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Vážení spoluobčané, 
 

     přestože se nám neúprosně blíží podzim a s ním snad trochu klidu, v což jsem tajně doufal, opak je pravdou. 

Do konce listopadu musíme zvládnout a zrealizovat tři dotační projekty a další velice významný projekt  za téměř 

15 mil. Kč „ Intenzifikace ČOV Paseka“  rozpracovat, aby v roce 2014 mohl být realizován.  

První projekt „ Revitalizace obce Paseka“ se týká části obce od křižovatky až po dům č.p.1. Zlikviduje se starý 

živý plot u komunikace a vysadí se zde nový. Rozpočtované náklady byly ve výši 458 145,- Kč a výběrového řízení 

se zúčastnilo 6 firem. Nejvýhodnější nabídku předložil a byl vybrán uchazeč: Zábojník – contractors s.r.o., z 

Bystřice pod Hostýnem. Celková nabídková cena bez DPH: 208.897,00 Kč. 

     Další projekt, jehož část můžete již vidět ve formě dvou vodníků a který bude  dokončen do poloviny listopadu 

2013 je  „Rozvoj venkovské turistiky v Pasece – Putování za vodníkem“. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy. 

Nejvýhodnější nabídku předložila a byla vybrána firma Machovský mapy s.r.o. z Velkého Týnce,  která nabídla 

nejnižší nabídkovou cenu: 304.920, Kč, včetně DPH. V rámci tohoto projektu bude vybudováno dětské minihřiště 

u hospůdky Rudý dům. K projektu patří informativní a směrové tabule po obci, odpočinkové místo, 200 ks puzzle 

s motivem obce a interaktivní web obce.   

     Projekt „Systém sběru bioodpadu“ navazuje na již fungující kompostárnu, která se nachází v ulici u ČOV. Dnes 

je již zřejmé, že pro nedostatek místa, bude přesunuta na pozemky bývalého zahradnictví. Pro lepší komfort 

občanů, získala obec dotaci ze SFŽP na zakoupení kontejnerů, které budou rozmístěny po obci. Do nich pak 

občané budou moci ukládat trávu, listí, větve a další smetky ze zahrad. Celý systém rozmístění kontejnerů a 

jejich odvoz se musí dopracovat dle zkušeností během roku. Nejvýhodnější nabídku na tento projekt předložila  

a byla vybrána firma  P&L, spol. s r.o. z  Biskupic u Luhačovic. Celková nabídková cena bez DPH: 422.200,00 Kč. 

     Za celkem krkolomným názvem projektu „Redukce prašnosti mobilní technikou v obci Paseka“ se skrývá 

nákup víceúčelového zametacího stroje. Tento stroj s pohonem 4x4 a výkonem 32koní využijeme na údržbu 

chodníků, cyklostezky, in-line dráhy a komunikace. V zimních měsících je možné stroj doplnit o radlici na sníh, 

zametací kartáč, v létě o sekačku, mulčovač  apod. Dotace na tento stroj je 90%,  podíl obce 10%. Nejvýhodnější 

nabídku předložil a byl vybrán uchazeč: HAITECO CZ s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Celková nabídková cena: 

1.635.000,00 Kč bez DPH + 21% DPH. Dodání stroje – do 12/2013. 

     Další z řady průběžně realizovaných prací je projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Paseka – 1. 

etapa“. Z programu  POV obec obdržela dotaci 300 tis. Kč. Jedná se o výměnu 90 ks svítidel za nová moderní a 

úspornější. Dále pak vyčištění svítidel, osazení regulační techniky, nové rozvaděče. Nejvýhodnější nabídku na 

tento projekt předložila  a byla vybrána firma  ALSICO s.r.o. z Velkého Újezdu cena díla 548 756,- Kč bez DPH + 

21% DPH tj. 115 239,- Kč, cena díla  663.995,00 Kč, včetně DPH.  

     Na příští rok kromě projektu „Intenzifikace ČOV Paseka“ připravujeme projekt „Revitalizace návsi v obci 

Paseka – místní část Karlov“, ROP Střední Morava 2014. Realizace závisí na tom, zda se nám podaří získat dotaci 

neboť rozpočtované náklady jsou 6.5 mil. Kč   

SLOVO  ÚVODEM 

 

 

Jiří Blažek, starosta obce 



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 19.5.2012 se uskuteční od                                                                            

10,00 hodin v                     

obřadní místnosti                        

KD v Pasece 

Slavnostní vítání                              

dětí do svazku                       

obce Paseky. 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 16. listopadu 2013 

se od 10.00 hodin   

v obřadní místnosti KD 

v Pasece uskuteční 

slavnostní vítání dětí do 

svazku  

obce Paseky.                        

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 19.5.2012 se uskuteční od                                                                            

10,00 hodin v                     

obřadní místnosti                        

KD v Pasece 

Slavnostní vítání                              

dětí do svazku                       

obce Paseky. 

 

Žádáme občany, aby z důvodu bezpečnosti 
dětí, neuvazovali své psy k zábradlí u vchodu do MŠ a 
ke stojanu na kola u pekárny.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nábor  benjamínků  
   Trenéři provádí nábor chlapců a děvčat do fotbalového klubu. Jedná se o ročníky:  

chlapci od 2003 - 2008, dívky od 2002 - 2008. 

Nábor se provádí každé úterý a čtvrtek do 16.00 - 17.00 hod. na hřišti v Pasece  

nebo na tel.č.: 603 519 548. 

    Rodiče podpořte své děti a tím přispějete k rozvoji paseckého fotbalu.  

  
 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Poděkování 
 

Děkujeme všem, kteří, se podíleli na organizaci akce "Setkání 

Pasečáků 2013", obsluze u piva, u zabijačky,  v kuchyni i 

baru.  Dále Liboru Geierovi za příjemnou atmosféru u kytary. 

Poděkování také patří Kulturní komisi, která zajistila program pro děti 

" Pirátská cesta " a sponzorům akce: Paseka, zemědělská a.s. Babice, 

VEPASPOL, a.s.  Paseka, Bohuslavu Pecinovi - Prefa Pecina, 

Václavu Pietrasovi - Výroba paseckých brambůrek.  
 

Letošní akce se nám opět vydařila, počasí nám přálo a těšíme se na 

setkání v roce 2014. 

 Jiří Blažek, starosta obce  

     Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu  

                   sobota 26. 10. 2013 
 07.30 - 09.30 parkoviště u hřiště 

09.40 - 10.40 koupaliště 

11.00 - 11.45 parkoviště Sanatorka 

12.00 - 12.45 parkoviště Karlov 
 

Na svozová místa neodvážejte odpad předem. Harmonogram je orientační. Upozorňujeme občany, že 

dle situace může dojít k posunu časů.  

Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např. starý nábytek, koberce, elektrozařízení, 

baterie, barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, brzdové kapaliny, obaly, pneumatiky a další.   

  

 

13. 11.  a 11. 12. 

Hledáme dobrovolníky z řad rodičů, kteří by s námi chtěli spolupracovat!!  

Budeme rádi za jakoukoli výpomoc při pořádání akcí (i jednorázově), stačí  zavolat na 

kontaktní tel. 736 260 938  nebo přijít na některou z akcí a zeptat se na podrobnosti. 

Uděláte radost nejen sobě, ale hlavně našim místním dětem!!     Děkujeme  

KULTURNÍ  KOMISE  OBCE  PASEKA 



OZNÁMENÍ  

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 

starosta obce Paseka podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. , o volbách do Parlamentu  České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

                                          oznamuje: 

I. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat: 

 

 v pátek dne 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin    a 

 v sobotu dne 26.října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

II.Místem konání voleb ve volebním okrsku v obci Paseka, je volební místnost na adrese Paseka 17, PSČ 783 97, Paseka 

(zasedací místnost kulturního domu). 

III.Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči 

bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 

mu hlasování umožněno. 

IV.Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad, který vede 

stálý seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit 

nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu 

nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam. Žádost musí 

obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; 

požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.  
V.Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Volič hlasuje tak, že po 

opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 

okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit 

úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 

komise nebo zvláštní okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku do úřední obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní. 

VI.V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové okrskové volební komise 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

VII.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů 

předsedy okrskové volební komise. 

V Pasece dne 24.9.2013,  Jiří  Blažek – starosta 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

 
 

     Zveme všechny bývalé, současné i budoucí žáky na oslavu 

355. výročí trvání školy v Pasece. Vezměte s sebou rodiče, 

babičky, dědečky i kamarády. 

     Oslava se koná 2. listopadu od 9.00 hodin ráno ve škole 

v Pasece. Pro návštěvníky je připravena organizovaná 

prohlídka celé školy v doprovodu žáků. 

     Každý navštíví historickou třídu a podívá se, jak se učilo 

před 355 lety, a odvážní si zkusí na vlastní kůži, co obnášela 

návštěva triviální školy v raném baroku. 

     Hudby milovní návštěvníci absolvují hodinu zpěvu z roku 

1895. Duchovně založení uvítají výuku náboženství pod vedením pana katechety v době před 100 lety. A 

ti hodně šikovní i úplně nešikovní si vyzkouší, jak se učily ruční práce za císaře pána.   

     Pro všechny je připravena výstava starých učebnic, školních pomůcek a historických hraček. Hraví 

návštěvníci bez rozdílu věku si mohou zahrát s mnohonožkami stejně, jako si s nimi hrály děti v roce 

1935, vyzkoušet krasopis a číst ze 100 let staré čítanky, nebo slabikáře. 

     V počítačové učebně je připravena powerpointová prezentace historie naší školy a na školních 

nástěnkách budou vystaveny staré i nové fotografie našich žáků. 

     Poslední prohlídka začíná v 11.30 hodin.            Přijďte zavzpomínat a prožít hezké školní dopoledne.  
 

Odpoledne oslavy pokračují v Kulturním domě v Pasece. 

     Školní děti tam ve 14.00 hodin předvedou pořádný CIRKUS, jak nazvaly své zbrusu nové vystoupení 

pro umění milovnou veřejnost. 

     Jakmile CIRKUS skončí, bude krátká přestávka a po ní  Pasecké generační divadlo zahraje původní 

pohádkovou hru Z. Knápka a Mgr. Jany Knápkové upravenou všemi členy divadla a doprovázenou 

původní hudbou Libora Geiera nazvanou Mlsný vodník aneb Zač je v Pasece koláč!   

     Školní děti i dospělí herci z Paseky Vás co nejsrdečněji zvou na svou premiéru a doufají ve Vaši 

hojnou účast.           Mgr. Jana Knápková 

 
 

 
SKAUTSKÝ  ODDÍL  DRÁČATA 

POZVÁNKA  NA  OSLAVY  V  DUHOVÉ  ŠKOLE 



Projekt „Rozumíme financím“ 
 

V roce 2012 byl za spoluúčasti Evropské unie Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy, Českou radou dětí a mládeže vypsán projekt „Finanční 

gramotnosti v neformálním vzdělávání“. Tímto článkem bychom vám chtěli 

nastínit, jak se tohoto projektu zhostily děti ze skautského oddílu v Pasece. 
 

„Ahoj Geparde,“ halekal Soptík.  

„Čau“, zabručel Gepard ve dveřích klubovny, „nevíš, co bude Liška chtít? Říkala, abych 

určitě přišel.“ „No to nevím,“ řekl Gepard.  

„Teda tady je ale binec! To si ty světlušky nemůžou po sobě uklidit???“ Vrčel Soptík a 

odkopával stranou ústřižky látek a nitě.  

Gepard mu pomohl uklidit na stole a pak ho informoval o novém projektu ROZUMÍME FINANCÍM. 

Netušili, že zrovna tohle s nimi chce Liška řešit. Když Liška přišla, kluci ji se zájmem poslouchali, přikyvovali a přidávali své 

nápady, a jak se hovor stáčel, brali do rukou nitě a stav a začali se obdivně dívat na kus nedokončeného koberečku, co tu 

zůstal na stole.   

„No to je pravda, proč ne? Proč nevyrábět koberečky ze starých látek?“ Nadchl se Soptík. „Recykluje se sklo i plast, tak 

proč ne textil? Je to jednoduchý jako facka! Jdeme do toho!!!“ 

„ Do pátku ten projekt připravíme a napíšeme letáky na podporu a shánění materiálu. Taky musíme poprosit světlušky o 

pomoc.“ 

„To by bylo bezva, kdyby to vyšlo! Mohli bychom si za vydělané peníze koupit nafukovací člun, nebo spoustu věcí do 

klubovny.“ Nadšeně hřímal Soptík.  

 Do konce schůzky napadly kluky další a další věci, co budou muset udělat, aby se akce povedla a nevyšuměla. Gepard trošku 

zapochyboval, zda mají šanci získat odměnu od pořadatelů projektu v konkurenci oddílů z celé republiky, ale Soptíka 

napadaly jen samé hezké věci a oči mu svítily. Budoucnost se mu jevila jen v růžových barvách.  

Náš úspěch: 

Celkově se nám podařilo vyrobit a prodat zhruba 60 koberečků, jeden stav a několik dřevěných traktůrků-hraček, které 

začali kluci vyrábět z odpadního materiálu při výrobě stavů. Skauti sami vedli účetnictví, nakonec spočítali tržby, odečetli 

náklady a zjistili zisk 2400kč, který si rozdělili mezi sebe podle toho, jak kdo pomáhal při výrobě stavů, koberečků a 

jejich prodeji. Děti tak dostali od 50 do 500Kč, ten kdo s ničím nepomohl, nedostal nic. 

 Následně skauty čekal další úkol. Zhodnocení a vyúčtování celého projektu a jeho odeslání pořadatelům. Za tuto aktivitu a 

zkušenost dostal náš oddíl 5000Kč. Peníze ale šly dlouhou cestou a tak jsme byli rádi, že jsme si stihli koupit odměnu 

(nakonec v hlasování zvítězila koupě indiánského Teepe) ještě před táborem v Údolí Sýčků nedaleko naší milé vesnice. 

Děkujeme Modřince, za přihlášení do soutěže, paní Šinglovičové za podporu a sbírání materiálu, paní Pavle a všem 

maminkám našich skautů. Zvláštní poděkování patří našemu panu starostovi Blažkovi, který měl velký podíl na prodeji našich 

koberečků na Setkání Pasečáků 2012.  
 

Ohlédnutí za letním tábořením 
 

     Místem pro naše letošní  letní táboření se stalo nedaleké Údolí Sýčků za Paseckým Žlebem. Devítidenního 

tábora se zúčastnilo 20 dětí převážně z Paseky a 5 vedoucích. Celý táborový režim byl inspirovaný rytířským 

příběhem. 

     Ještě před vstupem do „města Camelot“ museli všichni táborníci slíbit věrnost a poslušnost svému králi 

Artušovi. Během prvního dne byly děti, coby pážata, rozděleny do 3 rytířských družin, ve kterých plnily různé 

úkoly, podstupovaly rytířské souboje a v neposlední řadě je čekaly také rytířské služby v kuchyni, noční hlídky….  

      Plněním zkoušek, ale hlavně svých denních povinností byla během tábora pážata postupně pasována na rytíře a 

tím se mohla účastnit  večerních  „porad u kulatého stolu.“ Cílem bylo, aby se ze všech dětí (pážat) stali rytíři, což 

se také na závěr podařilo. Koncem tábora, ale vážně onemocněl král Artuš a rytíři se museli vydat hledat svatý grál, 

ze kterého se král měl napít, aby se uzdravil.  Za pomoci získaných indicií se nakonec všem družinám podařilo včas 

krále uzdravit a tak se mohla uspořádat velká slavnostní závěrečná hostina.  

    Během tábora se děti také vypravily na celodenní výlet na hrad Sovinec, plnily různé odborné  skautské zkoušky, 

zdokonalovaly se v tábornických a kuchařských dovednostech a učily se větší samostatnosti. Z tábora si děti také 

přivezly mnoho vlastnoručně zhoto-

vených výrobků. 

   Tábor se všem moc líbil a už při 

odjezdu se všichni těšili na další. 

MUDr.Petra Bolardová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   PODZIMNÍ NABÍDKA NA FASÁDY                                                                                           

       od 43,-Kč/kg v pastelových odstínech  

                          včetně 21% DPH  
 

  . obsahují ochrannou látku  proti 
      houbám, plísním, řasám a mechům   
                                   
  . plný materiál zrno vedle zrna             
    

                Bohouškovy Barvy , 
  Paseka 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

poradenství, prodej, realizace    
 

 
 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 16. prosince 2013, redakční uzávěrka je 28. listopadu. Své příspěvky 

zasílejte na email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 

INZERCE 

 

 

PÁLENICE   PASEKA 

nabízí volnou kapacitu 
Klasické pálení – topení dřevem 

 1 kotel =240 l kvasu = 3 pytle dřeva, 

 min. množství 130 l kvasu 

Objednávky přijímáme na tel. čísle:   

pevná linka:  585 039 522        

      mobil:   605 063 334 

 

Vánoční výstava, aneb Ať žije Ježíšek!  
Děti a učitelky z Mateřské a Základní školy 

v Pasece, společně se Sdružením přátel školy při ZŠ 

Paseka zvou všechny své věrné i úplně nové 

příznivce na VELKOU VÁNOČNÍ  VÝSTAVU 

v Kulturním domě v Pasece dne 23. listopadu. 

Vystaveny budou překrásné vánoční dekorační  

předměty, podávány budou přeukrutně dobré mlsky a lahodné nápoje teplé i studené.  

Vystavovat a prodávat své skvělé výtvory budou kromě vynikajících profesionálů 

(paseckých i z daleka) také Vaše vlastní děti, sousedi, babičky, a tož za námi přijďte, 

potěšte oči (budou Vám přecházet), dopřejte žaludku a také něco utraťte. Kreativní 

návštěvníci mohou usednout ke společnému stolu a naučit se něčemu novému.  

A kdo z Vás - našich podnikavých spoluobčanů - chce sám vystavovat, nebo prodávat 

něco zajímavého s vánoční tématikou, či tradiční řemeslný výrobek, bude u nás vítán. 

Jenom nám včas napište na zs.paseka@seznam.cz, nebo zavolejte na  585 039 278. 

A my pro Vás budeme rezervovat místo. Prodávající prosíme, aby se dostavili už ve 

13.00 hodin. Pro ostatní návštěvníky je výstava otevřena od 14.00 hodin. 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na každoroční milé setkání s přáteli Vánoc! 

Mgr. Jana Knápková   

Kulturní komise 

obce Paseka 

Vás srdečně zve 

na Mikulášskou 

nadílku 
 

Datum bude 

upřesněno 

v 16 hodin v KD 
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