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Vážení spoluobčané,

čas letí vesmírnou rychlostí, skončily prázdniny a jsou tu opět Vánoce ... dny radosti, lásky, pohody,
vzpomínání.

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

Jsou tu zase hektické dny plné nákupů, úklidu, pečení. Pojďme se na chvilku zastavit a zrekapitulovat ten
končící letošní rok.

Po dlouhých osmi letech příprav, změn, výkupů
konečně letos podařilo dokončit cyklostezku
spoluobčané ze Sanatorky a zaměstnanci OLÚ
výstavbu cyklostezky byla cca. 8 rnil., obci se
polovinu.

Dále jsme zrekonstruovali budovu
vymenu oken, která byla opravdu už
systém včetně kotle. Tato opatření
plynu.

pozemků a dalších složitých jednáních se
Paseka - OLÚ Paseka, což ocení hlavně naši
Paseka. Původní rozpočtovaná částka na
podařilo vybudovat cyklostezku za

zdravotního střediska. Jednalo se o
v havarijním stavu. Vyměnil se otopný

přinesou velké úspory ve spotřebě

V letních měsících byl spuštěn provoz
vybudována za obcí směr ČOV.
předčil naše očekávání a již nyní
rozlehlejší místo.

Pro příští rok máme připraveny
vyhlášených dotačních titulech.

Vraťme se však do sváteční
dnů budeme slavit Vánoční
hodin před Štědrým dnem
Ježíšek obdaří, jakou radost budou mít naši nejbližší z dárků.

Sejdeme se v důvěrném a šťastném kroužku při mihotavém světle svíček, miskách cukroví. A tak si tedy
těch několika chvilek opravdu užijme. Oprostěme se od starostí a shonu všedních dní, věnujme se svým
rodinám a dětem .... je krásný čas, čas lásky, míru a klidu, čas narození.

komunitní kompostárny, která byla
Zájem občanů mnohonásobně
zvažujeme přesun na jiné -

další plány. Vše však záleží na

současnosti. Již za několik
svátky. Během dnů a pak i

narůstá napětí, čím nás

Přeji Vám i Vašim rodinám šťastné a veselé svátky a vše nejlepší v roce 2013.

Jiří Blažek, starosta obce

e-mail redakce:paseckyzpravodaj@seznam.cz



Vážení občané obce Paseka,

blíží se čas vánoční a v rozhlase občas slýcháte mimo upoutávek na různé vánoční zboží i reklamu na výrobky firmy
PREFA PECINA s.r.o. z vaší obce. Mnozí si určitě kladete otázku, co se to vlastně ve vaší obci vyrábí a jaký má
existence firmy PREFAPEClNA s.r.o. dopad na život v obci.
Dovolte mi, abych vám to trochu přiblížila.

Firma PREFAPECINA s.r.o. zahájila svou činnost počátkem roku 2010 a navázala tak na patnáctiletou tradici výroby
betonu a betonových výrobků, kterou do té doby provozoval pan Pecina jako fyzická osoba. Firma od svého vzniku
zaměstnává průměrně 35 pracovníků a tím samozřejmě finančně zajišťuje zhruba 30 rodin. To určitě není v

současném stavu ekonomiky pominutelná skutečnost. Aby bylo možné v tomto pokračovat i v příštích letech,
ulehčila jim nelehkou práci, kterou výroba betonových výrobků určitě je, a zároveň aby byla schopna zvyšovat
kvalitu svých výrobků a jejich konkurence schopnost, provádí to, co v období ekonomické krize provádí jen málo

kdo, t.j. investuje do rozvoje firmy.
Tyto investice do 'rozvoje firmy jsou určitě nepřehlédnutelné pro každého, kdo přijíždí do Paseky od Olomouce. Po

pravé straně, na okraji obce stojí bílá sila. Ta jsou součástí plněautomatické mísírny betonových směsí, kterou
firma uvedla do provozu závěrem měsíce října 2012. Tato investice umožňuje firmě kromě jiného rozšířit
poskytování dosavadních služeb o dodávání namíchaných betonových směsí ve složení a kvalitě požadované

zákazníkem. Jedná se o investici s nejmodernější technologií, která splňuje nejpřísnější kriteria všech
technologických i hygienických norem, umístěnou v průmyslové zóně obce.

Určitě už řada vás, občanů obce, některých služeb firmy využila a dokážete proto ocenit, jak je to příjemné, když

jsou tyto potřebné služby a nebo již hotové výrobky dostupné přímo v obci.

Přála bych vám vidět na vlastní oči údiv odběratelů, kteří přijedou do firmy poprvé a mají možnost vidět areál a
vybavení firmy. Nikdo z nich by takovou firmu v malé obci, která byla dosud známá jen hlavně díky léčebně,

nečekal. Všichni, kdo mají zkušenosti s podnikáním v takových chvílích nahlas vysloví uznání m.j. i za odvahu
majitele firmy investovat v takovém rozsahu v tak malé obci.

Ekonomické výsledky firmy dokazují, že meziroční nárůst obratu je v milionech korun .. Na základě platného zákona
o rozpočtovém určení daní končí nemalá část odvedených daní v rozpočtu obce a přiznejte si, vnímali jste někdy
skutečnost, že každý výdaj obce, ať provozní nebo investiční, je cca z 10% hrazen z daní, které odvedla firma PREFA

PECINAs.r.o. do státního rozpočtu a odtud se vrátily do rozpočtu obce?
Jen těžko by mohla firma bez ekonomických úspěchů podporovat formou darů akce pořádané obcí, sportovními

kluby, školou, školkou atd.

A proto mně dovolte, abych firmě PREFAPECINA s.r.o. popřála mnoho dalších let ekonomických úspěchů a rozvoj,
který ve svém důsledku zajistí rozvoj vaší obce.
Na závěr bych chtěla popřát i Vám všem pohodu v blížících se svátcích a hodně úspěchů v osobním i pracovním

životě v Novém roce a více podobně ekonomicky úspěšných podnikatelů v obci.

Ing. Jarmila Škráčková

daňová poradkyně

Do nového roku 2013 přeji všem spoluobčanům pevné zdraví a maximální pohodu.

Bohuslav Pecina

jednatel společnosti
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Podzimní úklid
Děkujeme všem občanům za spolupráci při shrabování listí na veřejném prostranství v obci.
Poděkování také patří všem, kteří využili v měsíci říjnu nabídku obce a při podzimním úklidu svých
zahrad uložili tento odpad na svozová místa, určená pro odvoz plastů. Jak jsme požadovali, rostlinný
odpad byl perfektně roztříděn na hromádky listí, větví, plevele atd. OÚ Paseka

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta Českérepubliky

starosta obce Paseka podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbách prezidenta České republiky a ve znění
prováděcích vyhlášek

oznamuje:
Volby prezidenta České republiky se konají:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 12.1edna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

V případě, že postoupí do druhého volebního kola více kandidátu, bude se druhé kolo volby prezidenta konat
ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Místem konání voleb ve volebním okrsku v obci Paseka, je volební místnost na adrese Paseka 17, PSČ783 97,
Paseka (zasedací místnost kulturního domu).

Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl
věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola

volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-Ii uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Bližší informace na www.obecpaseka.cz nebo na OÚ.

Jak dál po návratu z nemocnice
Máte svoji osobu blízkou zpět z nemocnice a

potřebujete pomoc či radu? Na Charitě v Uničově
spolupracují profesionální zdravotní sestry a
pečovatelky.

Na základě poukazu na ošetření z nemocnice vám

naše zdravotní sestry poskytnou bezplatnou
odbornou ošetřovatelskou péči. Co se týká

pečovatelských úkonů, tak ty vám zajistí naše

pečovatelky, které pomohou s koupáním, s dopro-
vodem k lékaři, donesou obědy, nákupy, léky a tak
dále. Tato služba je hrazena z příspěvku na péči. S

vyřízením žádosti na příspěvek na péči mají zase
zkušenosti naši sociální pracovrucr. Obrátit se
můžete na charitní telefon 585 054 519 nebo

přímo na vedoucí zdravotní služby 733 755 927 a
vedoucí pečovatelské služby 605897998.

Bc. Alena Charouzová, vedoucí Charity v Uničově .

Nemocnice hledá dobrovolníky
Pro nově připravovaný dobrovolnický program

hledá Nemocnice Šternberk zájemce, kteří by byli

ochotni zpříjemnit pobyt dlouhodobě hospitali-
zovaným pacientům. Hlavním úkolem dobrovolníků
bude povídání si s nemocnými, čtení knih a novin,

hraní stolních her či doprovod při procházkách.
Dobrovolníkem může být každý komu je víc než

18 let, má čistý trestní rejstřík a kdo zároveň chce ze

své dobré vůle ve svém volném čase bez nároku na
finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch
jiných lidí. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit

na telefonním čísle vrchní sestry léčebny dlouho-
době nemocných Aleny Vacové - 587 800 280 nebo
na email andrea.vacova@nemstbk.cz. Od zájemců se

očekává zralý přístup k životu, ochota pomoci a
příležitost věnovat hodinu i více týdně svého času
nemocným.
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Starosta obce zve občany, přátele a známé na tradični

OBECNí PLES

v sobotu 9.2.2013 v 19.30 hod. v KDPaseka

K poslechu a hlavně k tanci hraje známá skupina JEN TAK z Přerova
Prodej místenek od 14.1.2013 u L.Niessnerové, OÚ Paseka, tel.č. 585 039 270
Děkujeme všem sponzorům za dary do tom boly i na dětský maškarní karneval

Maškarní karneval s Večerníčkem
pro děti se bude konat v neděli 10.2.2013 od 15.00 hod. v KD Paseka

Vstupné: masky ZDARMA, ostatní 10,· Kč, hudba OJTOM

Je zajištěn pestrý program se soutěžemi

II Z POHÁDKY DO POHÁDKY"

SOKOL PASEKA zve na

ples FOTBAlistů

v sobotu 16.2.2013

19. od.

vKD Paseka

Bohaté občerstveni a tombola

Hraje skupina SIRIUS

Tradiční soutěž KOP NA BRÁNU



DUHOVÁ ŠKOLA
Aneb Rok 2012 ve 12 ohlédnutích

V LEDNU jsme slavnostně otevřeli nové třídy v podkroví - počítačovou učebnu s 18 počítači a dotykovou
interaktivní tabulí, také studovnu a novou výtvarnu a učebnu pro zájmové vzdělávaní. A všechny jsme vás pozvali na
Den otevřených dveří, abyste si tu slávu s námi užili. Úžasný den jsme zakončili nádherným ohňostrojem. Díky,
pane starosto, obecní rado a zastupitelstvo!

V ÚNORU jsme začali plnit celoroční ekologický projekt Devatero řemesel anebo Desátá sama příroda. Během
roku jsme jich poznali nebo si také vyzkoušeli mnoho - pletli jsme košíky z pedigu, tkali koberečky ze zbytků vlny a
látky, malovali na látku, hnětli z keramické hlíny, sbírali léčivé bylinky i starý papír, pekli perníčky a velikonoční
jidáše, vyráběli smaltované šperky nebo pod dohledem kováře klínky do sekyrky. Za mnohými řemeslníky jsme
vyjeli na výlet - do Jiříkova k řezbáři panu Jiřímu Halouzkovi do Příkaz k hanáckému spolku řemesel...

V BŘEZNU jsme uspořádali první Velikonoční výstavu řemesel a školní jarmark. Sál v "kulturáku" rozkvetl
petrklíči, kraslicemi, jarními dekoracemi, stoly se zaplnily keramikou, ošatkami, perníky, nevěřili jsme, kolik
šikovných rukou Paseka má. Malí i velcí, domácí i přespolní, každý se chtěl pochlubit svým uměním. A těch
obdivovatelů!

V DUBNU jsme sbírali starý papír pampelišky na med sponzorské penízky na keramickou pec, úspěchy
v soutěžích body v hodnoceních škol. Díky, paní učitelky, že jste tak ochotné a odpovědné!

V KVĚTNU jsme pozvali nejen maminky na školní akademii, tentokrát však do sálu kulturního domu. Všichni jsme
měli více místa a pohodlí a také nás bylo víc slyšet díky panu zvukaři a jeho mikrofonům. Tancovali jsme, hráli
divadlo, pískali na flétny, rozprávěli vážně i žertem, ...

V ČERVNU skončil nejen školní rok, ale i sbírka na kermickou pec. Poslední červnový týden nám byla doručena
nová stříbrná stolitrová baculatá poklopová keramická pec Nabartherm. Díky, vážení sponzoři!

V ČERVENCI a v SRPNU jsme měli zasloužené prázdniny - odpočívali jsme, nabírali síly na nový školní rok,
plánovali, co zajímavého vymyslíme ...

V ZÁŘÍ jsme historicky poprvé otevřeli další třídu. Je nás už tolik, že můžeme mít 4 třídy, 4 třídní učitelky a ještě
jednu pro spoustu samostatných vyučovacích hodin. Díky, rodiče, že v nás máte důvěru a že společně s námi píšete
historii pasecké školy, které bude už příští rok 355 let!

,r. . '
w , •

V RlJNU jsme bohatili rt e webové stránky novou záložkou školního intemetovéhoščasopisu Pasěcky školniček,
který vydávají člen ' ijfnového kroužku Internet, jednoho z dalších 17 kroužků, jež naše šk'o a abízí. Děti mohou
navštěvovat krouž tan ění, sportovní, výtvarné, pěvecký anglický, logopedický, dramati Ý ek ogický vědecký,
rybářský . .. a po d ještě vybude Iná hvíl, tak tvořln v eramické dílně s Len . hterovou Alenou
Stibůrkovou ičovou V rou ivko

s



PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Vánoční výstava řemesel

Zbav se, milý člověče, všedních dnů tíže,

Vánoce se blíží, zas budeme mít k sobě blíže.

Chudý i bohatý na Ježíška netrpělivě čeká,

On k nám přijde a potěší každého člověka.

Snad sníh nám nadělí, ať máme Vánoce bílé.

Pokoj lidem dobré vůle a Šťastný rok 2013!

Poslední listopadovou sobotu se ve 14
hodin otevřely dveře Kulturního domu
v Pasece a hojní návštěvníci z blízka i daleka

vstoupili do vánoční pohádky.
Hned u vchodu otec a syn Halouzkové - dva řezbáři z Jiříkova - tesali velkou betlémskou sochu. A kousek od nich byli
loučanští hračkáři, manželé Sýkorovi, nabízeli dřevěné hračky a dekorace.
Skauti současní, minulí i budoucí se zájmem koukali na velkou nástěnku paseckých Dráčat ukazující 10 let činnosti
tohoto nadějného oddílu.
Také tam byla Hana Andrýsková s adventními věnci a dekoracemi z přírodních materiálů.

Před vchodem do velkého sálu byly po pravé straně vystaveny patchworky paní Růženky Čejkové z Paseky. Tu dečku
na polštář s kočičkou jsem chtěl ukrást, protože se mi moc líbila, ale pořád si ji někdo prohlížel, a tak se mi to
nepovedlo. Smůla.
Naproti Růženky měly stůl dvě lesní víly z Paseckého Žlebu, Lenka Richterová s velkou výstavou rukodělných výtvorů
paseckých skautů a skautek a její sestra Marcela Kuxová nabízela peroutky z pravého peří.
Ve velkém sále přímo na pódiu obležen malými i velkými mlsouny a mlsalkami voněl krámek se svátečními
dobrotami z pasecké pekárny pana Kuchty.
Přímo naproti pekárny pak Medová kavárna pana Búše z Křížova. Také byla v obležení ctitelů medoviny, kávy a čaje.
Mezi pekárnou a kavárnou byla výstava velkých dek a přehozů vytvořených patchworkovu technikou.

Sál kulturního domu byl zaplněn do posledního místečka. Stovky návštěvníků (během odpoledne se jich podle
odhadů pořadatelů vystřídalo téměř 700) měly co obdivovat.
Obětavé učitelky z Mateřské školky i ze Základní školy v Pasece měly otevřené velké stánky, ve kterých nabízely
uměleckou keramiku a krásné dekorace s vánoční tématikou, vše poctivá ruční práce místních šikovných dětí. Však

to také šlo výtečně na odbyt. Úsměv byl ke každému nákupu zdarma!
V sále toho bylo hodně: skleněné ručně foukané ozdoby - domácí moravský výrobek. Šperky, patchworky, adventní

věnce, vánoční ozdoby výtvarného klanu Fackových. Výrobky z pedigu pasecké košíkářky Soni Krejčí, výtvarná dílna
Domu dětí a mládeže z Uničova, zdravé čaje, bylinky, ozdoby, náušnice z peří, misky i pamlsky, vkusné dárky, pastva
pro oči.

Velkému zájmu se těšila tkadlena a přadlena paní Libuše Pospíšilová a členové Spolku ručních řemesel z Příkaz se
svým kolovrátkem a stavem, na kterých předváděli, jak naše prababičky byly šikovné a výtvarně nadané.

A bylo toho mnohem více, místní i přespolní předváděli, co umí, svorně soutěžili o přízeň publika a zároveň si mezi

sebou vyměňovali dobré rady. Většinou to byly dámy, slečny i malé holky. Mužů vystavovatelů bylo poskrovnu.
Atmosféra byla mile předvánoční a nekazil nám ji žádný trhovec s nevkusným zbožím.

Na příští rok ovšem vyvstal jeden nečekaný problém. Jak náš kulturák trochu přifouknout, abychom se tam všichni
vešli?
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Tak kde je tedy problém?
Nejprve bych chtěla vyjádřit velký dík všem, kteří se zasloužili o zhotovení cyklostezky směrem Paseka
Sanatorium. Je to výborná věc, která nám chyběla již několik let ale dočkali jsme se.

Bohužel začíná to mít chybu jelikož někteří občané horní části si udělali s příkopy
naproti prvního kruháče smetiště. Nejenom že tam po celé léto sypou posekanou
trávu ale začátkem listopadu se tam objevily slupky od dýně. Vypadá to jak na
skládce. Nehledě na to, že kdyby přišla velká voda, tak nemá kudy odtékat.

Tak nevím, když kolem svých domů uklízí a chtějí to mít pěkné, proč hned naproti
musí dělat svinčík. Přitom platíme za popelnici a navíc byla od října zřízena
kompostárna. Tak kde je tedy problém? Janošiková T.

Hannonogram svozu TDO a plastů 2013

Odvoz TOO bude probíhat ve 14 denních intervalech
vždy pátek počínaje 11. 1. 2013

Svoz plastů vždy ve středu: 9. 1., 6. 2., 6. 3.,3.4., 1. 5.,
29. 5., 26. 6., 24. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 11. 12.

Pytle s plastovým odpadem, prosím, odnášejte na svozová místa vždy v úterý před svozem.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

Sobota 18. s. 2013 Sobota 26. 10. 2013

Mateřské centrum Zvoneček je v Pasece
pro rodiče a děti již 4 roky.

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem, kteří navštěvují nebo navštěvovali naše
mateřské centrum a také Obci Paseka za přízeň a podporu.

Podařilo se nám vytvořit příjemné prostředí k setkávání dětí a rodičů (nejen na RD) a
umožnit jim seznámit se s ostatními.

Kromě běžného provozu MC pořádáme každý rok ještě

další dvě akce - Honbu za pirátovým pokladem jako oslavu
Dne dětí a Mikulášskou nadílku s Mikulášem, andělem a
čertem v krásných kostýmech. Právě Mikulášskou nadílkou

jsme před čtyřmi lety zahajovali provoz mateřského centra.

T. Šlešková

Fotky z našich akcí i provozu MC si můžete prohlédnout na

WWW.ZVONECEK-PASEKA.WEBNODE.CZ

Přejeme všem našim příznivcům i ostatním občanům krásné
prožití Vánoc v kruhu rodinném a hodně radosti všem dětem.



poŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB V PASECE:

25.12.
28.12.
30.12.
1.1. 2013
6.1.

Štědrý den - "půlnoční"
Boží hod vánoční

Svatých Mlád átek betlémských
Svátek sv. Rodiny

Matky Boží Panny Marie
Zjevení Páně

v 21 :30 hod.
v II :00 hod.
v 16:00 hod.
v 11:00 hod.
v 11:00 hod.
v 11:00 hod.

Pondělí 24.12.
Úterý
Pátek
Neděle
Úterý
Neděle

Římskokatolická farnost Paseka Vás srdečně zve na TŘIKRÁLOVÝ KONCERT
v neděli 6.1.2013 v 16:00 hodin v kostele sv. Kunhuty v Pasece

Vystoupí FRÝDECKÝ SBOR

Přeji všem spoluobčcnům a čtenář/JI"
Paseckého zpravodaje krásné a
klidné prožití vánočních svátku,-==:;'"

do nového roku pevné zdraví
"-'P~.,...f

a taky trochu toho štěstí...

za TJ SOKOL PASEKA
Kučera Jiří

Papedo Paseka, s.r.o. přeje všem pasec-
kým občanům a svým stálým
zákazníkům krásné Vánoce a
do nového roku 2013 jen to
nejlepší.

Naše heslo pro rok 2013:
Ať nás zahřej e pasecká

slivovice nejenom po těle,
ale i po duši.

Růžena Čejková, jednatelka

Kr6~m!Íe pohodovž prožití

\?énočních světků, mnoho

osobních i pracovních

úspěchů v f':{ov!Ímroce e

příj~mn!Í cbvílz při čteni

pe~~ck!Ího zpravodaje

Věrn přz]!

Zuzana a Teréne ~l~kovg

INZERCE

aseckj zpravudaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 25. února 2013. RedaKční uzávěrka je 30. ledna 2013.
vé příspěvky zasílejte na email: paseckyzpravoclaj@Seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána

Šlešková a Zuzana Šlešková.
Redakční rada nez ovídá za obsah článků, pouze za grafickou úpravu - pokud není uvedeno jinak._~ -.J

~

Nově otevřeno
. \ "\
:J•• ~ Autoservis Drozd
~

· servis a opravy vozidel všech značek
- výměna olejů
- příprava a provedení STK
· diognostika vozidel koncernu VW

(AUDI. SEAT. VOLKSWAGEN. ŠKODA)

· montáž tažného zařízení Auto-Hák a Brrnk

- testování a prodej autobaterií
- testování brzdové kapaliny
- prodej ND

Miroslav Drozd, Paseka 129, tel.60S 813 784,
autoservisdrozd@email.cz

SPORTSERVIS Petr Orság Paseka 124 tel 585039296/604669713
pondělí - pátek 15 -18 hod. sobota 8 -12 hod.

Zahájena zimní sezona - nabízíme:

Prodej nového i použitého zimního vybavení:
lyže - boty - hole - běžky - snowboardy - přilby

dále veškeré doplňky: brýle, vosky, rukavice, ponožky atd.

Půjčovna lyží, snowboardů, bot + příslušenství
možnost půjčení na školní kurzy za zvýhodněnou cenu

Možnost zapůjčení celého setu Qyže, boty, hole, helma) na celou
sezonu (listopad - duben) již od 1 500 Kč

SERVIS A OPRAVY:
Provádíme veškeré opravy poškozených hran a skluznic

(brousíme pásem i kamenem) montáž a seřízení vázání na
seřizovačce WINTWRSTEIGER včetně potvrzení


