
terénu, příprava budovy s restaurací, šatnami, toaletami. Termín dokončení připadá
na poslední květnový den. Rekonstrukce je plně hrazena z vlastních zdrojů Obce Paseka
a cena díla včetně DPH činí 5 890 823,69 Kč. Taktéž náklady na rekonstrukci budovy
zázemí jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Přírodní koupací biotop v Pasece ‐ léto na novém koupališti

Poplatky za odpady a psa:
KONEC splatnosti 30.6.2016.

Svoz plastů: 25.5., 22.6.,
20.7., 17.8.2016

Vydáno 18. května 2016

DŮLEŽITÉ

Voda byla opravdu studená. Ale i přesto všichni ti, kteří na paseckém koupališti prožili
čas prázdnin a dovolených, vzpomínají na staré časy s láskou a nostalgií.

V poslední době přibývá přírodních koupališť jako hub po dešti. První veřejný
koupací biotop zahájil svůj provoz téměř před 9 lety v Kovalovicích u Brna. Od té doby
v České republice vyrostla řada koupališť tohoto typu.

Co si pod pojmem „přírodní koupací biotop“ představit?

21.5.2016

Skautský softball

25.5.2016

Školní akademie

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

16.7.2016

Pytlácká noc

PLÁNOVANÉ AKCE

Po skoro desetileté pauze si letos budeme moci opět užívat koupání v prostředí krásné přírody. Na místě původního
zchátralého koupaliště se v současné době buduje nové přírodní koupaliště. Do finále jdou stavební práce, úpravy

Pasecké koupaliště vzniklo
na začátku 70. let minulého století.
Sestávalo se z velkého plaveckého
bazénu s můstkem, z dětského
bazénu se skluzavkou a pro ty úplně
nejmenší účastníky bylo k dispozici
malinké brouzdaliště. Zdrojem vody
ke koupání byl místní potok
Teplička. Kdo nebyl zvyklý na tzv.
studený odchov, moc se neokoupal.

Jednoduše řečeno, jedná se o uměle
vybudované přírodní koupaliště, které
využívá k čištění vody ke koupání speciální
rostliny, řasy a mikroorganismy.
Je rozděleno na část ke koupání a na
regenerační biologickou část sloužící
k filtraci vody. Voda z koupací části (bazénu
– dno i stěny jsou potaženy zelenou fólií) se
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ROZPOČET OBCE PRO ROK 2016

V letošním roce obec Paseka bude hospodařit s celkovým rozpočtem 29 761 902 Kč, přičemž rozpočet je kryt celkovými
příjmy rozpočtu ve výši 20 770 630 Kč, finančními prostředky z minulých let a smluvně schváleným úvěrem v celkové
výši 8 991 273 Kč. Výše rozpočtu a jeho návrh byl Zastupitelstvem obce Paseka schválen na 13. řádném zasedání
konaném dne 30.3.2016.

Hlavní investiční priority schváleného rozpočtu jsou následující:

1. Dokončení „Přírodního koupacího biotopu“ – koupaliště a celkového zázemí okolo koupaliště ‐ 4,2 milionu Kč.

2. Oprava objektu a zázemí na koupališti ‐ 2.42 mil. Kč

3. Další etapa vyvložkování obecní kanalizace ‐ 1,815 mil. Kč.

4. Dům s pečovatelskou službou – částečná výměna střešní krytiny včetně osazení střešních oken ‐ 550 tis. Kč.

5. Vybudování inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, voda, základ pro komunikaci) 1. etapa ‐ 2.95 mil. Kč

6. První etapa investic do oprav chodníků a vybudování parkoviště u bytovek na Sanatorce ‐ 1 mil. Kč.

7. Zateplení části domu čp. 215 ‐ 600 tis. Kč

Další důležité obecní výdaje

• Odpadové hospodářství (sběr, svoz, třídění, zpětné využívání biologického odpadu) ‐ 1,54 mil. Kč

• Provozní výdaje na Základní školu v Pasece ‐ 695 tis. Kč

• Provozní výdaje na Mateřskou školu v Pasece ‐ 600 tis. Kč

• Péče o vzhled obce a věřejnou zeleň ‐ 1,5 mil. Kč

• Sport, kultura, spolky, ostatní zájmová činnost a rekreace ‐ 700 tis. Kč

• Bytové hospodářství ‐ 1,52 mil. Kč

čerpá do biologické části, kde se filtruje přes kořeny rostlin. Zpět do bazénu se vrací gravitačně přes propojovací zónu.
Proces čištění je sice pomalý, ale vysoce účinný s minimálními finančními náklady. Oproti klasickým bazénům se
nepoužívají žádné chemické látky, které mohou dráždit oči nebo u citlivé pokožky mohou mít vliv na projevy ekzémů,
tudíž je voda vhodná i pro alergiky a celkově pocit z koupání je přirozenější. Díky tomu se stávají přírodní koupací
biotopy stále více oblíbenými.

Jak bude vypadat pasecké koupaliště?

K vybudování přírodního biotopu byly využity původní koupací nádrže velkého bazénu a dětského bazénu. Pod lesem
je nově vybudovaná skluzavka ústící do mělké části. Následuje brouzdaliště a část pro malé neplavce. Ty byly vytvořeny
z původního dětského bazénu. Dno se pozvolně svažuje (hloubka: 0 – 0,7 m). Zde děti ocení vodní spršku tzv. vodní hřib.
Voda z této části bude téci do velkého bazénu. Ten je hloubkově rozdělen na dvě části. V neplavecké části je hloubka
0 – 1m, v plavecké části dno klesá až do hloubky 3,6m. Lem bazénu je z lité kamínkové dlažby. U bazénů budou
k dispozici dvě sprchy. Zdrojem vody je vrt v prostoru koupaliště. Koupací voda oproti původnímu koupališti již nebude
čištěna chemicky. V prostoru bývalé nádrže pro dohřev vody je umístěna biologická část s rostlinami, která zajistí
přírodní čištění vody. Ve zrekonstruované budově zázemí bude návštěvníkům k dispozici mimo šaten a sociálního
zařízení i restaurace, kde se bude možno občerstvit i v době uzavření koupaliště díky přístupu ze strany od hřiště
a parkoviště.

Kdy bude koupaliště zpřístupněno prvním návštěvníkům?

Přesný termín zahájení koupání, otevírací doba a ceny vstupného v termínu uzávěrky zpravodaje ještě nebyly známy.
Všechny informace se včas dozvíte na internetových stránkách obce www.obecpaseka.cz

Pasecké koupaliště bylo považováno za jedno z nejpříjemnějších a nejkrásnějších míst v našem regionu vhodných
k rekreaci a věřím, že tomu bude i v letech budoucích.

Krásné léto a příjemné koupání! ‐red‐



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

Pokud občan neuhradí poplatky do 30.6.2016 bude mu poplatek navýšen na dvojnásobek, toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku!
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Kontejnery na bioodpad rozmístěné po obci jsou zvlášť označeny TRÁVA ‐ LISTÍ a VĚTVE.

Žádáme, aby občané nevhazovali trávu a listí do kontejnerů na větve a opačně.

Dále žádáme občany, aby respektovali na kompostárně již roztříděné hromady listí, větví atd.
a nevhazovali dovezený bioodpad tam, kam nepatří.

Pracovníci obce pak musí znovu hromady třídit.

SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ BIOODPADU

POPLATKY ZA ODPAD A PSA PRO ROK 2016

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
SENIORŮ A JUBILANTŮ

Rada obce Paseky a Komise pro občanské
záležitosti srdečně zve všechny seniory a jejich

partnery na setkání

v pátek 27. května

od 16,00 hodin

v Kulturním domě v Pasece.

Přijďte se pobavit.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní přivítání občánků

proběhne

v obřadní místnosti

Obecního úřadu Paseka

v sobotu 28. května.

Komunitní kompostárna se nachází v prostorách bývalého zahradnictví (u rybníka). Zájemci o kompost si ho mohou
v kompostárně zdarma odebrat.

LIDÉ, KTEŘÍ PLÁNUJÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ DOJÍŽDĚT, SI MOHOU POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

Uchazeči o zaměstnání, kteří budou nastupovat do práce mimo obec, ve které bydlí, mohou požádat příslušný úřad práce o

příspěvek na dopravu. Od 1. dubna Příspěvek na podporu regionální mobility pilotně poskytuje pět krajů. Mezi nimi i Olomoucký.

Požádat si o něj mohou lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než rok. Žadatelé mohou být bez práce i kratší dobu, ale pak

budou mít na příspěvek nárok jen v případě, že přišli o práci v důsledku hromadného propouštění. „Zároveň musí být splněna

podmínka, že nový zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 12

měsíců,“ doplnil Jaroslav Mikšaník z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. Příspěvek naopak nemůže být poskytnut tomu,

kdo u nového zaměstnavatele v posledních dvou letech pracoval nebo bydlí v obci, která je současně místem výkonu dané práce.

Formulář žádosti je k dispozici na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz a bližší informace

k jeho stažení a vyplnění získají zájemci u Mgr. Olgy Pacákové na tel. čísle 950 141 325 nebo na e‐mailové adrese:

olga.pacakova@ol.mpsv.cz.

„V rámci žádosti je třeba uvést datum nástupu do nového zaměstnání a místo výkonu práce a následně také doložit pracovní

smlouvu,“ upozornil Mikšaník.

Pokud úřad práce žádost schválí, dostane zaměstnanec příspěvek vždy až po předložení výplatního listu za konkrétní měsíc. Doba

poskytování příspěvku je maximálně 12 měsíců. Výše příspěvků se bude pohybovat v rozmezí od 1 000 do 3 500 korun měsíčně

podle dojezdové vzdálenosti. Minimum je deset kilometrů. Na příspěvek rozhodně nemá nárok ten, jehož hrubá mzda přesáhne výši

průměrné mzdy v národním hospodářství za první až čtvrté čtvrtletí loňského roku, tedy 25 903 korun měsíčně.

Převzato ze Šternberských listů (květen 2016) ‐red‐



Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni‐doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to,
že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy
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ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

Posuďte sami – soutěžní práce Kláry Macíčkové z 5.ročníku:

Malá vesnička

Jakmile se uložil ke spánku poslední človíček a vyšel měsíc, vesnička se najednou protáhla a zívla. To byl dneska
ale rušný den, řekla si jen tak pro sebe.

Chodníky mám pošlapané a silnice div že tím poježděním neprasknou. Ale lidi moc hezky shrabali listí. Potůček
je vyčištěný a zloděje zde nemám. Blíží se zima a ptáčci, ale i ostatní zvířátka, budou mít hlad. Ještě že myslivec a děti
ze školky jim vždycky donesou něco na zub. Mám tady lidi, kteří se starají o krmítka, takže i ptáčci mají v parku dost
jídla.

Och, to snad ne, nějací uličníci rozbili pouliční lampu. Doufám, že ji opraváři brzy opraví. Musím říct Alíkovi
od Nováků, ať tolik neštěká, nemá se čeho bát a mohl by někoho vzbudit. Ale počkejme, vždyť on štěká na lišku. Určitě
přišla krást slepice ‐ kšá, liško, kšá.

Ale dřív než vyjde sluníčko, musím ještě zkontrolovat čapí hnízdo, jestli vydrželo ten velký vítr. Ano, je to dobré.
Hnízdo si dál stojí na svém místě. Copak asi čáp Edvard dělá v Africe. Vzpomínám, jak si hrozně dlouho nemohl najít
družku. Našel ji. Jak jsem byla ráda! Předtím jen smutně celý den poklapával zobákem a nic ho netěšilo.

Vesnička sebou najednou trhla, jako by byla vytržena z hezkého snu. Poté se zálibně rozhlédla. No nejsem já
nejmalebnější vesnička v okolí? Vzdychla šťastně vesnička, protáhla se a usnula. Chvíli na to zakokrhal kohout, vyšlo
slunce a začal další den v malé vesničce.
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JAK JSME OBHAJOVALI TITUL "EKOŠKOLA"

Bylo pondělí 2. května. Celá škola čekala významnou návštěvu. Obzvlášť náš EKOTÝM měl velkou trému.
Hned na začátku vyučování k nám do školy přijely dvě paní auditorky. Tento den jsme měli obhájit titul „EKOŠKOLA“.

Auditorky nejdříve mluvily s EKOTÝMEM o jeho práci. Šlo to hladce, byly velmi milé. Poté si
povídaly s paní koodinátorkou (p. učitelka S.Soldánová) a s paní ředitelkou. Následovala
prohlídka školy, při které jsme je provázely já a Nela Šlešková. Byly jsme obě hrozně nervózní,
ale auditorky byly moc hodné, takže jsme se už ani tolik nebály a hezky jsme si s nimi povídaly.
Byly jsme v 1. a ve 4. třídě, kde jsme je představily a seznámily s žáky. Také jsme jim ukázaly
počítačovou učebnu a všechny nástěnky a aktivity, které děláme. Pak nastal čas hodnocení, paní
auditorky se o nás radily. Po obědě jsme se všichni včetně pana starosty sešli v 5. třídě.
Auditorky nás chválily a řekly nám, že nás doporučí ve zprávě, kterou pošlou do Prahy. Takže
třeba ten titul „EKOŠKOLA“ přece jenom obhájíme a v červnu si pro něj pojedeme do Prahy.
Jupí!!

Majda Lenobelová, 5.ročník

JAK JSME SE SPISOVATELEM BESEDOVALI A SAMI SE AUTORY STALI…

Dne 1.dubna k nám do školy přijel pan spisovatel Jiří Šandera. Byl to velmi milý a příjemný muž, který nám vyprávěl
o tom, jak přišel ke spisovatelství nebo kdy ho napadají nejlepší nápady. Na závěr nám četl úryvky ze svých knih
a uspořádal malou autogramiádu do knížek, které jsme si předtím mohli koupit.

Bylo to velmi příjemné dopoledne. Myslím, že na tenhle zážitek budu vzpomínat
celý život.

Klára Macíčková, 5.ročník

… a jak by taky ne, když autorka tohoto příspěvku byla vybrána mezi 10 nejlepších
dětských spisovatelů finalistů v republice v literární soutěži Město jako literární kulisa
v rámci kampaně Rosteme s knihou. Pro své ocenění si jela do Prahy na veletrh Svět
knihy 2016, kde nakonec obsadila 4.‐10. místo (už bez rozlišení pořadí), avšak
ze 2.300 zaslaných příspěvků! Moc gratulujeme k tak velkolepému úspěchu.



A TEĎ JEŠTĚ VE ZKRATCE DALŠÍ NAŠE AKCE A ÚSPĚCHY
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ASTRONOMIE – 16. března 2016 obhájili naši mladí astronomové Zbyněk, Klára a Adam 1. místo na astronomické
soutěži ve Šternberku, tentokrát na téma Stelární (hvězdná) astronomie a galaxie. Velkou odměnou pro vítěze byla
návštěva kina Uničov, kde shlédli film Star Wars: Síla se probouzí. Našim úspěšným astronomům blahopřejeme
a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST – v úterý 12.4. vyjela naše tři družstva na tradiční přírodovědnou soutěž do Šternberka
na oblastní kolo. Tentokrát jsme sestavili družstva z žáků už od 3. ročníku a ze všech máme velkou radost! Přivezli
krásné 3. místo (ovšem bodově se shodovali s místem druhým a bohužel rozhodl čas, za který družstvo trať zdolalo),
před nimi byla jen družstva ze šternberského gymnázia! Další dvě družstva byla na 7. a 11. místě z celkového počtu
18 soutěžících.

GÁRBÍKOVY ZPRÁVY – že netušíte, kdo je Gárbík? Postavička celá „slepená“ z odpadků, která doprovází všechny
zájemce o recyklaci a třídění odpadů na stránkách Ekoškoly. Nás přivedl nejen ke sběru starého papíru, baterek nebo
vysloužilých elektrospotřebičů, ale nově i ke sběru plastových víček. Pokud chcete přispět na sbírku pro nemocnou
holčičku, máte možnost předat svůj příspěvek (plastové vršky, čisté, v igelitovém pytli) komukoliv z dětí nebo
z dospělých z naší školy.

DEN BEZ AUT – PROJEKTOVÝ DEN KE DNI ZEMĚ – Pojďme si říct, jaké by to bylo bez aut? Musíme opravdu všichni
jezdit do školy a na krátké pochůzky po obci autem? Na čtvrtek 21. dubna jsme naplánovali krásné počasí a projektový
den, který jsme od 9 hodin strávili mimo třídy. Nejprve jsme si na hřišti u školy vyzkoušeli různé dopravní prostředky
(alternativní možnosti cestování): let na koštěti, jízdu na kulhavém koni, běh trojnohých dvojčat či slepého pacienta,
nakonec jsme se svezli pokaženou sanitkou. Byla to sice legrace a nadsázka, ale chtěli jsme kamarádům ukázat,
že existují i jiné možnosti, jak se dopravit z jednoho místa na druhé. Pořadateli jsme byli po celou dobu my Ekotýmáci
(a také jsme to celé vymysleli) a opravdu jsme si to užili a byli jsme výborní. V další části dne jsme se vydali posbírat
odpadky na veřejných plochách. S překvapením jsme zjistili, že jsme nasbírali méně pytlů, než v jiných letech. To je
pro naši přírodu a vesnici velice dobrá zpráva!!! Děkujeme všem, kteří odhazují odpadky do košů a ne na zem nebo
do trávy.

Současně byl tento týden týdnem sběrovým. Společně s mateřskou školkou a s vámi jsme nasbírali 5,5 tuny
a zachránili tak více jak 60 stromů, což je jeden obecní les. Jménem těchto dřevin vám děkujeme.

ÚSPĚCH NAŠÍ GYMNASTIKY V sobotu 30. dubna vyjeli naši gymnasté
pod vedením Mgr. S. Soldánové poprvé na opravdovou soutěž. A hned
s úspěchem! Na semifinále festivalu Mia – Děti fitness aneb Sportem
proti drogám – vybojovali 2. místo a zaručili si postup na mezinárodní
finále do pražské Lucerny. Konkurence byla veliká, celkem se celé
soutěže a ve všech kategoriích zúčastnilo přes 1000 dětí. Avšak jejich
nadšením a chutí zvítězit a úsměvem, který je neopouštěl ani v těch
nejvypjatějších situacích, porazili nejen soupeře, ale i velkou trému,

HARRY POTTER A DUHOVÝ POHÁR aneb CO V KINĚ NEUVIDÍTE

Tímto titulkem bychom Vás rádi pozvali na tradiční školní akademii, která se bude konat, zajisté před zaplněným
sálem našeho kulturního domu, ve středu 25.května od 15.15 (nejpozději od 15.30). Opět vás čeká přehlídka
těch nejhezčích a nápaditých vystoupení, tentokrát v duchu bradavických čar a kouzel.

TĚŠÍME SE NA VÁS, URČITĚ PŘIJĎTE, i ti z vás, kteří už (nebo ještě) nemáte nikoho ve škole.

Mgr. Jana Knápková

která je určitě provázela. Všechny náročné
cviky zvládli bez chybičky, cvičili jako jeden
muž. Tedy jako jedno tělo, protože muže mají
naše gymnastky mezi sebou jen jednoho.
HODNĚ ŠTĚSTÍ V PRAZE!
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Sázení stromků

Den před sv. Jiřím (v sobotu 23. dubna) se hrstka statečných členů skautského oddílu Dráčata vydala zdolat draka,
jež sužoval Paseckou obec po dlouhá léta. Bývalá skládka odpadu nad sanatoriem nechtěla zarůst. Během dopoledne
se nám podařilo zasadit 200 sazenic buků a dubů. Doufáme, že naše zasazené stromy rychle porostou a bude se jim
dařit. Více fotek na http://dracatapaseka.rajce.idnes.cz.

Závody vlčat a světlušek (7. května 2016)

Již pravidelně se náš oddíl účastní skautských závodů, které se konají pro mladší věkovou kategorii jednou za dva

SKAUTSKÝ ODDÍL

roky. V letošním roce se vypravily na závody hned dvě soutěžní
družinky světlušek. Závod probíhal v lesích v okolí Doloplaz. Děti
měly za úkol zdolat několikakilometrovou trasu lesem, kde
v průběhu plnily různé úkoly – např. luštily šifry, ošetřovaly
zraněné, překonávaly lanové překážky, řešily různé krizové situace
a musely prokázat schopnost orientace v terénu podle mapy.
Největším zážitkem však byl úkol, kdy pomocí raftu musely získat
dřevěný meč, který plul na polystyrenu uprostřed vodní nádrže
Tršice.

Ve velké konkurenci skautských oddílů z celého Olomouckého
okresu jsme se sice neumístili na předních místech, ale myslím, že
závody si děti pořádně užily a již teď se těší na další ročník.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V mateřské škole je v současné době zapsáno 66 dětí ve třech třídách, které jsme k září 2015 nechali krásně
a netradičně vymalovat, každou v jiném stylu a v souladu se školním vzdělávacím programem, který má název
„Kamarádi, kamarádky, pojďte s námi do pohádky“, tzn. pohádkově – s hradem, strašidýlky, číslicemi i písmenky
(viz. naše webové stránky www.skolka.obecpaseka. cz)

Dne 25.2.2016 proběhl zápis dětí na školní rok 2016‐2017, kde bylo nově přijato 18 dětí. V příštím školním roce
zůstanou zachovány opět tři třídy, pravděpodobně v počtu 70 dětí, záležet bude na počtu uznaných odkladů školní
docházky dětem docházejícím v tomto školním roce do 1.tř.ZŠ. Jsme rádi, že naše mateřská škola kapacitně plně
dostačuje, je dobře materiálně vybavena a vždy uspokojí všechny zájemce z Paseky.

Nabídka různých akcí, divadel i zajímavých činností
během školního roku kromě každodenní výchovně
vzdělávací práce, je velmi bohatá. Každý měsíc mají děti
možnost shlédnout divadelní představení v MŠ, v ZŠ nebo
v divadle v Šumperku. Účastnily se vánoční prohlídky
hradu ve Šternberku s vyráběním vánočního gelového
svícnu, zdobily školu podzimními výrobky vyrobenými
v MŠ i společně s rodiči doma, děti navštívil i Mikuláš.
V březnu děti vynášely Morénu, pouštěly ji po potoce,
slavily velikonoce, nejstarší děti jezdily na výuku plavání
do krytého bazénu v Uničově, zhotovovaly výrobky
na vánoční a velikonoční výstavu v kulturním domě
a další. Nyní se ještě těší na karnevalovou párty na školní
zahradě k MDD, výlet do ZOO, i na „Rozloučení
s mateřskou školou“ . A samozřejmě na prázdniny.

MŠ bude uzavřena od 4. ‐ 29.července 2016

Hezké prázdniny přejí všichni z mateřské školy!

Jana Blažková
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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Významné duchovní slavnosti v Pasece v roce 2016

Skautská klubovna v novém kabátě!

Během měsíců března a dubna letošního roku proběhla rekonstrukce naší klubovny. Během oprav bylo provedeno
podřezání zdiva, výměna oken, zateplení celého objektu, včetně stropu a dále byly kompletně opraveny vnitřní omítky.
Vhledem k tomu, že komín byl již v havarijním stavu, byl celý zbourán a postaven zcela nový. Ke klubovně bylo ještě
dostavěno zádveří, aby se hlavně v zimních měsících zabránilo úniku tepla při vstupu do klubovny. Na závěr bylo ještě
vyměněno staré lino za dlažbu. Celková cena rekonstrukce byla 147 200 Kč.

Tímto bych chtěla za všechny děti a vedoucí moc poděkovat obci, za financování rekonstrukce a panu Petýrkovi a
spol. za výborně odvedenou práci. Velmi si ceníme jakékoliv podpory naší činnosti a doufáme, že klubovna bude ještě
hodně dlouho sloužit právě paseckým dětem k pravidelným skautským schůzkám.

Chcete‐li vidět, jak moc se rekonstrukce povedla, můžete nás navštívit během našich pravidelných schůzek
a klubovnu si prohlédnout.

MUDr. Petra Bolardová

Po dobrých 60. letech uspořádá naše farnost božítělový průvod. Tím si jako věřící lidé slavnostně připomeneme
ten největší dar, který nám Ježíš Kristus zanechal na svou památku – své Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína.
Abychom umožnili našim spoluobčanům zapojit se do tohoto radostného procesí, stanovili jsme jeho datum na neděli
po slavnosti Těla a Krve Páně, tj. 29. května 2016. Začne se mší svatou v 10h ve farním kostele sv. Kunhuty. Celebrovat

bude vzácný host P. Pavol Kavec, slovenský
řeholník z Misijní kongregace sv. Vincence.
Na závěr bohoslužby půjdeme s Nejsvětější
svátostí k božítělové kapličce, která se nachází
naproti Orságových. Odtamtud se přemístíme
k zastavení zřízenému před základní školou,
u nedávno požehnaného mariánského sloupu.
Poté přejdeme most a zamíříme znovu
do chrámu, kde se bude konat třetí, poslední
zastavení. Po celou dobu nás bude provázet
svatomořická dechová hudba z Olomouce.
Boží tělo je výtečnou příležitostí, jak laskavým
způsobem přiblížit k Pánu Ježíšovi naše maličké.
Děvčátka ustrojené do šatů bílé barvy kráčívají
před monstrancí nesenou pod baldachýnem
a z proutěných košíčků rozhazují okvětní lístky.
Srdečně zveme všechny naše občany a zvláště
místní mateřskou školku a Základní školu!

Tímto průvodem v Pasece současně zahajujeme výjimečný týden tzv. lidových misií (29. května – 5. června 2016):
Pod tímto nezvyklým označením si někdo představí obcházení domů či přímo náboženské verbování. To ale opravdu
není jejich obsahem. Pozvaný misionář bude slavit každý den mši svatou s poutavými kázáními o základních otázkách
víry a morálky. Nabídne nám příležitost přistoupit ke svaté zpovědi, třeba i celoživotní, či promluvit si diskrétně o svých
palčivých otázkách. Lidové misie jsou tradiční metodou k obnovení duchovního života ve farnostech, podporovanou
osobnostmi, jako byl arcibiskup olomoucký Mons. ThDr. Antonín Cyril Stojan (+ 1923). V našem kraji se o jejich konání
zasloužili především otcové redemptoristé z Červenky. Poslední svaté misie se v Pasece konaly před rovnými 85 lety.
Kolik se toho v naší farnosti za těchto let změnilo!

Během lidových misí budou kněží žehnat také domy a byty. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na faře v Dlouhé
Loučce (kontakt je níže). Není nezbytnou podmínkou, aby misionáři šli za dveře domácností, ani není nutno jim chystat
občerstvení. Služba je pochopitelně bezplatná, jako všechny posvátné úkony.

P. Pavel HÖDL, SL.L.,

duchovní správce Římskokatolické farnosti Paseka

(fapaseka@ado.cz; www.farnost.sumvald.cz; 585 037 084)

Boží Tělo v Pasece (rok 1960?). Fotografie zapůjčená paní Marií Orságovou.
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PROGRAM SVATÝCH MISIÍ PRO FARNOST DLOUHÁ LOUČKA

NEDĚLE – 29.05.2016

7.45 – ÚVODNÍ MŠE SVATÁ ‐ Dlouhá Loučka

(celebruje a káže P. Pavol Kavec, koncelebruje P. Pavel Hödl)

* zpěv k Duchu svatému

* symbolické odevzdání farnosti misionářům

* modlitba za misie

* misijní promluva po mši svaté pro všechny

9.30 ‐ Šumvald – mše svatá s misijní promluvou (celebruje P. Pavol Kavec)

10.00 ‐ Paseka – mše svatá (celebruje P. Pavel Hödl) + božítělový průvod (společně P. Pavol Kavec a P. Pavel Hödl)

PONDĚLÍ – 30.05.2016

12.00 – 16.00 – návštěvy nemocných v paseckém sanatoriu (P. Pavel Hödl a P. Pavol Kavec)

17.00 – pobožnost za zesnulé na místním hřbitově

18.00 – mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných v Dlouhé Loučce (celebruje P. Pavol Kavec,
koncelebruje P. Pavel Hödl)

ÚTERÝ ‐ 31.05.2016 – Dlouhá Loučka

16.30 ‐ příležitost ke svátosti smíření (P. Pavol Kavec a P. Pavel Hödl)

17.00 ‐ mše svatá s misijní promluvou (celebruje P. Pavol Kavec, koncelebruje P. Pavel Hödl)

18.30 – slovenská misie v Hondurasu – prezentace (kino)

STŘEDA – 01.06.2016

9.00 ‐ návštěvy nemocných ve farnostech

17.00 – příležitost ke svátosti smíření v Šumvaldě (P. Pavol Kavec) + výstav Nejsvětější svátosti (P. Pavel Hödl)

18.00 – mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných v Šumvaldě (celebruje P. Pavol Kavec, koncelebruje P.
Pavel Hödl)

ČTVRTEK – 02.06.2016 – Dlouhá Loučka

15.00 – 18.00 – adorace Nejsvětější svátosti (příležitost ke sv. smíření v průběhu adorace)

18.00 – mše svatá s misijní promluvou

PÁTEK ‐ 03.06.2016

12.40 ‐ návštěva hodiny náboženství (Šumvald)

17.00 – příležitost ke svátosti smíření (P. Pavol Kavec) + výstav Nejsvětější svátosti (P. Pavel Hödl) – Paseka

18.00 – mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných (Paseka)

19.30 – setkání mládeže (fara v Dlouhé Loučce)

SOBOTA ‐ 04.06.2016

od 8.00 do 12.00 – žehnání domů ve farnostech (P. Pavol Kavec a P. Pavel Hödl)

12.30 – mše svatá s udělováním svátosti nemocných (Paseka ‐ sanatorium)

od 15.00 – žehnání domů podle potřeby

NEDĚLE ‐ 05. 06. 2016

9.00 – mše svatá (Šumvald, celebruje P. Pavel Hödl)

9.00 – mše svatá s obnovou manželských slibů (Paseka, celebruje P. Pavol Kavec)

10.30 – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ A UKONČENÍ SVATÝCH MISIÍ (Dlouhá Loučka, celebruje P. Pavel Hödl, káže a
koncelebruje P. Pavol Kavec)

* 10 let kněžství otce Pavla

* svěření farnosti pod ochranu Panny Marie

* Te Deum a modlitba

* žehnání a uctění misijního kříže + apoštolské požehnání spojené s odpustky

15.00 – pobožnost u kapličky sv. Anny na Horním konci v Šumvaldě + žehnání misijního kříže

misionáři sv. Vincence de Paul



Jarní výstava v Pasece

POZVÁNKA

V sobotu 19. března uspořádala Základní škola a Mateřská škola v Pasece ve spolupráci s Kulturní komisí Obce Paseka
Jarní výstavu v sále Kulturního domu v Pasece. Výstavní stoly byly plné krásných rukodělných výrobků a hojní
návštěvníci výstavy na nich mohli oči nechat. Součástí výstavy byla soutěž o nejkrásnější dort. Soutěžily tři dámy
se svými dorty: Jiřina Krejčí, Mgr. Silvie Soldánová a Naďa Popelková. Všechny tři dorty byly úchvatné a po celou dobu
výstavy budily zasloužený obdiv všech návštěvníků, a tak byly jejich tvůrkyně zcela po zásluze na konci výstavy
odměněny věcnými cenami. V šestnáct hodin byly dorty nabídnuty ke koupi divákům. Nádherně zdobený dort paní
Krejčí koupila jedna paní jako dárek k třicátým třetím narozeninám pro svého syna. Velký dort paní Soldánové byl
rozkrájen na dílky a okamžitě vznikla velká fronta mlsounů, kteří si chtěli jednu, dvě a někdy i tři porce koupit. Třetí dort

paní Popelkové, provedený v tradičním stylu, jsem
koupil já a byl vynikající! Paní Popelková celou částku
obdrženou za dort velkoryse věnovala do kasičky ve
prospěch zájmové činnosti školních dětí.

Výstavu postupně navštívilo více než 500 velmi
spokojených návštěvníků, z nichž mnozí při odchodu
děkovali organizátorkám výstavy za její přípravu.

Fotografie z výstavy i vítězných dortů najdete
na stránkách:

http://duhovaskola.rajce.idnes.cz/Jarni_vystava_201
6_‐_Mnam%2C_mnam%2C_mnam/

Zdeněk Knápek
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Vydavatel ani redakce neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.

INZERCE

POZVÁNKY NAAKCE

INZERCE V PASECKÉM ZPRAVODAJI

Cena inzerátu je 60,‐Kč za velikost 6,5x8,5cm nebo
3,5x18,5cm za jedno číslo zpravodaje. Samozřejmě je
možné uveřejnit i větší formát a to ¼ A4 (6,5x18,5cm
nebo 13x8,5cm) za cenu 120,‐Kč či ½ A4 za 240,‐Kč. Své
inzeráty zasílejte elektronicky v jpg nebo doc 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.

SOUTĚŽ  VESNICE ROKU




