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V dubnu letošního roku bude zahájena rekonstrukce silnice Rýmařov - Ondřejov. Silnice 

Rýmařov -  Dl. Loučka bude uzavřena pro veškerý provoz.   

Objízdná trasa pro osobní automobily povede přes Paseku ve směru na Huzovou. 

Apelujeme proto na všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost vlastní 
osobní bezpečnosti a dále důrazně na tuto skutečnost upozornili své děti. Objížďka 

bude trvat až do listopadu letošního roku.                                                 Jiří Blažek, starosta  

Objízdné trasy: 
 Osobní automobilová doprava do 7 tun 

Objízdná trasa je vedena od Rýmařova do 
Stránského obousměrně po silnici II/445, dále potom 
jednosměrně po silnici III/4456 přes Jiříkov a po III/4451 
do Dlouhé Loučky. V opačném směru je objízdná trasa 
vedena ze Stránského dále po II/445 do Huzové a po 
silnici  III/44417 přes Paseku do Uničova. V tomto směru 
je variantně možný přejezd z Dl. Loučky do Paseky po 
III/4451. Objízdná trasa je delší o 3,3 km ve směru od 
Rýmařova a o 4,9km delší ve směru opačném. 
(vyznačeno světle šedě, na webu oranžově) 

 
 Nákladní automobilová doprava nad 7 tun 

Objízdná trasa pro vozidla nad 7 tun je navržena 
obousměrně z Rýmařova směrem na Břidličnou po silnici 
II/370, dále po I/45 na Dětřichov, po I/46 na Šternberk a 
po II/444 do Uničova. Celková délka objízdné trasy je 
57,0km a trasa je delší o 31,9km.  

 
 Autobusová doprava 

Objízdná trasa pro linkovou autobusovou dopravu je 
vedena obousměrně z Paseky po silnici III/44417, dále po 
III/44418 a III/44419 do Dlouhé Loučky. Dále po silnici 
III/4451 na zastávku Paseka sanatorium, kde se na točně 
otočí a pokračuje po silnici III/4456 přes Sovinec a Jiříkov 
do Stránského, odtud po silnici II/445 do Rýmařova. 
(tmavě šedě, na webu zeleně)                          DP Ostrava 

 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÝ PROVOZ VOZIDEL PŘES NAŠI 
OBEC VE SMĚRU NA HUZOVOU 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deratizace 
Od 25. 3. 2013 bude společností Sitka Šternberk zahájena kontrola stavu hlodavců v kanalizaci pro 
veřejnou potřebu a následně budou ve vybraných lokalitách 
pokládány návnady.  Po vyhodno- cení požeru bude dopracován plán 
zásahu a v lokalitách s nejvyšší koncentrací hlodavců bude prove-
dena opakovaná deratizace. Celková deratizace bude provedena do 
31.5.2013. Následná deratizace bude provedena v měsíci říjnu. 
Mimo toto období bude na základě podnětů od občanů 
průběžně prováděna deratizace ohnisková. 
          Na objednávku vlastníků nemovitostí provádíme deratizaci 
nebytových prostor objektů, tj. monitorování výskytu hlodavců, položení nástrah v jedových 
staničkách, označení prostoru výstražnou samolepkou, následnou kontrolu se sběrem uhynulých 
hlodavců a vystavení protokolu o provedené deratizaci.                          tel. 585 012 730 

 
 
     

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

POPLATKY ZA ODPAD  A  PSA  PRO ROK  2013 

Sdělujeme občanům, že poplatky za odpad a za psa je třeba uhradit  do  30. června 2013.  
 poplatek za odpad činí 360,- Kč/rok za každou trvale hlášenou osobu 
 poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není osoba 

hlášena k trvalému pobytu činí  360,- Kč za rok  
 poplatek za prvního psa  činí 100,- Kč za rok, poplatek za každého dalšího 

psa je pak 120,- Kč za rok, toto se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v obecním 
bytě  

 
Vznik a  zánik poplatkové povinnosti je třeba ohlásit do 15 dnů  ode dne, kdy tato povinnost vznikla 
(přistěhování, narození dítěte, nový pes, úhyn či ztráta psa).  
 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem. 
Vzor  úhrady  přes bankovní účet: rodina Adamova -  4 trvale hlášené osoby, Paseka  č.p. 985 : 
4 osoby x  360,- Kč = 1440,- Kč 
 

Číslo účtu Obce Paseka:    1801712379/0800 
Variabilní symbol: 1340                   Konstantní symbol: 308 
Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno  a číslo popisné (Adamovi,985)  
 

Za psa zaplatíte na stejný účet částku odpovídající počtu psů:  v rodině jsou 2 psi 100+ 120= 220,- Kč 
Variabilní symbol:  1341                 Konstantní symbol:  308  
Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, číslo popisné, pes kolikrát (Adam, 985, 2x) 
 

Pokud občan neuhradí poplatky do 30. 6. 2013 může mu obecní úřad navýšit poplatek až na 
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku!                Dana Tománková, OÚ 
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Od 1.1.2013 došlo ke změně v cenách vodného a 
stočného vlivem zvýšení DPH ze 14% na 15%.  Ceny 
bez DPH se pro rok 2013 nezvyšují. 
 Pro srovnání uvádíme ceny vodného a stočného 
v okolních obcích. (Ceny jsou uvedeny bez DPH) 

      Cena vodného a stočného 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   STATISTIKA POHYBU OBYBATEL V OBCI  PASEKA – ROK 2012 

narození úmrtí přistěhováni odstěhováni počet obyvatel 
k  31.12.2011 

5 7 29 50 1263 
 

Výsledek Tříkrálové sbírky 2013 v obci Paseka 
I  v letošním  roce  se  v naší  obci  konala  tradiční  Tříkrálová  sbírka, 
pořádaná Charitou Uničov. Koledování  se již tradičně  ujaly děti ze 
skautského oddílu Dráčata.  
Celkový  výtěžek sbírky činil 15 444 Kč.  Srovnání s minulými roky:  
rok 2012 ... 13 668 Kč, rok 2011 ... 14 082 Kč, rok 2010 ...     4 982 Kč, rok 2009 ... 8 644 Kč. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem koledníkům i těm, kteří do sbírky přispěli. 
 

Velikonoční bohoslužby 
 

 Mše svatá o Zeleném čtvrtku na památku Poslední večeře Páně 28. března 2013: Šumvald od 17h, Dlouhá 
Loučka od 18:30. V Dlouhé Loučce následuje bezprostředně poté adorace v Getsemanské zahradě. 

 Velký pátek 29. března 2013: ranní chvály s modlitbou se čtením v Dlouhé Loučce od 8h. 
      Velkopáteční obřady 29. března 2013: Dlouhá Loučka od 15h, Šumvald od 17h. 
 Bílá sobota v sobotu 30. března 2013 v 8h: ranní chvály a modlitba se čtením v 

Dlouhé Loučce. 
      Příležitost k návštěvě Božího hrobu o Bílé sobotě 30. března 2013: V Dlouhé Loučce 

od 9h do 12h, v Šumvaldu od 9h do 12h do a v Pasece od 9h do 15h. 
 Bílá sobota 30. března 2013 nešpory v Pasece od 19:30. 
 Velikonoční vigilie (lidově "Vzkříšení") v sobotu 30. března od 20h v Pasece. 
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 31. března 2013: Dlouhá Loučka od 7:45, 

Šumvald od 9:30, Paseka od 11h. Svátostné požehnání v Dlouhé Loučce téhož dne 
od 14h.                                                                                                  P. Pavel HÖDL, SL.L. 

 

 

Obec Vodné 
 Kč/m3 

Stočné  
Kč/m3 

Celkem  
Kč/m3 

Paseka 29,00 19,00 48,00 

Újezd 29,00 28,00 57,00 

Mladějovice 26,50 28,00 54,50 

Komárov 26,50 28,00 54,50 

Dl. Loučka -- 22,00 22,00 

Šternberk 26,50 33,50 60,00 

Změna úředních hodin  
na všech pobočkách  

Úřadu práce ČR 
 
PO       08:00 – 12:00 ,  

 13:00 – 17:00  

ÚT       08:00 – 11:00  

ST        08:00 – 12:00 ,  
 13:00 – 17:00  

ČT        08:00 –11:00  

PÁ        08:00 – 11:00   ( pro nové uchazeče  
    o zaměstnání a pozvané klienty)  
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Rok 2012 jsme zakončili společným setkáním 
našich dětí a starších občanů bydlících v DPS. Je 
to již tradice, že těsně před Vánocemi děti přicházejí 
za staršími občany s drobnými dárky, přáníčky i 
koledou, aby je potěšily a daly jim najevo, že na ně 
nezapomínáme a vážíme si jich. V MŠ se snažíme 
vést děti k úctě ke stáří, k hodnotám, které za svůj 
život vytvořili, aby si vážily výsledků lidské práce 
všeobecně a záměrně je neničily. 

Vandalismus před MŠ 
  V prosinci 2012 jsme chtěli dětem i ostatním 
občanům udělat radost, a tak jsme nechali 
odbornou firmou /za nemalé peníze/ nazdobit  
stromeček u mateřské školy. Rozsvícený 
stromeček, který děti ráno vítal, a z kterého 
měly obrovskou radost, se k jejich velkému 
zklamání pouhé tři dny po rozsvícení stal obětí 
vandalismu. Přívodní kabely byly zpřetrhány a 
svíčky rozbity. Nikdo nebyl přistižen, tudíž nelze 
říct, zda to byla frajeřina, zloba, či zlodějina. 
V každém případě je to ale odporný čin, hodný 
odsouzení. Je smutné, že takoví občané žijí tady 
mezi námi, ničí práci ostatních a kazí radost těm 
nejmenším dětem. Ráda bych tady apelovala 
zejména na rodiče dospívajících dětí, aby se 
snažili při výchově působit na své děti tak, aby 
těchto vandalských činů bylo v obci co možná 
nejméně.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Škola i školka, kulturní komise i nově vzniklé Sdružení rodičů a přátel školy připravuje na 
sobotu 23. března 2013 JARNÍ VÝSTAVU nejen s velikonoční tematikou.  
Budeme soutěžit o nejkrásnější velikonoční kraslici či upletený tatar, jarní dekoraci 
nebo typickou velikonoční sladkost, tvořit ve výtvarných dílnách, ochutnávat 
dobroty, nakupovat drobnosti… Takže šikovné malérečky, krajkářky, pletařky, 
cukrářky a kuchařky, šikovní mládenci,… už začněte tvořit, ať se nám naše 
společná výstava vydaří jako ty předešlé!  
Více informací včas zveřejníme na plakátech.  

 

 
 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA na přelomu roku 2012 - 2013 

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY 
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Letos máme v MŠ 17 budoucích prvňáčků, ale již 3 rodiče požádali o odklad povinné školní docházky, 
což znamená, že do 1.tř. by mělo odejít 14 dětí. Tento počet bude doplněn při zápisu dětí do 
mateřské školy na školní rok 2013 – 2014, který je stanoven na čtvrtek 28.2.2013.  
Zvu tímto k zápisu všechny rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti navštěvovaly mateřskou školu ve 
školním roce 2013 – 2014. Znovu připomínám, že se jedná i o děti, které dosáhnou věku 3 let i během 
školního roku.                                                                                  Jana Blažková – ředitelka mateřské školy 
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Zápis do 1. ročníku 
V pátek 18. ledna 2013 se dveře naší školy otevřely všem budoucím prvňáčkům a jejich 

rodičům, abychom je přivítali na zápise do 1. třídy, letos na téma Z pohádky do pohádky. Hned u 
vchodu na ně čekala královská rodina v čele s panem králem Zdeňkem. Nejen on, ale i princezny se stali 
průvodci všem dětem a rodičům, aby je provedli po všech pohádkových stanovištích a také po všech 
komnatách naší školy. 

V první pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký si děti vyzkoušely svou obratnost, hrubou i 
jemnou motoriku - po lávce ladně přešly ke skákacímu panáku, zaházely si do břicha Širokému, 
zavázaly botu Dlouhému a s Bystrozrakým sestavily obrázky. Paní učitelky si všímaly, zda jsou děti 
schopny pracovat samostatně nebo spolupracovat ve dvojicích. V pohádce O veliké řepě se budoucí 
prvňáčci mohli pochlubit svými matematickými dovednostmi i znalostmi ze zvířecí říše. V této třídě se 
poprvé setkali i s interaktivní tabulí, která se dětem asi líbí nejvíc. V prvním patře pak na všechny 
čekaly další dvě pohádky. Nejkrásnější hádanka zkoumala, jak mají děti ohebné jazýčky a zda není 
třeba ještě navštívit logopeda a do nástupu do školy vylepšit správné tvoření hlásek. Při pojmenování 
obrázků jsme zjišťovali i jejich slovní zásobu, aby se s námi a 
mezi sebou dokázali správně domluvit. Poslední pohádkou byla 
Zlatovláska. Svítila na děti z interaktivní tabule a každý z 
budoucích žáčků-prvňáčků si mohl kousek obrázku princezny na 
tabuli vybarvit. A nejen to, ukázali, jak umí pojmenovávat barvy, 
vyťukávat slabiky a také "psát". V každé třídě na děti čekaly 
hezké dárky, které pro ně připravili a vyrobili starší spolužáci. 

Všem dvaceti rodičům děkujeme za projevenou důvěru v 
naši školu a budeme se v září těšit na nové žáčky. A pokud ještě 
některý z nich zůstane rok ve školce, nevadí, místo v lavici bude 
mít vždy připravené. 

V příštím školním roce by nás mělo být v první třídě 17 a 
v celé škole nejméně 62 žáků, ale kdo ví, snad si nás najdou ještě 
další spolužáci, tak jako noví kamarádi z Plinkouta nebo Vojtík 
z Bělkovic-Lašťan. 
 

„ Jsme vidět, ale nejde nás slyšet“ 
   Tak jsme nazvali náš nový projekt, se kterým jsme se přihlásili do 
grantového programu One World, Many Voices Americké obchodní 
komory v ČR.  
   Program je určen na podporu projektů, které žáci a studenti 
zrealizují ku prospěchu místní komunity a ve spolupráci s politickou 
reprezentací obce. Cílem je, aby se mladí lidé aktivně zapojili do 
veřejného života a uvědomili si, že nositelem pozitivní změny může 
být každý a že participace občanů je pro demokracii klíčová. 
Prostřednictvím nás všech vyučujících si budou zlepšovat 
komunikační dovednosti v anglickém jazyce a sami se budou 
aktivně podílet na realizaci celého projektu, a tím se učit, jak se 
takový projekt dělá. 
   Z celkem 38 přihlášených projektů Americká obchodní komora 
vybrala 11, které podpoří, a celkem tak rozdělí 520.000 Kč. A ten 
náš „You can see us but cannot hear us - school theatre group in 
Paseka„ byl vybrán mezi ty vítězné a bude podpořen v plné výši 
77.000 Kč. Za takto získané peníze nakoupíme ozvučovací 
techniku pro naše veřejná vystoupení a také si pořídíme kulisy a 
kostýmy pro naše ochotnické divadelní pokusy. 

Nová virtuální 
procházka naší školou 
   Od prosince si můžete na 
našich webových stránkách      
www.skola.obecpaseka.cz  
prohlédnout naši školu 
prostřednictvím nové virtuální 
procházky, navštívit všechny 
třídy, prohlédnout si zajímavá 
zákoutí – chodby s kera-
mickou výzdobou – a také 
nahlédnout do školní družiny 
a jídelny. Pro srovnání, jak 
moc se naše škola změnila a 
zmodernizovala za posledních 
5 let, jsme ponechali i 
prohlídku původní. Zahrajte si 
se svými dětmi hru – kdo 
najde nejvíc rozdílů! 

 
           

Mgr. Jana Knápková  
 
 



 

Od 5. ledna 2013 dostávají dětští čtenáři při návštěvě knihovny los. 
 

Losy budou slosovány 22. 6. 2013 a děti mají tak možnost získat knihu, hru Gargamelova past,  
Můj vlastní deník malého poseroutky, tričko se Šmoulou nebo jinou drobnost pro potěšení. 

 

Zveme především všechny děti, pro které máme připraveny nové 
knihy, třeba Tramvaj plná strašidel, napínavý příběh, který se 

odehrává v Uničově, 
Anička a flétnička, Dvakrát sedm pohádek a je tu i KRTEK. 

 

Prosíme o návštěvu knihovny i ty děti, které mají knihy půjčeny 
delší dobu. Vraťte je, mají o ně zájem další čtenáři. 

 

Pro více informací sledujte naše webové stránky: 
http://paseckaknihovna.webnode.cz/ 

Mgr. Martina Orságová 
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Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 19. dubna 2013. Redakční uzávěrka je 27. března 2013. 
Své příspěvky zasílejte na  email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána 
Šlešková a Zuzana Šlešková.   
Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, pouze za grafickou úpravu – pokud není uvedeno jinak. 

Chcete ušetřit ? 

 izolace na zateplení podkroví, stropů a šikmých střech, 

 sádrokarton včetně příslušenství 

 vnitřní i vnější barvy a omítky JUB 
 například: nejprodávanější  Jupol Classic, zářivě bílý, vysoká vydatnost a kryvost 

Přijďte se poradit ! 
odběrné místo, poradenství, realizace     −      Bohouškovy barvy, Paseka 106 

INZERCE 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ V PASECE 

 

INZERCE V PASECKÉM ZPRAVODAJI 
Cena inzerátu je 60,- Kč za 1/8 strany A4 
(6,5x9cm nebo 3,5x18,5cm) za jedno číslo 
zpravodaje. Samozřejmě je možné uveřejnit i 
větší formát a to 1/4 A4 (6,5x18,5cm nebo 
13x9cm) za cenu 120 Kč či 1/2 A4 za 240 Kč.  
Své inzeráty zasílejte elektronicky na adresu 
paseckyzpravodaj@seznam.cz v  té podobě, 
v jaké má být zveřejněn (včetně rozložení, 
typů písma a grafiky ). Platbu je nutné provést 
předem na Obecním úřadě v Pasece.    –red- 
 


