
Prosinec 2010 OBEC PASEKA

Vážení spoluobčané,

žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou jako právě Vánoce. To slovo zní
ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby se životem znavený člověk aspoň
na chvilku zastavil a zavzpomínal. Vždyť Vánoce jsou svátky radosti, míru a přátelské
pohody, naplněné starými pověstmi, bájemi, zvyky a koledami. Zcela jistě se život
stává příjemnějším a snadnějším, jestliže je člověk obklopen přáteli a dobrými lidmi.

Dnes a právě v tuto nelehkou dobu právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka
k člověku, vzájemnou důvěru, opravdové pochopení a úctu.

S končícím rokem 2010 začalo také mé další volební období ve funkci starosty obce. To,
že jsem dostal opět vaši důvěru a budu tak dále pracovat v čele naší obce, mne
samozřejmě těší - na druhé straně mne velmi zavazuje k tomu, abych se dále pokoušel
s ještě větším úsilím obhajovat a prosazovat zájmy obce.

Nesmírně si vážím toho, že cítím vaši podporu a důvěru.

Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme z celého srdce pohodu, klid a mír v srdcích.
Kéž toto přání se nám všem splní a je nám posilou v dalším životě, abychom se opět za
rok v tyto dny ve zdraví všichni sešli.

Jiří Blažek, starosta obce a zaměstnanci OÚ

Starosta obce, kulturní komise a děti ZŠzvou na

"TRADIČNí VÁNOČNí ZPíVÁNí NA SCHODECH"

v úterý 21.12.2010 v 16.00 hod. u KD

Jak je již zvykem bude se podávat horký čaj a pasecký punč

Na tradičním" Vánočním jarmarku" se budou prodávat drobné výrobky z perníku a keramiky, které

vyrobili žáci ZŠ. Finanční výtěžek bude použit na další výtvarné dílny ZŠ.

Po skončení koncertu se můžete těšit na ohňostroj

Obec Paseka podpořila Hospic na Svatém Kopečku, kterému poskytla finanční dar
ve výši 3 000,- Kč. Tento peněžní dar bude použit na zajištění provozu Hospice.



VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

V říjnu letošního roku se konaly volby do obecního zastupitelstva. V naší obci byly na kandidátce dvě
volební strany. Sdružení nezávislých kandidátů Paseka a Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU.

Každá měla 15 kandidátů.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů 1001
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky........................... 521
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 519

Sdružení nezávislých kandidátů Paseka obdrželo 5 361 hlasů = 77% a získalo 12 mandátů v za Paseka
Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKUobdrželo 1608 hlasů = 23 % a získalo 3 mandáty v za Paseka

Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů Paseka
1. Jiří Blažek
2. MUDr. Břetislav Bolard
3. Růžena Čejková
4. Jan Richter
5. Ing. Michal Šinglovič
6. Bohuslav Peci na
7. Ing. Jiří Skácelík
8. Marta Mikšíková
9. Jitka Chudá

10. Josef Kolář
11. Vladimír Špitt
12. Pavel Niessner

411 hlasů
393 hlasů
387 hlasů
369 hlasů
362 hlasů
360 hlasů
356 hlasů
349 hlasů
344 hlasů
338 hlasů
334 hlasů
331 hlasů

Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU
1. Mgr. Taťána Šlešková 155 hlasů
2. Mgr. René Lenobel 125 hlasů
3. Zuzana Šlešková 125 hlasů

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Paseka dne 8.11.2010 byli zvoleni:

Jiří Blažek
Růžena Čejková

starosta obce Paseka
místostarostka obce Paseka

Rada obce Paseka: Jiří Blažek, Růžena Čejková, MUDr. Břetislav Bolard, Jan Richter, Bohuslav Pecina

Komise kontrolní: Vladimír Špitt - předseda, MUDr. Břetislav Bolard, Ing. Jiří Skácelík
Komise finanční: Jitka Chudá - předsedkyně, Ing. Michal Šinglovič, Marta Mikšíková
Komise kulturní: Lenka Richterová - předsedkyně, Mgr. Jana Knápková, Věra Sivková, Petra Šinglovičová

Pracovník pro posuzování kácení dřevin: Jan Richter

Pokud jste nespokojeni - pokud máte nějaké připomínky či dotazy, obracejte se na členy obecního
zastupitelstva. Jsou zvoleni proto, aby vás - občany zastupovali.

Zastupitelstvo obce zasedá min. 4 x ročně. Pozvánka na zasedání je vždy zveřejněna na úřední desce Oú i

na www.obecpaseka.cz. Každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž se může každý občan

zasedání účastnit, vznášet dotazy či připomínky.



Dne 11.12.2010 proběhla děkovná mše svatá za

úspěšné završení náročných oprav kostela

sv.Kunhuty za účasti Mons. Jana Graubnera,

arcibiskupa olomouckého a metropolity

moravského. Arcibiskup při této přiležitosti

předal paseckému farníkovi panu

Jindřichu Orságovi st. pamětní medaily Jana

Sarkandra. Jedná se o nejvyšší vyznamenání

Arcibiskupství olomouckého. Pan starosta Jiří

Blažek poděkoval všem paseckým občanům za

finanční dary, bez kterých by se toto dílo

zrodilo jen velice obtížně. S velkým

zarmoucením a lítostí vzpomněl, kdo celé toto

dílo započal a dnes již není fyzicky mezi námi,

ale je v našich srdcích a vzpomínkách - páter

Zdeněk Holuša.

v této souvislosti uvádíme něco z historie našeho kostela ...

Chrám v naší krásné Pasece nese jméno císařovny Kunhuty. Svatá Kunhuta byla císařovna a řeholnice. Přijala slib věčné

čistoty, a když byla křivě nařčena z porušení tohoto slibu, podstoupila ordálie a bez újmy bosýma nohama přešla po

devíti rozžhavených železných radlicích. V roce 1200 byla císařovna Kunhuta prohlášena za svatou. Je patronkou

bamberské diecéze, těhotných žen, dětí a nemocných. Svatou Kunhutu si připomínáme 3. března.

Chrám svaté Kunhuty v Pasece je dokladem starobylosti naší obce a částečně poodkrývá tajemnou roušku z počátků její

dosud neznámé historie.

První dům Boží - velmi skromný kostelík nevelkých rozměrů postavený ve středověké Pasece - byl původně zasvěcen

svaté Panně Marii a ke změně jeho zasvěcení došlo až ve 13. století.

Přímo to souvisí s přílivem zkušených kovkopů z německých zemí k nám na střední Moravu, kam je přilákaly poklady

skryté v hlubinách země.

Stříbro, železo, a dokonce i zlato skrývaly kopce v okolí Paseky. Pozůstatek středověkého dolování v podobě pomocné

odvodňovací šachty se dochoval přímo na úpatí kopce mezi Pasekou a Paseckým Žlebem. Jícen velmi hluboké šachty na

kopci "Zvonu" zel k nebi ještě v 50. letech 20. století, než byl z bezpečnostních důvodů zasypán kamením a zeminou.

Zbožní horníci kromě svých znalostí hledání kovů přinesli na střední Moravu i úctu ke svaté Kunhutě, a protože jim

dolování kovů přinášelo velké zisky, strhli původní zchátralý svatostánek a nahradili jej novým kamenným kostelem se

zvonicí postaveným v gotickém slohu. Pozůstatek z tohoto období se dochoval v podobě kruhového okna

s trychtýřovitou špaletou na jižní straně v přízemí věže našeho kostela.

Nový na svou dobu výstavný chrám byl zasvěcen svaté Kunhutě, patronce hornických donátorů financujících stavbu

kostela. Chrám svaté Kunhuty v Pasece potom sloužil ke kázání slova božího až do husitských válek v 15. století.

V 1. polovině 15.století ovládli téměř celou střední Moravu husité, k jejichž stoupencům patřili i majitelé sovineckého

panství, páni ze Sovince. Z kostela svaté Kunhuty byla odstraněna veškerá výzdoba a po celé 15. století zde své

bohoslužby konali husité a po nich chrám sloužilluteránům.

Poslední luteránský majitel sovineckého panství rytíř Jan Kobylka starší z Kobylího patřil na počátku 17. století

k nejbohatším moravským velmožům a chrám v Pasece nechal přestavět v pozdně renesančním slohu a zvýšit i původní

kostelní věž sloužící jako zvonice. Katolíci získali kostel svaté Kunhuty zpět až v roce 1622, kdy se novým majitelem

sovineckého panství stal řád Německých rytířů, ale s konáním katolických bohoslužeb v Pasce to nebylo jednoduché,



neboť od v letech 1626 - 1627 okupovali sovinecké panství Dánové a v letech 1643 - 1648 Švédové. Obě tyto okupační

armády byly protestantské a katolické bohoslužby na dobytém území nepovolovaly.

Na počátku 2. poloviny 17. století byl kostel znovu vysvěcen olomouckým biskupem a fara v Pasece obsazena katolickým
knězem.

V roce 1784 byl chrám svaté Kunhuty v Pasece přestavěn nákladem jeho patrona, velmistra řádu Německých rytířů

arcivévody Maxmiliána. Na hlavní oltář byl ve Vídni zakoupen obraz svaté Kunhuty namalovaný Ignácem Ablasserem.

Další stavební úpravy byly prováděny v průběhu 19. století a při nich nabyl kostel v Pasece svou současnou podobu.

Na počátku 19. století byly do našeho kostela zakoupeny varhany, které byly v průběhu času poškozeny a v roce 1929 při

generální opravě chrámu je obnovila světoznámá krnovská firma Rieger.

Dekorativní výmalbu interiéru kostela provedl v roce 1929 olomoucký malíř Alexandr Gustav Přeček. Do dřevěných

schodů vedoucích ke kůru i v lavicích na horním kůru nad varhanami jsou vyryty monogramy i celá jména žáčků

zpěváčků, kteří během posledních 150 let chrám navštěvovali. Některá jména jsou německá, jiná česká, opatřená háčky

nad písmeny.

Dobře ilustrují historii naší země, lidé přichází a odchází, ale sláva Boží je věčná.

Vánoce V naší farnosti a Sanatoriu

pátek 24.12.2010 v 20.30 hod. Půlnoční
sobota 25.12.2010 v 11.00 hod Božíhod vánoční
neděle 26.12.2010 v 11.00 hod Svaté rodiny v oktávu vánočním
pátek 31.12.2010 v 16.00 hod. Na začátku občanského roku
sobota 01.01.2011 v 11.00 hod. Matky BožíPanny Marie v oktávu

Vánočním f---------------------------'I

Obec Paseka nabízí paseckým občanům volný 1pokojový byt v domě DPSčp. 295, celková rozloha
bytu 38m2, nájemné 1144,- Kč + zálohy na služby cca 1 800,-Kč

Žádáme opět touto cestou občany: Neparkujte svá vozidla V zimním období na komunikacích,

bráníte tak technice při odklízení sněhu. Děkujeme

V letošním roce jsme mezi nás přivítali tyto
narozené děti:

Viktorie Adámková, Domik Buc,
Terezie Čejková, Jakub Zdeněk
Finger, Kateřina Hájková, Martina Jašová, Natálie
Orságová, Michal Mathias Šopf, Natálie Žáková,
Nikol Vavřínová, Petr Kašpárek, Tereza Kučerová,
Pavel Horník, Pavlína Pecherová, Jakub Andrýsek,
Malak EI Mahdy, Tereza Staňková, Anna Kamanová,
Kateřina Šramová, Matyáš Petr Gajdoš, Denisa
Cieslárová, Terezie Drozdová, Richard Ryšánek,
Jindřich Moravec, Theodor Hodulák, Lukáš Švenda

Tradiční vánoční turnaj pasečáků
"PINEC"

se uskuteční 30.12.2010 od 9.00 hod.
na sále KD Paseka

neděle 2.1.2011
čtvrtek 6.1.2011
pátek 7.1.2011
sobota 8.1.2011
neděle 9.1.2011

v 11.00 hod. 2.neděle po Narození Páně
v 16.00 hod. Zjevení Páně - Tří králů
v 16.00 hod. Votivní mše o Nejsvětějším Srdci Páně
v 12.30 hod. Sobota po Zjevení Páně - Sanatorium
v 11.00 hod. Křtu Páně

zš Paseka, kulturní komise a Farnost Paseka pořádají pro

všechny občany koncert v kostele sv. Kunhuty

ZPíVÁNí U JESLIČEK

ve středu 5.1.2011 od 16.00 hod.

V 1.první části vystoupí žáci zš Paseka
pod vedením svých vyučujících ~~~~~~~
Ve 2. části zahraje a zazpívá Libor Geier

Srdečně Vás zveme ke strávení posledních dní Vánoc ve
společnosti pěkné hudby

Žáci zš budou nabízet k prodeji drobné výrobky z perníku
a keramiky

Obecní úřad Paseka oznamuje, že v době
od 22.12.2010 (včetně) do 31.12.2010

BUDE OÚ UZAVŘEN



Provoz PEKÁRNY o svátcíchJak to bude v roce 2011 s odvozem
domovního odpadu, pastů ...

Svoz domovního odpadu bude prováděn opět ve 14
ti denních intervalech vždy v pátek, počínaje dnem
14.1.,28.1., ...

pátek 24.12.2010
sobota 25.12.2010

ZAVŘENO
ZAVŘENO

pondělí 27.12. - 30.12.2010 běžná provozní doba
6.00 - 12.00 14.30 - 16.30

Svoz plastů bude prováděn vždy ve čtvrtek v těchto
dnech
13.1.,24.2.,7.4.,19.5.,30.6.,11.8.,22.9.,3.10.,15.12.

pátek 31.12.2010
sobota 1.1.2011

7.00 -10.00
ZAVŘENO

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu Od 3.1.2011 změna otevírací doby PEKÁRNY
bude proveden v sobotu 28.května a 29.října 2011

pondělí - pátek 6.00 - 12.00 14.00 - 16.00
sobota 7.00 -10.00

Upozornění k aktualizaci bytového pořadníku

Každý žadatel o byt, který je zapsán v bytovém pořadníku musí aktualizovat svou žádost, tím že uhradí do 31.1.2011
poplatek ve výši 50,- Kč za aktualizaci pořadníku. Pokud toto žadatelé neprovedou, bude automaticky žádost vyřazena
z evidence.

POPLATKY r.2011

Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu na rok 2011 se nezměnil a činí 350 Kč za trvale hlášenou
osobu. Poplatky se začnou vybírat hotově v pokladně OÚ a to od !!! 1.2.2011 do 31.3.2011 I!! a to pouze

v úřední dny tedy v pondělí a středu vždy od 8-12 a 13 -17 hodin.

Prosíme respektujte dobu a termíny zde uvedené k provádění plateb.

V tuto dobu se samozřejmě bude vybírat také poplatek za psa ve výši 60 Kč.

Pokud někdo nerad platí hotově, je možné poplatky za odpad či psa uhradit převodem na účet obce

!! nejdříve však v únoru 2011 a nejpozději dne 31.3.2011 !!

Vzor úhrady přes bankovní účet: 4 členná rodina pana Adama, jejíž členové jsou hlášeni např.:
na čp. Paseka 985 platí za odpady v roce 2011 :
4 osoby x Kč 350 = Kč 1400
Číslo účtu Obce Paseky: 1801712379/0800
Variabilní symbol: 1337
Konstantní symbol: 308
Zpráva pro příjemce: odpad, Adamovi čp. 985 (nutné napsat vaše jméno a čp.)

Za psa, kterého mají řádně nahlášeného zaplatí na stejný účet
60,- Kč, V.S. 1341, KS: 308, zpráva pro příjemce: pes, Adam čp. 985 (vaše jméno a čp.)

Ještě pro úplnost výše úhrad za psa podle počtu:
1 pes 60 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 240 Kč, 4 psi 330 Kč, 5 psů 420 Kč
Plátce, který je trvale hlášen v obecním bytě (čp. 8,189,215, 295 v Pasece) platí za 1 psa 200 Kč, za 2 psy 500 Kč.

Poplatek za chatu činí pro obec Paseku i pro část Karlov 500 Kč

Pokud občan neuhradí poplatky do 31.3.2011 bude po tomto termínu připočítáno k poplatku penále ve výši

ve výši 50 Kč josobu



Obecní ples
Starosta obce zve všechny občany na l.p/es roku 2011, který se

bude konat 29.1.2011 od 19.30 v KD Paseka.

K poslechu i tanci hraje oblíbená skupina GAMA.
Bohatá tombola a občerstvení.

Dětský maškarní karneval
se bude konat v neděli 30.1.2011 od 14.30 -17.30 hod.

Je zajištěn pestrý program se soutěžemi.
Nejhezčí masky budou jako vždy vyhodnoceny

Vstupné: masky ZDARMA, děti 5Kč, dospělí 10Kč

Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu Vás srdečně zve na

12.Svatohubertský ples v Pasece
v sobotu S.února 2011 od 19.30 v KD Paseka

trubači - hudba Gama - předtančení- zvěřinové občerstvení a tombola

SOKOL PASEKA
zve na PLESFOTBAListů

18.2.2011 od 19.30 v KD Paseka

Tradiční soutěž na branku, bohatá tombo/a
hraje skupina SIRIUS

Pasecký Babinec zve na tradiční moškarples, který se uskuteční
19.3.2011 v 19.30 hod. v osadě Havranu v KD Paseka

"PRAVEK ala Flinstounovi
~~~~~~~ PŘIJĎTE s.... HAVRANPÍRKEM, KŇUČÁKEM, VEVEŘICÍ ,SOKOLÍM

OKEM, DIVOU SEM či Fredem Flinstounem a jeho rodinkou ....
prožít MLADŠí DOBU KAMENNOU

DO SKOKU NÁM BUDE NOTOVAT FOFROVANKA


