
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydán  16.  února  2015                               ÚNOR 2015 

 

 

 

POPLATKY ZA ODPAD A PSA  
Sdělujeme občanům, že lhůta pro úhradu poplatků za odpad a  psa na rok 2015 je 

od 1.2.2015 do 30.6.2015. 
 

 poplatek za trvalý pobyt činí na osobu a rok 360,- Kč  

 poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo k pronájmu, 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 

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

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti je potřeba ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla   

(přistěhování, narození dítěte, nový pes, úhyn, ztráta).  

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 x 360 = 1440,- Kč, v rodině jsou 2 psi 100,- + 120,- = 220,-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.  

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 30.6.2015 může mu obecní úřad navýšit poplatek až na 

trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku!  

 
 

STATISTIKA POHYBU OBYBATEL V OBCI  PASEKA ZA ROK 2014 

 

 

 

 

 

 

počet obyvatel 

k  31.12.2013 
narození úmrtí přistěhováni odstěhováni 

počet obyvatel 

k  31.12.2014 

1263 10 12 34 39 1256 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 



 

                                                                   

Výsledek Tříkrálové sbírky 2015 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 20 395,- Kč  

Peníze z této sbírky jsou určeny těm nejpotřebnějším lidem v nouzi, bez 

ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. 
 

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

Srovnání s minulými roky:  

2014 - 15 107 Kč , 2013 - 15 444 Kč,  2012 - 13 668 Kč, 2011 - 14 082 Kč, 2010 - 4 982 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci v  Obci Paseka  za rok 2014 

V roce 2014 bylo v katastru obci Paseka (včetně Sanatoria, Karlova a Paseckého Žlebu) spácháno celkem 18 trestných   

činů a 24 přestupků oznámených a šetřených na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov. 

Trestné činy: 

3 x zanedbání povinné výživy - pachatele byli zjištění 

5 x krádež vloupáním - pachatel nebyl zjištěn 

5 x krádež – 4x pachatel nebyl zjištěn, 1x zjištěn 

1 x Sebevražda 

1 x ohrožení pod vlivem návykové látky - pachatel zjištěn 

2 x ublížení na zdraví - pachatel zjištěn 

1 x podezření Z podvodu - probíhá šetření 

 

 

Vítání občánků 

I letos se tradičně v květnu a listopadu uskuteční v obřadní místnosti 

Obecního úřadu Paseka „Slavnostní vítání občánků do svazku obce Paseka“.  

 

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje využívat informace z 

matrik za účelem zaslání pozvánek na vítání občánků, prosíme rodiče, kteří mají zájem 

zúčastnit se se svými narozenými dětmi slavnostního přivítání, aby na obecním úřadu u p. 

Dany Tománkové nebo telefonicky na čísle 585 039 270 požádali o zaslání pozvánky, ve 

které bude přesně uveden datum a čas tohoto obřadu.  

Děkujeme za pochopení.  

Od 1. 3.  – 14. 7. 2015 bude probíhat oprava silnice 11/444 

v intravilánech obcí  na trase Uničov – Šternberk. 

Platit bude úplná uzavírka mimo vozidel stavby, BUS a IZS. 
 

Je plánovaná také uzávěra křižovatky v Dlouhé Loučce  
– termín zatím není upřesněn   

(bude korigováno s uzávěrou  na trase Šternberk-Uničov). 

Přestupky: 

12 x přestupek proti majetku – 9x pachatel nezjištěn, 3x nezjištěn 

9 x přestupek proti občanskému soužití – 8x pachatel zjištěn, 1x ne 

2 x přestupek proti veřejnému pořádku – 1x  pachatel zjištěn, 1x ne 

1 x přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  

      - řízení bez řidičského průkazu 

Ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 7 trestných činů. 



 

TJ SOKOL PASEKA 

fotbalový oddíl 
 

Muži - Pod vedením Michala Hlouška a asistenta Davida Provaza, se již třetím rokem chystáme před 

jarními boji na zimní soustředění do Karlova pod Pradědem ( 28.února - 1. března). Nabírání fyzické 

kondice a utužení kolektivu, bude našim hlavním cílem. V plánu je i přípravné utkání se Starým Městem. 
 

Přípravné utkání : 

21. 2. PASEKA - Příkazy  13:00 UMT Uničov  

7. 3. PASEKA - Újezd u Un. 13:00 UMT Uničov 

14. 3. PASEKA - Lužice  9:00 UMT Uničov 
 

Mládež 

Starší žáci - Tréninky vede jako hlavní trenér David Provaz, kterému 

vypomáhají Marek Opichal, Petr Vojtášek a Karel Hloušek. V této věkové 

kategorii je patrný nejen věkový rozdíl, ale i rozdíl výškový. I přesto kluci a 

holky odehráli spoustu vyrovnaných utkání. Do jarních bojů půjdou jistě s odhodláním získat více bodů než na 

podzim.  
 

Starší a mladší benjamínci - Kluci a holky trénují pod vedením Davida Orsága, Františka Pončíka a Josefa Zity. 

Začátky byly pro naše nejmenší naděje těžké, učili se pravidla fotbalu, jak správně kopat do míče, přihrávky, střely 

na bránu. Je radost pozorovat jak jsou zapálení do hry, a jaké dělají pokroky. S tím přicházejí první branky, i první 

výhry. 
 

Umělá tráva - Za hřištěm nám vyrostlo nové minihřiště s umělým povrchem. Poděkování patří obci Paseka, mužům i 

žákům, kteří se na výstavbě podíleli. Hřiště bude plně využito nejen našimi mužstvy, ale i veřejností. 
 

Sokolský ples - Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary na náš ples, a také všem, kteří se přišli pobavit a 

přispět do "kasy TJ SOKOL PASEKA". 

Už nyní pro Vás připravujeme spoustu novinek na ples v příštím roce 2016. 
  

Těšíme se na Vás na prvním domácím jarním utkání   12. dubna 2015   PASEKA - Zvole   16:00  
 

Více informací o dění v našem klubu se dozvíte na internetových stránkách   www.tjsokolpaseka.cz 
 

Za TJ Sokol Paseka   Vojtášek Petr 

Pasečtí benjamínci 
Kromě úspěšného týmu fotbalistů z řad mužů, jsme v naší obci po menších problémech s nedostatkem 

„fotbalových“ dětí dali dohromady také tým benjamínků, ročníky 2007, 2008, 2009 což jsou děti 1. a 2.  třídy ZŠ a 

také pár šikovných předškolních dětí. 

Už jsme pár turnajů odehráli, zatím se nám bohužel moc nedařilo, ale všichni se do toho pomalu dostávají a 

své dovednosti vylepšují.  

Tímto bych chtěl poděkovat hlavně rodičům, kteří své děti ve fotbale podporují, vodí je na tréninky a 

hlavně, že děti vozí a tráví s nimi svůj čas na turnajích, které jsou časově docela náročné. 

Nový rok a novou sezónu odstartujeme v nových zelených dresech, které nám celé uhradila obec Paseka. Za to jsme 

moc vděční, dětem budou slušet, budou se líp cítit a také bychom chtěli konečně začít vyhrávat. Proto moc 

děkujeme panu starostovi za podporu a také panu Rášovi za sponzorský dar na potisk všech dresů. 

Z řad rodičů patří velké díky za sponzorské dary na nové bundy na tréninky a zápasy, které byli sice drahé, 

ale díky jejich příspěvkům dostupné pro všechny a to p. Píškovi a p. Vavřínovi. Děti budou mít na bundách nejen 

nápis PASEKA, ale každý také svoje jméno nebo přezdívku. 

Doufám, že i v dalších letech budou naše děti dál hrát fotbal, ne proto, že je někdo nutí, ale proto, že je to 

samotné baví. A že jim to zatím moc nejde přece nevadí! Je to jen HRA . 

Na trénincích, turnajích, organizacích se se mnou podílejí p. Josef Zita, p. František Pončík a za jejich čas a 

ochotu také děkuji.                  David Orság, trenér 

 

http://www.tjsokolpaseka.cz/


 

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY tentokrát na téma Ekoškolí 

 nejen páťácké RECYKLOHRANÍ 

„Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 

zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení“. 

 

Toliko citace a teď, jak to děláme u nás ve škole. 

 

SBÍRÁME (a máme na to na chodbách kontejnerky a sběrné nádoby) BATERIE, 

NEFUNKČNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ (ale jen ta malá – fény, žehličky, rychlovarné 

konvice, rádia, budíky i počítače bez monitorů…), prázdné TONERY z tiskáren a do 10. 

února i nefunkční mobily v rámci kampaně VĚNUJ MOBIL: 

 

Naše škola tím pomáhá přírodě, a když se k nám přidáte a některé z uvedených zařízení 

přinesete k nám do školy, pomůžete i nám. Za každý odevzdaný spotřebič nebo kilogram baterií 

získáváme body, za které si můžeme „nakoupit“ pomůcky a odměny pro naši školu. Tak se nám už 

před Vánocemi povedlo pořídit si třídní tablet, ve kterém máme logické hry a počtářské úkoly. A teď si 

šetříme na další pro mladší spolužáky!  

 

PLNÍME ÚKOLY. V lednu jsme si prožili vlastní BLACK OUT. Zkusili jsme si, jak by 

vypadaly příprava a průběh velké party, kdyby najednou na několik dní vypnuli proud. A 

abychom měli srovnání, pracovali jsme ve dvou skupinách. Jedna skupina krájela, mixovala, 

vážila, míchala, vše s použitím kuchyňských elektrických spotřebičů, svítila si světlem, chladila 

v ledničce, poslouchala písničky z rádia, hledala informace na internetu, zkrátka pořádně „roztáčela“ 

elektrohodiny. Uvařili si mrkvový salát s jablky a ananasem, pribiňák s piškoty, mandarinkou, 

banánem posypané čokoládou. MŇAMKA. Druhá skupina taky roztáčela, ale jen sami sebe, aby bez 

jediného elektrospotřebiče uvařili sýrovou pomazánku, česnekovou pomazánku a vytvořili jednohubky 

zdobené mrkvovými růžičkami.  A jelikož bez proudu - tedy bez počítače a internetu - recepty si 

vymysleli sami! MŇAMKA na druhou! 

 

Nakonec jsme si na party pozvali kamarády ze 3. třídy, kteří vyhráli mezitřídní soutěž o nejlépe 

zpracovaný grafický nápad na realizaci dne bez elektřiny. Společně jsme si zahráli legrační 

(matematicko-logickou) hru Čáp ztratil čepičku a oslavili pololetní vysvědčení!!! 

Mgr. Jana Knápková 

 

 

 

 

 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rádi bychom za naši školu poděkovali panu Janu Podešvovi za zorganizování zajímavé exkurze do 

rodinné dřevařské dílny u nás v Pasece. Kluci ze čtvrté a páté třídy tak měli možnost poznat „svět 

práce na vlastní oči i ruce“. Nejenže viděli, jak se tvoří ze dřeva, ale seznámili se i s moderním 

laserovým přístrojem, který „sám“ vyřezává a vypaluje. Nakonec dostali krásný dárek na památku a 

pan Honza slíbil, že touto technikou vyřeže pro prvňáčky sadu motivačních tiskátek. Už se moc těšíme 

a děkujeme!  

   
Práci pana Podešvy a jeho krásné vyřezávané puzzle (i další výrobky) budete moci vidět na tradiční 

JARNÍ ŘEMESLNÉ VÝSTAVĚ, kterou pořádáme 28.března 2015. Pokud se i Vy budete 

chtít něčím pochlubit, Vaším řemeslem, výrobky, které si vyrábíte pro radost a potěšení druhých, 

nezapomeňte si včas rezervovat výstavní a prodejní stůl. Napište nebo zavolejte organizátorům – 

Základní škola Paseka, telefon 585 039 278, zs.paseka@seznam.cz. 
Mgr. Jana Knápková 

 

 

Ředitelka Mateřské školy v Pasece tímto oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní rok 

2015 – 2016 se uskuteční ve čtvrtek, dne 26. února 2015. Přihlášku mohou rodiče v mateřské 

škole vyplnit v průběhu dne - od 7oo – do 15oo hod. Zápis je veden k 1. 9. 2015 s tím, že zapsat se 

musí i děti, které nastoupí do MŠ později tj. v průběhu školního roku 2015 – 2016.  

Do 1. tř. ZŠ odchází 19 dětí, k 1. 9. 2015 lze tedy přijmout stejný počet nově příchozích dětí.  

                                                   Těšíme se, přijďte mezi nás!                            Jana Blažková – ředitelka MŠ 

  

 

 

 

 

 

 

Maruško naše nejdražší, 

přejeme Ti k narozeninám všechno nejlepší. 

Kromě pevného zdraví a té lásky, 

přejeme hodně štěstí a žádné vrásky! 

Ale od smíchu vrásky klidně měj, 

veselý život si pořádně užívej, 

ať radost přináší Ti vnoučata, 

ale i děti a hlavně pantáta! 

Práce, té Ti přejem  jen tak právě akorát, 

peněz tak, abys  mohla v klidu usínat! 

Do dalších let bychom  Ti chtěli přát, 

aby sis je spokojeně  mohla užívat! 

 

 

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PASECE 

BLAHOPŘEJEME  SPOLUOBČANŮM 

Paní Marii Vymětalíkové                

ke krásným 60. narozeninám,  

které oslaví  21. března  

přejí  vše nejlepší   

manžel a děti s rodinami. 

I my se přidáváme ke gratulantům a 

do dalších let přejeme mnoho štěstí, 

zdraví a životního optimismu.  

redakční  rada 

mailto:zs.paseka@seznam.cz


IVO PÁLENÍK Paseka 219, tel 724107384 

za firmu Adolf Marka 

nabízíme : zahradnické práce, prořezávky, 

úklidy zahrad, klempířské, svářečské a 

natěračské práce, laminování lepení a 

opravy všeho druhu, opravy zahradní 

techniky, údržba. Zapůjčíme manipulační 

techniku. 

Odvoz železa, dřeva, suti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZERCE 

ZALOŽILI JSME PRO VÁS PASECKÉ 

MUZEUM 

Vykoupíme popřípadě přijmeme darem 

nebo zápůjčkou do založeného paseckého 

muzea staré zajímavé věci našich předků od 

zemědělského vybavení po věci domácí 

potřeby.  

Děkuje FARMA  PASEKA, PÁLENÍK IVO 

TEL.724107384 

Naše Paseka 
 

Protože bychom rády, aby se do debaty  o záležitostech naší obce 

mohlo zapojit co nejvíce  občanů,  rozhodly jsme se založit 

(respektive  obnovit)   facebookovou  stránku Naše Paseka. Byly 

bychom velmi rády, kdybyste se zúčastňovali našich anket a psali  

nám své názory, ale i náměty, dotazy a připomínky k chodu a 

životu v naší obci. Jako  zastupitelky  vám slibujeme, že na vaše 

dotazy odpovíme,  budeme  se   vašimi příspěvky zabývat a 

předkládat je k jednání na  zastupitelstvech. Doufáme, že tuto 

stránku budou využívat i ostatní zastupitelé a že se také zapojí 

do diskuse.  

Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková 
zastupitelky obce 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník.  
Příští číslo vyjde 20. dubna 2015. Redakční uzávěrka je 3. dubna. Své příspěvky zasílejte na email: 
paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 
Vydavatel ani redakční rada neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 
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