
Rok 2015 byl pro naši obec rokem velkého pracovního nasazení, ale zároveň rokem
úspěšným a rokem, který naši obec posunul v žebříčku vybavenosti obce zase o
kousíček dál.

Největší akcí roku byla realizace projektu „Revitalizace centra návsi obce Paseka“.
Ve velmi krátké době se nám podařilo, dík dobrému výběru firmy, zrekonstruovat více
než 1,5 km chodníků a vybudovat dvě nové parkoviště – u zdravotního střediska a
u areálu školy a školky, kde tak vzniklo malé a hezké náměstíčko, které náš pan farář
Pavel Hödl pojmenoval „Svatomariánské náměstí“. Na tento projekt za více než
10 mil. Kč získala obec dotaci z ROPu olomouckého kraje ve výši 6,2 mil. Kč.

Revitalizací centra naší obce jsme tak navázali na stejně úspěšný realizovaný
projekt v osadě Paseka‐Karlov v roce 2014, kde náklady dosáhly téměř 6 mil. Kč. Také
na Karlově se nám podařilo opravit místní komunikace, upravit a vysadit zelené plochy
včetně stromů a okrasných dřevin, vybudovat odpočinkové plochy s lavičkami a
informační tabule. Spolu s opravenou kaplí sv. Antonína je tak možné říci, že Karlov
dostal nový kabát.

Druhou velice významnou a finančně náročnou akcí v r. 2015 bylo zahájení
rekonstrukce našeho koupaliště na „Přírodní koupací biotop“. Je třeba říci, že cesta
k tomuto definitivnímu rozhodnutí nebyla nijak jednoduchá. Byl jsem se podívat i
společně s Radou a některými členy Zastupitelstva na několika takových biotopech a
radil jsem se s kolegy starosty, kteří tyto biotopy v obcích provozují. Zjišťovali jsme
skutečné náklady na provoz, tak aby byla obec schopna i v budoucnu koupaliště
financovat a nebylo nutné jej dotovat z rozpočtu obce. Věřím, že se vše zdaří dle našich
představ. Díky poměrně příznivému zimnímu počasí se na rekonstrukci koupalište
pracovalo prakticky neustále, takže by neměl být ohrožen termín dokončení
k 31.5.2016.

Rekonstrukci si také vyžádala kuchyň u společenských prostor v Kulturním domě,
která fungovala prakticky od roku 1996. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k její zásadní
rekonstrukci. Téměř za 600 tis. Kč vznikla moderní kuchyň s kvalitním odsáváním
včetně kompletního vybavení novými elektrospotřebiči a moderním sporákem se
sklokeramickou deskou.

Nové zabezpečení školy a školky kamerovým systémem se setkalo s kladným
ohlasem jak rodičů tak také personálu těchto zařízení. Bezpečnost našich dětí je pro
nás vždy prioritou, a proto jsme po známých událostech s nekontrolovaným pohybem
osob po školních prostorách (i když naší školky a školy se tento problém přímo netýkal)
jako jedni z prvních reagovali a naše předškolní a školní zařízení zabezpečili novými
elektrozámky na vstupních dveřích a již zmiňovaným kamerovým systémem.
V takových případech není možné dlouhodobě vyčkávat, zda bude či nebude nějaká
dotace, takže obec připravila vhodné řešení a finanční prostředky operativně převedla
z projektů, jejichž realizaci bylo možné posunout na pozdější období.

Kromě již zmíněných velkých projektů a investic obec v průběhu roku 2015 zajistila
a realizovala řadu dalších drobných ale neméně významných prací jako například
vybavení počítačové učebny v ZŠ klimatizací, přípravu nových projektů pro rozvoj obce,
lesní údržbu, výsadbu a údržbu zeleně v Pasece a Karlově apod.

Ohlédnutí za rokem 2015 ‐ aneb co se povedlo

Poplatky za odpady a psa
2016 je NUTNO zaplatit do
30.6.2016. Další informace
uvnitř zpravodaje.

Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu:
23.4.2016

Svoz plastů: 30.3., 27.4.,
25.5., 22.6.2016

Dne 30.3.2016 se bude konat
zasedání Zastupitelstva obce
Paseka
Na programu mimo jiné bude:
rozpočet obce Paseka na rok
2016; prodej pozemků v k.ú.
Paseka, Karlov

Vydáno 15. března 2016

DŮLEŽITÉ

POZVÁNKA

19.3.2016

Jarní výstava řemesel

27.5.2016

Setkání seniorů

28.5.2016

Vítání občánků

29.5.2016

Sluníčkový den

18.6.2016

Oslavy 70 let výročí SK Paseka

18.6.2016

In‐line závody, hry, soutěže
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Co nás trápí ‐ obecní kanalizace

Velký problém, který je skryt našim očím, avšak může být i do budoucna těžké břímě pro obec, je hodně
„propustná“ děravá kanalizace. Podle kamerového monitoringu je téměř každý spoj kanalizace děravý, dále jsou
do kanalizace napojeny různé přítoky vody z lesů, meliorací a z dnes již vydlážděných dvorů, bazénů apod. Tyto dešťové
a balastní vody nám natékájí na čističku odpadních vod – ČOV a mohou mít vliv na kvalitu čištění, které je dosud bez
problémů. Poplatky za vodu, kterou z ČOV pouštíme do potoka Teplička navíc finančně zatěžují rozpočet obce. Pro vaši
představu je to v současné době přes 200 000 m3 vody. Nyní platíme za 1 m3 0,10 Kč, ale předpokládá se od roku 2017,
že poplatek bude navýšen na 1 Kč za 1 m3. To by znamelo již dvěstětisícové částky ročně za prakticky čistou
vypouštěnou vodu. Proto obec již v uplynulých letech postupně investovala do výměny netěsných šachet, prováděla
opravy a utěsnění potrubí. V roce 2015 jsme byli nuceni přistoupit k radikálnímu řešení – zahájili jsme I.etapu
vyvložkování netěsné kanalizace. Tato technologie je nesmírně nákladná. Bylo vyvložkováno prvních 500 bm v ceně
2,5 mil. Kč – naše kanalizace má délku 6,2 km! Bohužel nelze získat žádné dotace a obec vše musí hradit z vlastních
zdrojů, protože stát ani EU zásadně nepodporuje rekonstrukce nebo budování společných kanalizací jako má naše obec
od r.1985 ‐ splašková i čistá povrchová voda z rýn, dvorů, bazénů apod. svedená do jedné kanalizace. Jejich řešení je
jasné, vybudujte si novou oddělenou kanalizaci – povrchová voda zvlášť a splašky zvlášť. Máme zrekonstruovanou
moderní čistírnu odpadních vod a je to významný počin do budoucna. K bezproblémovému provozu tak musíme
investovat i do zařízení, které sice není vidět, ale je nutné se o něj starat – kanalizační potrubí.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rok 2016 ‐ co nás čeká v tomto roce?

1. Především dokončení „Přírodního koupacího biotopu“ – koupaliště. V současné době jsou v plném běhu práce
na budově šaten a zázemí ‐ restaurace, WC. Na rekonstruovaném objektu bude vyměněna střešní krytina,
vybudovány nové WC a podlahy v celém objektu, instalována nová plastová okna a dveře, dřevěné okenice, nová
elektroinstalace včetně rozvaděčů. V neposlední řadě budou položeny nové chodníky kolem areálu, dokončeny
terénní úpravy včetně oplocení a samozřejmě bude finišovat firma na dokončení koupacího biotopu..

2. Druhou prioritou je další etapa vyvložkování kanalizace, přičemž letos chceme investovat minimálně 1,5 mil. Kč.

3. Dům s pečovatelskou službou – DPS ‐ zde bude provedena částečná výměna střešní krytiny včetně osazení střešních
oken jako příprava na možné využití půdních prostor pro zbudování dalších 4 bytů. V současné době se zpracovává
projekt s předpokládanou realizací v roce 2017.

4. Rozjíždí se výstavba 7 RD v lokalitě za hřištěm. Zde nás čeká neprodleně po vydání stavebního povolení zahájit
pokládku inženýrských sítí. Stavebníci jsou již oprávněně netrpěliví a tak je třeba nejpozději v dubnu zahájit práce
na kanalizaci, vodě, komunikaci.

5. Zahájíme investice do oprav chodníků u bytovek na Sanatorce až v objemu minimálně 1 mil. Kč.

6. Tyto uvedené akce a další menšího rozsahu obec bude realizovat z vlastních zdrojů.

7. V případě, že se podaří zvládnout do dubna připravit veškeré podklady, zvláště projekt, tak chceme pokračovat
v opravě chodníků od křižovatky po č.p.1 a ve směru ke koupališti až po křížek. Na tuto finančně nákladnou akci
v rozsahu několika milionů Kč se pokusíme získat dotace z IROPu.

8. Je toho samozřejmě podstatně víc, co by bylo dobré a možné uskutečnit a na co se zaměřit. Vzhledem k tomu, že
v současné době je sestavován rozpočet obce, je stále možně spoustu věcí doplnit či upravit jako například opravy
hřbitovní zdi, přístupová komunikace ke kostelu, osvětlení a voda na hřbitově, nájezd do podnikatelské zóny, zábradlí
na lávkách apod.

Určitě nechceme však jen žít kopáním, bouráním a stavěním, ale je třeba také trochu vydechnout, odpočinout a žít
kulturou. Z tohoto důvodu se jistě těšíme na řadu plánovaných kulturních a sportovních akcí jako Pasecké ochotnické
divadlo, Setkání pasečáků, Setkání seniorů, vítání občánků, kulturní a sportovní akce pro naše děti, letní kino a další.

Jen na to vše bude potřeba aktivní účast a pomoc vás všech – rodičů, babiček, dědečků. Našim velkým přáním je
zapojení do těchto činností více mladých lidí. Přijďte pomoct s organizací, navrhněte nápady na různé akce a nečekejte,
až co udělá pár stále stejných a ochotných lidí.

Přeji nám všem úspěšný rok 2016

Jiří Blažek , starosta obce



Sdělujeme občanům, že lhůta pro úhradu poplatků za odpad a za psa na rok 2016 je
do 30.6.2016.

• poplatek za trvalý pobyt činí na osobu a rok 380,‐ Kč.

• poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo k pronájmu, ve které není
osoba hlášena k trvalému pobytu činí 380,‐ 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.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.

Číslo účtu obce Paseka: 1801712379/0800 VS: 1340 KS: 308

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a číslo popisné (Adamovi, 985)

Za psa zaplatíte na stejný účet částku odpovídající počtu psů. VS: 1341 KS: 308

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, číslo popisné, pes kolikrát (Adam, 985, 2x)

Pokud občan neuhradí poplatky do 30.6.2016 bude mu poplatek navýšen
na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku!
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Paseka vyhlašuje nabídku sezónního pracovního místa pro dvě osoby.

Jedná se o místa plavčíků/plavčic pro budoucí přírodní koupací biotop v Pasece. Uchazečům bude obcí zajištěn a
uhrazen specializační kurz. Předpokládaný termín nástupu je 1.6.2016. Zájemci a zájemkyně o tuto pozici nechť se
přihlásí co nejdříve na Obecním úřadě u pana starosty Jiřího Blažka (tel. 585 039 270, e‐mail: paseka@uničovsko.cz),
který jim poskytne bližší informace.

NABÍDKA SEZÓNNÍ PRÁCE ‐ OBEC PASEKA

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V OBCI PASEKA – ROK 2015

Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí

39 17 26 15

Počet obyvatel k 31. 12. 2015 celkem: 1271

POPLATKY ZA ODPAD A PSA PRO ROK 2016

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ

Rada obce Paseky a Komise pro občanské záležitosti si dovolují pozvat všechny seniory a jejich
partnery na Společenské setkání seniorů a jubilantů.

Letos se uskuteční v pátek 27. května od 16,00 hodin v Kulturním domě v Pasece.

Srdečně Vás zveme. Přijďte se pobavit.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků v obřadní místnosti Obecního úřadu Paseka

se uskuteční v sobotu 28. května.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se svými narozenými dětmi slavnostního
přivítání, aby na obecním úřadu u p. Dany Tománkové (tel. 604 135 035) požádali o zaslání
pozvánky, ve které budou uvedeny podrobnější informace.

VELKOOBJEMOVÝ
A

NEBEZPEČNÝ ODPAD

sobota
23.4.2016

7.30 ‐ 9.30 hod.

parkoviště u hřiště

9.40 ‐ 10.40 hod.

parkoviště u koupaliště

11.00 ‐ 11.45

parkoviště Sanatorka

12.00 ‐ 12.45

parkoviště Karlov



KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

Stejně jako v loňských letech, tak i letos, se žáci 5. ročníku zúčastnili ASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE, která se konala
13. ledna 2016 v DDM ve Šternberku. Za naši školu soutěžilo jedno tříčlenné družstvo ve složení Zbyněk Gábor, Klára
Macíčková a Adam Nuc. Žáci si poslechli zajímavou astronomickou přednášku spojenou s promítáním a následně psali
vědomostní test. Mezi dalšími pěti šternberskými školami, zastoupenými žáky 4.‐6. ročníků a studentů víceletého
gymnázia se NAŠI umístili na 1. místě bez ztráty bodu. Našim úspěšným astronomům mnohokrát gratulujeme a přejeme
jim hodně úspěchů v dalším kole této soutěže. Mgr. Jana Moravcová

A TEĎ JEŠTĚ VE ZKRATCE UPLYNULÉ MĚSÍCE:

LISTOPAD ‐ vědomostně‐dovednostní soutěž žáků 5. ročníku Olomouckého a Moravskoslezského kraje na prestižním
Gymnáziu PORG v Ostravě – KVARTETO; naše družstvo se umístilo jako 25., ale náš žák Adam Nuc byl 8. ze 195
soutěžících!

Adam Nuc pak ještě zabodoval na začátku prosince na uničovském gymnáziu, kde získal 2. místo v recitační soutěži.

PROSINEC – uspořádali jsme vánoční koncertní turné a hlásky našich zpěváčků a tóny zobcových fléten Veselého pískání
potěšily posluchače na Hradě ve Šternberku, v olomoucké Šantovce a nakonec vás všechny, kteří jste přišli na vánoční
koncert ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH do paseckého Kulturního domu.

LEDEN – čekal nás úkol ne jeden. Pomohli jsme vyzdobit sál kulturního domu na obecní ples a karneval a přivítali jsme
v naší krásné škole naše budoucí prvňáčky, 22. ledna se konal zápis do 1. ročníku – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ. Z celkového
počtu 19 dětí do 1. třídy pravděpodobně nastoupí 16 žáčků a naše škola bude mít neuvěřitelných 81 žáků.

Zápisu přihlížel i Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitelky olomouckého inspektorátu České školní inspekce. Byli jsme
pochváleni a pan inspektor nás potěšil zprávou, že ze všech zápisů, které letos navštívil, byl ten náš nejlepší!

ÚNOR – přinesl vyhodnocení další soutěže, které se opět zúčastnili naši páťáci, tentokrát to bylo klání ekologicko‐
přírodovědné EVROPA KOLEM NÁS. Z celkového počtu 41 soutěžních družstev se Sovy umístily na 8. místě a Moravané
na 11. místě. A 29. den v únoru poslali naši Ekotýmáci žádost o titul Ekoškola, který musíme (chceme‐li jej dále užívat)
obhájit před auditorskou komisí. PROSÍME, DRŽTE NÁM PALCE, AŤ SE NÁM TO POVEDE!

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘSTVÍ. Každý rok testujeme se společností SCIO naše žáky ze 4. a 5. ročníku, jací jsou čtenáři, jak
umí pracovat s textem a vyhledávat informace. Nejvyšší metou je čtenář Specialista, ale této úrovně dosahují žáci až na

2. stupni. Na naší škole obsazujeme místa až od
2. příčky a máme z celkového počtu 18 čtvrťáků
a páťáků.

A na konci měsíce máme připravenu pro všechny
žáky naší školy besedu se spisovatelem Jiřím
Šanderou spojenou s možností nákupu jeho knih
a s malou autogramiádou. www.jirisandera.cz

Mgr. Jana Knápková
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JARNÍ POZDRAVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

Jaro

Přijde jaro po zimě,

kuřátko se vylíhne.

Poupě rozvine se v květ,

a na louce budu dovádět.

Budu dovádět jen tři měsíce,

pak ten krásný čas znovu změní se.

Klára Macíčková, 5. třída

Jaro

Jaro klepe na dveře,

snad mu někdo otevře.

Až po zimě bude čas,

že jaro potěší nás zas.

Veronika Giblová, 5. třída



TROCHA HISTORIE

Historie školství v Karlově

Nejvyššími pány nad obyvatelstvem byla zemská knížata a od roku 1623 velmistr řádu německých rytířů. Řád chtěl
dosáhnout rychlejšího znovuzavedení katolické víry školní výukou. Už v roce 1637 byl v Pasece zaměstnán učitel
katolické víry. Byl sbormistrem chrámové hudby, hrál na varhany, vedl zpěváky a hudebníky, nacvičoval skladby a
zároveň vedl školní výuku – čtení, psaní, počty. Tomu odpovídal i plat vyplácený obcí, který obsahoval i naturálie,
moučné produkty, deputátní dřevo a k užívání mu byly přiděleny polnosti. Dalším příjmem byly platby za pohřby, svatby
a křty. Na Nový rok, na Tři krále a o velikonočním pondělí chodil v Pasece a v Karlově od domu k domu, aby si zpěvem
vyprosil peníze a naturálie.

Děti z Karlova chodily do školy v Pasece. Docházku stanovila vrchnost výnosem v roce 1770, tedy ještě dříve než byla
nařízena povinná školní výuka. Děti byly vyučovány ve čtení a psaní jmenovaným učitelem Maxmilianem Rotherem z
Paseky. Vzdělanost se šířila, na starších listinách jsou již vidět vedle křížků také podpisy. Mnozí navštěvovali výuku jen
zřídka, naučit se psát nepotřebovali za potřebné.

V roce 1783 byla zahájena první vyjednávání o založení školy v Karlově a byly stanoveny následující dotace: obec
poskytla učiteli 4 měřice polností, 2 floriny 46 krejcarů plat, školné 2 – 3 krejcary na žáka a příspěvek ze školního fondu.
Od rytířského řádu 6 sáhů palivového dříví ročně. Jako školní budova sloužil obecní dům č.1, vystavěný v letech 1771
vedle kostela.

V letech 1835 – 1836 byla vybudována nová škola, která byla postavena jako selská usedlost se stodolou a stájemi.
Zemská vrchnost darovala na stavbu stavební dříví, ostatní náklady uhradila obec. Učitelé samostatně hospodařili až do
roku 1915, chovali krávy, kozy a drůbež. Byl jim stanoven plat, školné, naturálie a 8 měřic pozemku. Příjem učitele činil
v roce 1856 200 guldenů ročně. V této době zde probíhala také tzv. nedělní škola, vyučování bylo určeno pro již
„odrostlejší“ mládež.

Nové říšské nařízení z roku 1869 zavedlo povinnou školní docházku od 6 do 14 let / dosud byla povinná do 12 let/.
Změnilo se dosavadní uspořádání, správa škol přešla od církve na státní úřady. V roce 1870 provedena oprava školy,
místo šindelové krytiny byla použita břidlicová. Další rozsáhlejší oprava proběhla v roce 1889. Současně v dosavadních
stájích byla vybudována další třída a přistavěna nová stáj.

Až do roku 1923 bylo vyučování rozděleno, to znamená, že vyšší stupeň / 4.‐8. ročník/ měl výuku dopoledne a
odpoledne volno, nižší stupeň opačně. V roce 1911 byla zavedena i v Karlově výuka ženských ručních prací. Pokusná
školní zahrada byla zřízena kolem roku 1890 jako školní sad, ten zanikl ve válečných letech a obnoven byl v roce 1923.
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Školní řídící Počet žáků
1786 – 1833 Augustin Pluschke 1834  20 žáků
1834 – 1838 Florian Schneider 1862  23 žáků
1838  1845 Johann Zolner 1866  30 žáků
1845 – 1856 Franz Kysely 1876  42 žáků
1856  1887 Johann Hermet 1879  48 žáků
1887  1915 Franz Prochaska 1883  58 žáků
1915  1918 Franz Weber 1893  39 žáků
1918  1923 Moritz Hermann 1905  34 žáků
1923  1924 F. Stephan Resnitschek 1915  51 žáků
1924  1925 Josef Partsch 1922  32 žáků
1925  1938 Oskar Pitsch 1927  13 žáků

Marie Zavadilová



SK PASEKA informace

• Dne 13.2.2016 proběhla výroční schůze Spolku SK Paseka, z.s. Byly zde schváleny nové Stanovy a nový název. Název
klubu TJ SOKOL Paseka je minulostí. Nový název je SK PASEKA, z.s. (sportovní klub). Proběhla také volba statutárních
zástupců. Složení výboru je následující – předseda Josef Zita, místopředseda Hana Drozdová, jednatel Jiří Kučera,
pokladník Karel Hloušek st., správce web stránek a administrátor Petr Vojtášek, zástupce hráčů Vladimír Paul a člen
spolku Jaroslav Vojtášek st.

• V letošním roce oslaví fotbal v Pasece 70 let od založení. V tomto duchu se ponese celý rok. Začali jsme 22.1.2016.
Sokolský ples aneb „slavíme 70“ byla jedna velká párty. Ples slavnostně zahájili naši fotbaloví Benjamínci s rodiči.
A poté společným pokřikem s Muži zahájili taneční zábavu. Probíhal i velmi oblíbený „kop na bránu“ – kdy jeden
z vítězů pan David Vymětalík výherní částku věnoval Benjamínkům. Tímto velké díky! Byl to velmi krásný večer a
děkujeme všem, kteří se přišli s námi bavit.

• Další plánovaná oslava k příležitosti 70‐tin bude 18.června 2016. Plánujeme velkou celodenní akci zakončenou
taneční zábavou. Hlavním programem oslav budou fotbalové zápasy Benjamínků, žen, starších pánů a našich Mužů.
Bude pro vás připraven velmi bohatý doprovodný program, který bude nejen pro příznivce fotbalu. Detaily
prozradíme později. Tímto vás už teď co nejsrdečněji zveme, abyste s námi prožili krásný sportovní den.

• Benjamínci začali usilovně trénovat na novou sezónu. Prozatím dojíždí 2x týdně do tělocvičny v Újezdě. V dubnu
začnou první turnaje. Děti jsou po zimě a nemocech natěšené a jakákoli podpora od vás je pro ně velkým impulsem.
Od pana Tomáše Peciny dostali příspěvek na tréninkové kalhoty – velké díky směřuje i od Benjamínků! A od nás i
poděkování rodičům za podporu dětí ve fotbale, protože bez nich by to skutečně nešlo.

• Muži začali novou sezónu poctivými tréninky. Absolvovali pár přípravných zápasů, vítězně. Na začátku března se
zúčastnili soustředění v Karlově pod Pradědem, kde kromě třífázových tréninků, sehráli i dvě utkání s velmi silnými
soupeři – výhra a remíza.

• Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat Obci Paseka v čele s panem starostou, zastupitelům Obce, všem
sponzorům a fanouškům Paseckého fotbalu. Vaší podpory si velmi vážíme!!!

SK Paseka, z.s.
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Rozpis utkání JARO 2016

Muži ‐ FGP studio I.B tř. sk. B
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Tříkrálová sbírka 2016

Začátkem roku proběhla u nás v obci
Tříkrálová sbírka. Již tradičně se koledování ujali
děti a vedoucí ze skautského oddílu Dráčata. V
letošním roce jste jim do kasiček přispěli
celkovou částku 19 786,‐ Kč. Pro srovnání v
loňském roce to bylo 20 395,‐ Kč.

Charita Šternberk všem dárcům i organizá‐
torům moc děkuje.

MUDr. Petra Bolardová

SKAUTSKÝ ODDÍL

ZPRÁVY Z FARNOSTI

24.3. Zelený čtvrtek ‐mše sv. na památku

poslední večeře Páně:

17:00 hod – Šumvald

19:00 hod – Paseka

25.3. Velký pátek ‐ obřady na památku

umučení Páně:

15:00 hod – Paseka

17:00 hod – Šumvald

26.3. Bílá sobota ‐ velikonoční vigilie:

19:00 hod – Paseka

27.3. Velikonoční neděle ‐

Boží hod velikonoční:

7:45 hod – Dlouhá Loučka

9:30 hod – Šumvald

11:00 hod – Paseka

28.3. Velikonoční pondělí

8:00 hod – Dlouhá Loučka

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

V sobotu 6.2.2016 se v sále Kulturního domu v Pasece konal tradiční dětský karneval. Na děti čekala spousta zábavy,
soutěží a tombola. Velký dík patří především předsedkyni Kulturní komise paní Lence Richterové, Veronice Richterové a
skautským roverům (roverská družina STŘELA), kteří celou akci perfektně zorganizovali a pro děti připravili celou řadu
zajímavých a nápaditých soutěží. Hudební doprovod zajistil DJ Tom, o taneční zábavu se postarala skvělá a jedinečná
Jindřiška se svou zumbou. Zumba je mezi dětmi velmi oblíbená, o čemž jsme se mohli na karnevale přesvědčit. Děti se
báječně bavily a hezké odpoledne bylo zakončeno bohatou tombolou. ‐red‐

Aktuální informace Kulturní komise najdete na FACEBOOKU:

https://www.facebook.com/Kulturn%C3%AD‐komise‐Obce‐Paseka‐260517884000007/timeline

Fotografie z proběhlého Dětského karnevalu najdete na internetových stránkách:

http://dracatapaseka.rajce.idnes.cz/maskarni_ples_6.2.2016/

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování Kulturní komisi



Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Redakční uzávěrka je
6. května 2016. Příspěvky zasílejte na email: paseckyzpravodaj@seznam.cz. Redaktor (‐red‐): Hana Lenobelová.

Vydavatel ani redakce neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.

INZERCE

Základní škola a Mateřská škola v Pasece a Kulturní komise Obce Paseka pořádají tradiční Jarní výstavu ‐ nejen
velikonoční pastvu pro oči i mlsné jazýčky.

Novinkou letošního ročníku je otevřená soutěž bez ohledu na věk autora nebo zkušenosti, a to o NEJHEZČÍ A
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ (ANEBO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ) DORT VELIKONOČNÍ, DORT PRO PEPÍKA, DORT PRO PATRIKA (který měl
svátek před měsícem).

Ve všech kategoriích mohou být udělena první 3. místa!!! Po skončení soutěže a předání cen (cca v 16.00 hod.),
chceme vyzvat mistry dortáře, aby své výrobky (kousek, dílek ...) nabídli za drobný peníz k ochutnání MŇAM, MŇAM,
MŇAM. Nebo je možné vydražit si celý dort jen pro sebe :‐)

KULTURNÍ DŮM PASEKA
SOBOTA ‐ 19. BŘEZNA 2016

14.00‐18.00 HOD
Těšíme se na Vás, občerstvení zajištěno. Školní jarmarky a výtvarné dílničky jakbysmet.

POZVÁNKA

JARNÍ VÝSTAVA ‐ Výstava nejen pro mlsouny




