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ÚDRŽBA POZEMKŮ OKOLO  BYTOVEK – SANATORIUM  PASEKA 
Množí se dotazy převážně obyvatel bytových 
domů  Sanatoria. Kdo se vlastně stará o 
pozemky, chodníky, části lesa v okolí 
bytovek. 
V roce 1992 musela obec dle zákona převzít 
bytový fond od státu. Avšak pouze bytové 
domy – nemovitosti, nikoliv pozemky okolo. 
Ty si ponechal  stát, potažmo Olomoucký 
kraj.  Z tohoto jednoznačně vyplývá, že o  
veškeré pozemky včetně chodníků, 
komunikací, lesů a to i mimo oplocený areál 
se má starat tento úřad.  
Olomoucký kraj pověřil správou a údržbou 
svých pozemků Odborný léčebný ústav 
Paseka. OLÚ Paseka je zdravotnické zařízení 
a to má léčit ne suplovat technické služby. 

Pracovníci OLÚ se starají o rozsáhlý 
komplex parku v areálu a o zeleň okolo 
přístupové komunikace. S omezeným počtem 
pracovníků více nemůžou zvládnout.  
Obec Paseka žádala Olomoucký kraj alespoň 
o finanční pomoc na zakoupení pohonných 
hmot do techniky s tím, že vypomůže 
s údržbou pozemků, které nejsou ve 
vlastnictví obce. Toto Ol. kraj zamítl.  
Přesto obec na své náklady zajišťuje a 
provádí sečení trávy kolem bytovek. Jsou to 
však rozsáhlé plochy  a ani ve spolupráci 
s pracovníky OLÚ nejsme schopni udržovat  
pozemky ve stavu, jak si představujeme. 
Potřebujeme pomoc Vás – obyvatel bytů – 
pomozte brigádnickou činností na údržbě 
svého okolí. Obec  Paseka může poskytnout  
benzín do sekaček apod.  
Přímo v obci Paseka se také občané podílejí 
na údržbě zeleně okolo svých nemovitostí.   
Máme zájem udržovat pěkné prostředí i 
v lokalitě Sanatoria, avšak očekáváme také 
Vaši aktivitu.  
 
Děkuji 

Jiří Blažek, starosta obce 

SLOVO  ÚVODEM 

 



 

 

SVOZ  PLASTŮ   
proběhne  

3.11.  a 15.12. 

VANDALISMUS NA DĚTSKÉM HŘIŠTI 
Před dvěma lety byla pro naše děti vybudována  dětská 
hřiště. 
A jen co naše děti povyrostou, jsou z nich siláci a vandalové. 
Takto vypadá dětské hřiště dnes .... zničené hrací prvky ... 
Všímejme si jak se naše dítka chovají a nebuďme lhostejní. 

Naši jubilanti: 
           Listopad:     Bronislava Beranová          93                               Prosinec:    Anna Říhová       75 

                           Františka Dolinová            75 
         

      Blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví,štěstí a životního optimismu.  

Narodili se:  Jakub Orság, Jakub Krejčí, Anna Macíčková, Dalibor Slezák 
                                                                                                  Všem  dětem přejeme hodně zdraví a krásné dětství. 

 
Sňatek uzavřeli:  Luděk Tichý a Kateřina Belzová 
    Lubomír Macháček a Veronika Bašátková  
                              Cyril Pierre Dominique Colin a Anna Příhodová 
                              Miroslav Cáb a Petra Bendová 
                              Miroslav Rozehnal a Helena Maulerová 

                           Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky ve společném životě. 
Opustil nás:   Jiří Králík 

                                       Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

      DOPRAVNÍ  RADARY 
V rámci projektu " Zajištění bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci ", byly 
v naší obci instalovány 2 radary na měření rychlosti. Celkové náklady činily 
157 773,- Kč. Olomoucký kraj z této částky přispěl 1/3 z celkových nákladů tj. 
52 591,- Kč. Věříme,  že instalací radarů zvýšíme bezpečnost v naší obci. 

 
Pokračování na str. 8 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU   
             bude proveden  
      v sobotu  29. října 
 

Na svozová místa neodvážejte odpad  
předem. Harmonogram je  orientační. 
Upozorňujeme občany, že dle situace může dojít k posunu časů.  
  

  7.30 –   9.30   parkoviště u hřiště 
  9.40 – 10.40   koupaliště    
11.00 – 11.45   parkoviště Sanatorka 
12.00 – 12.45   parkoviště Karlov 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 3 

POZVÁNKY   

Nové webové stránky kulturní komise: 

www.kulturnikomise.webnode.cz 



 
 

 
Ve školním roce 2011/2012 máme 61 
žáků, a proto můžeme mít 4 třídy; 
spojené jsou pouze dva ročníky a to 
čtvrtý a pátý. Těšíme se na nové 
prostory, které se nám budují v pod-
kroví školní budovy – počítačová a 
jazyková učebna a třída nejen pro 
výuku výtvarných výchov, ale i pro 
odpolední zájmové kroužky. Od října 
máme ve všech třídách interaktivní 
tabuli. Získali jsme je nejen díky 
dotacím z Evropské unie z projektu   
Peníze do škol, ale hlavně zásluhou 
podpory našeho zřizovatele, Obce 
Paseka.           Děkujeme! 

Keramické stromy  Díky pomoci rodiny Sivkových jsme dokončili 
dlouhodobý výtvarný pro-
jekt – keramickou mozaiku 
– dva dvoumetrové stromy 
sestavené ze samostatných 
kachlů, které vytvářeli 
všichni žáci školy téměř půl 
roku pod odborným vede-
ním paní Aleny Stibůrkové, 
Lenky Richterové, Věry 
Machačové a všech učite-
lek. Svět dětské fantazie 
inspirovaný přírodou a 
lesním královstvím si můžete prohlédnout v přízemí školní budovy. 
Určitě zjistíte, že je pokaždé na co se dívat, co objevovat. 

 
Školní ekologický projet S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese se pozvolna dostal do své druhé poloviny. Jeho 
nejdůležitější a také finančně nejvíce podporovanou aktivitou (dotace z Ol. kraje 11.000 Kč) byla letošní ŠKOLA 
V PŘÍRODĚ, kterou jsme pořádali v druhém zářijovém týdnu v Penzionu Later v Jindřichově - Pustých 
Žibřidovicích. Luxusní ubytování, dobré jídlo, bohatý program plný zábavy a poznávání, to vše přispělo k tomu, že 
jsme se vrátili spokojeni a plni síly do nového školního roku. 
V pondělí získala každá ze skupin své motivační jméno – název a symbol listnatého stromu, který je bude provázet 
nejen na škole v přírodě, ale až do konce školního roku při školních projektových dnech. Pak jsme se vypravili 
„dobýt“ zříceninu hrádku Pleče, kde jsme si poslechli strašidelnou pověst v podání paní učitelky Michaely 
Kubáňové. Po návratu do penzionu jsme řádili v bazénu a malovali na trička list stromu – skupinového patrona.  
V úterý ráno sluníčko roztrhalo mlhu a vydalo se s námi na túru. Z Návrší, kam jsme dojeli objednanými autobusy, 
jsme statečně vyšlapali na vrchol Králického Sněžníku. Jednoduchý oběd z balíčku jsme zapili vodou z pramene 
Moravy. Teď už jsme všichni Moravou křtěni! 
Ve středu se děti hned po snídani rozdělily do stromových skupin a postupně začaly plnit úkoly- poznávaly stromy, 
houby, pracovaly s mapou a buzolou, vytvářely vlastní příběhy za pomoci tiskátek stop lesních zvířat, zkoušely se ze 
zdravovědy, zkrátka vše, co by každý táborník, přírodozpytec a ochránce přírody měl znát. Při těchto aktivitách nás 
dokonce přišel „zkontrolovat“ pan starosta. A na přilepšenou nám  přivezl pasecké koblížky. Mňam! Po odpoledním 
dovádění v bazénu jsme si u táboráku opekli buřty a pak se vydali na stezku odvahy.   
Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet do Branné obklopené bunkry předválečného pohraničního opevnění, které jsme si 
prohlédli pod vedením průvodce vojenskou historií. A večer? Báječná večeře, zmzlinový pohár, pyžamový bál, 
veselá hudba, spousta her a veselí. Nikdo by na nás nepoznal, že máme za sebou náročný výletní den.  
Se školou v přírodě jsme se v pátek rozloučili poslední hrou – honbou za pokladem – balíčkem dobrot na cestu, a 
také vyhodnocením všech soutěží, her a bodování.  

Diplomy i ceny jsou rozdány, kufry a 
tašky sbaleny, pokojíčky uklizeny, 
poslední oběd snězen, autobusy naloženy. 
Poslední zamávání (snad zase za dva roky 
přijedeme?) a hurá domů.  
A jak nám bylo príma, to zůstane navždy 
zachyceno na fotografiích, které děti 
dostanou na památku na DVD nebo které 
si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách. Tam si můžete také 
přečíst podrobný popis zážitků  a průběhu 
akce. 

Mgr. Jana Knápková,  ředitelka školy 
 

 

KRÁTKÉ  ZPRÁVY  Z DUHOVÉ  ŠKOLY  
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Junák je největší organizace mládeže v České 

republice a nabízí zajímavou náplň volného času pro 
děti od 6 let. Přitažlivou formou hry se děti učí 
čestnému jednání, samostatnosti, životu ve 
společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, 
objevují společně se svými kamarády krásy přírody a 
svého okolí.  

Skauting nabízí pro děti ucelený výchovný systém 
– od nejmladší kategorie vlčat a světlušek (chlapci a 
dívky 6 – 11 let), přes skauty a skautky (11 – 15 let) 
až po starší skauty a vedoucí, kteří se podílejí na 
činnosti a vedení oddílu.  

Náš smíšený oddíl, který působí v Pasece již od 
roku 2002, má v současné době pouze nejmladší 
věkovou kategorii – světlušek a vlčat. Děti jsou 
rozděleny do šestek. Šestka je parta šesti až osmi dětí, 
které se scházejí jednou týdně v klubovně na 
dvouhodinových schůzkách. Hrají zde hry, něco 
nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou 
v prostředí, kde se od starších dětí a vedoucích učí,  
co je správné, co a jak mají dělat. Děje se tak  
převážně formou hry .  

Celý oddíl se schází na výpravách, které se konají 
většinou jednou měsíčně. Vydáváme se někam  do 
přírody, kterou se děti učí poznávat a chránit. Učí se  
mnoha tábornickým dovednostem důležitým pro ono 
dobrodružství, které děti u skautingu láká. Tato 
činnost každoročně vrcholí letním táborem. 

Během loňského školního roku jsme se s oddílem 
zúčastnili několika prospěšných akcí – již pravidelně 
se podílíme na tříkrálové sbírce a pomáhali jsme i při 

výsadbě lesního porostu v obecních lesích. Ve velké 
oblibě u dětí jsou sobotní výpravy, které se snažíme 
motivovat vždy nějakým příběhem. Z jara např. 
proběhla „Výprava za vodníkem Čochtanem“ ( vodní 
hrátky na bazéně v Šumperku) nebo „Výprava na 
divoký západ“ ( zde se děti učily základům péče o 

koně a za odvedenou práci mohli zakusit co znamená 
„pohled na svět z koňského hřbetu“). 

Loňský školní  a zároveň i skautský rok jsme 
zakončili letním táborem.  Tábor se konal od 1. do     
9. července na střediskové táborové základně poblíž 
Hoštejna a zúčastnilo se ho 14 dětí z Paseky. Celý 
tábor byl motivovaný příběhem o indiánech. Děti 
měly možnost se naučit mnoho zajímavých 
indiánských dovedností, které poté uplatňovaly při 
plnění různě těžkých úkolů a zkoušek. Za splněné 
úkoly indiáni dostávali zlaté valouny – platidlo, které 
vždy večer směňovali s šerifem za útržky mapy 
vedoucí k podkladu. Předposlední den tábora, když už 
indiánské kmeny měli mapy kompletní, se děti vydaly 
do lesů poblíž tábořiště hledat poklad. Velká truhla se 

ztraceným indiánským pokladem byla nakonec 
nalezena a donesena do tábora. Velký a moudrý 
Šaman poskytl indiánům klíče od indiánské truhly a 
každý indián si mohl odnést svůj díl pokladu. Na 
poslední táborový oheň byli pozváni i rodiče dětí, kteří 
poté mohli v táboře přespat a alespoň na chvíli okusit 
tu úžasnou atmosféru, která nás celý tábor provázela. 
Velký dík patří všem vedoucím, kteří se podíleli na 
organizaci tábora, ale i rodičům, kteří pomohli se 
stavbou technického zázemí na tábořišti a posléze i 
s úklidem tábořiště. 

V letošním školním roce opět plánujeme 
pokračovat v naší činnosti na schůzkách, plnění 
různých zkoušek, odborek  a aktivit. V plánu je 
několik výletů, obecně prospěšných akcí a účast na 
Závodech vlčat a světlušek na jaře 2012. 

Na vedení oddílu se v současné době podílí 
Bolardová Petra ( pondělní schůzky) a Richterová 
Veronika a Richterová Lenka ( páteční schůzky).  

Rádi mezi sebou přivítáme i nové děti se zájmem o 
přírodu, kamarádství a dobrodružství. 
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SKAUTSKÝ  ODDÍL  DRÁČATA  



 

 
Dovolujeme si vám nabídnout několik zajímavých, 
někdy i úsměvných okamžiků (střípků) z historie 
Myslivecké společnosti Paseka – Karlov, tentokráte 
z roku 1973, které nepochybně jsou součástí 
tehdejšího života v naší obci. Zdrojem byla stará 
kronika Myslivecké společnosti Paseka; proložené 
písmo je citací z této kroniky. 
Střípek 1 
K prvnímu lednu r. 1973 došlo ke sloučení 
stávajících honiteb Paseka – pole a Paseka – les v 
jeden celek. Nově utvořená honitba má výměru cca 
2250 ha, z toho asi 800 ha lesa. Honitba se nachází 
v prostoru mezi obcemi Hůzová, Dl. Loučka, 

Haukovice, Rybníček, Hůzová, Křížov a 
Sovinec. Ve stávající honitbě žije tato 
lovná zvěř. Zvěř srnčí, zajíc, bažant, 

králík a holub. Ze škodné, prase 
divoké, liška, jezevec a kuna. 
Jelení zvěř se v honitbě zdržuje 
jen přechodně a není plánována 
k odstřelu. V honitbě hnízdí i 
několik párů výrů. 

Střípek 2 
Divočáci. Jelikož Diana byla některým členům 
příznivě nakloněna, došlo i k tomu, že v srpnu se 
podařilo s. Pospíšilovi k padesátinám střelit 
divočáka o váze 120 kg. Rovněž s. Trhlík střelil dvě 
menší prasata. Dr. Vrublovský přišel ke svému 130 
kg težkému kňourovi, jak slepý k houslím. Při čekání 
na srnce během půl hodiny místo srnce přišel kňour. 
Vzhledem k tomu, že je muž srdnatý, nezalekl se a 
kňoura střelil. 

Střípek 3 
Na členské schůzi 13.10.1973 byli členové 
obeznámeni s plánem honů takto: 
hon 3.11.73 - bažantní hon, odstřlel 170 ks 
hon 10.11.73 – bažant kohout 5ks, zajíc 25 ks 
hon 24.11.73 – bažant kohout 20ks, zajíc 190 ks 
hon 8.12.73 – bažant kohout 25 ks, zajíc30 ks 
hon 30.12.73 – bažant kohout 50ks, zajíc 50 ks 
A jak to dopadlo? Uveďme jeden z výsledků: 
Hlavní hon byl proveden dne 24.11.1973 v 
prostoru polní honitby na plánovaných plochách. 
Počasí bylo příznivé a zúčastnilo se ho asi 60 
střelců. Střeleno bylo 192 zajíců, 47 kohoutů a 2 
slepice. Hon proběhl bez závad v dobré pohodě a 
skončil v odpoledních hodinách. Po honu se sešli 
účastníci honu v kulturním domě v Pasekách, zde 
byl podáván srnčí guláš a občerstvení. V 19 
hodin začala myslivecká zábava při řízné hudbě 
vojenského útvaru z Olomouce. Účast na zábavě 
byla velice dobrá a nálada s přibývajícím časem 
také. Zábava končila ve 3 hodiny ráno. Ovšem 
pro pořadatele teprve začala práce s likvidací a 
úklidem. 
Chce se nám postesknout: Kdeže ty dřívější 
počty zajíců a bažantů dnes jsou? 
 
V tomto příspěvku vzpomeňme na nedávno 
zemřelého dlouholetého, obětavého a 
aktivního člena Myslivecké společnosti Paseka 
– Karlov a dobrého kamaráda, pana Jiřího 
Králíka. 
Čest jeho památce. 

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. 
 
 

 

 

 
 
 
 

               každé pondělí v 18.30 hod.                                                          každou středu v 18.00 hod. 
                     v Kulturním domě                                                                          v Kulturním domě        
              cvičitelka- Renáta Bahounková                                                    cvičitelka - Pavlína Šulhanová 
 

cena:  30,- Kč za 1 hodinu……….100,- Kč za 1 měsíc………….600,- Kč za rok 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
 

 

MS PASEKA - KARLOV 

SK  SPORT  PRO VŠECHNY  PASEKA 
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Fotbalová sezóna je v plném 
proudu. Po pár odehraných 
zápasech to s  naším fotbalem 
vypadá velmi různorodě. 
   

 Mužstvo mužů se snaží napravit reputaci po dvou 
velice nevydařených sezónách a zatím se drží na 
předních místech tabulky – jen tak dál pánové. 
Předváděná hra z pohledu diváka není špatná, i když 
proměňování gólových šancí je v některých 
případech trestuhodné.  
Na obranu hráčů ale musím říct, že diváci jsou 
téměř vždy velmi nároční. Nevidí vůbec žádné 
rozdíly mezi vesnickým a profesionálním fotbalem. 
Musíme si uvědomit, že kluci hrají fotbal pro 
zábavu. Někteří trénují jednou až dvakrát týdně, 
někteří tréninky kvůli pracovnímu vytížení nestíhají 
vůbec. Pokud by měli umět vše, co po nich diváci 
požadují, asi by nehráli za Paseku, ale minimálně za 
nějaký ligový tým.  
   
Družstvo dorostu začalo po přihlášení do soutěže s 
velkým nadšením trénovat a připravovat se na 
sezónu 2011/2012. Bohužel euforie brzy opadla a 
tak má trenér Jaroslav Kučera registrováno již 17 
hráčů, ale na tréninku to poznat není. Bohužel si 
někteří kluci myslí, že fotbalové umění přijde samo 
a to samé se týká fyzické kondice. Podle toho 
vypadá příprava, tréninky a bohužel i zápasy. Druhé 
poločasy našich dorostenců odpovídají fyzičce, 
která je v některých případech katastrofální a nedá 
se srovnat ani s chůzí. Z toho také samozřejmě 
vyplývá únava, nefotbalovost, nasazení,... Bohužel 
někteří kluci nechápou, že šidí sami sebe a tím také 
své spoluhráče a kamarády. Jedná se především o 
kluky, kteří by měli být „tahouny“ mužstva. Po 
technické stránce jsou na tom dobře, ale nechce se 
jim vůbec běhat nebo nahrávat a využívat (podle 
jejich slov)„slabší“ spoluhráče.... no a co se týče 
„slovní zásoby a titulování“ se během tréninků a 
zápasů naší mladší generace nebudu na těchto 
stránkách vůbec komentovat...  

FOTBAL JE KOLEKTIVNÍ HRA - sám 
neuděláš nic, síla je v celém mužstvu, ne v 
jednotlivci, nezáleží na tom, jestli dám gól já..., 
radši nahraju lépe postavenému spoluhráči a 
mám z toho stejnou radost, jako bych dal gól já 
sám .... 
 
Slova trenéra: „I přes tohle všechno, ale musím 
říci, že jsme zápas od zápasu lepší a hlavně 
vyhranější. U některých hráčů jsou vidět velké 
pokroky, ale vše ukáže čas, výdrž a ochota na 
sobě pracovat a zlepšovat se...“ 
Trenér (pan Jaroslav Kučera) si vede podrobnou 
evidenci každého jednotlivého hráče. Do 30. září 
proběhlo přes 40 tréninků a statistika je 
následující: 
pouze 2 hráči mají za sebou plný počet tréninků 
(přes 40), další 4 hráči se zúčastnili poloviny 
tréninků (přes 20), bohužel zbytek mužstva na 
trénování doslova „kašle“  -  někteří na tréninku 
nebyli vůbec a někteří mají účast maximálně do 
10 tréninků 
 
Mužstvo žáků 
Družstvo našich nejmenších fotbalistů (12 kluků 
a 1 slečna) má fantastický vstup do soutěže. I 
přes výškovou převahu soupeřů naši žáčci první 
čtyři zápasy vyhráli a ke konci záři byli na 1. 
místě tabulky. 
Veliká bojovnost, nasazení, ale i fotbalovost 
našich žáčků je opravdu  neuvěřitelná... 
a to nejen v mistrovských utkáních, do kterých se 
snaží dát úplně vše, ale i na tréninku – to je 
potom radost i pro trenéra...  Bohužel, jediný 
nedostatek – minimální podpora rodičů a 
známých, jak při trénincích, tak hlavně při 
fotbalových zápasech, kdy je účast oproti mužům 
a dorostům na úplně jiné úrovni. Myslím, že by si 
tito malí borci zasloužili větší podporu, hlavně z 
blízkého kruhu rodiny.  

za TJ Sokol Paseka  
Jiří Kučera  
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ZMĚNA  VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ  
 

Od 1.1.2012 bude nutné žádat o vydání nového občanského průkazu na Městském 
úřadě v Uničově !!  
 
Od 13.12.2011 nelze podat žádost o vydání nového občanského průkazů na Obecním úřadě 
v Pasece.  
Žádost o vydání OP budou na Obecním úřadě  Paseka přijímány do 12.12.2011. Vyzýváme 
občany, kterým končí letos platnost OP (popřípadě platnost skončí do 31.5.2012), aby si zavčas 
požádali o vydání nového OP ještě na Obecním úřadě v Pasece. 
 
Od 13.12. 2011 do 31.12.2011 bude probíhat technická odstávka (takže žádost o OP nevyřídíte 
nikde) 
 

Od 1.1.2012 se nebude vyžadovat k vydání občanského průkazu fotografie – fotit 
se bude na Městském úřadě v Uničově, tak jako při žádosti o cestovní pas.  

 
  

 VÍTÁNÍ  DĚTÍ 
Vítání nových občánků 
Paseky   se    uskuteční 
v  sobotu  26. listopadu 
v  10   hodin  v obřadní 
síni Obecního úřadu. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasecký  zpravodaj  vychází  jako dvouměsíčník. Příští  číslo  vyjde  15. prosince 2011,  redakční  
uzávěrka je 23.  listopadu  2011. Své  příspěvky  zasílejte  na  email:  paseckyzpravodaj@seznam.cz                           
Redakční rada – Mgr. Taťána Šlešková  a  Zuzana Šlešková. 

INZERCE 

 

RESTAURACE  FORMANKA 
Mladějovice nabízí: 

-  obědové menu 
-  minutková kuchyně 
-  možnost pořádání akcí i nad 100 osob 

- ROZVOZ OBĚDŮ 
   PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE 
   Výběr ze dvou jídel v ceně 55 Kč 
         včetně dovozu a roznášky 

PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE 
731320025,  603832057 

 

formanka.mladejovice@seznam.cz 
 

  ZAVEDENÁ,  DYNAMICKÁ 
ÚČETNÍ  KANCELÁŘ TRIO V UNIČOVĚ 

        NABÍZÍ  PRO PODNIKATELE  A   
              BYTOVÉ  JEDNOTKY 
      -   V E D E N Í   Ú Č E T N I C T V Í 
   -  D A Ň O V É   E V I D E N C E 
   -  Z P R A C O V Á N Í   M E Z D 
   -  D A Ň O V É   P Ř I Z N Á N Í 
   -  P O R A D E N S T V Í   
 

KONTAKT:  ÚČETNÍ KANCELÁŘ TRIO 
        OLOMOUCKÁ 226, 783 91 UNIČOV 

         TEL: 585 001 400 
 

KNIHOVNA V PASECE ZNOVU OTEVŘENA! 
 

Milí čtenáři, těšíme se na vás se záplavou nových knih ve 
starých prostorách knihovny v Pasece v 16 hodin v sobotu     
5. listopadu 2011. 
Knihovna bude otevřena od tohoto dne každou sobotu       
od 16 do 18 hodin. 
Aktuální podrobnosti budou zveřejněny na webu obce. 
Své návrhy na nákup knih i připomínky k otvírací době 
můžete posílat na e-mail knihovnapaseka@seznam.cz. 

 


