Byl pro mne zážitek vidět průběh restaurování této naší
památky a dědictví po našich předcích.

S pokorou sleduji tuto znovuobnovenou krásu. Dílo se
podařilo dotáhnout do konce i s kovaným zábradlím.

Znovu jsme obnovili nádheru, která se datuje do roku 1889.
Kříž, který jsem vídával z okna mého rodného domu a u
kterého jsem se jako malý kluk modlil, když jsme chodili na
Velikonoce „klepat“, najednou jako by ožil. Znovuzrozený z
nánosu různorodých barev a amatérských oprav. Zub času
se na něm podepsal a já jsem mohl být u jeho obnovy.

To jsem nechal zhotovit dodatečně. Nešlo to spojit s
restaurátorskými pracemi, které jsme z větší části zaplatili
ze získaného dotačního titulu z Ministerstva zemědělství. To
nám přispělo částkou 175 787 Kč.

Je to nádherný pocit. Mám upřímnou radost a chci se o ni s
vámi podělit.
Nikdy nesmíme zapomenout na odkazy našich předků.
Nikdy nesmíme zapomenout na to, že těmito symboly dávali
naši předkové najevo úctu k životu! Nejen ke smrti, ale
hlavně k životu! Oni nestavili tyto symboly na dobu určitou.

Obnova kamenného kříže z roku 1889 vyšla celkem na 361
460 ,- Kč.
Krásná práce, která má velkou hodnotu pro další generace.
Je to znovupřipomenutí naší historie a věřím, že i za dalších
sto let někdo udělá to samé, co dnes my.

Obnova vozového parku v hasičské zbrojnici
Poštěstilo se a po pár letech žádostí a snahy o obnovu vozového parku SDH se na nás snad usmálo štěstí.
Vím, že by kluci uvítali zbrusu nové hasičské auto, ale to bohužel není pro malou obec reálné. Nové totiž stojí celý jednoroční
rozpočet obce.
Ale...
Podařilo se nám z Koryčan získat tuto Karosu. Za to moc děkuji paní starostce!
Zastupitelstva obou obcí v září dořešila formality a bezúplatným převodem jsme získali mladší vozidlo, které jistě dobře
poslouží.
Pro naše hasiče je to obrovská radost a motivace do dalších let.

Rekonstrukce nádvoří v areálu Mateřské školy
Zkoušeli jsme tuto akci řešit přes dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel jsme s žádostí neuspěli, ale i tak jsme
se rozhodli, že našim dětem opravíme nádvoří tak, aby se proměnilo v plochu, kterou budou moci bezpečně používat pro
jízdu na odrážedlech, koloběžkách, kolech, nebo k různým jiným aktivitám.
Výměnou povrchu jsme zlepšili vzhled venkovního areálu školy.
Z obecního rozpočtu jsme za tuto rekonstrukci zaplatili 400 095,- Kč.
Za hospodářskou budovou ještě letos dokončíme oplocení s brankou.

Poplatky ze psů
Poplatky se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Pašovice 1/2019, o místním poplatku ze psů.
Sazba poplatku za kalendářní rok 2021 činí:
a) Za jednoho psa 50 Kč
b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 1. 3. 2021.

Zkvalitnění systému odpadového
hospodářství v naší obci
V průběhu roku jsme vytvořili nová sběrná místa pro
likvidaci plastů a papíru. Naší snahou je docílit zkvalitnění
a přiblížení těchto služeb co nejblíže občanům. Nejde jen o
motivaci k třídění, ale i předcházení černým skládkám. Nově
najdete kontejnery na plast a papír u sportovního areálu a u
workoutového hřiště na Podbúdí.
Další z kroků, které jsme v rámci odpadového hospodářství

podnikli, je umístění šedého kontejneru na sběr kovu z
domácností. Týká se to především plechovek, konzerv,
vyřazeného kovového nádobí a podobných komodit.
Vhazujte do něj prosím tento odpad bez zbytků potravin.
Doufám, že nám to přinese užitek.

Rekonstrukce nádvoří MŠ

Tříkrálová sbírka 2020

