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                                                      „PASEKA 2020“ aneb setkání nejen pasečáků 

Den se nesl na vlně parkuru, atletiky, cimbálovky, skautských větrníků, lahodných výtečných koláčků od Nadi 

P., slunce i bouřky, ale hlavně dobré nálady. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění akce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení občané, 

v podzimním čísle obecního zpravodaje Vám přinášíme mj. také informace o tom, které akce se nám již blíží 

do finále, na čem pracujeme, co připravujeme.   

 

 Víceúčelové hřiště u Základní školy Paseka, které realizuje firma MERAT s.r.o. Nivnice, jež uspěla 

v rámci veřejné zakázky s nejnižší částkou 3 377 777 Kč bez DPH. Olomoucký kraj na tuto akci poskytl dotaci 

ve výši 800 000 Kč z „Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích 

Olomouckého kraje v roce 2020“, dotační titul č. 1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení. 

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na podporu projektu „Víceúčelové hřiště u ZŠ Paseka 

v roce 2020“. Cílem projektu je podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého 

kraje v roce 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jedná se o hřiště s litým vodopropustným odpruženým tartanovým povrchem. Každý projekt s sebou 

nese různé problémy, ale díky součinnosti provádějící firmy, vždy došlo ke shodě a našli jsme řešení. Také 

jsme se snažili o zachování soukromí majitelů přilehlé zahrady a nechali jsme zhotovit sloupy na krycí sítě (STT 

SERVIS, s.r.o.). Nové hřiště bude mít označení lajnování pro florbal, streetball, volejbal, nohejbal, tenis, malou 

kopanou. Součástí budou odnímatelné sloupky na různé druhy sportu. Hřiště obsahuje 2 běžecké oválné 

dráhy, značení pro běh na 40m se startem a cílem. Žáci mohou trénovat skok do dálky na pískovém doskočišti 

a šplh. Pro děti zde bude vyznačen skákací panák a instalována populární trampolína.   

 

 

 



  VSTUP PRO ŠIROKOU SPORTOVNÍ PASECKOU VEŘEJNOST bude na hřiště možný v době MIMO 

využívání sportovního areálu žáky ZŠ a dětmi MŠ Paseka. V areálu bude přísně zakázána jízda na kole, 

koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech. Je nutné odkládat kola do stávajících stojanů u cukrářské 

výrobny, kde se nachází také nový modrý stojan na koloběžky, který byl vyroben firmou STT SERVIS, s.r.o. 

Dlouhá Loučka.  

Přeji žákům, dětem, nadšeným volejbalistům a všem sportovcům: „Ať nám hřiště přinese radost z pohybu, ze 

hry a pohodového setkávání přátel na sportovní půdě.“    

 

  V měsíci červenci byla dokončena již dnes známá pumptracková dráha pro děti, mládež a občas i  

dospěláky. Přestože jsem zaznamenala negativní komentáře z řad veřejnosti, lidí neznalých a navíc 

neochotných komunikovat s dětmi o jejich zájmech, podařilo se nám a hlavě panu Tomáši Šrámkovi a Hugovi 

z Fiveramps, během tří měsíců vybudovat pro teenegery neobvyklou dráhu. Sami kluci a holky nás přesvědčili, 

že to nebyly zbytečně vynaložené obecní finance. Děti jsou moc šikovné.  To nám dokazují denně, kdy 

předvádí opravdové kousky při jízdě. Došlo již i ke zranění, ale jsem ráda, že bez větších následků. Proto 

ochranné přilby a prvky jsou opravdu na 

prvním místě.  Samotné děti, rodiče i 

jedna babička se zapojili do brigády – 

finální úprava okolo dráhy.    

Jen jedna výtka : „ Děcka ty plastové 

lahve, papírky a různé odpadky patří do 

popelnice, která stojí hned vedle dráhy, 

tak si po sobě uklízejte“.  

 

  Výstavba pumptrackové dráhy byla prvním krokem, abychom děti motivovali k pohybu. Kluci a 

holky nezklamali. A proto se právě v těchto dnech vrháme na další etapu, a to je příprava stavby  

skateparku. Pokud vše půjde dle plánu, vyroste do konce června 2021 v naší obci „SKATEPARK PASEKA“,  další 

originální prvek pro tolik oblíbený sport pro mladší generaci.   

 

 S návratem do 

škol  jsme  v    srpnu 

finišovali  s  opravami 

kanalizačních rozvodů 

v prostorách  bývalé 

pekárny  -  nových 

dílnách  ZŠ  Paseka.  

Pedagogický sbor dostal 

i nové zázemí (kuchyňka a sprcha). Velké díky za práci a trpělivost panu Martinu Kocourkovi. 

 

  Dne 17.8.2020 přednesla Rada obce na jednání zastupitelstva záměr: „Výstavby nového zázemí pro 

veřejnost, sportovce, klub SK Paseka.“ Názory na vybudování nového moderního zázemí byly různé, ale 

přítomní členové ZO se nakonec shodli pro radikální řešení. Členové ZO záměr Rady obce podpořili. Budova 

v majetku obce Paseka „Šatny SK Paseka – občerstvení“ půjde k zemi. Pro toto řešení se vyslovili i přítomní 

občané, a to všemi deseti. Stávající zázemí pro veřejnost a sportovce je v naprosto nevyhovujícím stavu. 

Veřejné toalety jsou jednou velkou ostudou obce, rozvody odpadů, elektřina, střecha v nevyhovujícím stavu. 

O úrovni zázemí občerstvení pro veřejnost se raději nezmiňovat.  

 



  Nechceme jít cestou dalších chaotických přílepků. Máme v úmyslu vybudovat moderní zázemí nejen 

pro sportovce, ale také pro veřejnost v podobě nového „bufetu – minihospůdky – občerstvení“, ať to 

nazýváme jakkoliv, když nám zavřeli poslední fungující hospodu „Na osmičce“. V září již proběhly první 

schůzky s potencionálními projektanty stavby. Bude se jednat o náročnou přípravu jak z hlediska projektové 

dokumentace, tak i z hlediska finančního. Doufejme, že vše zvládneme ke spokojenosti veřejnosti i sportovců.  

 

 

  I starousedlíci si zaslouží důstojnou příjezdovou komunikaci ke svým RD, stání pro auta, nové 
vjezdy. Jedná se o místní komunikaci v horní části obce. V roce 2019 byla pořízena projektová dokumentace, 
podali jsme žádost o dotaci a v červnu 2020 obdržela obec informaci od MMR, odbor správy národních 
programů, o navýšení alokace Výzvy 1/2019/117D8210 – žádost o dotaci obce Paseka v DT A1 (Podpora 
obnovy místních komunikací) byla zařazena mezi dotované akce.  
Protože bylo nutné zaslat podklady na MMR do konce září, museli jsme reagovat velmi rychle. V srpnu 

proběhla výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací 

„Obnova místní komunikace na parcele č.2188/4 v k.ú. Paseku u Šternberka.  Obec obdržela 2 nabídky:  

1. MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc, IČ: 00576832, DIČ: CZ00576832, nabídková 

cena  4.228.695,95 Kč bez DPH  

 2. VK-AQUA OLOMOUC spol. s. r.o., Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov, IČ: 25371878, DIČ: CZ25371878, 

nabídková cena 5.018.716,- Kč bez DPH   

Nabídka společnosti MODOS spol. s r.o., IČ: 00576832, 
DIČ: CZ00576832 byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil zadávací 
podmínky a předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 
4.228.695,95 Kč bez DPH 21%.  Obec Paseka obdrží z MMR 
dotaci 70% z uznatelných nákladů, což činí cca 
2.704.323,91 Kč.  Samotná akce proběhne na jaře roku 
2021. 
 

 

 Areál u koupaliště dostává nový nádech. V příštím roce budeme v rekonstrukci pokračovat.  

 

     

 



 Parkoviště na Sanatorce  

V měsíci září byla dokončena projektová dokumentace „Stavební úpravy 

místní komunikace a zpevněných ploch u bytových domů č.p. 256, č.p. 257, 

č.p. 258 v obci Paseka Sanatorka“. Jedná se o starší projektovou 

dokumentaci z minulý let, kterou jsme aktualizovali a dokončili.  Samotný 

projekt byl konzultován přímo v terénu i s členem ZO a zároveň obyvatelem 

domu Zdenkem Kristenem. Stavební úpravy se dotknou jak samotného 

parkoviště, tak i přilehlé komunikace před domem. Počítá se zde s opěrnou zídkou k zadržení vody a 

případného sesuvu půdy od lesa. Parkoviště pojme 22 míst pro stání vozů, 1 stání pro imobilní řidiče.      Celá 

akce je rozpočtována na 3 332 048  Kč bez DPH.    

 6. ročníkem nohejbalového turnaje jsme vzpomněli na výborného člověka a sportovce Miru 

Marcináka. Za organizaci každoroční akce patří díky především dnes již zapsanému spolku Sanatoráci, z.s.,  

paní Evě Marcinákové a dcerám Veronice a Silvii s rodinami.  

 

 

 Oprava koupaliště 
 
Jak víte, pasecké koupaliště bylo letošní sezónu uzavřeno. Důvodem byla hlavně přísná hygienická opatření 
kvůli koronaviru. Na začátku prázdnin došlo sice k uvolnění přísných opatření, otevření koupaliště ovšem nelze 
provést ze dne na den. 
 
Prozíravost rozhodnutí zastupitelstva uzavřít koupaliště jsme ocenili i v polovině července, kdy začala mizet 
voda ve velkém bazénu. Příčinou byla velká prasklina ve fólii na dně bazénu, kterou voda odtékala kolem 
odvodní trubky do kanálu. Koupaliště je ještě sice v záruce, ale firma, která realizaci prováděla, už neexistuje, 
takže veškeré opravy musí hradit obec. Před zimou je potřeba bazén znovu napustit, aby fólie nepopraskala 
mrazem. Věříme, že příští rok proběhne sezóna normálně a koupaliště bude opět sloužit k letní relaxaci. 

 
 

 



 Nevšední setkání 

V srpnu naší obcí procházel Vítek Kunc, který podnikl pouť z Plzně přes České Budějovice, Brno, Velehrad až 

do Králíků. Svou cestou podporuje Centrum Paraple. Celou pouť šel sám a pěšky a cestou pomáhal lidem, 

které potkal nebo sbíral odpadky kolem cesty, a to zcela zdarma.  Nám pomohl s 

úklidem při kácení dřevin, i když měl v nohách ten den  už 20 km a celkem více 

než 500. Odměnou mu bylo poskytnutí  občerstvení paní místostarostkou Táňou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Na cestách ztratíte myšlenky a posloucháte srdce, říká poutník, který šel bez finančních prostředků .“  

 

 Zdravotní řez stromů na Karlově 

Na Karlově byl proveden zdravotní a výchovný řez na 

lípách u kapličky a také v parčíku pod rybníkem. Sami 

můžete na fotografiích porovnat, jak krásně kaplička 

prokoukla.  

Dále byly vykáceny suché smrky kolem silnice před 

Karlovem. Smrky byly do meze vysázeny jako zábrana 

proti sněhovým jazykům. Bohužel, jako většina smrků 

v okolí uschly a hrozil jejich pád do vozovky. Zábrana proti 

sněhovým jazykům zde však zůstane zachována, protože 

mez zarostla náletovými listnatými stromy a keři, které 

zde zůstanou.   

 

 Zahradní úpravy na hřbitově  
 
Tak jako jinde i u nás jsou keře buxusů decimovány 

zavíječem zimostrázovým. I přes postřiky, které byly 

minulý rok na hřbitově prováděny, se keře bohužel 

nepodařilo zachránit. Proto jsme suché keře nahradili 

trvalkami, které budou hřbitov každé léto krášlit záplavou 

květů a vůní.  

Přejeme  všem krásné podzimní dny  
Lenka Niessnerová, starostka  
Mgr. Taťána Šlešková, místostarostka 

 



 

 Již na příští rok "PASEKA 2021" je zajištěn vrtulník 🚁🚁🚁společnosti 

FOR FREE DAYS s.r.o. , ve kterém se může každý z Vás proletĕt přímo nad svým 

domem a prohlédnout si celou Paseku, Karlov, Žleb či Sovinec z ptačí 

perspektivy… 

Veškeré informace k předprodeji naleznete: 

https://www.forfreedays.cz/paseka 

Let lze zakoupit i jako dárek na Vánoce či narozeniny ve formě poukazu. 

(Cena i počet míst jsou omezené) 

Těšíme se na Vás a děláme to pro Vás 

 

 Naši senioři stále v akci a dobré náladě 

 

 

 Informace k úhradě místních poplatků za odpady a psy roku 2020 
 
Zastupitelstvo obce Paseka na svém zasedání dne 18.5.2020 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Paseka 

č. 1/2020, kterou se změnila Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Touto vyhláškou se PRODLOUŽIL termín pro úhradu  poplatku z obvyklého data splatnosti do 30.6.2020 na 

splatnost do 31.8.2020, a to především z důvodu šíření epidemie COVID 19 v ČR, která nastala v březnu 2020. 

Občané mají vždy možnost si platby rozvrhnout a např. každý měsíc uhradit poplatek za jednoho či více členů 

domácnosti dle momentální finanční situace. Občany o platbě a splatnosti poplatků  vždy upozorňujeme 

místním rozhlasem, v obecním zpravodaji, na webových obecních stránkách www.obecpaseka.cz, na FB PRO 

PASEKU. 

Poplatníci, kteří do 31.8.2020 nesplnili svou povinnost, obdrželi do své schránky dopis s upozorněním na výši 

nedoplatku, který byl z původní sazby navýšen na dvojnásobek. 

Vzhledem k tomu, že se množí žádosti o prominutí navýšení poplatku, sdělujeme, že toto prominutí NENÍ 

možné a žádáme občany, aby v budoucnu na povinnost úhrady poplatku pamatovali včas. 

Děkujeme  

 

http://www.obecpaseka.cz/


 
VOLBY  

 
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v Pasece ve 
dnech:  
 
pátek 2. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin  
sobotu 3. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin 
 
a případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky  se uskuteční ve dnech: 
 
pátek 9. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin  
sobotu 10. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin 
 
Místem konání voleb je:  
volební okrsek  č. 1 se sídlem  Paseka 17, zasedací místnost - sál  kulturního domu Paseka    
 
Volič, který má trvalý pobyt v Pasece a nebude moci volit ve volbách do Senátu Parlamentu ČR konaných 
dne 2. října a 3. října 2020 (případné II. kolo voleb dne 9. října a 10. října 2020) ve volebním okrsku, v 
jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Obecní úřad Paseka na jeho žádost voličský průkaz, který jej 
opravňuje volit ve volbách do Senátu Parlamentu ČR mimo stálý volební okrsek, a to pouze v rámci 
Olomouckého kraje - volební obvod č. 66, ve kterém má volič trvalý pobyt. 
 
Volič, který má trvalý pobyt v Pasece  a nebude moci volit ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého 

kraje konaných dne 2. října a 3. října 2020 ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá 

Obecní úřad Paseka na jeho žádost voličský průkaz, který jej opravňuje volit ve volbách do Zastupitelstva 

Olomouckého kraje mimo stálý volební okrsek, a to pouze v rámci Olomouckého kraje, ve kterém má 

volič trvalý pobyt.  

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat těmito způsoby:  

• písemně – musí být doručena nejpozději dne 25.09.2020 do 16:00 hodin a opatřená úředně 

ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Obecní úřad Paseka, Paseka 17, 783 97 Paseka 

• elektronicky – musí být doručena do datové schránky úřadu nejpozději dne 25.09.2020 do 16:00 

hodin, a to prostřednictvím datové schránky voliče,  

• osobně lze žádat na Obecním úřadě Paseka u p. Tománkové, poslední den pro podání 30.09.2020 do 

16:00 hodin, volič se musí prokázat platným občanským průkazem.  

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě ztráty či 
poškození obdrží volič novou sadu hlasovacích lístků a úřední obálku přímo ve volební místnosti.  
 
Právo volit má občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Po 
prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky je voliči umožněno hlasování.  
 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak 
mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s 
voličem, a to ani člen okrskové volební komise. 
 
 
 



 
V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.  

 
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 
členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  
Telefonní číslo na Obecní úřad Paseka pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky: 
604 135 035.  
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen poslechnout 
pokynů předsedy okrskové volební komise.  
 
Důležité upozornění: 

Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou nasazenou přes dýchací cesty, po vstupu si vydezinfikuje 

ruce. S komisí musí komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti 

vyznačena. Po předložení dokladu totožnosti si volič pro ověření totožnosti na chvíli sundá roušku a 

poté si ji opět nasadí. Dvoumetrové odstupy bude muset dodržovat i od ostatních voličů. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Zprávičky ze života naší školičky 

Prázdniny jsou za námi a školní rok před námi. „Jaký asi bude nový školní rok?“ bylo otázkou pro mnoho 

dětí, rodičů i nás, učitelů. Září bývá v mateřských školách obdobím adaptace, přivykání si novému režimu 

a také poznávání. Děti poznávají nové prostředí, kamarády a učí se přijmout novou autoritu, svoji paní 

učitelku. Ani v naší školičce to není jiné. Naše šikovné paní učitelky se snaží pro děti vymyslet zajímavý 

program tak, aby si děti co nejlépe přivykly režimu naší školky. Letos jsme v naší školce přivítali 21 nově 

příchozích dětí ve věku od 2,5 let až po předškoláčky. Děti se s námi mohou těšit na „hraní“ ve školce i 

na školní zahradě, na divadla, která za námi zavítají do školky, na výlety po okolí a naši předškoláci na 

podzimní kurz bruslení na zimním stadionu v Uničově. 

Letošní září je také pro naši školku obdobím, kdy vstupujeme do projektu Evropské unie s názvem 
Šablony III. Díky plnění tohoto projektu a vymýšlení aktivit pro děti z naší školky si budeme moci za 
odměnu pro děti pořídit dva interaktivní panely s výukovými programy a deset tabletů. Začlenili jsme se 
také do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Motivujeme tak 
děti k pohybu a aktivnímu způsobu života. Naše aktivity můžete také sledovat na webových stránkách 
naší školky. Naplánováno je toho spoustu. Tak si držme pěsti, ať můžeme vše realizovat. 

I letos se těšíme, že se nám bude v naší školce opět dobře dařit, že vše zvládneme s dobrou 

náladou i pocitem, že naše úsilí a snaha usnadní dětem nejen vstup do základní školy, ale 

že budou děti i rodiče na školku v Pasece vždy rádi vzpomínat. 

Přeji Vám všem krásné a klidné podzimní dny.  

                                                                                                    Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Vanková 



Krátké zprávy z Duhové školy 

 NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČAL… 
…sice 1. září, ale ne tak jako jiné roky. Pro školy začal platit manuál ministerstva školství, který nám 

předepsal hodně doporučení. Takže neproběhlo tradiční slavnostní zahájení se všemi žáky školy, prvňáčci 

dostali kytičku a školní diplom jen od své paní učitelky, do budovy nemohou vstupovat rodiče, a pokud je to 

nezbytné, tak pouze s rouškou. Ale tu už stejně musíme od 10. září nosit ve škole všichni. Vůbec nevíme, co 

nám nadcházejících 10 měsíců přinese. Ale my jsme pracovití a stateční a vše zvládneme. Stejně jako minulý 

školní rok, kdy jsme se skoro celé jedno čtvrtletí učili z domova. 

První opakování ukázalo, že se děti doma poctivě učily a že učivo z minulého ročníku umí stejně tak, 

jakoby školní rok skončily v lavicích a ne u svého domácího počítače.  A tak chceme moc poděkovat 

rodičům, za to, jak výuku na dálku zvládali a s námi báječně spolupracovali, a dětem za to, že jim učení 

nebylo lhostejné, poctivě plnily a posílaly domácí úkoly. Někteří i něco navíc.  

A paním učitelkám chci za všechny poděkovat, jak odpovědně připravovaly výuku, každý den posílaly 

učivo a hledaly ve všech možných zdrojích, jak dětem témata zpřístupnit a také zpříjemnit. Dětem psaly 

povzbudivé vzkazy, úkoly pravidelně opravovaly a posílaly zpět hodnocení. Takže i díky tomu jsme mohli 

na konci školního roku vypsat a předat dětem jejich vysvědčení. (Jana Knápková) 

 

 

 Co už jsme od 1.září stačili prožít? 
Hned začátkem nového školního roku se 2. a 3. třída vydala na exkurzi do místní knihovny, aby byl u 

dětí probuzen zájem o četbu a aby věděly, kde mohou zajímavé knihy najít. Většina dětí ani netušila, že 

v Pasece knihovna je.  

Před knihovnou děti s úsměvem čekala paní knihovnice Martina Orságová, která si pro ně připravila 

pestrý program. Seznámila je s uspořádáním knihovny a ukázala jim, kde najdou knihy, které jsou určené 

právě pro malé čtenáře. Přečetla dětem pěkný příběh o špačkovi Kamilovi, který neuměl létat, protože místo 

létání se raději naučil číst. Děti velmi zaujaly zvláště naučné knihy, protože zjistily, že si v nich mohou najít 

informace o tom, co je zajímá.  

Na závěr děti pozvala do knihovny a připomněla jim, že mohou knihovnu navštívit každou sobotu od 16 

– 18 hodin. Děti si odnesly nejen příjemný zážitek, ale i malou odměnu. 

Chtěli bychom paní knihovnici poděkovat za čas, který nám věnovala a těšíme se na další spolupráci 

(Barbora Vohralíková). 

Podařilo se nám začít lekce plavání, ty, které se pro žáky ze 2. a 3. ročníku na konci školního roku 

neuskutečnily z důvodu mimořádného opatření a uzavření školy. Snad tyto lekce i zdárně ukončíme. 

Distančně se opravdu plavat nedá            . 

 

 A co nás v novém školním roce čeká, pokud nám to COVID-19 nezkomplikuje… 
Tento rok si připomínáme 350. výročí úmrtí J.A.Komenského (a za dva roky 340 let od jeho narození). 

Proto jsme se rozhodli, že následující školní rok pojmeme dle hesla Komenského Škola hrou. Neznamená to 

však, že namísto učebnic a sešitů rozdáme dětem hračky a necháme si je hrát na koberci, či jim dáme do ruky 

tablet s heslem Kdo si hraje, nezlobí.  

Hned začátkem října bychom chtěli vyjet na poznávací exkurzi do Muzea Komenského v Přerově užít si 

některé vzdělávací programy pro školy. Ve škole máme „hravou“ nástěnku, kde si děti mohou plnit o 

přestávkách křížovky, kvízy, zábavné úkoly.  

Učit budeme a učit se budeme stejně poctivě jako dosud. A také se budeme připravovat na výuku na 

dálku. Našim žákům jsme založili účty na Microsoft Office 365, což bude naše virtuální třída v případě 

distanční výuky. Teď už jen zbývá naučit se tuto novou „místnost“ naší školy používat, pěkně si ji zařídit, 

aby se nám v ní dobře učilo. Pevně však věříme, že v našich skutečných třídách pobudeme co nejdéle. 
 

 



 

 

Plánujeme i tradiční akce (výstavy, koncert, akademie…), ale zda budou moci být, to je ve hvězdách. 

Bohužel nejsme astrologové, abychom vyčetli budoucnost z hvězd. Mezi našimi šikovnými jsou jen malí 

astronomové. 

 

 Ohlédnutí za minulým školním rokem (co jsme chtěli napsat už do březnového Zpravodaje a doplnili o 
aktuální komentáře) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ 

Naši žáci se zapojili do astronomické soutěže, která proběhla 15.1.2020 na DDM Šternberk. Žáci si 

vyslechli přednášku s prezentací na téma Sluneční soustava a následně vypracovali znalostní testy. Pracovali 

v tříčlenných družstvech. Tým ve složení: Robin Suchý, Dominik Buc a Tereza Kučerová získal krásné 2. 

místo. 

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a aktivní přípravu před soutěží a oceněným gratulujeme.  

 
 RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

V pondělí 2. března 2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily ve dvou 

věkových kategoriích: 1. věková kategorie- žáci 2. a 3. ročník; 2. věková kategorie – žáci 4. a 5. ročník. Se 

svým přednesem vystoupilo celkem 8 žáků. Všichni zúčastnění dostali ceny v rámci projektu Knížka pro 

tebe. 

Nejzdařilejší vystoupení v podání Kateřiny Černochové, Terezy Žákové, Natálie Filové a Emy Holubové 

nás budou reprezentovat na okresním kole recitační soutěže v Olomouci. 

   

 

 

Bohužel okresní kolo z důvodu zavedených mimořádných opatření se nekonalo. Jak to bude se soutěžemi 

v tomto školním roce, to neví nikdo. Některé soutěže se už nyní připravují v on-line podobě, což u recitací 

bude asi obtížné.  

 

 



 

 V SÍTI (jak nebýt polapen)… 

V rámci preventivního programu školy a tématu zneužívání dětí prostřednictvím internetu se žáci 4. a 5. 

tříd zúčastnili promítání dokumentu V síti, které proběhlo 6. března 2020 v kině Metropol v Olomouci. Po 

projekci následovala beseda s režisérem filmu Vítem Klusákem a herečkou Terezou Těžkou. Následně měly 

děti možnost pořídit si fotografie s hlavní protagonistkou filmu. Zhlédnutí zanechalo v dětech hluboký 

zážitek. Chtěli bychom doporučit tento dokument všem, kterým záleží na bezpečí jejich dětí pohybujících se 

na internetu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během jara, kdy byly školy uzavřeny a vyučovali jsme distančně, měly naše děti více než kdy jindy 

možnost a také povinnost „být na počítači“ – učit se, plnit úkoly, procvičovat učivo, zasílat paní učitelce 

výsledky své práce. Ale také mohly (a nemusely) využívat tuto techniku ke komunikaci se spolužáky a 

kamarády a v neposlední řadě využívat sociální sítě způsobem ne příliš vhodným vzhledem k jejich věku. 

Například k nahrávání a sdílení videí. Sami jsme některé příspěvky zhlédli a chceme požádat rodiče, aby své 

děti v tomto kontrolovali. Účty dětí jsou veřejné a může si je prohlížet kdokoliv! Víte například, co je to Tik 

Tok a co se tam „děje“? 

Buďme připraveni, je možné (a pravděpodobné), že výuka přes počítač nás čeká i v tomto školním roce. 

 

 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výtvarnou soutěž ke Světovému dni vody (22.3.) s názvem Voda a 

klimatická změna. Žáci 5. třídy se s chutí pustili do vytváření svých prací, ze kterých uspořádali školní 

výstavu. Porota tvořená dětmi z ostatních ročníků vybrala modely Marie Korotwitschkové, Natálie Filové a 

Kateřiny Ščurkové, které byly poslány do Prahy, kde proběhne vyhodnocení. Nejlepší díla budou 

prezentována na konferenci ke Světovému dni vody na výstavě v Národním zemědělském muzeu v Praze.  

 

Výtvarná dílka to byla nápaditá a velmi zdařilá, ale bohužel porotu neoslovila.  

 



 

 

 Jak jsme ukončili minulý školní rok? 

 

Někteří žáci ve svých studijních skupinách, které jsme utvořili od 25. května od znovuotevření škol, 

někteří stále doma s výukou na dálku. Co jsme neuskutečnili, ač jsme měli naplánováno? Bezpečnostně 

branný den, školní akademii, školní výlet, vodnický den na koupališti… A co jsme naopak zvládli? Udělat 

si třídní fotografie s rouškami i bez, slavnostně se rozloučit s žáky 5.ročníku. Díky paní starostce Lence 

Niessnerové a paní místostarostce Mgr. Táně Šleškové jsme mohli páťáky pozvat do obřadní síně Obecního 

úřadu v Pasece. Děti si připravily moc pěkné vystoupení, dárečky pro všechny paní učitelky, na památku 

dostaly pravidla českého pravopisu a další drobnosti a také jim bylo podáno bohaté občerstvení od paní 

starostky – pizza a zákusky. Krásné odpoledne, na které budou naši bývalí žáci určitě vzpomínat.  

Přejeme jim, aby se jim v nových třídních kolektivech a školách líbilo a dařilo. A aby nezapomněli, že 

jsou stále Pasečáci. 

                                                          Za ZŠ Paseka Jana Moravcová, Vendula Cupalová, Jana Knápková 

 

 

APLIKACE HLÁŠENÍ ROZHLASU: 

 

Začněte komunikovat se svou obcí a nechte si zasílat užitečné informace 
 

Kde je ta doba, kdy jsme netrpělivě u okna očekávali hlášení místního rozhlasu. Nejde zapomenout na to, že jsme se 

snažili bedlivě naslouchat zprávám, které se hlásí v místním rozhlase. Doslova jsme měli uši „nastražené“, aby nám 

neuniklo ani jedno slovo. Bohužel, častokrát byly informace nesrozumitelné, poněvadž rozsah rozhlasu byl 

nedostačující. Potom nám nezbývalo nic jiného, než zajít k sousedům a zeptat se jich, zda neví, co se v rozhlase hlásilo.  

 

V dnešní době, je situace podobná. Místní rozhlasy často nejsou schopny pokrýt celou obec a na některých místech 

lze rozhlas opravdu špatně slyšet. V 21. století už ani nemáme většinou čas stát u okna a snažit se pochytit hlášení. 

Práce, dovolená, studium, schůzky a jiné povinnosti, které  máme mimo své bydliště nám nedovolí, abychom si hlášení 

rozhlasu vyslechli. 

 

Komunikace budoucnosti přímo v naší obci 

 

Se službou Hlášenírozhlasu.cz budete vždy včas informování o důležitých událostech nebo 

krizových situacích v naší obci, ať jste kdekoliv a kdykoliv.  

 

Mezi komunikační kanály patří web, email, SMS, sociální sítě a mobilní aplikace pro chytré 

telefony.  

Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je různorodé.  

Proto již na nic nečekejte a připojte se k nám. 

 

Buďte vždy o krok napřed před ostatními. Včasné informování o dění v naší obci, vám zajistí, že už vám nikdy nic 

neunikne. 

 

 Informace z úřadu – získávejte upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, plynu, změny 

úředních hodin, upozornění na termíny a povinnosti apod. 

 

 Kulturní a sportovní akce – dostávejte pozvánky na kulturní akce, sportovní události v naší obci i okolí. 

 

 



 

 

 Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně zprávy, které vás budou ve 

správný moment informovat, ať jste kdekoliv (povodňové nebezpečí, varování před výkyvy počasí, krizové 

řízení). 

 

 

 

Je to opravdu snadné! Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete zaregistrovat prostřednictvím: 

 

 přihlášení přes internetové stránky služby Hlášenírozhlasu.cz naší obce 

             www.obecpaseka.hlasenirozhlasu.cz 

 osobně nebo odevzdáním registračního ústřižku z letáčku na obecním úřadě  

 

 nainstalování mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz do svého chytrého telefonu   

   ZDARMA na Google Play nebo App Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při samotné registraci si sami zvolíte 

jednotlivé typy informací o které máte 

opravdu zájem.  

 

Nepromeškejte žádné informace o dění v naší obci a využijte ZCELA ZDARMA službu Hlášenírozhlasu.cz 

 

 

 

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

Česká pošta oznamuje nové telefonní číslo: 954 278 397 a trvalou změnu hodin 

pro veřejnost  na pobočce v Pasece v období od 1.10.2020:                
         

PONDĚLÍ       ZAVŘENO             13:00 – 18:00 

ÚTERÝ         8:00 – 12:00           13:00 – 14:00 

STŘEDA         ZAVŘENO             13:00 – 18:00 

ČTVRTEK     8:00 – 12:00          13:00 – 14:00 

PÁTEK          8:00 – 12:00          13:00 – 14:00 

 

 

 

http://www.obecpaseka.hlasenirozhlasu.cz/


                                  Fotbalový klub SK Paseka, z. s. 

Po „koronavirové“ pauze byly v srpnu zahájeny fotbalové soutěže ročníku 

2020/2021.  Naši obec v novém ročníku reprezentují tři družstva. Z toho jsou 

dvě mládežnická. 

Muži jsou po šesti kolech na sedmém místě za dvě výhry, dvě remízy a dvě 

prohry (tabulka, výsledky i video ze zápasů na www.fotbalpaseka.cz). Starší 

žáci odehráli zatím dva zápasy, z obou odešli poraženi. Radost nám dělají 

benjamínci, kteří poráží taková mužstva jako Uničov, Šternberk.  

 

Stále probíhá nábor dětí do mládežnických kategorií ↓↓↓ 

 
UPOZORNĚNÍ 

Prosíme všechny, kteří využívají dráhu vedle hřiště (pumptrack), aby respektovali zákaz jízdy na 

kole po fotbalovém hřišti. Stejně tak je zákaz jezdit na kole po hřišti s umělou trávou. Údržba hřiště 

nás stojí spoustu našeho volného času, ale hlavně vynakládáme nemalé finanční prostředky. 

Děkujeme… 

 

 

GRATULACE 

Naše fotbalová rodina se rozrostla o další přírůstek. V úterý 18. srpna 2020 se náš hráč A-týmu 

Michal Buchta stal hrdým otcem dcery Bibianky, gratulujeme a přejeme celé rodině hodně zdraví! 

Více informací na www.fotbalpaseka.cz nebo na Facebooku                                      

                                                                                                                              Za SK Paseka Vojtášek Petr 

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

Sportovní aktivity v obci: 
 

Jóga s Monikou Demelovou - úterý od 17:00 - 18:00 hod. v KD Paseka. Cena 1 lekce 100,- Kč. 
 
Ping pong pro seniory 55+ - středa od 9:00 - 11:00 hod. v KD Paseka. 
 
Cvičení pro zdraví s Pavlínou Šulhánovou - středa od 18:00 - 19.00 hod. v KD Paseka. Cena 30,- Kč. 
 
Zumba s Jindřiškou - čtvrtek od 18:00 - 19.00 hod v KD. Cena 1 lekce 30,- Kč, děti 20,- Kč. 

http://www.fotbalpaseka.cz/


Sběr jedlých tuků a olejů 

U pálenice se nachází dvě plastové nádoby na použité jedlé tuky a oleje. Tyto oleje 

vhazujte do nádob opravdu v uzavřených a pouze šroubovacích PET (plastových) 

lahvích, aby nedošlo k vylití oleje do nádob: 

 DO POPELNIC NEVHAZUJTE ŽÁDNÝ JINÝ ODPAD  

 NEPATŘÍ SEM TUK VE SKLENĚNÝCH LAHVÍCH  

 

Svoz komunálního odpadu v Pasece: 

9.10.,  23.10.,  6.11.,  20.11.,  4.12.,  18.12., POZOR VÝVOZ VE ČTVRTEK - 31.12. 2020 !!! 

Svoz pytlů s plastem a tetrapackem + kontejnerů s plastem v Pasece i na Karlově: 

7.10.,  4.11.,  2.12.,  30.12. 
 

Svoz plastů pouze kontejnery (bez Karlova): 

20.10.,  18.11.,  15.12. 

Svoz papíru kontejnery: 

Po 14 dnech, vždy v lichý týden, v pondělí nebo úterý. 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:    

  

V sobotu 10.10. na těchto místech v obci:       
 

7.30 - 9.30 hod. parkoviště u hřiště 

9.40 - 10.40 hod. parkoviště u koupaliště 

bytový dům č.p.215 

11.00 - 11.45 hod. parkoviště Sanatorka 

12.00 - 12.45 hod. parkoviště Karlov 

 

 Na svozová místa neodvážejte odpad předem, ale v den a čas dle uvedeného rozpisu. 

 Firma nebere odpad uložený na hromadách. 

 Každý je za svůj odpad zodpovědný a musí si svůj odpad naložit. 

 Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např. starý nábytek, koberce, elektrozařízení, 

baterie, barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, kapaliny, obaly, a další.  

 Nebereme stavební odpady, které si musí každý likvidovat sám 

 Nebereme azbest a jiné střešní krytiny. 

 Nebereme pneumatiky, které si každý odveze na daná místa dle www.eltma.cz 

 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je čtvrtletník.  
Příští číslo vyjde 20. listopadu 2020. Redakční uzávěrka je 10. listopadu. Své příspěvky zasílejte na email: 
zpravodaj@obecpaseka.cz . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 
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