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Milí spoluobčané, 

 

před nedávnem jsme se ještě slunili na zahradách, prázdniny, babí léto, krásný podzim …… 

a nyní předvánoční hektický maratón. Konec roku 2019 se blíží. Za pár dní se vše uklidní a 

rodiny zasednou k štědrovečernímu stolu. Hlavně děti každý den ujídají z adventního 

kalendáře a odpočítávají dny do příchodu Ježíška.  Někdy i dospěláci uzobnou dětem 

z adventního kalendáře, jak rádi by se vrátili právě v tomto čase do dětských let.   

 

Obdarování svých blízkých a přátel patří k tradici Vánoc. Za „našich“ mladých let jsme byli 

opravdu občas u vánočního stromku zaraženi „zase punčocháče“, ty hránkové, kolena 

vytlačená, klasický dárek. A jak na takové dárečky s úsměvem dnes vzpomínáme.   

 

Všichni víme, že čas vánoční je o jiných hodnotách – pokora. Proto buďme pokorní k životu. 

Vzpomeňme na své blízké, kamarády. Na ty, kteří by byli nesmírně šťastni, aby se mohli 

radovat s námi. Radovat ze života.  

 

Všichni se těšíme na pohodu, klid. Někteří z nás se nemohou dočkat na první sníh, lyže, 

běžky.  Jiní se zase těší, jak ulehnou k televizi a pohádkám.  Můžete se přijít protáhnout na 

vánoční ping pong nebo zajít do kostela na vánoční koncert. Každý si zkrátka uděláme 

sváteční dny po svém.   

 

Přejeme Vám všem, abyste se ve zdraví sešli o vánočním čase s rodinami, dětmi, vnoučaty a 

přáteli. Mějte opravdu krásné a poklidné svátky.  

 

Děkujeme VŠEM, kteří neváhají obec jakkoliv podpořit a vždy jsou nablízku s 

pomocí. Moudrá slova – vše je o lidech.  

 

V roce 2020 přejeme zdraví, zdraví, zdraví a zase zdraví. 

 

Lenka Niessnerová, starostka  

Mgr.Taťána Šlešková, místostarostka    

 
  

 

 

 

 zpravodaj@obecpaseka.cz 
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 Zde přinášíme fotodokumentaci a část prací, které byly provedeny v naší obci v roce 2019   

                                                         

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

                         
 

Rekonstrukce střechy zdr.stř. 

Výměna oken v 1. patře cukrářská výrobny. V příštím 

roce budeme počítat s další rekonstrukcí této budovy 

Opravdu kus práce pro nás vykonal řemeslník pan M.K. – neboli deset v jednom. Kdo sledoval jeho práci, tak před 

ním opravdu musí smeknout. Takto začínaly práce na opravě staré stodoly – malé budovy u cukrářské výrobny. 

Jeden člověk a občas pomocník. Jsme rádi, že nám tento  šikovný  řemeslník  neuteče a v příštím roce bude 

pokračovat v opravách obecních budov.  

Ostatně v obci máme další šikovné občany, lidi, řemeslníky, firmy. Vždy naši obci vyjdou vstříc. Jsme za ně opravdu 

vděčni. 

 

 
       Chodník v parčíku nad poštou 

 
Parkoviště za farou 

       Protipovodňová opatření Rekonstrukce uličky ke Gajdošíkům  

 

 

  

Rekonstrukce stodoly u fary  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

První fáze opravy sloupů a zábradlí domu DPS   

      

 

  

 Rekonstrukce otopného systému KD  

V dřívější době bylo nutné sál kulturního domu vytápět i 2 dny před samotnou akcí. Nové rozvody jsou řešeny 

jednotlivě. Okruh pro sál, zasedací místnost – bar, kanceláře OÚ. Díky tomuto opatření jsme schopni za cca 2 

hodiny vytopit sál z 15°na příjemných 20°.   

Oprava schodiště do KD 

Oprava schodiště a bezbariérového nájezdu na zdravotní středisko 

nájezodů  

Rekonstrukce mostku u školky architektonicky navazuje 
na vstup do hřbitova. Byly zde použity žulové kostky. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Největší letošní položkou 

byla rekonstrukce části 

kanalizace v dolní části 

obce. V dalších letech 

máme v  úmyslu 

v  rekonstrukci kanalizace i 

vodovodu po částech 

pokračovat. 

 

    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Terénní úpravy sporného hřiště na Sanatorce. Došlo k 

odinstalaci nevhodně umístěných laviček. V příštím roce 

bude navezen dětem na pískoviště písek a pořízena 

plachta. S provádějící firmou došlo k dohodě. 

 
 

 

Oprava podhledů požární zbrojnice 

Klukům na Sanatorce se podařilo opravit chátrající  budovu  

bývalé  kotelny za finanční podpory obce, ale i z vlastních zdrojů 

a sponzorů.  Nyní probíhají přípravy na založení Sportovního 

klubu - spolku, který bude mít prostory klubovny v pronájmu. 

Velké díky všem, kteří dokázali z těchto prostor vytvořit útulnou 

klubovnu pro Sanatoráky, maminky, děti.   

 

 

 
Radost máme z našich velmi akčních 

seniorů. Skvělá parta, která se dala  

dohromady a stále se rozrůstá i o  

seniory Sanatoráky. 

Senior CUP v ping pongu a posezení s 

harmonikou na závěr letošního roku.  

Co k tomu dodat.  

Přejeme ať jste stále v tak skvělé 

kondici.  

 

 

 

V letošním roce jsme se snažili mj. jiné také vyhovět    

konkrétním žádostem občanů. Rádi bychom reagovali 

obratem, ale ne vždy jde vše hned a  rychle. Na žádost  

lesního klubu Pod starým dubem v Pasece, jsme 

upravili polní cestu k lesní školce, ať se děti nebrodí 

blátem.  

 
 

 



 

                                                                  
 

Práce a plánů do budoucna je spousta – ale vždy se lépe rekapituluje.  Čeká nás sestavování rozpočtu 

a stanovení priorit. Snažíme se vyhovět žádostem dětí, přáním a požadavkům občanů, široké pasecké 

veřejnosti. Člověk míní – život a konkrétní situace mění. Proto nechci a nechceme nic slibovat.   

 

   Je připravena Studie SKATEPARKU o rozloze cca 638m2, z toho betonová plocha 562m2, zatravnění  

   nebo jiný vhodný  povrch 76m na části pozemku p.č. 3311, který je veden v ÚP jako sportoviště.  

   Projekt bude připraven v jarních měsících 2020. 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré dění v obci můžete sledovat  na  webu  obce na www. obecpaseka.cz a v uzavřené skupině na 

FB „Pro Paseku“. 

 

 

 

Studie klubovny „Na Staráku“  obecní klubovna bude sloužit k pořádání kulturních a 

společenských akcí – sportovcům, myslivcům, skautům, seniorům, mládeži, základní, mateřské 

škole a dalším složkám v obci i jednotlivým obyvatelům (svatby, rodinné oslavy). Jedná se o 

jednoduchou stavbu se zázemím a velkou pergolou, abychom se nemuseli obávat, zda v den 

akce bude pršet. Obec má zájem zvelebit celý areál u koupaliště včetně rekonstrukce 

antukového hřiště, pódium pro hudbu. Projekční práce jsou v běhu. 



 

Cena vodného s platností od 1.1.2020 

VHS Sitka, s.r.o. stanovuje cenu vodného ve výši 37,- 

Kč/m³  + zákonná  sazba   DPH 15%, tj. 42,55 Kč/m³. 

Cena stočného s platností od 1.1.2020 

Rada obce stanovuje cenu za odvádění odpadních 

vod kanalizací tj. stočné ve výši 26,-  Kč + zákonná 

sazba DPH 15%, tj. 29,90 Kč/m³. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poplatky za odpady a psy pro rok 2020 

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění výše poplatku s platností 

od 1.1.2020 a činí 500 Kč na osobu /rok. Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Paseka dne 

9.12.2019. 

Dá se předpokládat, že s blížícím se zákonným koncem ukládání odpadu na skládky v roce 2024 poroste 

cena i v příštích letech. Dle propočtů toto zvýšení už od roku 2020.  

Protože se snažíme vyslyšet žádosti občanů, kteří se opravdu velmi aktivně zapojují do třídění odpadů, 
pořídili jsme další kontejnery na plasty. Dva jsme umístili na malé straně u mostku čp. 140 ve střední 
části obce, další u nových RD za hřištěm a nově pro obyvatele dolní části obce u bytového domu čp.1. 
S dalším nákupem těchto nádob se počítá i v roce 2020. 

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. jsou fyzické osoby a původci odpadů povinni komunální odpad 
třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená.  Jsme opravdu rádi, že lidem záleží na třídění 
odpadů. Proto stále přibližujeme kontejnery na tříděný odpad občanům, ale v souladu s požadavky 
svozové firmy. Ta nás požádala o snížení svozových míst pro plasty uložených v pytlech. 

Výčet míst proto znovu uvádíme. Prosíme občany, aby neukládali pytle s plasty k obchodu a na hl. 
křižovatku u Praděda. Tato místa byla zrušena.  

Využijte našich kontejnerů na tříděný odpad. Je nutné, aby konečný směsný odpad v popelnicích, byl 

opravdu zbaven plastů, papírů, tetra obalů, konzerv, skla, bioodpadu. 

Upozorňujeme občany, že svozová firma EKO UNIMED nebude s platností od 1.1.2020 vyvážet ty 

popelnice, které budou obsahovat nevytříděný odpad (hlavně kde budou nalezeny plasty). 

Pracovníci svozové firmy Vám v popelnici zanechají lísteček, s odůvodněním -  že nádoba nebyla 

vyvezena, jelikož obsahuje nevytříděný odpad.  Děkujeme za pochopení.  

Občané si mohou žluté pytle na plasty a nově oranžové pytle na tetrapacky (krabicové mléko, džusy 
apod.) vyzvednout na obecním úřadě u paní J.Zukalové. Odvoz žlutých i oranžových pytlů se provádí 
vždy 1x za měsíc ze svozových míst dle harmonogramu pro rok 2020. Kontejnery na plasty jsou 
vyváženy od října 1x za 14 dní. 

Máme k dispozici 2 nové kontejnery na bioodpad a počítáme s dodáním dalších 4 ks v roce 2020, tak 
aby byly pokryty všechny části obce. Zelené kontejnery na trávu, listí a větve byly z obecních veřejných 
ploch odvezeny, aby nedošlo k zbytečné korozi přes zimu. Ihned na jaře budou rozvezeny opět po obci. 

 



 

Návod jak zaplatit místní poplatky - v době od 1.2.2020 do 30.6.2020 

1. poplatek za trvalý pobyt na osobu a rok 500,- Kč  
2. poplatek za nemovitost určenou k individuální rekreaci nebo k pronájmu, ve které není osoba 

hlášena k trvalému pobytu  500,- Kč za rok 
3. poplatek za prvního psa  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  
 

 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)  

 Poplatky můžete zaplatit bankovním převodem nebo v hotovosti v pokladně OÚ Paseka u D. 
Tománkové. 

 Vzor úhrady přes bankovní účet: rodina Adamova – 4 trvale hlášené osoby, Paseka č.p.985 

 4 x 500 = 2.000,- 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. 

 V rodině jsou 2 psi za prvního zaplatíte 100,-, za druhého 120,- = 220,-Kč 

 číslo účtu obce Paseka: 1801712379/0800 

 Variabilní symbol: 1341 

 Konstantní symbol: 308   

 Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, číslo popisné, pes kolikrát (Adam, 985, 2x)     
 Místní poplatky za odpady a psy jsou splatné do 30.6.2020 

 

Stanoviště pro uložení odpadů ve žlutých nebo oranžových pytlích - pytle ukládejte 

vždy vedle kontejneru na plast: 

1. U Osmičky 
2. Pálenice 
3. Bytovka č.p. 30  
4. Ulička u Křížku 
5. Bytovka hlavní křižovatka č.p. 224  
6. U Kruháčů  
7. Sanatorka u Vyhlídky 
8. Sanatorka 256,257,258 kontejnery u garáží  
 
Žluté pytle na plasty a oranžové pytle na 

nápojové kartony  - tetrapacky si můžete 

vyzvednout vždy na OÚ u paní J. Zukalové. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pan Motáň - Pálenice Paseka oznamuje, že s platností od 1.1.2020 bude ze zdravotních 

důvodů uzavřena provozovna v Pasece. Pálení bude opět zahájeno v letních měsících 

2020. Objednávky na pálení do konce roku 2019 na tel. 603 909 904. 



 

Sběr kovových odpadů nově u pálenice 

U pálenice (pod kulturním domem) se nachází černý kontejner na 

plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové 

předměty z domácností. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky 

potravin a nebezpečnými 

látkami, tříděním odpadu 

umožníme jeho další využití.  

 

 

 

Sběr jedlých tuků a olejů nově u pálenice 

U pálenice (pod kulturním domem) se nachází dvě plastové nádoby 

na použité jedlé tuky a oleje. Tyto oleje vhazujte do nádob opravdu 

v uzavřených a pouze šroubovacích PET lahvích, aby nedošlo k vylití 

oleje do nádob. 

Přistavení kontejnerů na bioodpad k Vašemu RD 

Jelikož jsme v poslední době zaznamenali větší zájem občanů o přistavení kontejnerů na bioodpad ke 
svým objektům, rozhodli jsme se tuto nadstandartní službu poskytnout za poplatek. 
Služba je zpoplatněna částkou 300, - Kč +21%DPH za 1 kontejner, max. přistavení 2 dny v katastru 
obce Paseka, Pasecký Žleb včetně Sanatorky. 
Pro katastr Karlov u Paseky je to částka 450, - Kč +21%DPH za 1 kontejner, max. přistavení 2 dny. 
Objednávky na přistavení kontejneru přijímá paní Jana Zukalová na tel. 604 572 017. 
Platba pouze v hotovosti v pokladně OÚ. 
Podmínkou je třídit bioodpad kontejner listí + tráva a zvlášť kontejner na větve. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vítání občánků - abychom mohli přivítat všechny nové občánky do svazku obce Paseka, prosíme 

budoucí rodiče, aby po narození miminka oznámili, co nejdříve, tuto událost na Obecním úřadě Paseka,  

evidence obyvatel, paní Tománkové.   

Zajistíte si tím účast na vítání občánků již v prvních měsících života Vašeho miminka.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       

Díky velmi úzké spolupráci Obce Paseka s Policií ČR a učiněným opatřením 

v obci, se podařilo odkrýt případy trestných činů na území obce Paseka. Snad 

bude nějakou dobu zase v Pasece klid.  

Ale ať TO nezakřikneme, blbů po světě chodí dost.  

 



 

Svoz odpadu 2020 - Paseka

Komunální odpad: 3. ledna 3. července

17. ledna 17. července

31. ledna 31. července

14.  února 14. srpna

28. února 28. srpna

13. března 11. září

27. března 25. září

10. dubna (jedeme i ve svátek) 9. října

24. dubna 23. října

8. května (jedeme i ve svátek) 6. listopadu

22. května 20. listopadu

5. června 4. prosince

19. června 18. prosince

31. prosince (náhradní za 1.1.2020)

Plasty pytle + kontejnery: 2. ledna 15. července

29. ledna 12. srpna

26. února 9. září

25. března 7. října

22. dubna 4. listopadu

20. května 2. prosince

17. června 30. prosince

Plasty pouze kontejnery: 14. ledna 28. července

11. února 25. srpna

10. března 22. září

7. dubna 20. října

5. května 18. listopadu

2. června 15. prosince

30. června

Papír: Po 14 dnech, vždy v lichý týden. V úterý nebo ve středu.

Nebezpečné odpady: 25. dubna 10. října

U plastů a papíru se jedná pouze o orientační data. Může se stát, že svoz bude posunut v závislosti na 

množství surovin v předchozích obcích na svozové trase.



 

  Krátké zprávy z Duhové školy 
Na konci roku sluší se bilancovat, všem, co byli s námi, poděkovat. Nebudu to brát abecedně 

ani podle preferencí, ale tak, jak si vzpomenu a mám na srdci. Poděkovat chci… 

… našim dětem, našim žákům, že jsou po většinu roku hodní, že si plní úkoly, připravují se do školy, 

rádi se učí, své znalosti a dovednosti uplatňují nejen ve zkoušení a testech, ale také v následujících 

školách, kam odcházejí z 5. třídy, v soutěžích, že nás reprezentují a vyhrávají. V tomto školním roce 

už máme první úspěšné soutěžící. Na recitační soutěži Gymnázia Uničov nás v pondělí 9.12. 

reprezentovalo celkem 6 dětí a dovezly 3 diplomy – dvě 3.místa – Ema Holubová a Natálie 

Filová, jedno pěkné 4.místo – Matyáš Seidl. 

A zlobí jen občas a málo. Máme na to důkaz! Po Mikuláši se vrátili všichni do školy a nikdo neskončil 

v čertím pytli, takže teď, mimo školní povinnosti, pilně nacvičují na vánoční koncert, na němž Vám 

zazpívají a zakoledují ve čtvrtek 19. prosince v 16.00 hodin. 

… rodičům. Že mají důvěru v naši školu a své děti nám svěřují. Když se jim na nás něco nelíbí, že 

dokáží přijít říct anebo nám to napsat. Ale dokáží nás i pochválit. Důkazem je i výsledek anketa Mapa 

školy, kde jsme jako ve škole dostali známku jedna mínus a naši školu by většina svým známým 

doporučila. Umíme spolupracovat, vždyť máme jeden společný cíl a záměr. Vychované a vzdělané, ale 

hlavně spokojené děti!  

… paním učitelkám, které to nemají vůbec jednoduché. Musí zvládat stále narůstající papírování, 

odpovědné připravování se na každou hodinu, plnění školních osnov a plánů, hodnocení a opravování 

všech žákovských výtvorů, přípravu dětí na život, testy, do soutěží, na vystoupení, nástěnky a a a … je 

toho moc a moc. Přesto každé ráno přicházejí s úsměvem a chodbami zní jejich dobré ráno. Přicházejí 

s báječnými nápady, a i když jim občas není nejlépe, s dobrou náladou. Neměří svůj čas na hodiny podle 

rozvrhu, ale dětem se věnují i po skončení vyučování, vedou zájmové kroužky, hledají nové inspirace, 

připravily báječnou školu v přírodě ve Filipovicích, pět nádherných dní v Jeseníkách, kde si společně 

s dětmi užívaly Olympijské hry a učili je mnoha znalostem a dovednostem. A že mají i své chyby? Kdo 

je nemá. Protože i ony jsou lidské bytosti, neb kdyby nebyly, lili bychom do nich olej a benzín, byly by 

totiž stroje :-). 

… všem ochotným lidem, kteří 

v nových prostorách vedou zajímavé 

kroužky, ač nejsou učitelé. Jitce 

Adolfové, která s dětmi vaří v kroužku 

Vaření, Zdeňku Knápkovi, který 

s dětmi kutí v dílnách v kroužku 

Mladý řemeslník. Lence Richterové a 

Haně Labonkové, které s dětmi 

zpracovávají hlínu v Keramice od 

začátku (a nejen s dětmi, pořádají i 

dílny pro dospělé), Jiřině Krejčí, která 

s dětmi tvoří v kroužku Šití. A navíc se 

zapojují i do školních projektových dní 

a jsou při nich s námi. 

 

 



 

… všem, kteří se starají nejen o čistotu a pěkné prostředí ve škole. Zdeňku Knápkovi, školníkovi, a 

paní Jaroslavě Adámkové, která nám jídlo ve školní jídelně koření úsměvem a humorem. Pomáhají při 

projektových dnech, na jejich bedrech leží organizace školního sběru… Za málo peněz, dokáží hodně 

muziky. Souhlasíte? 

… Obci Paseka. Která nás podporuje nejen finančně, ale také morálně a materiálně. Máme krásnou 

školu, vybavené třídy, nové učebny – kuchyňku a dílny. Přes prázdniny dostaly dvě třídy nádherný dárek 

– nové podlahy, moc pěkné vínové linoleum - hned jsou útulnější. Nemáme sice velkou tělocvičnu, ale 

naše gymnastky mohou pravidelně trénovat (a pak vozit medaile z mezinárodních soutěží) na sále 

kulturního domu, dostaly na cvičení dva velké koberce.  

V „kulturáku“ můžeme pro Vás všechny organizovat vystoupení, vánoční a velikonoční výstavy. 

Chceme Vám všem poděkovat, že na naše akce chodíte a společně s námi a s dětmi si je užíváte. Je to 

pro nás všechny velká odměna.   

Je připraven projekt na nové hřiště a my věříme, že se brzy najdou peníze na zrealizování. Stejně tak do 

budoucna třeba i na školní zahradu a dvůr. A určitě to nejsou a nebudou jediné společné projekty. A 

nemusí nás vždycky stát jen peníze ;-) . 

… Školské radě. V září proběhla volba nového člena. Za zákonné zástupce byla zvolena paní Jana 

Ptáčníková a my věříme, že spolupráce bude více než výborná. Tímto chceme poděkovat paní Petře 

Macíčkové, za práci, kterou pro školu a ve školské radě vykonala. Paní Mgr.Taťána Šlešková a Jitka 

Adolfová pokračují ve své práci dál. 

… evropským fondům. Díky nim máme další peníze na vybavení školy i vzdělávání nás učitelů, na 

vedení klubů. Takže už několik let máme ve škole Klub logiky a deskových her, Čtenářský klub, nově 

Anglickou konverzaci a doučování. Budeme pořizovat nové notebooky pro žáky. A hlavně, a toho si 

vážím moc, naše školní knihovna dostala nový smysl. Máme spoustu nových nádherných knih, 

báječně čtenáře a hlavně Barboru Vohralíkovou, která se čtenářské gramotnosti a vedení knihovny 

věnuje srdcem. Vyhledává zajímavé tituly, je zapojena za školu do projektu Knížka pro Tebe. 

… spolku Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka a jejich sponzorské činnosti. Za peníze 

získané sběrem starého papíru a pořádáním výstav pořizujeme nejen hračky a hry pro žáky do tříd na 

přestávku, ale také financujeme dopravu autobusem na výlety, na exkurze i na školu v přírodě, v loni na 

Vánoce jsme jeli do kina… 

 



 

… Paní a panu Holubovým patří 

velký dík jako velkým 

sponzorům školy. Na výstavách 

prodávají oblíbený popcorn a pak 

celý výtěžek darují dětem! Letos 

za strojkem stáli Kluci v akci 

Vojta Holub a David Provaz a šlo 

jim to jak na drátku. Cukrářkám 

a pekařkám        (a hlavně 

maminkám), kteří na výstavu 

pečou chutné a nazdobené 

cukroví, nechtějí za to vůbec nic a 

penízky z prodeje zůstávají opět 

dětem. A taky paseckým 

Rebelům (skautům), kteří zajišťují na výstavách a na divadelních představeních občerstvení – moc 

dobré! 

Pod hlavičkou spolku od svého počátku a založení funguje pasecké ochotnické divadlo SOPKA. 

Každý rok pro obveselení občanů připravují jednu premiéru, a ta poslední O líném Kubovi aneb Holém 

neštěstí byla myslím velmi podařená. Pak tedy děkuji tímto všem ochotným ochotníkům, že skoro každý 

týden ochotně nacvičují, šijí si kostýmy, malují kulisy a budují scénu, aby vše bylo pro potěchu a 

pobavení diváků stoprocentní. A pak samozřejmě našim věrným divákům za potlesk, smích při 

humorných scénách, za slova chvály po představení a za vstupné dobrovolné ještě před ním . 

                                   Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, Vaše Knápková Jana 

 
 



  

Naši florbalisté se 20.11.2019 zúčastnili okresního kola florbalového turnaje „Poháru základních škol“, 

který se konal na Gymnáziu v Uničově. Odehráli tři zápasy proti ZŠ U Stadionu, ZŠ Haškova a ZŠ 

Troubelice. Ve dvou zápasech prohráli a jedenkrát remízovali. Hráči, a nově jedna hráčka, si zápasy 

velmi užili a bojovali ze všech sil. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy a přejeme jim do dalších 

zápasů hodně štěstí.                                                                 Za kolektiv základní školy, Mgr. Jana Moravcová 

Ze života naší školičky 

Barevný a krásný podzim máme všichni rádi a ten letošní se opravdu vyvedl. Sluníčko svítilo spoustu dní a my 

jsme si tak mohli do sytosti užít barev, které podzim letos vykouzlil. Nechali jsme se ním inspirovat i při práci a 

tvoření s dětmi. 

Co všechno se v naší školce událo od září do prosince? Dětem je nabízen rozmanitý program. V naší školičce jsme 

přivítali kouzelníka, pana Jiřího Krejčí, několik divadelních souborů s představením pro děti a letos poprvé za 

námi do školky přijela i Malá technická univerzita s programem Malý stavitel. Baví nás tvořit, pracovat s 

přírodninami, péct a vyrábět. A i pohyb nás moc baví. V říjnu děti z první a druhé třídy začaly cvičit v tělocvičně 

základní školy a děti ze třetí třídy začaly jezdit na kurz bruslení na zimní stadion do Uničova. V říjnu jsme se také 

s dětmi a jejich rodiči potkali na odpolední akci Uspávání paseckých broučků. Ve spolupráci s Mysliveckým 

spolkem Paseka - Karlov a podpory obce Paseka jsme připravili, troufnu si říci, krásnou tradiční akci. Pro rodiče 

a jejich děti jsme připravili dvě odpolední tvořivé dílny na téma keramika a vánoční tvoření. V listopadu děti ze 

školky přivítaly nové občánky Paseky a připravily vystoupení na vánoční posezení seniorů, kterým také vyrobily 

malý vánoční dáreček.  

Adventní čas jsme ve školce začali přípravami na příchod Mikuláše, čerta a anděla, kteří děti obdarovali sladkým 

překvapením a dárečkem. 

Kalendář nám oznamuje příchod nového roku. Poděkování patří našemu zřizovateli, obci Paseka, všem rodičům 

a přátelům mateřské školy za výbornou spolupráci a podporu naší školky v obci!  

Posíláme z naší školky přání krásných a pohodových Vánoc a do nového roku 2020 přejeme všem hlavně hodně 

zdraví a osobní spokojenosti.                                                              

                                                                                                                 Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Vanková          

 

  



 

    KULTURNÍ AKCE V OBCI:  
    27.12.Vánoční koncert s L. Geierem v kostele sv.Kun.  

    28.12. Ping Pong turnaj  

    18.01. Skautský ples – kapela Exces     

    31.01. Ples SK Paseka – kapela Sirius   

    22.02. Obecní ples–kapela Pavla Nováka Family Band 

    23.02. Dětský karneval – Pavel Novák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dobrovolnická činnost v Odborném léčebném ústavu Paseka, p.o.         

Dne 5.4.2017  byla podepsaná smlouva  s  Dobrovolnickým centrem JIKA 

Olomouc  a Odborným léčebným ústavem Paseka.  

Poslání programu:  

 Přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů a napomáhat 

dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici. 

 Vyplnění volného času tvořivou nebo zábavnou činností, u starších a 

dlouhodobě hospitalizovaných seniorů pak posílení komunikace a 

sociálních kontaktů. 

 Zprostředkovat studentům získání praktických sociálních a komunikačních dovedností. 

 Seznámit mladé lidi se zájmem o zdravotnické profese s prostředím a fungováním odborného 

léčebného ústavu. 

 Nabídnout občanům smysluplné a aktivní využití volného času a možnost seberealizace. 

Kdo je dobrovolník? 

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu 

vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože 

téměř každý umí něco, co může ostatním poskytnout - je jedno, zda jste studenti, pracující, maminky 

na mateřské dovolené, senioři nebo nezaměstnaní.  

Aktivity dobrovolníka: 

 společnost pro pacienty, povídání 

 hraní deskových her 

 četba knih 

 procházka v areálu nemocnice 

 aktivizační metody u seniorů 

 ostatní činnosti dle potřeb a domluvy mezi pracovišti a koordinátorem dobrovolníků 

Zájemci o dobrovolnictví v Odborném léčebném ústavu Paseka se hlaste v Dobrovolnickém centru 

JIKA Olomouc, Rooseveltova 84, tel. 603 774 050, 608 944 585 nebo e mailem: 

jika.dobrovol@seznam.cz. Kontakt na koordinátorku dobrovolníků: Helena Rozehnalová, hlavní 

sestra, tel.. 585 007 804, e mailem: rozehnalova@olupaseka.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Od příštího roku bude jízda vlakem ještě 

snadnější - občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem 

budou mít od 1. ledna 2020 výrazně snazší cestování. 

Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i 

vlaků společnosti RegioJet. Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah v Olomouckém kraji 

bude od 1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10 se slevami IN25 a IN50. Pokud lidé zvolí 

tarif IDSOK, budou moci přestupovat mezi různými dopravními prostředky. 

Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. 

Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem Českých drah. 

Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2. 

Analogická pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci 

využívat jeho spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice. Informace o dalších změnách krajský koordinátor 

dopravy průběžně zveřejní na webu idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na 

telefonním číslo 588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů pracovního klidu. 

                                    Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, Ivo Heger  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fotbalový klub SK Paseka, z.s.  
 Vedení a hráči fotbalového klubu SK Paseka touto cestou děkují všem svým fanouškům       

a partnerům za přízeň projevenou v roce 2019. Zároveň přejeme všem klidné a  

pohodové Vánoce a především hodně zdraví a úspěchů do nového roku 2020. 

                                                                                                                      Za kolektiv SK Paseka, Petr Vojtášek 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Česká pošta oznamuje trvalou změnu 

hodin pro veřejnost  na pobočce v Pasece 

v období od 1.1.2020:   

     od – do                    od – do 

PONDĚLÍ     8:00 – 11:30         14:00 – 16:00 

ÚTERÝ         8:00 – 11:30         14:00 – 16:00 

STŘEDA       8:00 – 11:30         14:00 – 17:00 

ČTVRTEK     8:00 – 11:30         14:00 – 16:00 

PÁTEK          8:00 – 11.00             ZAVŘENO 


