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Aktuality...
•

Obec Pašovice hledá brigádníky pro obsluhu letního koupaliště na období letních prázdnin. Předpokládaný nástup
je od poloviny měsíce června. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Pašovicích, kde získají bližší informace.

•

Kulturní komise při Obecním úřadě v Pašovicích pořádá v pátek 30. května 2008 zájezd do Slováckého divadla
v Uherském Hradišti na divadelní představení SONG PRO DVA. Začátek představení je v 19.00 hodin. Odjezd
autobusu je v 18.00 hodin od autobusové zastávky v Pašovicích. Cena vstupenky je 180,-- Kč. Zájemci si mohou
vstupenky objednat osobně v kanceláři Obecního úřadu v Pašovicích, telefonicky na čísle 572 672 272 nebo e-mailem
na adrese ou@pasovice.cz.

•

ZMĚNA: Kondiční cvičení pro ženy, které se koná každé úterý a čtvrtek v podkroví kulturního domu, začíná
v 19.30 hod.

•

Firma RUMPOLD UHB s.r.o. provede v naší obci v pondělí 16. června 2008 v době od 15.00 do 17.00 hodin sběr
nebezpečných odpadů. Stanoviště je za budovou obecního úřadu. Odebírat se budou obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, pneumatiky, vyřazené anorganické a organické chemikálie,
rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitá cytostatika,
baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, monitory)
a vyřazené elektrické spotřebiče.

•

2. ročník sletu čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií v Pašovicích se koná 3. května 2008.
Oprašte košťata a přilétněte v 17 hodin k Obecnímu úřadu v Pašovicích.
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•

let vesnicí
přistání na místním koupališti
soutěž o nejvtipnější zaříkávadlo
čarodějnické dovádění s možností výher
složení leteckých řidičských zkoušek
volba miss čarodějnic a čarodějů
čarodějnický rej
opékání špekáčků

Na všechny se těšíme.
Občerstvení bude zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
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Lhůty pro výměnu řidičských průkazů dle vzoru EU
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.
O výměnu můžete požádat na Odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Brodě, který sídlí v areálu Slováckých
strojíren a.s. Uh. Brod., ulice Nivnická 1763 (tel. 572 822 130).

Lhůty pro výměnu občanských průkazů
Občané, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný v období od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003, jsou
povinni provést výměnu za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2008. Žádost o vydání
občanského průkazu je nutno předložit nejpozději do 30. 11. 2008. Tiskopisy žádosti si můžete vyzvednout na Obecním
úřadě v Pašovicích.

Cestovní pasy - změna
Od 1.března 2008 umožňuje zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zapsání dítěte – občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče.
Zápis dítěte nebo provedení změny v cestovním pasu provádí Městský úřad v Uherském Brodě.
Žádá-li držitel cestovního pasu o přípis dítěte do cestovního pasu, předkládá u příslušného úřadu:
-

vyplněnou žádost o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu

-

platný občanský průkaz

-

cestovní pas ČR

-

originál rodného listu dítěte

-

za každý zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče občan uhradí správní poplatek ve
výši 50,- Kč

Vyřízení žádosti o zapsání dítěte do cestovního pasu rodiče vzhledem k technickým možnostem bude provedeno ve lhůtě
minimálně 3 pracovních dnů.
Na základě zápisu, který byl proveden v cestovním dokladu po 1.březnu 2008, mohou děti cestovat spolu s rodičem pouze
do věku 10-ti let. Zápisy dětí, provedené v cestovních dokladech před 1.březnam 2008, zůstávají v platnosti a děti mohou
cestovat spolu s rodičem až do věku 15-ti let.
Upozornění: Některé státy však nemusí vstup na své území bez cestovního dokladu dítěti umožnit. Vzhledem k tomu, že
jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci
těchto opatření, popřípadě za komplikace, které z tohoto důvodu mohou občanům ČR vzniknout při vstupu na území
těchto států.

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Uherský Brod v prvním týdnu letošního roku opět uspořádala Tříkrálovou sbírku, do které občané naší
obce přispěli částkou 14.430,-- Kč.
Posláním charitní činnosti je pomáhat všude tam, kde je člověk v nouzi. Upřímné otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí
radost a uspokojení i dárcům. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na letošním
tříkrálovém koledování a tím jste přispěli k podpoře charitativního díla, které je nezbytné pro lepší mezilidské vztahy.

CzechPOINT
Od 1.2.2008 začal Obecní úřad v Prakšicích poskytovat služby kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT. Pracoviště
CzechPOINT bude občanům přístupné v budově obecního úřadu v Prakšicích. Vydávání ověřených výpisů zajišťuje
matrikářka p. Naděžda Hladišová.
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Co je CzechPOINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Termínál, tedy CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho
problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data – ne občan“. Další podrobné informace o tomto projektu jsou
dostupné na internetové adrese www.czechpoint.cz.
CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných
informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů z těchto centrálních registrů:
-

katastr nemovitostí

-

obchodní rejstřík

-

živnostenský rejstřík

-

rejstřík trestů.

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát základní údaje – jednoznačné
identifikátory. Na základě těchto identifikátorů úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho
zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude ověřený výstup vydán. Součástí výstupu je
„ověřovací doložka“, která z něj činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti u
úředníka, který výstup vydává. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu
z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Ceny za vydání výstupů/výpisů ze systému CzechPOINT:
a) katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík:
- za první stranu výpisu 100,-- Kč
- za každou další stranu výpisu 50,-- Kč,
b ) rejstřík trestů: 50,-- Kč za výpis.

Kurzy angličtiny v Pašovicích
Od 5.února 2008 probíhají v naší obci na Podbůdí kurzy angličtiny. V úterý od 16.15 hod. začíná kurz pro začátečníky a
od 18.00 hod. kurz pro mírně pokročilé.
Do začátečnického kurzu, o který byl v naší obci největší zájem, je přihlášeno celkem 9 studentů. Učíme se angličtinu
od úplných začátků podle učebnice New Inside Out Beginner, která jasně prezentuje anglickou gramatiku a aktuální
slovní zásobu s důrazem na komunikaci podle nejnovějších trendů ve výuce jazyků. Studenti se naučí základům
komunikace v anglickém jazyce.
Kurz pro mírně pokročilé je určen těm, kteří se už v minulosti angličtinu učili a potřebují upevnit své znalosti gramatiky,
rozšířit slovní zásobu a lépe se domluvit v anglickém jazyce. Učíme se podle učebnice New English File (elementary).
Byl otevřen také páteční kurz pro středně pokročilé studenty, kde se prohlubují základy gramatiky. Tento kurz se zaměřuje
hlavně na konverzaci, aby studenti byli schopni své vědomosti uplatnit v zaměstnání.
Současná doba klade důraz na znalosti cizích jazyků. V našem regionu je zaměstnavateli vyžadována především
angličtina. V případě zájmu bude v Pašovicích od září otevřeno větší množství kurzů pro děti i dospělé.
Nikdy není pozdě začít s angličtinou!
Mgr. Lenka Šimková

S ř ípky z naší školi č ky
V neděli 17.února uspořádala mateřská škola v Pašovicích již tradiční dětský karneval. Účást byla veliká a
masky krásné a vtipné. Pro děti i rodiče jsme připravili soutěže o ceny. Vrcholem karnevalu byla bohatá
tombola, která obsahovala na 90 cen. Fotografie si můžete prohlédnout na www.pasovice.cz v odkazu
Fotogalerie.
Mateřskou školu navštěvuje 21 dětí. Do první třídy odejdou v září 4 děti. Na podzim loňského roku byla učebna
vybavena novým nábytkem. Školní zahrada je i letos otevřena v odpoledních hodinách pro maminky s menšími
dětmi.
Renata Štursová, ředitelka MŠ Pašovice
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Blahopřejeme
Žačka Základní umělecké školy v Uherském Brodě Iveta
Chromcová z Pašovic se v letošním roce zúčastnila soutěže ve hře
na klavír, kterou každoročně vyhlašuje ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Dne 31.ledna zvítězila ve školním kole a
postoupila do okresního kola, které se konalo v úterý 12.února
v Uherském Hradišti. Tady v tvrdé konkurenci obsadila krásné 3.
místo, ke kterému nadějné klavíristce blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy i obce.

Blahopřejeme jubilantům
Leden
50 let Pavel Velčovský

Srpen
50 let Pavel Vlčnovský
60 let Marie Běťáková
Stanislav Sedláček

60 let Marie Juráková
Únor
50 let Ludmila Beníčková
Anna Mikulčíková
Alena Mahdalová

Září
50 let Vladimír Hladiš
70 let Emílie Kůrová

70 let Marie Gajdůšková

80 let Ludmila Varaďová
Marie Netopilová

Březen
60 let
70 let

Josef Blaha
Bohumil Varaďa
Zdeňka Hilbertová
Františka Kůrová

Květen

Říjen
50 let Josef Gajdůšek
70 let Jaroslav Boráň
80 let Anna Jahodová
Listopad

60 let

Ludmila Slováčková

70 let

Anna Gajdůšková

70 let Ludmila Horenská
Prosinec

Červen
50 let Eliška Varaďová

50 let Dana Klinkerová
60 let Vojtěch Nedbal

60 let Libuše Skočovská
Jindřich Daněk
Červenec
50 let Marie Kandrnálová
František Chmela
Petr Hasík
Ladislav Sedláček
60 let Josef Kročil
Anna Ďuricová
80 let Miloslav Štrukavec

Nejstarší ženou v obci je paní Františka
Juráková, která v letošním roce oslaví
87. narozeniny.
Nejstarším mužem v Pašovicích je pan Jan
Janča, v letošním roce oslaví 82. narozeniny.
V obci Pašovice bylo k 1. 1. 2008 hlášeno
k trvalému pobytu 706 obyvatel.
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Sokol Prakšice-Pašovice
Dlouhé roky je fotbal spojován s nejrozšířenějším sportem ve většině měst a obcí. Nejinak je tomu v Prakšicích a
Pašovicích. Situace se však v porovnání s minulými roky značně mění v neprospěch samotného fotbalu, především díky
vymoženostem dnešní doby.
Zásadním problémem je nedostatek hráčů všech věkových kategorií, zvláště těch nejmladších, a to je úskalí, které dělá
vrásky na čele všem, kteří mají co do činění s fungováním fotbalu. Tuto situaci musíme řešit hostováním hráčů z jiných
oddílů.
Kromě několika let, kdy nám nefungovaly některé mládežnické oddíly, máme v současné době rozehrané všechny věkové
kategorie, od těch nejmenších žáčků až po muže, čímž se nemůžou pochlubit některé srovnatelné obce.
Teď malé ohlédnutí za podzimní částí soutěží očima trenérů:
Nejmladší mužstvo přípravka je po podzimu na výborném 2. místě, na kontě má 15 bodů, skóre 17:11. Nejlepším
střelcem je Libor Zemánek, který dal 7 gólů. Stávající kolektiv přistupuje k zápasům i k tréninkům svědomitě, za což je
trenéři chválí. První jarní zápas sehrají hráči přípravky 3. května, tréninky začaly hned po velikonocích. Pro příští sezónu
je potřeba doplnit mužstvo o nové hráče a to hlavně o ročníky 1998 - 2000 a mladší, přihlásit se mohou i děvčata. Jinak
hrozí, že mužstvo přípravky pro nedostatek hráčů nebude moci nastoupit do soutěže.
Kadlček Josef - trenér
Mužstvo žáků po velmi úspěšné loňské sezóně a postupu do Okresního přeboru opustilo 7 fotbalistů. Žáci v polovině
soutěže obsadili 9. příčku. Průměrný věk mladých fotbalistů je 13 let. Mužstvo zdobí velmi slušná obrana, avšak útok se
proti fyzicky vyspělejšímu soupeři nedokáže prosadit. Přesto však můžeme být s výsledky spokojeni a tým pochválit.
Chaloupka Josef - trenér
Dorost postoupil v roce 2007 do krajské soutěže skupiny B, když okresní přebor dorostu vyhrál bez jediné prohry. Po
podzimní části je v tabulce na výborném 3. místě se ziskem 24 bodů, aktivním skóre 23-16. Nejlepším střelcem je
J. Dynka s 11 góly a 5 asistencemi, druhý J. Babušík s 5 góly a 7 asistencemi. Nejlépe hodnoceným dorostencem je
J. Dynka, druhý R. Běťák a třetí M. Gregor. Dorost má celkem 18 hráčů z toho 8 z Prakšic, 5 z Pašovic, 4 z Velkého
Ořechova a 1 z Dobrkovic.
Ďurica Michal - trenér, Ing. Šašek Zdeněk - vedoucí mužstva

Mužstvo mužů po podzimu skončilo na uspokojivém 7. místě, když další 2 mužstva na 5. a 6. místě mají stejný zisk
22 bodů. Odehráno bylo 7 zápasů venku a 6 doma, z toho mužstvo 7x vyhrálo, 1x remizovalo a 5x prohrálo. Celkové
skóre je aktivní 17:15. Výborný výkon podalo mužstvo v Bánově, kde jednoznačně vyhrálo 4:0, naopak zklamáním byla
domácí prohra se Šumicemi 2:0. I když tréninková docházka úzkého kádru nebyla uspokojivá, bylo podzimní vystoupení
náročné soutěže dobré. Vzhledem k dlouhodobému tréninkovému vytížení po podzimní části přerušuji trenérskou činnost
a mužstva se ujímá bývalý hráč TJ Sokol Prakšice Roman Hlavín.
Vojtěch Gajdůšek - trenér
Valná hromada Sokol Prakšice-Pašovice
Dne 8. 2. 2008 proběhla valná hromada Sokolu Prakšice-Pašovice, která byla svolána na základě odstoupení výboru.
Hlavním bodem programu byla volba nových členů výboru, který byl zvolen v následujícím složení:
Stanislav Velecký – předseda, Ing. Pavel Ondra – místopředseda, Ing. Pavel Němeček - jednatel, Ing. František Moštěk –
hospodář, Josef Babušík, Zdeněk Kadlček, Pavel Kadlček – členové.
Současný výbor touto cestou děkuje všem členům, kteří ukončili činnost, za obětavý přístup a zajištění fungování a
reprezentaci fotbalu v Prakšicích-Pašovicích.
Stanislav Velecký – předseda
Rozpis pro jednotlivá kola najdete na http://www.praksice-fotbal.wz.cz nebo na zadní straně Zpravodaje.

Zpravodaj obce Pašovice

strana 6

I/08

Košt 2008
Pátý ročník koštu slivovice v Pašovicích se uskutečnil po dvouleté pauze, která byla způsobena rekonstrukcí kulturního
domu.
Košt slivovice organizují staří páni z Pašovic, Obec Pašovice, která přispěla finančními prostředky a místní zahrádkáři,
kteří přispěli pěknou cenou do tomboly. Pořádání takové akce je náročné časově i finančně.
K degustaci bylo předloženo úctyhodných 219 vzorků, z toho 152 v kategorii trnka a 67 v kategorii letní ovoce.
Košt se stává tradicí a těší se stále větší oblibě u našich spoluobčanů i v širokém okolí. Vzorky slivovice nám byly dodány
také z Prakšic, Bílovic, Nedachlebic, Částkova, Velkého Ořechova, Těšova, Uherského Brodu, Dobrkovic, Březolup,
Bánova, Napajedel, Vlčnova, Starého Města, Maršova, Bojkovic, Pozlovic, Havřic a Nové Bošáce. Z toho vyplývá, že
konkurence Pašovské slivovice je velká a kvalita pálenek má stále vyšší úroveň.
Předložené vzorky hodnotilo 27 členů degustační komise – 17 členů z Pašovic a 10 z okolních obcí. Mezi hodnotícími byly
i 4 ženy.
Při degustaci byl každý vzorek hodnocen třikrát. V kategorii trnka postoupilo do finále 17 vzorků s nejvyšším počtem
bodů, těchto 17 vzorků bylo znovu hodnoceno, a z nich byly vybrány nejlepší vzorky na první až třetí místo. V kategorii
letní ovoce postoupilo 11 vzorků a po vyhodnocení byly vybrány tři vzorky na první až třetí místo.
Tabulka finálových vzorků kategorie trnka 1-3 místo
Umístění

Body

Číslo
vzorku

Pěstitel

Bydliště

1

19,5

147

Rostislav Němeček

Prakšice 261

2

19,4

175

Jan Janík

Těšov 328

3

19,3

20

Martin Hořínek

Pašovice 156

Cena pro vítěze kategorie trnka:

1. místo
2. místo
3. místo

digitální fotoaparát
15l opletený demižon
10l opletený demižon

Tabulka finálových vzorků kategorie letní ovoce 1-3 místo
Umístění
Body
Číslo
Pěstitel
vzorku

Bydliště

1

18,86

186

Václav Kubáň

Uherský Brod 225

2

18,83

49

František Horenský

Pašovice 234

3

18,8

79

Jan Lacina

Velký Ořechov

Cena pro vítěze kategorie letní ovoce: 1. místo
2. místo
3. místo

digitální fotoaparát
15l opletený demižon
10l opletený demižon

Všem oceněným blahopřejeme a doufáme, že se zúčastní i v příštím ročníku.
Slavnostní vyhlášení výsledků koštu slivovice bylo spojeno s taneční zábavou v sobotu 15. března v místním kulturním
sále. K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina PRINCE. K jídlu byl guláš a k tomu se koštovala slivovice. Tato akce má
velmi dobrou pověst, vždyť na tuto ochutnávku došlo přes 200 lidí místních i z širokého okolí. Jistě se většina z nich dobře
bavila. Hlavní cenou v tombole byla digitální kamera.
Chci poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na organizování 5. ročníku koštu slivovice. Poděkování patří obci
Pašovice za finanční podporu, místní organizaci zahrádkářů za hodnotné dary a všem ostatním, kteří ač nemuseli, přispěli
k letošní bohaté tombole. Děkujeme majitelům slivovice, kteří se letošního koštu zúčastnili a dodali vzorky v tak hojném
počtu.
Doufáme, že se příští ročník vydaří alespoň stejně jako ten letošní a že majitelům pálenek zbude nějaký vzorek pro další
rok.
Budeme se těšit.
Za organizátory Josef Gajdůšek
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Zpráva o hospodaření v lesích obce Pašovice
Lesy ve vlastnictví obce Pašovice se rozkládají ve dvou lokalitách, které vznikly především z pařezin. Jedná se o část
nazývanou „Chlupáč“ a část nazývanou „Březí“. Tyto dvě lokality mají celkovou výměru 56,49 ha .
V lesích se hospodaří podle lesního hospodářského plánu, který je zpracován na 10 let. Tento hospodářský plán je
schválen KÚ Zlín a říká se o něm, že je to „kuchařka“ každého lesníka.
Jednotlivé výše ročních těžeb schvaluje MěÚ Uh.Brod - odbor životního prostředí.
Dá se říci, že hospodaření v lesích se skládá ze tří fází.
V první fázi je to obnova porostů (zalesňování).V obecních lesích jsme zalesňovali dvě paseky o celkové výměře 1,63 ha
a na obnovu těchto porostů bylo použito 13 200 kusů sadebního materiálu, převážně dubu.
Druhá fáze je výchova lesních porostů. Sem patří převážně ochrana porostů proti buřeni (vyžínáním), prořezávky a stavba
oplocenek na ochranu proti okusu zvěři. Zalesněné paseky jsou z důvodu bujného růstu travní vegetace vyžínány
prozatím dvakrát ročně a jsou rovněž chráněny oplocenkou.
Poslední fází jsou těžby lesních porostů . Dle hospodářské knihy je na lesním majetku obce Pašovice povolena těžba na
dobu 10 let ve výši 3 200 kubíků b.k..Těžba je rozdělena na dvě části - na těžbu předmýtní (tzv. výchovnou) a těžbu
mýtní (tzv.obnovní) .
Těžba výchovná činí 2170 kubíků za 10 let. Jedná se především o těžbu stromů nevhodných k dalšímu růstu. Jsou to
převážně stromy zdravotně poškozené nebo nekvalitní a netvární jedinci, popř. těžba stromů za úpravou sponu (pařeziny).
Těžba obnovní je plánována na dobu 10 let ve výši 1030 kubíků. Jedná se především o těžbu stromů již zdravotně
poškozených (stářím) nebo úprava sponu u výstavků na 10 m. Dubové výstavky v obecním lese dosahují průměrného stáří
120 let. Doba obmýtní, tj. doba, kdy jsou stromy na vrcholu své produkce a mělo by být započato s jejich obnovou, je u
většiny porostů 120 let. Tyto stromy jsou převážně napadeny houbou, která má za následek napadení stromu
tracheomykozou (ucpávání cév uvnitř stromu a následné odumírání napadených jedinců). Dalším nebezpečím pro tyto
stromy je začínající hniloba, která má za následek převážně finanční ztráty při prodeji takto napadených jedinců.
Jsem rád ,že jsem Vás mohl alespoň částečně informovat o stavu hospodaření v obecních lesích.
S pozdravem Flekač Jan, lesní hospodář

Rybník a mok ř ad v Pašovicích
V loňském roce byla dokončena stavba rybníka a mokřadu. Připravovala se několik let a její zahájení záviselo na získání
dotace z Ministerstva životního prostředí a zemědělství, která činila 3.633.000 Kč z celkových nákladů 4.577.000 Kč.
Vodní plocha rybníka má plochu 1,07 hektaru, maximální hloubka je 1,9 m. Rybník je situován východně od obce
Pašovice na soutoku dvou potoků – Holomně a Maršovského potoka. Zdrojem vody je pouze Maršovský potok. V tomto
místě již v minulosti rybník byl.
Složení rostlin i živočichů je dáno požadavkem Agentury ochrany přírody a musí se dodržovat. V okolí rybníka a
v mokřadu poroste orobinec širokolistý, zavar vzpřímený, kosatec bahenní, ostřice kalužní, rákos obecný, zblochan vodní,
ostřice srstnatá nebo skřípina lesní a jezerní. Z živočišných druhů se do vody bude vysazovat nejprve plotice, perlín, lín a
jelec jesen. Pak budou následovat ryby dravé, jako je candát, štika, okoun a sumec. Zarybnění a množství ryb se řídí
úživností rybníka, to znamená, že rybí obsádka se bude budovat postupně.
Chci touto cestou všechny požádat, aby do rybníka nenosili žádné ryby, ulovené jinde. Nové ryby se budou nakupovat
z uznaných rybích chovů, kde je zaručen dobrý zdravotní stav a nebude hrozit zavlečení nemocí do naší vody.
Dále upozorňuji na zákaz vjíždět na mostek k rybníku vozidly a motocykly. Také sem nesmí koně, po kterých zůstávají
hluboké stopy a díry po kopytech na hrázi rybníka a v jeho okolí.
Chci také požádat pejskaře, aby své psy drželi na vodítku, protože začalo hnízdění vodního ptactva a je nutno zajistit klid
na vyvádění mláďat.
Mějte prosím pochopení a ohledy, ať máme všichni potěšení z nového rybníka. Chraňme si pořádek a čistotu, ať tento
kout přírody je nám pro radost a odpočinek.
Josef Gajdůšek, místostarosta obce
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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.
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