„Pašiňáci „ je občanské sdružení, které založili kamarádi z Pašinky.
Cílem sdružení je vyvíjet činnost v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivit a dále
podporovat a realizovat akce, zaměřené na spolužití v obci a zachování tradic ve vsi.
Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování prospěšných činností v oblastech
podpory kultury a služeb v obci Pašinka, zejména tedy:
a) činnost pro rozvoj veřejného života,kultury a zdraví,
b) pořádání kulturních, sportovních,hudebních a uměleckých akcí v obci a okolí,
c) podpora a realizace souvisejících projektů a dalších akcí,
d) spolupráce na realizaci projektů s ostatními občanskými sdruženími a dalšími institucemi v
regionu,
e) aktivní zapojení občanů Pašinky do kulturního dění v obci Pašinka a okolí,
f) vytváření podmínek pro pořádání sportovních, kulturních, hudebních a společenských akcí nejen
pro členy sdružení ale zejména pro širší veřejnost,
g) ochrana životního prostředí.
Zatím se nám podařilo realizovat výlet do Kutné Hory
Vyrazili jsme na kole, trasu předem připravili i projeli někteří z nás, v pátek jsme přijeli do kempu v
Kutné Hoře, tam jsme se ubytovali (postavili stany,vozy a Ti rozmazlenější pronajali chatku).
Večer jsme měli zamluvenou prohlídku včetně dobových scének ve Vlašském dvoře. Po prohlídce
jsme navštívili několik středověkých hospůdek a hurá do spacáků.
V sobotu – ti kdo stihli autobus- odjeli směr Kostnice v Sedleci. Super zážitek, taky díky našemu
průvodci Milanu Krupičkovi. Postupně jsme se po Kutné Hoře prošli všemi známými památkami za
neustálého přísunu zajímavých informací.
Ti, kdo ráno nikam nespěchali se s námi v poledne sešli, společně jsme poobědvali a pokračovali v
poznávání Kutné Hory společně.
Večer nám v kempu v hospůdce zahráli Bělinovi se svými kutnohorskými kamarády (skupina má
název Hluchý jak pařez).
No a v neděli na kolách zpět domů.

Další výlet byl v půlce léta opět na kolách - ODJEZD: 27.7.2012 v 15 hodin od restaurace u
Mišáka. Trasa vedla přes Vysokou, zde bude předána vrcholová prémie vítězi a připravena první
pomoc.
Potom už jen skoro rovinka a drobná převýšení viz mapa.
UBYTOVÁNÍ: chata Kočíků
PROGRAM: pátek 27.7. - cyklistický závod, poskytnutí první pomoci v Suchdole a Žandově,
rekonvalescence
sobota 28.7. - návštěva Kácova – pivovaru, ochutnávka dobrot,
odtlačení kol a těl zpět na chatu do Milotic, pro
odolnější volná zábava
neděle 29.7. - odjezd domů v časných ranních hodinách, zastávka v Žandově u
„Motorkáře“.
sebou jsme měli: kolo,spacák,deku pod sebe a k ohni,polštářek, KPZ,peníze
(jídlo bylo zajištěno – maso bylo naloženo, v pátek perkelt(guláš se zeleninou) na
ohni, v sobotu snídaně koláč, v Kácově kdo co chtěl, večer opečené maso na grilu, v neděli snídaně
dršťková polévka v chlebu, obědovečeře u Mišáka (bude překvapení šéfa kuchyně) – vynikající
ovárek
(pití – káva na turka, ovocný a černý čaj, voda byla ze studánky, pivo ze sudu)

Další naši akci všichni znáte – Posvícení
Necháme na Vašem úsudku, jak se Vám to líbilo.
Co plánujeme dál?
Za podpory obce provizorně připravujeme zimní zázemí na společné akce na Pašince.
Díky uvolnění jedné školní třídy máme možnost uspořádat společné zábavy.
Zatím se podařilo instalovat kamna, uklidit třídu (vymalovat,umýt okna a podlahu).
V nejbližší době tam chceme zavěsit světla, závěsy a vymyslet hrazení u kamen, aby se naše děti
nebo my dospělí nespálili.
Křest ohněm bude Mikulášská zábava předběžně plánovaná na 8.12.2012.
Každou středu se zhruba v 19hodin scházíme v hospodě U Mišáka.
Všichni z Pašinky, kdo by se chtěl zapojit do našich společných aktivit, jsou vítáni. Nebojte se a
přijďte mezi nás.
Už se těšíme na mrazy, budem pořádat společné bruslení na rybníku, včetně teplého „zimního“
občerstvení
Pokud se podaří zajistit stoly na stolní tenis, plánujeme turnaje a obíhačky.
Taky chceme uspořádat Masopust, už teď se o tom radíme, kdo máte nějaký nápad nebo radu,
sem s ní. Aby se to povedlo a všem se to líbilo, potřebujeme co nejvíc nadšenců, kteří by chtěli
chodit spolu s námi v maskách. Budeme ty masky vytvářet, takže jestli máte fotky nebo dokonce i
masky, moc nám tím pomůžete.

