
Obec Paseka Vás zve v neděli 

16.12. na adventní  koncert 

HALELUJA BAND v kostele 

sv. Kunhuty, začátek v 17.00 hod.  

Přijďte si poslechnout vánoční 

písně a koledy z celého světa. 

Občerstvení před kostelem zajistí 

manželé Holubovi. Budou se 

prodávat teplé lázeňské oplatky a 

punč. Skautský oddíl Rebelové se 

postarají o horký čaj. Výtěžek z 

prodeje bude věnován našim 

skautům. 
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Vážení spoluobčané, 
 

     zapálili jsme další svíci, je za námi druhá adventní neděle.  Adventní doba je příprava na Vánoce a 

má především svůj duchovní obsah. Místo abychom se vnitřně zklidnili, začíná boj s časem: generální 

úklid domácnosti, sousedka už má napečeno deset druhů cukroví, nákupy v přeplněných shopping 

centrech. Zjišťujeme, že vysněná hračka našich nejmenších už není skladem ani na e-shopu.  Jedním 

slovem pro mnohé doba stresu. 

     Pojďme společně zpomalit  tempo a nasát tu pravou pohodovou atmosféru Vánoc již v těchto dnech. 

Na chvíli se zastavit. Čas běží  a  něco opravdu hodnotného protéká okolo nás.  A to je přítomnost. Čas, 

který můžeme věnovat našim blízkým, rodině, přátelům.    

     Proto Vás zveme na mnoho akcí, které nás naladí na vánoční notu.  Zveme také na sportovní a 

společenské akce mezi svátky. Děkujeme dětem, dobrovolníkům a všem lidem,  kteří se na přípravě 

jednotlivých akcí podílejí.    

     Za všechny zaměstnance obecního úřadu, členy zastupitelstva  a rady obce Vám přeji, aby jste si 

užili nastávající svátky v pohodě a klidu. V kruhu lidí, kteří Vás i Vaši rodinu dělají šťastnými.  

Přejeme Vám pevné zdraví, protože tento dar je v životě darem nejcennějším.   
 

Lenka Niessnerová, starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 

Zveme Vás na  

Vánoční módní přehlídku  
s kulturním programem   okamžitým 

prodejem dámských a dětských 

modelů z DC Fashion v sobotu 15.12. 

v KD Paseka, začátek v 16.00 hod.  

Vstupné 120 Kč – v předprodeji na 

OÚ.   Vstupenky   jsou   slosovatelné.    

Po přehlídce od 20 - 22 hod.  koncert 

kapely REDHEADS. Přijďte si 

poslechnout dobrou muziku, 

vstupné dobrovolné. Občerstvení  

perníčky, chlebíčky, zvěřinový guláš, 

pivo, vínko, nealko.  

  

se uskuteční ve čtvrtek 20.12. od 

16 hodin  v kulturním domě.  

Připraven bude tradiční pasecký 

punč, čaj a na závěr ohňostroj.  



Rybník u bývalého zahradnictví má rozlohu cca 8 

400 m2 a při normálním zavodnění pojme 10 400 

m3 vody. Minulé zastupitelstvo zadalo projekt na 

odbahnění rybníka a odkrytí odtoku. Sondáží se 

zjistilo, že zabahnění rybníka je malé a nebylo tudíž 

potřeba odbahnění provádět. Navíc se dotace na 

odbahnění rybníků poskytují pouze při značném 

zanesení, což náš rybník nesplňoval. Na projekt 

odkrytí odtoku do potůčku v mokřadu západně od 

rybníka byla získána 100% dotace (z obecní kasy se 

nebude doplácet nic).  

V rámci projektu došlo k rekonstrukci hráze rybníka a k 

odstranění původních betonových trubek v délce 350m, 

kterými byla dříve voda z rybníka odváděna. Bylo 

vytvořeno otevřené koryto o hloubce 0,3 až 1m a šířce 1,7 

až 4,5m. V místě křížení tohoto koryta s plynovodem se 

muselo kvůli technicko-bezpečnostním požadavků 

ponechat koryto v potrubí. Čela vstupu a výstupu potrubí 

jsou upravena z lomového kamene.  Na koryto navazuje 

5 tůní, z nich budou dvě trvale zatopené a tři se zalijí vždy 

při vyšší vodě. Tato lokalita nemá být parkem 

s udržovaným trávníkem, ale přírodním biotopem, 

s vlhkomilnými rostlinami a vysokými travinami, který 

bude domovem pro mnohé živočichy. Na dně 

některých tůní jsou větve, které po zatopení budou 

úkrytem pro mnoho vodních organismů. Další na 

první pohled „zapomenutá“ hromada větví na břehu 

koryta je tzv. „broukovištěm“, které poskytne 

domov mnohým druhům hmyzu. Vegetace nebude 

vyseta ani vysazena, ale nechá se zde proběhnout 

přirozená sukcese.   

Rybník nadále zůstane majetkem obce a  bude se 

využívat k rybolovu ve spolupráci s Českým 

rybářským svazem jako dosud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Revitalizace odtoku rybníka 



 

 

 
 

Z jednání rady a zastupitelstva  
 Mgr. Antonín Černoch Ph.D. informoval o rozpracovaném 

projektu Revitalizace odtoku rybníka u bývalého zahradnictví. 

 Lubomír Macháček  seznámil přítomné se zpracovanou 

mapou současného rozmístění kontejnerů a košů po obci. Situace 

bude vyhodnocena. Starostka jednala se zástupci společnosti EKO 

KOM. Využije se dotovaných kontejnerů společnosti EKO-KOM, 

ostatní zajistí obec na vlastní náklady.   

 Mgr. Taťána Šlešková: v úterý 13.11.2018 proběhlo jednání 

se zhotovitelem koupaliště panem Doležalem. Proškolí pracovníky 

v údržbě biotopu, rostlin, údržba bazénů, čistění, dopouštění.   

 Na základě osobního jednání Zuzany Šleškové a 

místostarostky souhlasil  pan Jan Richter, že bude nadále provádět 

dohled nad obecním lesem.  Funkci odborného lesního hospodáře 

bude i nadále vykonával Ing. Koláček. Za což jim starostka 

poděkovala. 

 Informace starostky o úpravách parkovacích míst za farou. 

Pracovníci obce a rodina Píškova provedli vyčištění svahu. Dojde 

k rozšíření parkovacího stání zejména pro pracovníky 

firmy  JONAP , Cukrářské výrobny, případně zaměstnance škol.   

 Nadále probíhá jednání v projektu dětského hřiště na 

Sanatorce  „Smích a radost na hřišti v obci Paseka“. 
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva   

Zasedání Zastupitelstva Obce Paseka se uskuteční  17. prosince 2018 

v 17 hod. v zasedací místnosti OÚ.  

Program: 
1. určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Rozpočtová opatření 

3. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 až 2022 

4. Protokol z veřejnosprávní kontroly projektu „Rekonstrukce 

    chodníků v obci Paseka 

5. Různé 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

Komunikace  prostřednictvím webových stránek obce  „Zeptejte se 

starosty“ byla k 1.11.2018 zrušena. Se svými problémy, žádostmi či 

požadavky se mohou občané obracet na starostku a všechny  zastupitele 

osobně, telefonicky nebo emailem  viz. kontakty na zastupitele. 

Ke komunikaci mohou občané  využívat i sociální síť FACEBOOK  PRO 

PASEKU. Naleznete zde nejaktuálnější informace ze strany obce, ZŠ, MŠ, 

kulturní  komise, místních spolků, organizací a podnikatelů.  Jedná se také o 

vhodnou a rychlou komunikaci  mezi občany. 

 

Dnem 15.12.2018 bude zrušena pevná telefonní linka obecního úřadu 

Paseka 585 039 270.  

Ing. Jitka  Kovářová tel. : 604 134 967 

Paní Dana Tománková: tel. 604 135 035  

Všechny ostatní kontakty jsou zveřejněny na www.obecpaseka.cz 

  

 

INFORMACE  OBCE  

Kontakty na zastupitele: 

Lenka Niessnerová, starostka  

Tel. číslo: 777 033 067 

email: niessnerova@obecpaseka.cz 

Mgr. Taťána Šlešková, místostarostka 

Tel. číslo: 604 135 034 

email: t.sleskova@obecpaseka.cz 

Místostarostka je každé úterý  7.30 - 

14.30 hod. přítomna v kanceláři OÚ 

Paseka. Obrátit se na ni můžete 

především v oblastech školství, 

koupaliště a kácení dřevin. 

Mgr. Antonín Černoch Ph.D., člen 

Rady, email: cernoch@obecpaseka.cz 

Lubomír Macháček, člen Rady  

email: machacek@obecpaseka.cz 

Jan Podešva, člen Rady 

email: podesva@obecpaseka.cz 

Jiří Kučera, předseda Kontrolního 

výboru, email: kucera@obecpaseka.cz 

Miroslav Orság, člen Kontrolního v. 

email: orsag@obecpaseka.cz 

Bc. Veronika Richterová, člen KV 

email: richterova@obecpaseka.cz 

Zuzana Šlešková, předsedkyně 

Finančního výboru 

email: z.sleskova@obecpaseka.cz 

Blanka Motáňová, člen Finančního v. 

email: motanova@obecpaseka.cz 

Zdenek Kristen, člen Finančního v. 

email: kristen@obecpaseka.cz 

Jitka Chudá 

email: chuda@obecpaseka.cz 

MUDr. Břetislav Bolard 

email: bolard@obecpaseka.cz 

Karel Hloušek 

email: hlousek@obecpaseka.cz 

Marek Opichal 

email: opichal@obecpaseka.cz 
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Bioodpad a kompostárna 

Vždy ve čtvrtek a v pátek vyváží pracovník obce kontejnery na listí a větve, aby 

byly na víkend prázdné.  Máte možnost také sami odvážet bioodpad přímo na 

kompostárnu. Vždy o víkendu bude kompostárna otevřena. V týdnu bude 

kompostárna uzavřena z důvodu zpracování bioodpadu. Prosím respektujte 

ukládání odpadu na roztříděné hromady listí, větve atd. Kompostárna není 

skládka, proto zde neukládejte jiný odpad. 
 

Nový kontejner na elektroodpad 

Na základě uzavřené smlouvy dodá společnost ASEKOL červený kontejner na 

drobný elektroodpad. Ten bude umístěn u pálenice.  Do kontejneru můžete 

vhazovat: mobilní telefony, navigace, 

přehrávače mp3, rádia, notebooky, 

klávesnice, myši, baterie a nabíječky, 

kalkulačky, elektronické hračky, menší 

kuchyňské spotřebiče (šlehače, 

toustovače, mixéry, drtiče ledu, 

rychlovarné konvice aj.), fény, kulmy, 

elektrické kartáčky, holicí strojky, 

žehličky, ruční vysavače a další 

elektrospotřebiče do velikosti  40 × 50 centimetrů. 

Do kontejneru nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné  žárovky, 

velké spotřebiče. O dodání kontejneru na textil jednáme. 
 

Cena vodného a stočného 2019 

Cena vodného je pro rok 2019 

společností VHS Sitka stanovena na 34 

Kč/m3 bez DPH, tj. 39,10 Kč s DPH. Cena 

stočného byla schválena Radou Obce 

Paseka ve výši 25,73 Kč/m3 bez DPH 

(29,59 Kč/m3 s DPH). 

Ve dnech 2. a 3. ledna 2019 budou 

zaměstnanci VHS Sitka provádět 

odečty vodoměrů  v  obci. 
 

Veřejné osvětlení 

Každý první týden v měsíci, bude vždy 

prováděna technická kontrola veřejného 

osvětlení. Pokud si všimnete lampy,  

která nefunguje – problikává apod., máte 

možnost nahlásit tuto závadu na 

obecním úřadě nebo prostřednictvím FB 

PRO PASEKU.  
 

Výběrové řízení na obsazení 

administrativního pracovníka  

Do výběrového řízení na obsazení výše 

uvedené funkce se přihlásily pouze dvě 

zájemkyně. Vzhledem ke znalostem 

místních poměrů a vyhovění požadav-

kům na výběrové řízení byla vybrána 

paní Jana Zukalová, která na obecní úřad 

nastoupí dle dohody.   

 

Zvýšení počtu zaměstnanců obce 

Rada obce  dne 19. 12. 2018 schválila 

zvýšení počtu zaměstnanců 

zařazených v Obecním úřadě Paseka 

o jednoho zaměstnance. Tato osoba  

bude zabezpečovat úklid obecních 

objektů a údržbu zeleně.  K tomuto 

rozhodnutí nás vedl  neúnosný stav 

v  zabezpečení  úklidu obecních 

budov a veřejného prostranství. Obec 

neměla na tyto práce stálého 

pracovníka.   Dne 26. 11. 2018 byla na 

toto pracovní místo přijata paní Ellen 

Koubková z Paseky, která bude také  

zabezpečovat správu KD.  Vstup do 

KD za účelem sportovních a 

kulturních akcí  nadále zajišťuje 

domovník pan Z. Valenta.   
 

Rozšířené služby občanům 
Návštěvníci knihovny a zákaznice 

kadeřnictví paní Renáty Bahounkové, se 

mohou od prosince připojit na 

bezplatnou WIFI. Zdravá výživa tuto 

bezplatnou službu využívala již 

v uplynulých letech. V ordinaci MUDr. 

Válkové je nezbytné vysoce zabezpečené 

internetové připojení, tudíž této služby 

ordinace nevyužila. 
 

 Svoz odpadu 2019 

 KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 bude i nadále odvážen   

 každý druhý pátek: 

4. ledna 

18. ledna 

1. února  

15. února 

1. března 

15. března 

29. března 

12. dubna  

26. dubna 

10. května  

24. května 

7. června  

21. června 

5. července  

19. července 

2. srpna 

16. srpna 

30. srpna 

12. září 

27. září 

11. října  

25. října 

8. listopadu  

22. listopadu 

6. prosince  

20. prosince 
 

 PLASTY:  

3. ledna 

31. ledna 

27. února 

27. března 

25. dubna 

22. května 

19. června 

17. července  

14. srpna 

11. září 

9. října  

6. listopadu 

4. prosince 
 

 NEBEZPEČNÝ ODPAD:  

4. května 

12. října 

 

Děkujeme 

Děkujeme za spolupráci  



Gymnastika 

Zájmový kroužek ZŠ Gymnastika bude využívat 1x týdně 

prostory sálu KD ke svým tréninkům. Dětem bude do konce 

roku zakoupen vhodný zátěžový koberec.  Přejeme mnoho 

sportovních úspěchů. 
 

Rozvoz obědů do ZŠ a MŠ Paseka 

bude od ledna 2019 zajišťovat Obec Dlouhá Loučka.  

Pracovník naší obce, který tento rozvoz dosud prováděl, se 

bude moci nepřetržitě věnovat údržbě obce.   

 

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise hledá nové členy 
Kulturní komise potřebuje nové členy a vedení. Udělejte 

něco pro svoji obec. Malá i občasná pomoc je potřebná. 

Zájemci se mohou hlásit na emailu: 

richterova@obecpaseka.cz.  

 
 

 

 
 

 

  

Vítání občánků 

Dne 10. listopadu jsme přivítali do naší 

obce 9 nových občánků. Novinkou byl 

fotokoutek pro rodiče a děti. 

Sportovní aktivity 

Zumba  s Jindřiškou - každé  pondělí od 18.15 do 19.15 hod.    

v KD Paseka 

Jóga s Helenou - každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hod. v KD 

Paseka 

Zumba - aerobik s Renátou - každé úterý a čtvrtek od 19 do 

20 hod. v ZŠ Paseka 

Cvičení pro zdraví s Pavlínou - každou středu od 18 do 19 

hod. v ZŠ Paseka 

PING PONG - každé úterý od 16 do 17 hod. mají možnost děti 

přijít do KD a zahrát si pinec za dozoru a přítomnosti manželů 

Popelkových.  S sebou sportovní obuv, pálky, míčky (pokud 

doma máte). Ping pong si může  zahrát kdokoliv – rodiny 

s dětmi, přátelé, občané i v jiný den. Vše je otázka dohody. 

Manželům Popelkovým děkujeme vstřícnost. 

Vánoční bohoslužby: 
 

Rorátní mše budou o advent-

ních nedělích 9. 12., 16. 12. a 23. 12.  
vždy v 8 hod. Zvány jsou zvláště děti, 

které s lampičkami přichází k oltáři. 

Světlo lampiček je symbolem světla 

Ježíše Krista, jehož narození budeme o 

Vánocích slavit.  

24. 12. „půlnoční“ mše svatá ve 20 hod. 

25. 12.  mše svatá ze slavnosti narození 
Páně v 11 hod. 

30. 12. mše svatá ze svátku Svaté rodiny 
v 11 hod. 

1. 1. 2019 mše svatá ze slavnosti Panny 
Marie v 11hod. 

4. 1. 2019 vánoční mše svatá s požehná-
ním tříkrálovým koledníkům 
v 15 hod.  

 

Těším se na setkání s Vámi a přeji všem 

krásné Vánoce. 

P. Ladislav Sovadina, správce farnosti 

Paseka 

 

  

 

Pasecký zpravodaj 

Dne 31.10.2018 obdržela obec Paseka žádost dosavadní 

redaktorky Paseckého zpravodaje o zrušení pověření 

vedením tohoto tisku. Děkujeme tímto paní Haně 

Lenobelové za spolupráci a za velmi dobře odvedenou 

práci při přípravě jednotlivých vydání. 

Pasecký zpravodaj bude vydáván obcí nadále a to 4x ročně.   

Přípravu bude zajišťovat zaměstnanec obce. Příspěvky 

zasílejte na email zpravodaj@obecpaseka.cz. V průběhu 

roku 2019 bude možné souběžně využívat i původní email 

paseckyzpravodaj@seznam.cz, na který jste byli zvyklí 

doposud.  Během  roku   bychom   ale   rádi   

přesměrovali komunikaci na uvedený zabezpečený 

obecní email. 
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Kurz PC -  internet pro seniory 

Obec Paseka ve spolupráci se základní školou 

Paseka pořádá bezplatný kurz pro dospělé a 

seniory KURZ PC – INTERNET, FACEBOOK A DALŠÍ, 

který se uskuteční v těchto termínech: vždy úterý  

a to 8.ledna, 22.ledna, 5.února, 19.února od 15 – 

16 hod. v učebnách ZŠ Paseka. K ruce Vám budou 

zkušené lektorky Mgr. Soldánová a Mgr. 

Knápková.  Zájemci se mohou přihlásit do kurzu  

nejpozději  3.1.2019 osobně na obecním úřadě 

nebo na tel. 604 135 035   

Společenský ples SK Paseka 25.ledna 2019 

KD Paseka. Bohatá tombola, kop na bránu, 

teplá i studená kuchyně, míchané drinky, 

točené pivo. Hraje skupina SIRIUS. Vstupné 100 

Kč. Začátek 19:30 hod. 

Společenský ples Obce Paseka 

  v pátek 22. února 2019 v KD od 20  hod.        

  Místenky v předprodeji od 1.2.2019 

  v kanceláři OÚ Paseka                         

  K A P E L A    K O L O R E Z  

pátek 8. března 2019 - Maškarní roc(k)ovejší ples  - Noc hruzy Pojďme se chvíli bát. Duchové, 

upíři, postavy a masky ze světa filmů, seriálů, legend i bájí, fantazii se meze nekladou. Nechcete-li dorazit 

v masce, nemusíte. Pojďte se jen pobavit s přáteli. Bohatá tombola, fotokoutek, teplá i studená kuchyně, 

míchané nápoje, točené pivo. K tanci a poslechu zahraje skupina EASZY. Vstupné 100 Kč. Začínáme v 19:30 

hod. 

13.4. 2019 - Velikonoční výstava  
17.5. 2019 - Setkání seniorů 

Dětský  maškarní  karneval 

v sobotu 23.2.2019 

ˇ  

ˇ 

 

° 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj pro Vás připravily: Lenka Niessnerová, Taťána 
Šlešková a Zuzana Šlešková.  Své příspěvky do příštího čísla zasílejte na email: zpravodaj@obecpaseka.cz.  

 

120 Kč 

Vánoční turnaj 
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