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Vážení spoluobčané, 

Věřím,  že  mnozí  z  nás  již 

netrpělivě  vyhlížíme  příchod  jara, 
který  nám  jako  první  poslové  budou 

zvěstovat i z pod sněhu prodírající se první 
něžné krasavice‐sněženky. Zdá se nám, že té 

zimy již bylo dost – ne však našim dětem, které 
si užívají zimních radovánek do sytosti. 

DŮLEŽITÉ

Poplatky  za  odpady  a  psa 
2017  je  NUTNO  zaplatit  do 
30.6.2017.  Další  informace 
uvnitř zpravodaje.

Svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu: 
6.5.2017 

Svoz plastů: 29.3., 26.4., 
 24.5., 21.6.2017

PLÁNOVANÉ AKCE

2.6.2017 

Setkání seniorů

3.6.2017 

Vítání občánků



Rok 2017 ‐ co nás čeká v tomto roce?

• Byla  podána  žádost  o  dotaci  na  rekonstrukci  části  místní  komunikace  před  lesáckými  bytovkami.  Je  to  prakticky 
poslední neopravený úsek místních komunikací – pominu‐li uličku u křížku v horní části obce, kde obec souhlasila s 
napojením nových majitelů domků na inženýrské sítě s podmínkou, že tito uvedou komunikaci do původního stavu‐
dosud se ve většině případů nestalo.

• V současné době je zpracováván projekt na rekonstrukci přístupové cesty ke kostelu, na vybudování chodníku kolem 
kostela,  na  opravu  části  hřbitovní  zdi.  V  termínu  do  24.2.2017  bude  podána  žádost  o  dotaci  –  v  případě  úspěšné 
žádosti bude realizace provedena do konce roku 2017.

• Po dlouhé době  se podařilo  získat  souhlasné  stanovisko SSOK o napojení  se na  krajskou  silnici  a  z  vlastních  zdrojů 
chceme  provést  nové  napojení  podnikatelské  zóny  tak,  aby  těžká  nákladní  auta  nejezdila  těsně  kolem  bytovky 
„býčárny“.

• Pro větší komfort našich seniorů na DPS chceme ve čtyřech bytech vyměnit vany za sprchové kouty.

• Revitalizace území u bytovek 215. V prostorách zahrady u paneláku č.215 chceme vybudovat dětské hřiště,  lavičky, 
chodník. V horní části – lomu u bytovek 202‐204 by pak měl být spíše sportovní areál, malá kopaná, tenis, nohejbal. 
V  současné  době  se  zde  sešla  aktivní  parta  rodičů,  která  nečekala  na  to,  co  udělá  obec,  ale  sama  s materiálovou 
pomocí obce začala s budováním hřiště.

• Revitalizace rybníka. Podáváme žádost o dotaci na  revitalizaci  rybníka dle schváleného Územního plánu společných 
zařízení.  Jedná  se  o  odkrytí  trubního  vedení  od  rybníka  do  Tepličky,  vytvoření  otevřeného  meandrujícího  toku 
s vegetací, opravu přítoku rybníka a stavidla.
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• V prázdninovém období chceme zahájit z vlastních zdrojů rekonstrukci pekárny na dílny a další prostory vhodné pro 
využití  ZŠ.  Tato  rekonstrukce  bude  poměrně  nákladná,  neboť  prostory  pekárny  jsou  značně  zdevastované.  Pokud 
jsme u  školy  ‐  zastupitelé  jsou před  velmi  závažným  rozhodnutím.  Škola  nemá  klasickou  tělocvičnu,  ale  pouze  tzv. 
cvičebnu.  Je  vytipována  lokalita pro výstavbu nové  tělocvičny  ‐  farská  zahrada. Před  zadáním vypracování projektu 
rozhodlo  zastupitelstvo  o  provedení  průzkumných  prací  ‐  geolog.vrty,  stanoviska  sousedů,  napojení  na  sítě  apod. 
Je skutečností, že v současné době není vyhlášen žádný dotační titul a obec z vlastních zdrojů tuto investici nezvládne 
– rozpočet cca 30mil.Kč.

• Je  toho  ještě  spousta,  co  se  připravuje  –  chodník  “Cesta  do  školy“,  parkoviště  u  koupaliště,  parkoviště  a  chodník 
u 256‐258, oprava vodojemu a další. Tyto záměry nelze zvládnout během jednoho roku. Navíc je třeba si uvědomit, že 
během  roku  je  nutné  operativně  reagovat  na  případné  výzvy  z  dotačních  titulů.  Je  třeba  stanovit  a  dohodnout  se 
na prioritách a táhnout za jeden provaz.


A opět bych chtěl apelovat na občany obce Paseka z hlediska  jejich malé účasti na zasedáních Zastupitelstva obce, 
kde jsou prezentovány informace a plány týkající se rozvoje naší obce Paseka. Občané zde mají možnost se k těmto 
plánůmi vyjádřit, případně i navrhnout své nápady pro rozvoj naší krásné obce.  

Nelze však žít jen kopáním kanalizací, budováním chodníků apod.

Také pro letošní rok chceme dát našim občanům možnost se setkat, popovídat si se sousedem či kamarády.

Letos předpokládáme  termín  „Setkání  seniorů“ na pátek 2.6.2017 –  chceme  trochu  zpestřit  program, proto  jednáme 
s populárním duem EVA a VAŠEK, kteří od 17:oo hod zahrají a zazpívají svůj 1,5 hodinový koncert. Proto připravujeme i 
poněkud pozměněný časový program. Zahájení by bylo již v 15:oo hod – předání dárků pro jubilanty, pohoštění – oběd a 
káva, zákusek, víno.

Od 17:oo hod. potom koncert EVA+VAŠEK – zde máme představu, že umožníme i případným dalším občanům zúčastnit 
se  koncertu  a  po  koncertu  by  pokračovala  zábava  seniorů  s  hudebním  doprovodem  jako  každý  rok  –  zhruba 
do 22:oo hod.

Do  rozpočtu  obce  bychom  také  rádi  ještě  doplnili  finance  na  zorganizovaní  zájezdu  pro  seniory  např.  do  Kroměříže 
na Zámecké zahrady, Svatý Hostýn, Lednici a pod. Vše bude záležet na zájmu. Podzimní „Setkání pasečáků“ by pak mělo 
být jakýmsi poděkováním všem za celoroční práci, kterou vykonávají nejen pro naši obec ale i pro své rodiny.


Přeji Vám všem úšpěšný rok 2017 

Jíří Blažek, starosta obce 

Sdělujeme občanům,  že  lhůta  pro  úhradu poplatků  za  odpad  a  za  psa  na  rok  2017  je 
do 30.6.2017. 

• 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  30.6.2017,  bude  mu  poplatek  navýšen 
na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku!

POPLATKY ZA ODPAD A PSA PRO ROK 2017  VELKOOBJEMOVÝ  
A  

NEBEZPEČNÝ ODPAD 


 sobota  
6.5.2017 



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
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Tříkrálová sbírka 2017 

Ani  mrazivý  začátek  letošního  roku 
neodradil  koledníky  ze  skautských 
oddílů  Dráčata  a  Rebelové,  kteří  se 
letos  v  naší  obci  opět  ujali 
koledování.  Výsledkem  jejich 
obětavé  práce  byla  sbírka  o  celkové 
částce  15  532,‐  Kč.  Velké  díky 
koledníčkům  i  dárcům,  kteří 
do kasiček přispěli.



Kurz pletení z pedigu 

Již první letošní sobotu 7. ledna 2017 
se  sešli  příznivci  pletení  z  pedigu  v 
Kulturním  domě  v  Pasece. 
Pod  vedením  zkušené  pletařky  paní 
Lenky Richterové  se učili  základnímu 
i  pokročilému  pletení.  Vyráběly  se 
podnosy,  ošatky,  košíky  i  košíčky  na 
všelijaké  drobnosti.  Setkání  se 
účastnily  také  děti,  které  si  své 
výrobky  vyzdobily  i  barevnými 
korálky. 



Restaurace  Na  Vyhlídce  –  změna 
koncepce provozu

Od 1.2.2017 již nemůžeme restauraci 
běžně  navštívit.  Denní  provoz  byl 
zrušen  a  restaurace  je  k  dispozici 
pouze  k  pořádání  soukromých  akcí 
na  klíč,  jako  jsou  svatby,  oslavy, 
večírky, atd.



Pálenice Paseka 

Pan  Motáň  oznamuje,  že  ze 
zdravotních  důvodů  je  přerušen 
provoz pálenice v obci Paseka.  

Předpokládané  zahájení  provozu 
pálenice srpen ‐ září 2017.

‐red‐

Informace z finanční správy

Upozornění na změny v oblasti majetkových daní 

‐    daň  z  nemovitých  věcí  :  zavedení  nové  služby  (viz  leták)  ‐    formulář  je  ke 
stažení  na www.obecpaseka.cz / aktuality 

‐    daň  z  nabytí  nemovitých  věcí:  dle  novely  platné  od  1.11.2016  je  dle  §  1 
poplatníkem  vždy  nabyvatel  a  dle  §  6  jsou ÚSC  jako  nabyvatelé  osvobozeni, 
obce tedy již nepodávají přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

VE ZKRATCE

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V OBCI  PASEKA – ROK 2016 

Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí

29 8 34 6

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 celkem: 1268
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Osobní bankrot (oddlužení) v otázkách a odpovědích

1)  Co je to osobní bankrot? 

Osobní  bankrot  či  oddlužení  je  proces,  kdy  osoby 
(dlužníci),  které  splní  určité  podmínky  stanovené 
insolvenčním  zákonem,  mají  možnost  se  pod  soudním 
dohledem  těchto  dluhů  zbavit  a  začít  tak  nový  život  bez 
dluhů. Jedná se tak o jakousi formu konsolidace dluhů pod 
soudním dohledem.

2)  Kdo může požádat o osobní bankrot? 

O  osobní  bankrot může  požádat  kterákoliv  fyzická  osoba 
(občan),  která má  dva  a  více  věřitelů,  své  dluhy  nesplácí 
více  jak  30  dnů  a  je  v  takové  finanční  situaci,  že  není 
schopna  je  v  budoucnu  řádně  splácet  a  zároveň  nemá 
dluhy z podnikání. O osobní bankrot může ale za určitých 
podmínek  požádat  i  např.  živnostník,  který  má  dluhy 
vzniklé v souvislosti s jeho podnikáním.

3)  Jaké jsou způsoby osobního bankrotu? 

Insolvenční  zákon  zná  dva  způsoby  osobního  bankrotu  – 
zpeněžení majetku  nebo  splátkový  kalendář.  Při  osobním 
bankrotu  zpeněžením majetku  se prodá majetek dlužníka 
a z výtěžku prodeje se po odečtení odměny insolvenčního 
správce  vyplatí  zbytek  poměrně mezi  věřitele.  Zpeněžení 
majetku přichází v úvahu tam, kde dlužník má hodnotnější 
majetek  (např.  nemovitost,  na  které  nevázne  zástavní 
právo). Splátkový kalendář je mnohem častější a znamená, 
že dlužníkovi po dobu 5 let jeho zaměstnavatel sráží z jeho 
platu  určitou  částku,  kterou  zasílá  insolvenčnímu  správci. 
Insolvenční  správce  si  po  obdržení  srážky  odečte  každý 
měsíc svou odměnu (1.089 Kč) a zbylou částku rozdělí dle 
soudního  rozhodnutí  poměrně  mezi  věřitele.  Dlužníkovi 
zůstává  tak  jen  minimální  částka  (nejčastěji  7  –  10  tis. 
měsíčně – podle počtu osob v domácnosti) a  zbytek  jeho 
platu  jde  věřitelům.  Měsíční  splátka  tak  může  být  každý 
měsíc  jiná – čím vyšší příjem, tím vyšší splátka, dlužníkovi 
ale  zůstává pořád  stejná částka  (pokud se nezmění počet 
osob  v  domácnosti).  Dlužník  nemá  možnost  výši  splátky 
ovlivnit. Může se tak stát, že někteří  lidé tímto způsobem 
uhradí  třeba  i  veškeré  dluhy,  někteří  zase  jen  třeba  těch 
min. 30 %. Podmínkou je tedy relativně stálý a dostatečně 
vysoký  měsíční  příjem  dlužníka  (není  třeba  ani  pracovní 
smlouvy  na  dobu  neurčitou).  Do  osobního  bankrotu  ale 
může jít samozřejmě i např. důchodce.

4)  Jaké jsou výhody osobního bankrotu? 

Výhodou  a  hlavní  smyslem  osobního  bankrotu  je  to,  že 
dlužník,  který  z  prodeje  svého  majetku  nebo  za  5  let  ze 
splátkového  kalendáře  uhradí  svým  věřitelům minimálně 
30 % jejich dluhů,  je od zbytku dluhů soudem osvobozen. 
Věřitelé  tak  již  nemohou  po  dlužníkovi  úhradu  zbytku 
dluhů nikdy požadovat. Například dlužník, který má dluhy 

600.000 Kč,  tak musí uhradit min. 180.000 Kč a  zbytek  je 
mu  odpuštěn.  Další  nespornou  výhodou  je  to,  že  v 
okamžiku  podání  návrhu  na  osobní  bankrot  na  soud  se 
zastavuje  provádění  exekuce.  Dlužníkovi,  který  má 
exekuci,  tak  exekutor  nemůže  zabavit  majetek,  prodat 
dům, obstavit plat nebo bankovní účet apod. 

5)  Jaké jsou nevýhody osobního bankrotu? 

Snad  jedinou  nevýhodou  osobního  bankrotu  je  veřejnost 
celého řízení a s ním spojená jeho vysoká transparentnost. 
Veškerá  podání  do  soudního  spisu  jsou  od  okamžiku 
zahájení  řízení  až  do  jeho  pravomocného  skončení 
zároveň zveřejňována v insolvenčním rejstříku. Insolvenční 
rejstřík  je  veřejně  přístupný  na  internetu  přes  webové 
stránky  MSp  a  po  zadání  jména  a  příjmení  dlužníka  či 
spisové značky řízení si lze vyhledat podrobné informace o 
řízení. Lze tak zjistit, komu a kolik dlužník dluží, kde dlužník 
pracuje,  kolik  vydělává  apod.  Děje  se  tak  proto,  jelikož 
dlužníci vstupující do osobního bankrotu mají  často velmi 
mnoho věřitelů, a je tak třeba, aby věřitelé měli podrobné 
informace  o  majetkové  a  příjmové  situaci  dlužníka  po 
celou dobu řízení.

6)  Jak a kam se žádost o osobní bankrot podává? 

Žádost  o  osobní  bankrot  (tzv.  návrh  na  povolení 
oddlužení)  se  podává  na  zvláštním  formuláři,  který  je 
zveřejněn a zdarma ke stažení na internetových stránkách 
Ministerstva  spravedlnosti  ČR  www.justice.cz.  Formulář 
obsahuje  návod  k  jeho  vyplnění  a  dále  seznam  příloh, 
které  je  třeba  k  návrhu  přiložit.  Návrh  na  povolení 
oddlužení se podává ke krajskému soudu, v  jehož obvodu 
má  dlužník  bydliště.  Občan  naší  obce  podává  návrh  ke 
Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

7)  Jaké změny čekají v budoucnu osobní bankroty? 

V současné době je na konci schvalovacího procesu novela 
zákona,  která  by  měla  nabýt  účinnosti  cca  od  poloviny 
roku  2017  a  která má  za  cíl  do  značné míry  odbřemenit 
soudy v agendě osobních bankrotů. Významnější novela v 
oblasti  osobních  bankrotů  je  teprve  na  začátku 
schvalovacího  procesu  a  bude  mít  zásadní  význam  pro 
dlužníky.  Má  totiž  za  cíl  zcela  odstranit  dosud  platnou 
podmínku  úhrady  30  %  závazků  a  otevřít  tak  možnost 
osobního  bankrotu  i  lidem,  kteří  na  něj  v  současnosti 
nedosáhnou,  např.  kvůli  nízkým  příjmům.  Uvidíme  však, 
zda‐li a popř. v jaké podobě tato novela bude schválena.


Bc. Petr Čtvrtlík, DiS.

Vyšší  soudní  úředník  na  insolvenčním  úseku 
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci 
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Čas nám rychle plyne a naše mateřská škola žije každý měsíc jinou akcí. Hned v prvním lednovém týdnu jsme za podpory 
rodičů vyrazili krmit lesní zvířátka k místnímu krmelci. Téměř celý leden prožila naše školička tématem lesních zvířátek a 
ptáčků. Děti ze třetí třídy Žabiččiny začátkem února navštívily středisko ekologické výchovy Studánka v Uničově, kde se 

zúčastnily besedy o přírodě v zimě a na samý závěr si 
vyrobily lojovou šišku. Tak, aby i mladší děti, které se 
této  besedy  nezúčastnily,  měly  podobný  zážitek, 
jsme na dopoledne v MŠ připravili téma podobného 
charakteru. I naši nejmenší si ten den odnášeli svoji 
vlastní  lojovou šišku. V únoru  v MŠ proběhl i týden 
masek a převleků, který vyvrcholil karnevalem.

Pro nadcházející období máme v plánu tyto akce pro 
děti:  návštěvu  olomouckého  divadla  v  Šantovce  a 
odpolední akci pro rodiče s dětmi vynášení Moreny. 
Pevně věřím,  že  se nám společně  touto akcí podaří 
přivítat jaro v naší obci!

Za kolektiv mateřské školy, 

Bc. Radka Benešová 

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Milí čtenáři paseckého zpravodaje,

Při  psaní  tohoto  příspěvku  si  uvědomuji,  jak  krátký  čas  je  mezi  Vánocemi  a 
Velikonocemi. Nedávno jsme oslavili svátky Ježíšova narození a teď už se pomalu 
blíží svátky jeho vzkříšení, největší křesťanské svátky. 

Přípravou  na  Velikonoce  je  postní  doba,  která  začíná  popeleční  středou,  která 
letos připadá na 1. března. Tato doba trvá čtyřicet dní (nepočítají se do ní neděle). 
Postní doba má být pro křesťany dobou pokání.  Jak vysvětlit  tento pojem, který 
nám  zní  tak  trochu  zvláštně?  Nejde  především  o  to,  že  se  budu  postem  nějak 
trýznit  či  trápit  a  ukazovat  svému  okolí  zkroušený  obličej.  Spíše  jde  o  to,  že 
uznám, že jsem člověk slabý, že mám spoustu chyb a bez Boží pomoci se zkrátka 
nikam neposunu. A Bůh ve své velkorysosti mi moje chyby odpouští, a posiluje mě 
v tom, abych to těžké dokázal snášet. 

Jeden moudrý  člověk  řekl,  že  kdybychom  neprožívali  to  těžké,  nemohlo  by  to  krásné  vyniknout.  Proto  jsou  pro  nás 
Velikonoce  největšími  svátky.  Ježíš  Kristus,  který  prožíval  svůj  pozemský  život  jako  člověk,  trpěl  a  zemřel.  Ale  tím  to 
nekončí! On vstal z mrtvých, on byl vzkříšen. A tím nám dal tu největší možnou naději, naději na věčný život. 

Přeji všem, ať ve všech životních těžkostech neztrácíme naději a ať vnímáme to krásné, co život přináší. 

Slavnost vzkříšení připadá letos na neděli 16. dubna, mše svatá v Pasece bude jako obvykle v 11 hodin. 

Obřady „velikonočního třídenní“ (Zelený čtvrtek, Velký pátek a vigilie Vzkříšení) se budou letos konat 
v Dlouhé Loučce. 


P. Ladislav Sovadina, administrátor farnosti Paseka 
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SK Paseka, z.s.

Sportovní ples SK Paseka 27. 1. 2017
Tímto děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nás. Ples se vydařil, i přesto, že se konal v období 
velkých chřipek. 

Hostem  večera  byl  velký  sympaťák,  sedminásobný mistr  světa  ve  freestylu Honza Weber, 
který  předvedl  své  umění.  Přijel  společně  se  svojí  přítelkyní,  olympijskou  plavkyní  Petrou 
Chocovou. Moc se  jim u nás  líbilo a slíbili,  že  rádi přijedou znovu,  tentokrát za dětmi – na 
letní turnaj. 

Velké  díky  směřuje  i  všem  sponzorům  za  dary  do  tomboly!  Vaše  podpora  je  pro  nás  velmi 
důležitá – děkujeme!

Touto cestou bychom vás také rádi chtěli pozvat na druhý ples SK Paseka, který se bude konat 
v sobotu    !!! 18.3.2017 !!! Připravujeme pro vás spoustu zábavy. Prozradit zatím můžeme 
jen téma plesu

Vítány  jsou  všechny  postavy,  masky  ze  světa  filmů,  filmových  festivalů,  seriálů,  legend,  i  třeba  pohádek.  Meze  se 
nekladou.. Ti bez masek můžou zasednout i do poroty a rozhodovat o nejlepší filmové hvězdy večera. Přijďte se s námi 
bavit a zažít velkou „hollywoodskou noc“ a předávání Oscarů. 
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ALEA sportswear 1.A třída sk.A muži  ‐   rozpis utkání 2017

Mladší žáci  ‐   rozpis utkání 2017
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CO SE JIŽ UDÁLO

Lyžařská sezóna na Karlově

V tomto roce nám zima trochu popřála. Po tříletém půstu se na Karlově opět  lyžovalo. Zimní sezóna začala 7.  ledna a 
lyžovalo se každý víkend až do 5. února. Samozřejmě šlo jen o čistě přírodní sníh, ale i tak majiteli areálu, panu Krylovi, 
děkujeme za úpravu svahu a občerstvení pro lyžaře. V provozu byla také lyžařská škola, kterou využívali hlavně rodiče 
pro své děti. 

Na  svahu  se  objevila  i  televize NOVA  (vysíláno  4.  února).  Další,  kdo  areál  navštívil,  byl  Český  rozhlas Olomouc,  který 
informoval své posluchače o možnosti  lyžování a také je pozval na již 17. ročník akce s názvem „ Maškary na sněhu“, 
kterou v rámci Tradice a zvyky na Karlově, zavedl Pavel Novák. 

Tuto  akci  pořádal  nově  založený  Klub  přátel  sportu  Karlov  z.  s.  a  zúčastnilo  se  jí  na  čtyřicet  masek  všech  věkových 
kategorií.

Na Karlov přijelo i hodně milovníků běžek a bylo to znát především na úplně plném parkovišti u kostela.

Doufejme, že i následující zima přinese milovníkům lyžování plno krásných zážitků a vzpomínek na zimní Karlov a okolí.


Za Klub přátel sportu Karlov z. s. 

Mgr. Ivo Frömel 

POZVÁNKA 

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI  

v pátek 10.března v 18:00 v Kulturním domě v Pasece 


Program:

•  Výroční zpráva klubu

•  Výsledek hospodaření za rok 2016

•  Volba nového místopředsedy

•  Seznámení s plánem pro rok 2017

•  Diskuze


Členové si připraví hotovost na zaplacení ročního příspěvku


Fotbalový klub SK PASEKA

pořádá

SBĚR STARÉHO ŽELEZA 

v sobotu 25. března 2017 od 9:00 hod


Prosíme občany, kteří mají zájem o odvezení starého železa, 

aby jej nachystali na viditelné místo před domem.

Předem děkujeme :)
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Dětský karneval

Děti měly svůj maškarní ples v neděli 12. února 2017. Zatančily si v rytmu písniček, které pouštěl DJ Tom a s přehledem 
zvládly  zumbu  pod  vedením  Jindřišky.  Nechyběly  ani  soutěže  a  tradiční  tombola.  Celou  akci  zorganizovala  Kulturní 
komise ve spolupráci se skautským oddílem Rebelové. Letošní karneval byl „zvířátkový“, ale mohli jsme na něm potkat 
taktéž  spoustu  pohádkových  princezen,  pirátů,  moderních  postaviček…  Fotografie  z  karnevalu  lze  prohlédnout  na 
internetových stránkách: 

http://rebelovepaseka.rajce.idnes.cz/maskarni_detsky_karneval_12.2.2017/

‐red‐ 
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Luštění pro děti

ÁJA,  ARABELA,  BAJAJA,  BOLEK,  BROUČCI,  CIPÍSEK, 
ČARODĚJNICE, DRAK, EMANUEL, FERDA MRAVENEC, 
FIDO,  FÍK,  HEJÁSEK,  HURVÍNEK,  JUJDÁSEK, 
KŘEMÍLEK,  LOLEK,  MACH,  MANKA,  MAT,  PAT, 
PRINC,  RÁKOSNÍČEK,  RUMBURAK,  RUMCAJS, 
SPEJBL,  ŠEBESTOVÁ,  ŠPAGETKA,  ŠTAFLÍK,  TAP,  TIP, 
VOCHOMŮRKA, XÉNIE, ŽOFKA

připravila Hana Lenobelová

Tajenka:  oblíbená dětská knížka

INZERCE




