
,
an

,
nt

Prosinec 2008 Obec Paseka

Žáci a pedagogictí pracovníci ZŠ a MŠ v Pasece srdecne zvou všechny
deti, rodice a obcany obce na tradicní vánocní koncert

" ZPíVÁNÍ NA SCHODECH"
ve ctvrtek 18.12.2008od 16.00hod.

Clenové výtvarného kroužku budou mít opet pripraveny k prodeji drobné výrobky
Podávat se bude již tradicní pasecký punc a horký caj

Na záver ohnostroj

VáženÍspoluobcané,

opet se sešel rok s rokem, jsou tu vánocní svátky... svátky klidu, vzájemného porozumení a pred námi rok
2009. Opet jsou tu hektické dny plné nákupu, úklidu,pecení. Pojdme se však na chvilicku zastavit a
v krátkosti zrekapitulovatpráve odcházející rok 2008.

Velká pozornost je zastupitelstvem obce venována predškolní a školní výchove. Proto se pro naše
studenty snažíme vytvorit ty nejlepší podmínky. V letošním roce byla zrekonstruována budova ZŠ a MŠ,
vymeneno topení, osazena plastová okna, budovy byly vcetne pudních prostor zatepleny. Náklady na tuto
akci cinilylémer 9 mil. Kc. Obec obdržela dotaci z SFŽP CR a Evropských fondu ve výši cca 6,8 mil. Kc.
V další etape, která je pripravena již nekolik let, chceme pokracovat v modernizaci ZŠ a vybudovat
v pudních prostorách speciální ucebny pro výuku jazyku, pocítacovou ucebnu a výtvarný ateliér.
V minulém týdnu byla ukoncena hloubková inspekce v ZŠ. Všell! pedagogum a vedení školy byla
vyslovena pochvala. Naše škola je dávána za vzor v širokém okolí. Ani materská škola nezustává pozadu.
Príští rok máme v plánu vybudovat v zahrade MŠ nové detské hrište.

Krátce k místním komunikacím. Možná sjistým nepochopením nekterých obcanu byla prijata
oprava místní komunikace od križovatky po MŠ. Víme, že nejhorší úsek byl kolem pošty. Proto se zacalo
s opravou práve v tomto úseku a podle financních možností obce byla rekonstrukce ukoncena práve u MŠ.
Jedná se o zodpovedný prístup ke zbytecnému velikášskému nezadlužení obce. Dokoncení rekonstrukce
této komunikace vcetne ulicek u Kovárového a Píškového bude zahrnuta do rozpoctu obce na rok 2009.

Rozjela se další etapa výstavby 9 rodinných domu za hrištem. Z duvodu nedodržení smlouvy
spolecnosti CEZ, došlo k mírným problémum. Díky iniciative obce se vše vyrešilo a nyní se muže stavet.
Jsou zde již také vybudovány prípojky vodovodní a kanalizacní. Prípojky plynu se budou rešit v príštím
roce.

Spousta práce byla vykonána v prípravách projektu potrebných k získání dotací z fondu EU. První
výsledek - krome školy a školy - již známe. Získali jsme dotaci na in-line okruh kolem potoka, dále na
výstavbu dvou detských hrišt' a hrište pro llorball. Ceká nás však spoustu práce s potrebným vyrízením
dotace a doložením všech nutných podkladu vcetne stavebního povolení, tak aby práce byly zahájeny na
jare r. 2009, do ríjna musí být vše hotovo.

Bežná údržba obce je jen tou povestnou trešnickou na dortu, kterou ale všichni kdo chceme vidíme.

Preji Vám všem, vážení spoluobcané, krásné a spokojené vánocní svátky. Verím, že se tak jako
každorocne sejdeme u svátecního punce, pri koledách našich detí a tradicním ohnostroji.

Hodne zdraví a štestí v roce 2009 Jirí Blažek, starosta obce



TJ SOKOL Paseka

zve všechny príznivce sportu na tradicní
V ánocní turnaj ve stolním tenise,
který se koná v sobotu 27.prosince v KD Paseka

Zápis do turnaje v 8.30 hod.
Obcerstvení a ceny zajišteny

Vážené maminky, tatínci, babicky, dedecci a všichni, kdo se staráte o deti ve veku
O - 4 roky, chtely bychom Vám oznámit, že materské centrum Zvonecek zahajuje 6.
ledna svuj provoz v prvním patre zdravotního strediska. Otevreno bude vždy v úterý a
ctvrtek od 9 do 11hod.

Díky pomoci obce a nekolika obetavých maminek a tatínku se nám zde podarilo vytvorit
príjemné prostredí, kde si deti mohou pohrát se svými vrstevníky a maminky budou mít
možnost si popovídat, získat nové zkušenosti a rady.
Doprovod (dospelá osoba) je za své díte po celou dobu pobytu v MC plne zodpovedný.
Prosíme, abyste své deti v zájmu bezpecnosti do herny prezouvali.
Vstupní poplatek je 10,- Kc (z vybraných penez budou hrazeny drobné hracky, káva a
caj). Upozornujeme maminky, že bohužel, není možné nechávat kocárky ve vestibulu ani
mezipatre budovy.
Velice bychom chtely podekovat obci Paseka, za bezplatný pronájem prostor a zakoupení
koberce, dále našim sponzorum - pí. P. Poncíkové, Z. Píškové, p. F. Šcurkovi, A.
Krahulcovi a J. Podešvovi, také pí. L. Petrišcové, A. Galdové, J~'Machacové, S.
Vlckové _aJ. Kobylkové, které vyslyšely naše prosby a venovaly do centra hracky.
V nep'oslédní rade dekujeme zmíneným maminkám a tatínkum, kterí neváhali priložit
ruku k dílu - P. Poncíkové, A. Píškové, K. Dankové, E. Kornerové, A. Cinegrové, V.
Nicové, N. Popelkové, M. Šcurkovi, R. Šramovi, O. Šleškovi, L. Motánovi a celé rodine
Pridalových.

Doufáme, že se Vámi Vašim detem bude ve Zvonecku líbit.
L. Šcurková, B. Motánová a T. Šlešková

V letošním roce jsme mezi námi privítali 19 nových obcánku
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Babík Václav
EI Mahdy Omar
Hájek Jaroslav
Hloušek Jakub
Hloušek Michal
Koprivová
Tereza
Kurfiirst Vít
Lenobel Richard
Levá Vanessa
MaCÍcekVáclav
Moravec Kryštof
Smékalová
Michaela
Svoboda Šimon
Veiserová
Alexandra

Venglárová
Daniela
Vlcková Nicol
Vymetalík Matej
Zukal Jan
Krásová Lucie



Svoz domovního odpadu v roce 2009 bude prováden ve 14cti denních intervalech v pátek
pocínaje dnem 2.1.2009,16.1.2009 .........

Svoz plastu bude prováden vždy ve stredu pocínaje dnem 11.2.2009, 25.3., 6.5., 17.6.,
29.7.,9.9.,21.10.,2.12.2009

Svoz velkoobjemového a nebezpecného odpadu bude proveden
v sobotu 30.5.2009 a 14.11.2009

Tak jako každý rok je nutné místní poplatky ( poplatek za odvoz domovního o
poplatek za hrbitovní místo) uhradit od 1. února do 31. brezna daného rok
obcany výše uvedené služby stát stejne jako v roce 2008.

V jiném termínu n e n í možné poplatky hradit. Poplatky jsou splatné v hotovosti vždy
v pondelí a stredu do pokladny OÚ Paseka ci bankovním prevodem.

NUDA na vesnici ???

Jinak než takto nelze nazvat rádení "neznámého" ....
Dne 1.12.2008 byla nekým znicena fasáda domu s pecovatelskou službou, fixou "nekdo" popsal i
vchodové dvere nájemníku, ke kterým je prístup prímo od cesty. Zaparkované vozy u DPS vzaly také
za své.

Protože se jedná v tomto dome o prevážne starší, nekdy i nemocné nájemníky stálo je cištení dverí,
oken a jiných cástí domu urcite velké úsilí.

Zamestnanci OÚ pravidelne cistí autobusové zastávky. Je jasné, že zde vysedávají mladí. Když už
nemají jinou zábavu, tak by si naše mládež mohla protáhnout svá tela tím, že si aspon po sobe uklidí ...
k odpadkovým košum to není daleko.

FotodokumentaCi mužete videt na webových stránkách www.obecpaseka.cz

Upozornujeme majitele psu, kterým psi neustále pobíhají po verejných prostranstvích a
komunikacích, že porušují Obecne závaznou vyhlášku. V minulých dnech pokousal pes naši obcanku a
celou záležitost musela rešit Policie CR. Tímto vyzýváme majitele, aby si své psy zabezpecili a zamezili
tak potulování psu.

Upozornení obecního úradu Bytový poradník

Od pondelí 22. 12.2008 do pátku 2.1.2009
bude Obecní úrad v dusledku cerpání dovolené

a vánocních svátku

UZAVREN

Každý žadatel o byt, který je zapsán
v bytovém poradníku musí aktualizovat
svou žádost do 31.1.2009 za poplatek
50,- Kc. Pokud nebude žádost tímto
zpusobem aktualizována, bude
z poradníku vyrazena.Žádáme laskave obcany, aby si všechny nutné

záležitosti vyrídili do tohoto data

Dekujeme za pochopení

V knize 350 LET ŠKOLY V PASECE je na strane 143 uveden jako autor citovaného zápisu ve školní
kronice pan reditel František Bartonek, ve skutecnosti autorem tohoto zápisu byl pan reditel Miloš
Kolomazník. Zápis ve školní kronice citovaný na strane 144 a cástecne i na strane 145 (prvních 6
rádku) napsal pan reditel Vojtech Pluhácek. Na strane 144 3. rádek zdola si nestežoval pan F.
Bartonek. Na tento omyl upozornil pan František Bartonek, kterému tímto dekuji za jeho
laskavé upozornení. Panu F. Bartonkovi i ostatním pánum reditelum se omlouvám za mylné uvedení
jmen autoru citovaných zápisu. Zdenek Knápek
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HUBERTA
3I.ledna 2009

20.00 hod v KD Paseka
hudba GAMA

Bohatá tombola
Zverina

Detský maškarní
karneval

sobota 28.února 2009

cas buae upresnen
v KD Paseka

Dekujeme všem
sponzorum za dary pro

deti

Starosta obce
zve všechny obcany na

OBECNÍ BÁL
dne 27.2.2009

od 20.00 hod.

Kposlechu i k tanci hraje
skupina PROFIL

1
Bohatá tombola a obcerstvení

TJ SOKOL PASEKA
porádá dne 21.brezna 2009

SOKOLSKÝ PLES
Zacátek 20.00 hod. ,hudba ASTEOR

Bohatá tombola, obcerstvení a tradicní soutež na branku

60.léta - HIPPIES

Kvetinové deti

Sdružení SPV Paseka zve
všechny príznivce dobré

nálady
na tradicne netradicní ples

LETOS VE STYLU 60.LÉTA
14. brezna 2009

od 19.30 hod.
hudba FOFROVANKA

Prijdete se pobavit ve stylovém odevu
hippíku ci jiném i spolecenském ošacení

Zavzpomínejte s námi na
staré dobré casy


