
Vydáno 19. března 2018

24. 3. 2018  

Velikonoční výstava řemesel 

12. 4. 2018 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 

3. 5. 2018 

Zápis dětí do MŠ 

11. 5. 2018 

Setkání seniorů 

12. 5. 2018 

Vítání občánků 

2. 6. 2018 

Sluníčkový den 

PLÁNOVANÉ AKCE

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE 

Zveme občany dne 26.3.2018 v 17 hod. na jednání zastupitelstva obce. 
Jednání bude věnováno návrhu rozpočtu obce na rok 2018.
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Vážení občané, 

Na  začátku  nového  roku  bývá  zvykem malé  ohlédnutí  za 
rokem uplynulým. Vrátím se tedy alespoň za těmi většími 
akcemi a projekty.

Důležitou  investicí  v  loňském  roce  bylo  dokončení 
inženýrských  sítí  a  nové  místní  komunikace  včetně 
veřejného  osvětlení  pro  7  nových  rodinných  domků  v 
lokalitě  „Za  hřištěm“.  Ve  velmi  krátké  době  nám  tak 
vyrůstá  zbrusu  nová  ulice  s  mladými  rodinami.  Náklady 
zde přesáhly 3 mil.Kč, které hradila obec ze svých zdrojů.

Rekonstrukce  chodníků  kolem  bytovek  č.  256,  257,  258 
byla také úspěšně realizována na podzim minulého roku.

U  lesáckých  bytovek  byla  opravena  místní  komunikace 
včetně  uličky  k  Peterkům,  nově  vybudován  nájezd  do 
průmyslové zóny, byla zahájena rekonstrukce prostor v ZŠ 
na  dílny.  Pro  bezpečnost  na  lávkách  přes  Tepličku  bylo 
osazeno  na  všechny  lávky  nové  zábradlí,  v  DPS  byly 
upraveny  ve  čtyřech  bytech  koupelny  (vany  byly 
nahrazeny sprchovým koutem), zateplen štít na DPS. V ZŠ 
byly  osazeny  nové  šatní  skříňky  pro  školáky.  Nutnou 
údržbou  také prochází objekt  vodárny nad Píškovým –  je 
kompletně  zrekonstruován  vnitřní  prostor  vodojemu  a 
budeme pokračovat ve venkovních pracech.

Nezapomínáme  ani  na  osadu  Karlov,  kde  po  provedené 
revitalizaci  návsi  jsme  provedli  kompletní  rekonstrukci 
zastaralého  veřejného  osvětlení  za  moderní  a  úsporné 
LED osvětlení.

Připomněl  jsem  jen  ty  větší  akce minulého  roku. Myslím, 
že již podle prostého výčtu akcí je zřejmé, že obec účelně 
investuje do všech oblastí v obci.



A co připravuje Zastupitelstvo obce na letošní rok? 

Jistě  vám  neušel  stavební  ruch  u  naší  Základní  školy  – 
probíhá  rekonstrukce  prostor  bývalého  Papeda  na  dílny 
pro  děti.  Původní  návrh  byl  využít  tyto  prostory  na 
vývařovnu pro děti MŠ a ZŠ. Tento záměr nebyl  schválen 
pro  neekonomičnost  a  proto  zde  budujeme  dílny  pro 
výchovu dětí ve zručnosti – dívky zde najdou kuchyňku, 4 
sporáky,  pracovní  stoly,  chlapci  potom  ponkové  stoly  s 
vybavením  pro  ruční  práce.  Ukončení  rekonstrukce  je 
plánováno  do  konce  března  2018.  Celou  akci  financuje 
obec z vlastních zdrojů – cca 4mil. Kč.

Druhou  velkou  akcí  letošního  roku  bude  II.etapa 
rekonstrukce  chodníků  –  od  Paulového  po  křížek  u 
koupaliště a dále od křižovatky u KD až po č.1. Proběhlo již 
výběrové řízení na dodavatelskou firmu a pokud to počasí 
dovolí, práce budou zahájeny v březnu a do podzimu bude 
hotovo.  Na  tento  projekt  jsme  získali  dík  dobře 

připraveným podkladům dotaci 4 mil.Kč.

Právě pyšnit se nemůžeme ohradní hřbitovní zdí ze strany 
od  silnice.  Proto  našim  dalším  úkolem  bylo  urychleně 
zpracovat projekt a žádost na rekonstrukci hřbitovní zdi a 
přístupové  komunikace  ke  kostelu.  Povedlo  se  a  tak  k 
dotaci  700  000Kč  obec  doplatí  cca  500  000Kč  a  bude 
položena nová přístupová komunikace ke kostelu a kolem 
kostela na hřbitov ze žulových kostek, dále bude opraveno 
železné  oplocení  včetně  brány  a  branky  +  zděné  části. 
Toto  pietní  místo  tak  dostane  opět  patřičný  důstojný 
vzhled. 

Organizačně  a  finančně  zvládnout  jen  tyto  tři  velké  akce 
do  podzimu  letošního  roku  určitě  nebude  jednoduché. 
Máme však připraveno ještě více akcí.

V bytovkách u OLÚ bydlí mnoho mladých  rodin a  těm  již 
delší  dobu  dlužíme  také  vyžití  pro  jejich  děti.  Velmi 
oceňujeme,  že  se  zde  sešla  parta  rodičů,  kteří  začínají 
pořádat různé sportovní akce, dětské hry a podobně.

Máme  zpracovaný  projekt  na  dětské  hřiště  a  posezení  s 
altánem  i  pro  rodiče na  terasové  zahradě u domu  č.215. 
Je  požádáno  o  dotaci  a  snad  do  konce  března    budeme 
znát i výsledek a tak věříme, že uděláme radost dětem i v 
této části obce.

Že  jsme  sportovní  obec,  je  zřejmé  každému,  kdo  projíždí 
naší obcí. Naší velkou prioritou je dostat děti a mládež od 
počítačů,  televizorů  a  přivést  je  na  sportoviště.  Proto 
pracujeme  s  velkým  úsilím  na  projektu  výstavby  nových 
šaten a zázemí pro všechny děti, nejen aktivní sportovce. 
Projekt  je  na  světě  a  12.ledna  šla  žádost  o  dotaci  na 
MŠMT v Praze. Co tento projekt obnáší? Nové šatny pro 4 
družstva,  sociální  zařízení  včetně  sprch,  kabiny 
rozhodčích,  klubovnu  –  sportoviště  –  100  m  dlouhá 
tartanová  čtyřdráha,  venkovní  posilovna,  skok  do  dálky, 
šplh, parkoviště pro 30 automobilů. Náklady – 13mil.Kč – 
je  to  investice do našich dětí  a  jejich  zdraví.  Když  jsme u 
tělovýchovy,  zmíním  se  ještě  o  projektu  na  výstavbu 
tělocvičny.  Jak  naše  ZŠ,  tak  i  všichni  sportovci  toužebně 
vyhlíží, kdy se začne s výstavbou tolik žádané tělocvičny za 
farou.  Projekt  je  zpracován,  probíhají  povolovací  řízení  k 
vydání  stavebního povolení. Chceme připravit podklady v 
letošním roce tak, aby nové zastupitelstvo mohlo nejlépe 
hned  v  následujícím  roce  požádat  o  dotaci  a  zahájit 
výstavbu – odhadované náklady 30mil.Kč.

Ani  příroda  kolem  obce  nám  není  lhostejná.  V  letošním 
roce by měla být  zahájena  I.etapa Komplexní pozemkové 
úpravy  a  to  v  severní  části  obce  –  investor  je  stát.  Dále 
naší  obci  se  podařilo  získat  100%  dotaci  na  “Revitalizaci 
části  vodního  toku  v  lokalitě  za  vodárnou“.  Jedná  se  o 
obnovení  otevřeného  kanálu  od  rybníka  do  Tepličky. 
Projekčně  máme  také  připravenu  dokumentaci  na 

Slovo starosty obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Oznamujeme občanům, že "Vítání občánků" se uskuteční 12.5.2018 v 10,00 hodin v obřadní síni 
Obecního úřadu Paseka. Pozvánky rodiče obdrží v měsíci dubnu.

vybudování nového rybníka, který je situován do lokality u ČOV za Králíkovým.

Kromě drobných oprav po obci  si  jistě  zaslouží  lepší  kabát bytový dům č.8 a hasičská  zbrojnice.  I na  tyto akce máme 
připraveny návrhy na opravu.

Jak je vidět, v obci je stále na čem pracovat a nadále tak naši krásnou obec zvelebovat.



Tak jen si přejme hodně zdraví a ať se dílo daří.
 

Jiří Blažek, starosta obce 

Sdělujeme občanům, že lhůta pro úhradu poplatků za odpad a za psa na rok 2018 je od 
1.2.2018 do 30.6.2018.  Dle Obecně  závazné  vyhlášky  č.  1/2017  s  účinností  od 1.1.2018 
činí:

• poplatek za trvalý pobyt činí na osobu a rok 400,‐ Kč.

• poplatek  za  stavbu  určenou  k  individuální  rekreaci  nebo  k  pronájmu,  ve  které  není 
osoba hlášena k trvalému pobytu činí 400,‐ 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  30.6.2018,  bude  mu  poplatek  navýšen 
na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku!

POPLATKY ZA ODPAD A PSA PRO ROK 2018 

Každý, kdo uhradí poplatek za psa si vyzvedne na pokladně OÚ Paseka 100 ks sáčků, do kterých bude při venčení psa 
uklízet psí exkrementy. 

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

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V OBCI  PASEKA – ROK 2017 

Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí

53 10 48 13

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 celkem: 1274

VELKOOBJEMOVÝ  
A  

NEBEZPEČNÝ ODPAD 


 sobota  
5.5.2018 



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



Zprávičky ze života naší školičky… 

Pomalu  se  loučíme  se  zimou  a  začínáme  vyhlížet  čas,  kdy mrazivé  dny  budou 
definitivně  pryč.  V  naší  mateřské  škole  doznívají  výchovně  vzdělávací  témata 
motivovaná zimou a začínáme se těšit na  jarní dny. Každý měsíc se snažíme žít 
nějakou akcí pro děti. V měsíci lednu to byly akce nejen divadelních představení, 
ale i již tradiční pochod celé školky ke krmelci, kde děti nakrmily lesní zvířátka. V 
únoru  jsme  si  užili  vydařený  karneval  plný  krásných převleků a masek  a měsíc 
březen  završíme  vyháněním  paní  Zimy  „Moreny“  z  naší  obce.  Tak,  jako  loni  i 
letos  tato  akce  bude  odpolední  pro  všechny  děti  i  rodiče  z  naší  obce.  Pevně 

věřím, že se nám společně touto akcí podaří přivítat jaro v naší obci!



Od počátku měsíce února má naše mateřská škola nové vchodové dveře. Veliké díky patří panu starostovi, panu Jiřímu 
Blažkovi, který tento problém zajistil a pomohl nám jej vyřešit velice rychle.


Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Benešová 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

Nastává  měsíc  březen,  který  je  ve  znamení  knihy.  Nejen  v  březnu,  ale  celý  rok  se  snažíme  dětem  připomínat,  jak 
velkou roli může mít v jejich životě kniha.  

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žáci naší školy, kteří pravidelně navštěvují dramatický kroužek a čtenářský klub, zavítali 26.  ledna do místní knihovny. 
Paní  knihovnice  Martina  Orságová  si  pro  děti  připravila  pestrý  program.  Radostně  hádaly  pohádku  podle  obrázků, 
vyhledávaly  co nejvíce  knížek od  jednoho  autora,  zkoušely  hledat  informaci  v  zajímavých  encyklopediích  a  poznávaly 
úryvky z knížky. Některé děti byly v knihovně úplně poprvé a byly překvapeny, kolik krásných knih zde mohou najít. Naše 
děti, které se v lednu zúčastnily recitační soutěže v Uničově (ve které byly velmi úspěšné), předvedly všem svůj přednes. 
Na  závěr  setkání  si  každý  čtenář  našel  a  četl  knihu  dle  svého  gusta.  Děti  dostaly  od  paní  knihovnice  na  rozloučenou 
záložku,  sladkost  a  pastelku.  Jako  poděkování  za  prožití  příjemného  odpoledne  děti  věnovaly  na  památku  paní 
knihovnici básničky, které si pro tuto příležitost společně vymyslely.


Také my bychom chtěli poděkovat paní Orságové za to, že se nám tak ochotně věnovala a připomněla našim dětem, že 
se dá trávit volný čas a získávat cenné informace i jinde než před zářícími obrazovkami. Společně s knihou.


Mgr. Helena Répalová a Barbora Vohralíková

Základní  škola  Paseka,  okr.Olomouc,  p.o.,  oznamuje,  že ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 
pro školní rok 2018/2019  se  uskuteční ve čtvrtek 12.dubna 2018,  a  to 
v  čase  od  13.30  do  17.00  hod.(  nebo  déle  dle  zájmu  a  potřeb  rodičů  zapisovaných 
dětí)  v  prostorách  základní  školy.  S  sebou  je  třeba  přinést  rodný  list  dítěte,  žádost 
o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplnění dotazník (oba dokumenty obdrželi rodiče 
na  informativní  schůzce  nebo  jsou  ke  stažení  na  našich  webových  stránkách: 
www.zspaseka.cz 

Zapisujeme i děti mimo spádový obvod. Určitě přijďte, těšíme se na Vás. 

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 
se koná v Mateřské škole Paseka ve čtvrtek 3.5.2018 od 10:00 – 16:00 hodin. 



Přihlášku k zápisu a evidenční list si můžete vyzvednout v MŠ od pondělí 2.4.2018.  

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření údajů, potvrzený evidenční 
list dětským lékařem, že je zdravé, je pravidelně očkováno a může být přijato k předškolnímu vzdělávání.  
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Luštění pro děti

SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ

Maškarní karneval v Pasece 17.2. 2018 

Tradiční dětský karneval byl letos opět nabitý smíchem a zábavou. Nechybělo soutěžení, tančení a příjemné občerstvení. 
Děti zde mohly potkat i Rákosníčka, Křemílka, Manku, Srdcovou královnu a Červenou Karkulku s myslivcem. Odnesly si 
nějakou sladkost a pokud měly štěstí i nějakou hračku, kterou vyhrály v tombole.
 
Všem rodičům a dětem, kteří se přišli bavit děkuje Kulturní komise obce Paseka a skautský oddíl Rebelové.  

(odkaz na fotografie najdete na fb stránkách Kulturní komise Obce Paseka, stejně jako plán akcí na rok 2018)


Veronika Richterová   

Jarní hádanka

Malé žluté sluníčko,

mhouří bílé řasy.

Namáhej se maličko!

Co to bude asi?

(Odpověď je v tajence.)

1

10
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2
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připravila: Hana Lenobelová



pasecký zpravodaj / 6

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Milí čtenáři Paseckého zpravodaje! 

Přestože venku právě vrcholí zima, píši tento „jarní“ příspěvek. Prožíváme dobu postní a připravujeme se na Velikonoce. 
Možná vnímáte ten kontrast mezi zimou a jarem. V zimě se těšíme na jaro, v době postní se těšíme na Velikonoce. Je to 
podobné, jako to prožíváme my, křesťané. Pokud prožíváme nějaké krušné období, věříme, že bude následovat období 
lepší. Žádný ráj na zemi, ale naděje na to, že se věci posunou k  lepšímu. Také  jde o  to rozpoznat, kdy nemůžeme nic 
dělat a nezbývá nám než to těžké období snášet, a kdy udělat něco pro to, abychom se aspoň kousek dopředu posunuli. 

Naším znamením  je  kříž.  Ten můžeme často vnímat pouze negativně,  jako  znamení utrpení  a  smrti.  Kdybychom však 
zůstali pouze u toho, byli bychom asi nejnešťastnějšími lidmi na světě. Kříž je pro nás totiž také znamením pozitivním. 
Cestou ke vzkříšení a k životu věčnému. Od bolesti k radosti, ze zimy do jara. 

Přeji všem krásné velikonoce a opravdovou vnitřní radost, takovou, kterou člověku nikdo nemůže vzít. 


P. Ladislav Sovadina, administrator farnosti Paseka 



Velikonoční  neděle  letos  připadá  na  1.  dubna  (není  to  apríl)  a  mše  svatá  ze  slavnosti  Vzkříšení  bude  jako  obvykle 
v 11 hodin. V sobotu 31. března dopoledne bude otevřen kostel k prohlídce a k modlitbě.

SKAUTSKÝ ODDÍL DRÁČATA

Tříkrálová sbírka 2018 

V letošním roce se koledníčkům ze skautského oddílu Dráčata podařilo vykoledovat 23 909 Kč. Na sbírce se podílelo 
celkem 21 dětí v 7 skupinkách. 

Děkuji  moc  všem  vedoucím  skupinek  a  dětem  za  perfektní  spolupráci,  paní  Krejčí  za  pomoc  se  šitím  pelerýnek  pro 
koledníčky a p. Bolardovi za zajištění zázemí ‐ rozvozu čaje a dopravu dětí domů.  

Pro srovnání výtěžek sbírky v r. 2015 byl 20 395 Kč, v roce 2016 19 786 Kč a v loňském roce 15 532 Kč.

Dle poskytnutých informací v roce 2017 charita z výtěžku:

•  poskytla přímou pomoc osobám v nouzi ve výši 35 tisíc korun,

•    pomohla  obětem  humanitární  katastrofy  na  Haiti 
příspěvkem 20 tisíc korun, 

•  zakoupila  auto  ve  výši  157  tisíc  korun  pro  Domácí 
zdravotní  péči  (péče  o  nemocné  seniory  a  osoby  se 
zdravotním postižením),

•  55 tisíc korun činil doplatek na sociální byt

Z nové sbírky (2018) má charita v plánu:

•   pokračovat v poskytování přímé pomoci  lidem, kteří 
se ocitají v nouzové či krizové situaci, 

•  opravit Humanitární sklad

•    koupit  osobní  automobil  pro  Sociálně  aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi


MUDr. Petra Bolardová  
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INZERCE

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.

K odpolední kávičce

ALBUM 
BERÁNEK 
BUDÍK 
CEDNÍK 
CITÁT 
DIVADLO 
ELEGÁN 
FARMACIE 
GEJZÍR 
GREP 
HOUSLE 
JARO 
JEŽEK 
KRASLICE 
KVĚT 
LETÁK 
MACEŠKA 

MARCIPÁN 
MORENA 
MOTÝLEK 
NŮŽKY 
OVEČKA 
PÍŠŤALKA 
POMLÁZKA 
POUPĚ 
ŘEHTAČKA 
SLÁMKA 
ŠNEK 
TULIPÁN 
UBRUS 
VANILKA 
VDOLEK 
ŽABÁK

TAJENKA: LIDOVÉ POŘEKADLO

připravila: Hana Lenobelová




