
Vánocní pasecký zpravodaj
Prosinec 2007 Obec Paseka

Vážení spoluobcané,

rok s rokem se sešel. Jsou tu opet Vánoce, konec roku zvláštní a neopakovatelná nálada.
Dny radosti, lásky, pohody, vzpomínání.
První Vánoce prožije v naší vesnici 42 nových spoluobcanu a 20 narozených detí.
Prejeme všem, aby se nám v naší obci dobre žilo. Prožijme svátky v kruhu rodinném, mezi práteli,
v pohode a klidu.

Nám všem spolecné prání .. zdraví, štestí, detem bohatého Ježíška

Jirí Blažek, starosta obce
kolektiv obecního úradu

Narodili jsme se
v letošním roce :

Vojtech Šcurka
František Jan Šram
Tereza Kamerová
Nela Šlešková
Matej Papucík
Natálie Alexandra Ratschkerová
Radek Cinegr
Patrik Polýnek
Michal Pridal
David Konecný
Filip Píšek
Julie Vaculíková
Elen Majerová
Matyáš Vališ
Tobiáš Danek
Matyáš Slavík
Patrik Siegl
Adam Schenk
Petr Vavrín
Jan Stanek

V roce 2007 se :

-pristehovalo do obce 42 obcanu
- odstehovalo z obce 24 obcanu

-prestehovalo v rámci obce 30 obcanu
-narodilo se 20 obcánku
- zemrelo 8 obcanu

Tradicní vánocní koncert

" NA SCHODECH" pred KD

ve ctvrtek 20. prosince od 16.00

Zazpívat prijdou deti z MŠ a ZŠ

Pro všechny úcinkující i diváky
bude pripraven tradicní caj. Deti
z výtvarného kroužku paní
ucitelky Lenky Duškové, naší
nové vyucující, už vyrábejí
drobné dárecky k prodeji.

Starosta obce vás pohostí pravým, v

" PASECKYM PUNCEM"



Nová služba pro veretDost

Od 1.1.2008bude fungovat na obecním úrade tzv. tenninál CZECH POINT
v úrední dny tedy pondelí a streda.
V kancelári OÚ mužete získat overené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního
a živnostenského rejstríku.
Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal základní identifikacní údaje:
-u výpisu z katastru nemovitostí: katastrální území, parcelní císlo, prípadne c.p.
- u výpisu z obchodního a živnostenského rejstríku: ICO

Služba Czech Point není urcena k nahlížení do registru, ale pouze k vystavení
overeného výstupu z príslušné databáze. Poskytnutí výpisu bude zpoplatneno.

Svoz plastu streda
30.1.08,12.3.08,23.4.08,4.6.08,16.7.08,27.8.08, 8.10.08,19.11.08,31.12.08

Harmono~ram svozu TDO

Svoz TDO pátek... .14 denní intervaly
4.1.08, 18.1.08 ....

Svozvelkoobjemového odpadu sobota
24.5.08, 18.10.08

Finna EKOUNIMED Medlov, která zajištuje odvoz TDO upozornuje všechny obcany,
že NEBUDE vyvážet plastové pytle, které casto obcané prikládají k popelnicím. V den svozu TDO
bude brát pouze popelnice. A to z toho duvodu, že casto dochází k protržení plastových pytlu.

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Paseka

V pátek 14.prosince v 17.00 hod. se v zasedací místnosti KD uskutecní rádné zasedání ZO

Na programu:

1. Volba návrhové komise a overovatelu zápisu
2. III. zmena územního plánu
3. Rozpoctová opatrení
4. Pravidla rozpoctového provizoria na I.ctvrtletí 2008
5. Zmena usnesenÍ.c.3, bod 6.
6. Kontrola usnesení ZO za rok 2007
7. Zpráva starosty obce za rok 2007
8. Ruzné
9. Diskuze

10. Usnesení
11. Záver



Nájemné za pronájem prostor KD s platností od 1.1.2008
..............................................................................................
Pronájem suterénních spolecenských prostor v KD na oslavv
spolecenská místnost, kuchyn, bar, WC
-místní obcan: nájem 1.200,-Kc
- cizí obcan: nájem 2 500,-Kc

Pronájem sálu v KD pri svatebních hostinách
sál, vestibul, WC
-místní obcan: nájem I 500,- Kc
- cizí obcan: nájem 3 000,- Kc

Pronájem sálu v KD pri porádání plesu, zábava iiných kulturních akcích
sál, vestibul, WC
- místní organizace: nájem I 500,- Kc
- ostatní: nájem 4000,- Kc

Ke všem výše uvedeným cástkám se pripocítá cena za skutecne spotrebovanou eI. energii, otop, rozbité nebo ztracené
nádobí, zarízení

Pronájem suterénní spolecenské místnosti nebo vestibulu pri prodejních a predvádecích akcích
- suterénní spolecenská místnost, chodba ,WC : nájem 1 000,- Kc
- vestibul, WC : nájem I 000,- Kc

. .
;

POPLATKY r.2008
Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu na rok 2008 bude cinit Kc 300,- za trvale hlášenou
osobu.

Poplatky se zacnou vybírat hotove v pokladne OÚ a to od 1.2. 2008 do 31.3.2008 a to pouze
v úrední dny tedy v pondelí a stredu vždy od 8-12 a 13 -17 hodin.

Prosíme respektuite termíny a dobu zde uvedené k provádení plateb. V tuto dobu se samozrejme
bude vybírat také poplatek za psa (60 Kc/pes) a poplatek za hrobové místo.

Pokud nekdo nerad platí hotove, je možné poplatky za odpad ci psa uhradit prevodem na úcet
obce ( nejdríve však v únoru 2008 a nejpozdeji dne 31.3.2008 ).

Vzor úhrady pres bankovní úcet: 4 clenná rodina pana Adama, jejíž clenové jsou hlášeni napr.:
na cp. Paseka 985 platí za odpady v roce 2008 : 4 osoby x Kc 300 = Kc 1.200,-

Císlo úctu Obce Paseky: 180 171 2379/0800
Variabilní symbol: 1337
Konstantní symbol: 308
Zpráva pro príjemce: odpad, Adamovi cp. 985 (nutné napsat vaše jméno a cp.)
Za psa, kterého mají rádne nahlášeného zaplatí na stejný úcet
60,- Kc, V.S. 1341 , KS: 308, zpráva pro príjemce: pes, Adam cp. 985 (vaše jméno a cp.)

Ješte pro úplnost výše úhrad za psa podle poctu:
1 pes 60 Kc, 2 psi 150 Kc, 3 psi 240 Kc, 4 psi 330 Kc, 5 psu 420 Kc
Plátce, který je trvale hlášen v obecním byte (cp. 8,189,215, 295 v Pasece) platí za 1 psa
200 Kc, za 2 psy 500 Kc.

Cena vodného a stocného ...........

Od 1.1.2008se zvýší DPH u ceny vodného a stocného, a to z 5% na 9 % .
Proto bude konecná cena vodného a stocného pro obec Paseku cinit 36,94 Kc/ m3
Jen pro zajímavost cena vodného a stocného od 1.1.2008 :
pro Újezd, Rídec, Komárov, Štepánov : 42,04 Kc/m3
pro Šternberk : 47,24 Kc/m3



Rád sv. Huberta vás zve na tradicní

Svatohubertský ples a to v sobotu
2. února 2008

od 19.30 hod. v KD Paseka

Zverinové obcerstvení a tombola

Hraje skupina GAMA

Starosta obce zve všechny obcany, prátele a známé na,
OBECNI,. PLES

který se bude konat
v pátek 15. února 2008 od 19.30 v KD Paseka

Kposlechu a hlavne k tanci hraje FOFROVANKA

BOHATÁ TOMBOLA

Maškarní karneval pro deti
se bude konat v sobotu 16. února 2008

( cas bude upresnen)

Deku.ieme všem sponzorum za dary do tomboly pro deti

SDRUžENÍ" SPORT PRO "ŠECIINÝ "
VÁS SRDEcNezVE NA Již 4. PLES

TENTOKRÁT Vt: STÝLU

, , v

TENKRAT NA ZAPADE
VSOBOTU t S.BrEZNA 2008

OD t 9.80 HOD.V KD PASEKA

Z NÁPOJOVÉHOLÍSTKU:
OHNIÝÁ WHISKÝ

SLADKÁ TORNÁDO LOU

KOLALOKOÝ A LIMONÁDA

vászve na
SOKOL PASEKA DO SKOKU NÁM BUDE NOTOVAT

FOFROVANKA

PLES FOTBAL istu
v sobotu 22.brezna 2008 od 19.30 hod.

v KD Paseka

Tradicní soutež NA BRANKU
Bohatá tombola a obcerstvení

Hraje skupina ASTEOR



Duhová škola - tvorivá škola

Od zacátku tohoto školmno roku, stejne jako ~ - na všech

ostatních školách v republice, se ucí naši prvnácci podle nového školního vzdelávacího

programu, podle vlastních osnov, které si naše škola sama vytvorila. Spolecne s detmi jsme

pro neho hledali vhodný název a jako nejvýstižnejší byl vybrán Duhová škola - tvorivá

škola. Všechny barvy duhy, široké spektrum cinností.

S první novinkou se žáci 1. rocníku a jejich rodice seznámili už od zacátku výuky.

Zacali se hned od první trídy ucit nejen obvyklé ctení, psaní, pocítání a prvouku, ale pribyla

jim anglictina. Podle rozvrhu dvakrát týdne pul hodinky, ale ve skutecnosti podle potreby

celý vyucovací týden. Ucíme se jednoduchá ríkadla, básnicky a písnicky, posloucháme krátké

príbehy a také díky další vyucující, nové paní ucitelce Stanislave Kleinové, která ucí v 1.

rocníku všechny výchovy a ve 3. a 4. rocníku anglictinu, prvnácci už reagují na anglické.

pozdravy a pokyny ve tríde. Vyucování v 1. tríde je celorocne motivováno spolecným

domeckem, ve které chceme spolecne prožívat príjemné a zajímavé školní okamžiky.

Postupne se k nám do domecku stehují noví a noví kamarádi. Prátelé z Anglie, obyvatelé

Happy House (nové ucebnice anglictiny), celá rodina Toma Veselého (postavy ze Slabikáre) a

další ze sveta lidí i zvírat, které behem výuky poznáváme. V našem domecku se porád neco

deje a hlavne se v nem neuzavíráme pred ostatními kamarády ve škole, takže hodne cinností

deláme spolecne s ostatními detmi ve škole.

V zárí jsme všichni spolecne vyjeli na školu v prírode do Karlova pod Pradedem, kde

jsme tradicne v horském hotelu Moravice a jeho okolí prožili na zážitky bohatý týden.

Navštívili jsme sklárnu ve Vrbne pod Pradedem, jeskyne Na Pomezí, Rejvíz, vystoupilijsme

na Praded, vyzkoušeli jsem si lanové centrum v Karlove i stezku odvahy, zasportovalijsme si,

poznávali pricházející podzim na horách.

Od ríjna mohou všechny deti naší školy podle svých' zájmu navštevovat nekterý

z bohaté nabídky školních zájmových kroužku, jejichž pocet se opet rozrostl, a to hlavne

díky obetavým pracovníkum školy. Prvnácci zatím mohou navštevovat pouze výtvarný nebo

pevecký kroužek, ale pro ty starší jsou pripraveny pohybové hry, základy práce s pocítacem,

další výtvarný kroužek, dramatický a pevecký i telovýchovný (aerobic), anglická konverzace,

mladí výzkumníci se schází v kroužku Debrujár.



Už od letošního února pracuje na naší škole sportovní kroužek Házená pod vedením

zkušené trenérky Jarmily Hlouškové, které od nového školního roku pomáhá paní Denisa

Novotná. Kluci i holky poctive trénují a pripravují se na turnaje a zápasy, aby si mohli své
,

síly zmerit i s ostatními mladými sportovci. Velcí házenkári už jeden turnaj v Olomouci

absolvovali a privezli si pekné 4. místo. Malí vyjedou ješte behem prosince a my jim držíme

palce, aby se i o~ pekne umístili.

Touto cestou bychom chteli jménem našich detí podekovat paní Jarmile Hlouškové za

obetavost, se kterou se žákum pravidelne venuje, a také za to, že behem školních prázdnin

oslovila podnikatele v obci Paseka s žádostí o sponzorování sportovních dresu pro oddíl

házené. Dí dárcum ma'í velmi ekné zelené kom le a m 'im za 'e'ich flhancní

pomoc moc dekujeme!

Jsme malá škola a bez pomoci rodicu a našich verných kamarádu bychom mnohé .

velké projekty a akce nemohli uskutecnovat. Byli jsme rádi, když nám paní Martina Orságová

a Petra Šinglovicovápomohli s prípravou1. projektového puldne Halloween.Ve školeve i

sklepe jsme meli velkou výstavku vyrezávaných dýní. Deti ve strašidelných maskách pro~li

pruvodem nejen vesnicí, ale také strašidelným lesem, kde na ne cekala ruzná strašidla a

zajímavé úkoly. Další projektový den s názvem Vune adventu jsme uskutecnili ve.ctvrtek 22.

listopadu. Žáci byli tradicne rozdeleni do smíšených skupin (od 1. do 5. rocníku) a behem

dopoledne si vyzkoušeli pecení perníku, varení vánocmno caje, vázání adventních vencu,

které se staly ozdobou tríd, výrobu látkových ozdob na stromecek a špalíckového betlému,

který mužete videt za okny naší školy, naucili se novou anglickou písnicku a pripomneli si

vánocní zvyky a pranostiky. Za pomoc pri vÝtVarnýchdílnách bychom chteli podekovat Paní

Martine Orsá ové Hane Orsáhové Blance Motánové Pavlíne Bahounkové Lence Petrišcové

a Lence Richterové.

Záverem bychom chteli všem rodicu, príbuzným a známým, všem obyvatelum obce

Paseka, všem, kterí nám v prubehu roku pomáhají a fandí nám v našich cinnostech poprát

štastné a klidné Vánoce, v novém roce hodne zdraví, úspechu a sil.

Za všechny pracovníky školy Mgr. Jana Knápková, reditelka


