
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vydán  17. března 2021                             BŘEZEN 2021 

 

Vážení spoluobčané, 

 

prvně bych všem chtěla popřát hlavně pevné zdraví a optimismus v letošním roce. Blíží se jaro, slunce, 

teplo. A jak se říká „s úsměvem jde všechno líp“.  

 

V úvodu zpravodaje představím naplánované investiční akce letošního roku.  Ovšem za předpokladu, že 

nedojde k nepředvídatelné události. A překvapit nás může ledacos.  Na to jsme si už zvykli.  K rozpočtu a 

investicím v obci se stavíme vždy velmi uvážlivě a s rozvahou, právě z důvodu velké neznámé budoucnosti, 

zvláště v tomto čase.  
 

Co se týká financí, tak i přes akce, které se nám podařily uskutečnit v minulém roce, momentálně 

disponujeme dostatečnou finanční rezervou z minulého roku. K 31.12.2020 byl zůstatek na běžném účtu 

obce ve výši 22,865 mil. Kč + zůstatek na účtu fondu vodohospodářské infrastruktury (vodovod a 

kanalizace) ve výši 2,411 mil. Kč. Předpokládané letošní příjmy odhadujeme na 26,590 mil. Kč. Jelikož 

plánujeme v letošním roce větší investice zapojíme do rozpočtu letošního roku právě část rezervy z roku 

2020, a to ve výši cca 13 mil. Kč. V rezervě nadále zůstane částka 10 mil. Kč.   

Jako každoročně jsou v obecním rozpočtu alokovány finanční prostředky na podporu spolků. Nově 

předpokládáme i podporu činnosti Klubu akčních seniorů do částky 20 tis. Kč. 

Plánované akce roku 2021  

Rekonstrukce vodovodu v části okolo ZŠ 

Společnost VHS Sitka Šternberk upozorňovala zástupce Obce Paseka již řadu let na špatný technický stav 

vodovodu v naší obci. Bohužel neutěšený stav tak důležité infrastruktury jsme již museli začít řešit.  Časté 

hlášení o poruchách jste jistě zaznamenali. Správce vodovodu vytipoval dva nejkritičtější úseky, kde se 

vyskytují poruchy nejčastěji. Jedná se o úsek okolo ZŠ Paseka od Orságového po Kovářovo a úsek místní 

komunikace (malé strany) pod koupalištěm. V minulém roce padlo rozhodnutí zrekonstruovat v první fázi 

úsek okolo ZŠ.  

Jelikož se na projektu nyní pracuje, není znám prozatím dodavatel stavby ani částka, která bude na tuto 

akci ukrojena z našeho rozpočtu. Ale jistě to bude několik milionů.  Práce by měly být provedeny do konce 

roku. Nejlépe během prázdnin, kdy je provoz okolo škol menší. Přesný termín ovšem nyní také neznáme. 

Ti z občanů, kteří nejsou připojeni na stávající vodovod nebo potřebují řešit novou přípojku v úseku okolo 

ZŠ, by se co nejdříve měli obrátit na správce sítě tj. VHS Sitka Šternberk. Zde budou občanům poskytnuty 

bližší informace, co vše je potřeba učinit k napojení na vodovod. Pro novou vodovodní přípojku je nutné 

zajistit vydání územního souhlasu MěÚ Uničov, stavebního odboru.  

              

 

 

zpravodaj@obecpaseka.cz 



 

 

 Rekonstrukce místní komunikace U křížku 

V první polovině dubna nás čeká velká investiční akce, a to rekonstrukce nejvíce poškozené místní 

komunikace U křížku, na kterou jsme obdrželi dotaci z MMR ČR, program Podpora rozvoje regionů 2019+ 

ve výši cca 3,273 mil. Kč. Ve veřejné zakázce byla úspěšná firma Modos s.r.o. Olomouc s nejnižší cenou 5,117 

mil. Kč. Akce bude částečně financována i z vlastních zdrojů obce.  Ještě před položením asfaltového 

povrchu musíme stihnout v dané ulici zajistit prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu dle platného 

územního plánu a dále položení přípojek, o které projevili zájem majitelé přilehlých stavebních pozemků. 

Přípojky si budou hradit samotní občané. Všem občanům v ulici bylo nabídnuto, že obec vybuduje v rámci 

rekonstrukce komunikace i vjezdy ze zámkové dlažby. Ne všichni této nabídky využili, občanům postačí  

vjezd, který si sami vybudovali, což respektujeme. V rámci této akce budou řešeny i odstavná stání pro 

automobily a plocha pod kontejnery. Předpokládáme, že práce budou prováděny směrem od konce uličky 

ke křížku. 

 
 Areál u koupaliště  

V letošním roce budeme nadále pokračovat v rekonstrukci areálu u koupaliště, který posouváme spíše 

k společenskému - kulturnímu - relaxačnímu využití. Bude opravena pergola pro hudbu a instalováno 

vhodné posezení v zeleni. Takové, které nikdo neodnese a nezničí.  Jelikož je osvětlení areálu v havarijním 

stavu, bude doplněno novým veřejným osvětlením. Jednotlivé přístřešky pro občerstvení budou využívat 

nové napojení elektřiny. Dále jsme se rozhodli, že část pozemku na koupališti, kde se nachází hrací prvek 

pirátská loď, oddělíme plotem. Tento a další hrací prvky, které zde postupně doplníme, mohou pak využívat 

rodiny s dětmi po celý rok. Přišla nám velká škoda, že je atrakce pro děti za plotem a pouze pro návštěvníky 

koupaliště.  V současné chvíli naši pracovnici zajišťují nové oddělení plochy. Vstup k hracím prvkům bude 

možný zvlášť od parkoviště a potom zevnitř koupaliště. Akci „Klubovna“ musíme odsunout. Považujeme za 

důležitější řešit zázemí pro SK Paseka (šatny), veřejné toalety a občerstvení u hřiště.  

 Zimní údržba 

Letošní mrazivá zima nás donutila zamyslet se nad nákupem přídavného zařízení za zametací stroj na posyp 

chodníků a místních komunikací. Do rozpočtu obce tedy byla přidána položka na nákup přídavného zařízení 

ve výši cca 200 tis. Kč. Musím pochválit zaměstnance údržby naší obce, jak zvládli letošní zimní období. 

Chodníky, cyklostezka i in – line dráha byly vždy včas odklizené.               

 



                                           

          

 Skatepark Paseka 

V těchto dnech se k nám opět vrátili kluci ze společnosti Hydro Gas Manufacture, s.r.o. Ostrava. Do konce 

června by měli uvést v život další prvek pro akční děti a mládež „Skatepark Paseka“ o rozloze cca 600m2.  

Stavba bude železobetonová, tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem 

vytvarovaný podklad.  Park je navržen jako kombinace streetového parku se dvěma výškovými úrovněmi 

spojenými rampami, schody a mělkého bazénu (bowlu). Tyto prvky na sebe přímo navazují a dá se mezi 

nimi přejíždět. Streetová část je doplněna skatovými překážkami – boxy a raily.   Terén okolo parku bude 

upraven. Počítáme s instalací stojanů na kola a vhodnými nezničitelnými prvky pro posezení. Do budoucna 

snad i pergola. Přístup ke skateparku bude možný i od Šternberka přes polní cestu, kam bude možné zajet 

také osobním vozem.   Jedná se o investiční akci za cca 3,5 mil. Kč. V minulém roce jsme požádali na tuto 

akci o dotaci. Samozřejmě finanční podporu bychom velmi uvítali.   

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Veřejné osvětlení v obci 

Reagujeme na žádosti a stížnosti občanů k veřejnému osvětlení v obci. V letošním roce jsme tedy na žádost 

jednotlivých občanů zahrnuli do rozpočtu vybudování nového veřejného osvětlení, a to podél hlavní 

komunikace směr od Uničova - na začátku obce Paseka. Dále pak v prostranství u lesáckých bytovek.  

                            

 Rekonstrukce parkoviště a části místní komunikace u bytového domu čp. 256,257,258 na Sanatorce 

Máme připraven projekt se stavebním povolením na rekonstrukci parkoviště a části místní komunikace 

před bytovým domem čp. 256,257,258 na Sanatorce. Jelikož dochází v tomto místě k stékání vody z lesa, 

projekt počítá s výstavbou opěrné zdi v délce 61 m a odvedením dešťových vod. Projekt dále zahrnuje 

opravu 87 metrů komunikace v šířce 4.75 m a 22 kolmých parkovacích stání o velikosti 5m x 2,5 m plus 

jednoho zvětšeného pro ZTP z drenážní dlažby a stání pro kontejnery o velikosti 2 m x 12. Nyní již zbývá 

připravit zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby. Přesný termín stavby zatím není znám, počítáme 

spíše v druhé polovině roku.  Na tuto akci jsme nežádali o dotaci, jelikož se jedná o parkovací stání a zároveň 

o místní komunikaci. Sloučený projekt neodpovídá žádné dotační výzvě.  

                                                    

 Popelnice na tříděný odpad 

Na základě ankety a zájmu občanů, jsme došli k závěru, že obec pořídí nádoby na tříděný odpad (plasty). 

Popelnice o objemu 240l budou černé, víko žluté. Každá popelnice bude opatřena znakem naší obce a 

číselnou řadou nádoby. Zájemcům budou popelnice předávány oproti podpisu a uzavření smlouvy o 

výpůjčce. Předpoklad dodání výrobcem konec dubna 2021. Informace o termínu vydávání popelnic bude 

zveřejněna místním rozhlasem, na webu obce, na FB Pro Paseku. Nádoby na tříděný plast mohou tedy 

obdržet všichni občané (majitelé RD i chat) v obci Paseka (Sanatorka, Pasecký Žleb). Na Karlově bohužel 

tento systém vyvážení jednotlivých popelnic nelze provádět. Kdo z občanů má zájem o tuto nádobu na 

plast, může se přihlásit na OÚ u paní Zukalové osobně, tel. 604 572 017 nebo prostřednictvím e-mailu: 

zukalova@obecpaseka.cz. Stačí nahlásit jméno, příjmení a adresu. Ti občané, kteří projevili zájem 

prostřednictvím ankety na FB se již hlásit nemusí. Máme Vás na seznamu.  

                                     

mailto:zukalova@obecpaseka.cz


                

               

 Přeložka vedení NN 

A na co dále šetříme? Byli jsme upozorněni a to pouze „dopisem“ ČEZ Distribuce, a.s., že společnost 

připravuje změnu technického řešení části distribuční soustavy v naší obci.  Jedná se o rekonstrukci sítě 

nízkého napětí. Bude provedena výměna stávajícího venkovního vedení NN na podpěrných bodech 

(sloupech) za nové kabelové vedení NN (podzemní vedení). Jednoduše řečeno, že zmizí sloupy v majetku 

ČEZ a vedení NN bude uloženo pod zem. Občanům, kteří mají umístěny na RD konzoly a vedení NN, by 

měly být tyto z domů odstraněny.  Obec je tímto postupem ČEZ docela zaskočena, jelikož se v nedávné 

době vybudovaly nové chodníky podél komunikace a vedení NN by mělo zřejmě vést pod chodníky a 

v zeleni.  Jelikož obec má v 90 % veřejné osvětlení umístěno na sloupech ČEZ, musí se na této akci finančně 

spolupodílet a umístit po obci nové vlastní sloupy veřejného osvětlení. Bude se jednat o akci v řádu 

několika milionů. Poslední informace jsou takové, že projekční firma Enpro ENERGO s.r.o. připravuje 

projekt. Jednotliví občané a účastníci řízení budou obesíláni jednotlivě. Dokončení projektové 

dokumentace se předpokládá v roce 2022 a v tomtéž roce by mělo dojít i k realizaci. Ovšem z důvodu 

epidemie je možné, že dojde k posunutí akce na rok 2023 (2024). Přesto je nutné počítat s tak velkou 

investiční akcí i v rozpočtu obce na další roky. 

                               

 Digitalizace obce 

Informace k dokončení „digitalizace“ intravilánu obce Paseka. Dle informací pracovníků katastrálního 

úřadu by cca v červnu mělo dojít k překlopení dat do katastru nemovitostí.  Všechny občany pracovníci KÚ 

navštívili, došlo k přeměření hranic pozemků. V některých případech bylo zjištěno, že majitelé 

obhospodařují obecní pozemky. Ne vždy o tom samotní občané věděli. Musí tedy dojít k nápravě. Po 

překlopení dat budeme jednotlivé případy řešit majetkoprávní narovnáním – prodejem, pronájmem 

pozemků.  Pracovníci KÚ si velmi pochvalovali přístup a chování našich spoluobčanů při zpřesňování 

jednotlivých hranic pozemků. Velmi rádi se k nám vraceli a všem občanům děkují za spolupráci.   

                                 

 Budova MŠ Paseka 

V letošním roce je nutné zabývat se přípravou výměny elektroinstalace v MŠ Paseka. Původní 

elektroinstalace je provedena hliníkovými vodiči.  Nejprve je nutné zpracovat pasport budovy MŠ, 

následně projekt elektro.   

                                

 Pestrobarevná Paseka  

Oslovili jsme skautky Rebelové, zda by nám holky vyšly vstříc a vytvořily na in -line dráze a cyklostezce 

směr Sanatorka různé obrazce, tvary, skákací panáky, úkoly pro děti apod.  Takže pokud uvidíte, že holky 

malují na asfaltový povrch barevné obrázky, rozhodně se nejedná o devastaci komunikace 😊. Rebelkám 

předem děkujeme. A rodičům s dětmi přejeme veselejší hravé procházky naší obcí.  

Foto ilustrační.  

                                                        

 

 

 

 



 

 Zázemí pro sportovce SK Paseka a veřejnost 

Již v minulém roce jsme se zabývali otázkou, jak naložit se současnou obecní budovou šaten fotbalistů, 

kterou má v bezplatném nájmu SK Paseka. Budova je v téměř havarijním stavu, zvláště pak střecha, 

odpady a veřejné toalety. Naprosto nevyhovující jsou šatny žáků, které se nachází v podkroví budovy. 

Nevyhovující jsou i schody právě pro děti.  I když názor zastupitelů na řešení nebyl úplně jednotný, rozhodli 

jsme se pro výstavbu nového zázemí pro SK Paseku a veřejnost. Ke spolupráci jsme oslovili stavební firmu 

Tomek s.r.o. Olomouc, která přizvala k účasti na studii ing. Arch. Zlámalovou ze Šternberka. Paní architekta 

je velmi zkušenou architektkou a má za sebou opravdu mnoho zdařilých návrhů veřejných staveb. Studii 

nyní překládáme i občanům k posouzení. Protože názor občanů nás opravdu zajímá.  

Nejen z ekonomických, ale také z důvodu budoucích provozních nákladů jsme se rozhodli pro výstavbu tří 

samostatných budov, a to etapově. Součástí návrhu je podstatné zlepšení dopravní situace v okolí 

sportovního areálu – parkoviště. Studií se zabývala užší pracovní skupina zastupitelů a zástupců SK Paseka. 

Členové ZO byli detailně se studií seznámeni a informováni přímo ing. Zlámalovou a ing. Tomkem na 

zasedání ZO.   

Jedná se tedy o návrh 3 budov: 

Budova č. 1 – SO 01 - Zázemí pro SK Paseka (šatny) 
Budova č. 2 – SO 02 - Veřejné toalety  
Budova č. 3 – SO 03 - Občerstvení  

 
Budova č. 1 – SO 01 – Zázemí pro SK Paseka (šatny) 

Návrh zázemí šaten pro SK Paseka byl odsouhlasen zástupci fotbalistů. V podstatě se návrh řídil požadavky 

ze strany sportovců.  Ve větší míře bylo požadavkům vyhověno. Základní provozní členění objektu šaten je 

na tři části. Na část hostujícího mužstva a rozhodčí, na část vyhrazenou domácím (včetně mládeže) a na 

samostatný sklad pro techniku apod. Všechny tři části jsou od sebe navzájem oddělené, disponují 

samostatnými vchody – hosté zvlášť a domácí zvlášť. Kromě sociálního a hygienického zázemí je v části pro 

hosty navrženo i kompletní zázemí pro rozhodčí, v části pro domácí pak několik WC a důležitá prostorná 

klubovna hráčů.  

 

Budova č. 2 – SO 02 – Veřejné toalety 

WC pro veřejnost je členěno samozřejmě na muže a ženy. Součástí objektu je i úklidová místnost a WC pro 

invalidy s bezbariérovým přístupem a se sklopným přebalovacím pultem.   

Budova č.3 – SO 03 –  Občerstvení 

Občerstvení – bufet s obsluhou. Hlavní část objektu tvoří prostor pro konzumaci, jehož součástí je otevřená 

část pro prodej nápojů, baleného zboží a výrobků studené kuchyně. V současné chvíli není objekt navržen 

pro přípravu jídel. Prostor pro konzumaci je otevřen do všech stran do areálu velkými prosklenými plochami 

a vchodem. Pro případ zrychleného nákupu je navrženo prodejní a výdejní okénko směrem k tenisovým 

kurtům. K prodejní části přiléhá příruční sklad zásobovaný z plochy kolem hlavního vchodu osobními vozidly. 

Kromě prostoru pro konzumaci, prodeje a skladu je ve zbytku plochy objektu navrženo samostatné zázemí 

pro pracovníky občerstvení (šatna, WC).   

Ve volném prostoru mezi občerstvením, šatnami by měl vzniknout prostor pro posezení (pod velkoplošnými 

deštníky), venkovní gril a udírna (plocha by do budoucna mohla být zastřešena). Dále by zde mohlo vzniknout 

také dětské zákoutí s menšími hracími prvky, pískovištěm apod. Hlavně rodiče menších dětí by určitě uvítali 

mít malinké děti na očích.  



 

Ve studii byla navržena tzv. „výhledna“ – vyvýšený prostor pro sledování utkání. S pojetím takto navržené 

rozhledny nesouhlasili téměř všichni členové ZO. V úvahu by možná připadal jiný návrh výhledny v čistých 

jednoduchých liniích.   

Návrh budovy občerstvení je nyní nejvíce diskutovanou částí studie. Názor členů ZO není jednotný. Proto 

bychom chtěli zvláště v této části občany vyzvat, aby nám sdělili svůj názor. Ale samozřejmě nás zajímá názor 

na jednotlivé stavby i celkové pojetí zázemí pro veřejnost a sportovce.  

Z diskuze členů ZO vyplynuly různé názory. Všechny připomínky členů ZO evidujeme. A budeme se nimi 

zaobírat na pracovních schůzkách. Největší oříšek zřejmě bude rozhodnout, zda má být občerstvení celoroční 

nebo jen sezonní. Budova by si vyžádala větší investice. Ani provoz by pak nebyl nejlevnější pro budoucího 

provozovatele občerstvení.    

Je potřeba si uvědomit, že sportovní areál, který navštěvují sportovci, děti, občané byl měl mít odpovídající 

zázemí. V současné chvíli budova – veřejné toalety, občerstvení na hřišti příliš reprezentativní a důstojné  

nejsou. 

Byli bychom rádi, aby se občané ke studii vyjádřili. Celková studie je umístěna na webu obce v aktualitách. 

Kdokoliv do ní může nahlédnout. Je zde i předpokládaný rozpočet, který je nutné brát s velkou rezervou. 

Částka se bude odvíjet od přesného zadání projektu. 

Své náměty, postoje, názory, zda se líbí – nelíbí tento návrh řešení, můžete zasílat do 24.3.2021 na email: 

podatelna@obecpaseka.cz  

                                                    

 II.  realizace společných zařízení (KPÚ)  

V březnu proběhla první schůzka s projekční firmou Hanousek s.r.o. Prostějov, která se zabývá projektovou 

přípravou druhé etapy realizace společných zařízení, dle schválených pozemkových úprav obce Paseka. Tato 

akce je plně hrazena státem – Pozemkovým úřadem ČR.  Jedná se o projekt obnova mezí a výstavba 

odvodňovacího příkopu v lokalitě Pálená. V případě zájmu se mohou zemědělci a občané informovat u Mgr. 

Taťány Šleškové, místostarostky obce, která mj. vede i agendu ŽP. 

 

 

To vše a mnoho dalších drobnějších akcí nás v letošním roce čeká. Snažíme se reagovat na připomínky, 

podněty občanů. Ne vždy je snadné najít řešení. 

S úctou a přáním pevného zdraví 

Lenka Niessnerová, starostka           

mailto:podatelna@obecpaseka.cz


 

 

    Ukliďme si Paseku 

Blíží se jaro a chtěli bychom všichni pěknou, čistou, upravenou veřejnou zeleň a obec. 

Proto žádáme ty řidiče, kteří přes zimu parkovali vozidla na zelených prostranstvích, aby přiložili ruku k dílu 
a upravili trávníky do původního stavu. Stačí vzít do ruky hrábě. Děkujeme 
 
Dále bychom touto cestou chtěli požádat občany o spolupráci při jarním úklidu obce. Jedná se o každoroční 
zametání posypového štěrku na místních komunikacích. Kdyby každý občan zametl kamínky před svým RD, 
byli bychom rádi.  Kdo má zájem o štěrk, může ho použít k vlastní potřebě. 
 
Dále by bylo fajn, kdyby se občané, mládež, děti v rámci procházky po obci a okolí zapojili také do sběru 
odpadků po zimě. Těch se po vesnici a okolí povaluje opravdu hodně.   
 
Po naší výzvě na FB „Pro Paseku“ se do úklidu již zapojilo mnoho rodičů a dětí. Všem patří obrovské díky.  
Odměny pro všechny jsou stále k vyzvednutí na OÚ. Těm rodinám, kteří si drobné cukrovinky prozatím 
nevyzvedli budou dodány přímo domů. Kdo má zájem se připojit k úklidu, může si pytle vyzvednout na OÚ.  

Akce není časově omezená 😊. Uklízíme a učíme děti i dospěláky, že odpadky patří pouze do koše. 
 
Bohužel z důvodu omezeného místa ve zpravodaji jsme nemohli zveřejnit všechny fotky, které jste nám 
zaslali. Děkujeme za pochopení, děkujeme za pomoc a přejeme krásný jarní čas. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

   Místní komunikace 

Žádáme ty občany, kteří v minulých letech při přípravě inženýrských sítí ke svým budoucím RD, nechali 

rozkopat místní komunikaci, aby tento překop dali do původního stavu (včetně asfaltového povrch) dle 

podmínek napojení, a to okamžitě.  Děkujeme   

 

    Nové víceúčelové hřiště u ZŠ 

Jak jsme již avizovali, hřiště je určeno pro žáky základní a děti mateřské školy. Pokud bude hřiště volné, může 

ho využívat sportovní veřejnost. V případě, že si někdo bude chtít zahrát tenis, volejbal, nohejbal - 

kontaktujte OÚ paní Zukalovou. Síť, popř. další prvky budou vydány. Upozorňujeme hlavně děti, že prostor 

hřiště  JE MONITOROVÁN KAMEROU a lehce dohledáme „ničitele“ objektu. 

 

    Nová směrnice Rady obce č.1/2021 

Rada obce se rozhodla reagovat na situaci, kdy se v obecním domě č.p. 295 (DPS) uvolnilo více bytů. Tyto volné 

byty byly vždy nabízeny seniorům z paseckých řad, ale v poslední době bohužel nemá nikdo ze seniorů zájem. 

Proto jsme se rozhodli, že budeme nabízet volné byty na DPS seniorům a nově i paseckým občanům starším 

50ti let, kteří mnohdy řeší otázku bydlení a zároveň nemají už daleko do starobního důchodu. O každém 

přidělení bytu rozhoduje v souladu se Směrnicí RO č.1/2021 vždy rada obce. Chci ubezpečit všechny občany a 

hlavně nájemníky domu DPS, že budeme velmi uvážlivě postupovat při výběru budoucích obyvatel domu, aby 

nebyl narušen doposud klidný chod domu. Úplné znění směrnice č.1/2021 naleznete na stránkách obce 

www.obecpaseka.cz.     

 

 Od měsíce dubna začnou naši pracovníci chystat koupaliště na letní provoz. Uvítáme pomoc mládeže, popř. 

skautů  (13 a více let) při čištění biologické části koupaliště. Jedná se mj. o stříhání starých rostlin a přesazování 

nových.  Dobrovolníci se mohou hlásit u Mgr. Taťány Šleškové, místostarostky obce.  Doufejme, že do prázdnin 

dojde k rozvolnění, situace okolo pandemie se zlepší a koupaliště bude letos v plném provozu.  

 

 Hledá se budoucí provozovatel občerstvení na koupališti: 

O B E C   P A S E K A,  z v e ř e j ň u j e: 
Záměr, pronajmout nebytové prostory včetně movitého vybavení 

„Občerstvení v areálu koupaliště“ č.p. 277 v obci Paseka v době letní sezony za podmínek: 

nájemce je plátcem DPH, živnostenské oprávnění v daném oboru, nájemné je stanoveno na 1.000 Kč (+ DPH 

21%) měsíčně + 120 Kč (+ DPH 21%) za každý den, kdy je koupaliště otevřeno pro veřejnost, zálohy na služby 

spojené s užíváním nebytového prostoru: elektrické energie, vodné, stočné: 4.000 Kč + DPH / měsíčně, 

likvidace živnostenského odpadu není zahrnuto v ceně nájmu, nájemce zajišťuje na vlastní náklady a jméno, 

doba pronájmu stanovena dohodou. Písemné žádosti se přijímají do 30.4.2021 do 12.00 hod. na podatelně OÚ 

Paseka, Paseka č.p.17, 783 97  Podrobnější informace k záměru naleznete na a elektronické a úřední desce 

OÚ. 

 

 

 

 

 



 

  Nové popelnice na plasty 

Do nových popelnic na plasty prosím vhazujete pouze sešlápnutý plast. Nevhazujte plné 

pytle nebo sáčky s plasty. Jednak tím ušetříte místo v popelnici a pak snížíte i spotřebu 

žlutých pytlů, které budou vydávány pouze těm občanům, kteří nebudou mít popelnici 

na plast, protože jim tento systém z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje. Např. že mají 

blízko domu velký kontejner na plasty.  

Do popelnic na plasty vhazujte také obaly tetrapack (od mléka, nápojů, atd.). Rozhodně 

tetrapacky nepatří do směsného komunálního odpadu. Tetrapacky můžete ukládat také 

do žlutých kontejnerů 1100l umístěných po obci.  Na úřadě si každý občan, který nebude 

mít popelnici na plasty u domu, může dále vyzvedávat oranžové pytle na tetrapacky i 

žluté pytle na plasty. Předpokládáme však, že do budoucna tento systém pytlování a hromad po obci bude 

ukončen. Plechovky sbíráme pro záchranu zámku Dlouhá Loučka. Kontejner je umístěn u pálenice. 

Upozorňujeme občany, že svozová firma Eko Unimed Medlov NEBUDE vyvážet nevytříděný směsný 

komunální odpad (popelnice občanů), tzn. kde bude vložen plastový odpad, sklo, textil, bioodpad, kov, 

tetrapacky (obaly od mléka, džusů apod.)  Pracovníci svozové firmy zanechají v plné nevyvezené popelnici 

lístek s krátkým textem, že popelnice obsahuje nevytříděný odpad. Toto opatření se praktikuje v jiných 

okolních vesnicích již řadu let. Děkujeme za Váš zájem třídit odpad. 

 

    Přistavení kontejnerů na bioodpad k Vašemu RD 

Připomínáme, že každý občan si může požádat u obecního úřadu o přistavení kontejnerů na bioodpad ke svým 
objektům a RD. 
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. 
 

 

 

   Kontejnery na bioodpad umístěné v obci 

Do kontejnerů na bioodpad patří větve, listí a tráva. Nevhazujte věci, které patří do komunálního odpadu. 

Pracovníci firmy, která zpracovává biologický odpad, pak musí odpad přetřídit. Dále žádáme občany - chlapy, 

aby vždy větve v kontejneru vždy sešlápli. Do kontejnerů se pak vejde jednou tolik bioodpadu. Děkujeme  

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 Poplatky za odpady a psy   

Místní poplatky jsou splatné pro rok 2021 v termínu do 30.6.2021.  

Poplatky za odpady  

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Paseka č.1/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek 
platí:  

a) fyzická osoba přihlášena v obci (500 Kč/osoba/rok).   

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, BYT nebo RODINNÝ dům, 
ve kterých NENÍ přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platiti poplatek společně nerozdílně (500 Kč/rok).  

- Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platiti jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více 
fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození 
osob, za které poplatek platí.  

- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  

- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, 
popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.  

- Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo 
rodinnému domu, není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník 
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit 
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v 
budově, pokud jsou byty očíslovány.  

- Poplatník je povinen ohlásit do 15 dnů od změny správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v 
důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinnému domu.  

- Poplatek je spatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2021.  

- Osvobození od poplatku a úlevy se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Paseka č.1/2019.   

- Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.  

- Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.  

- Celé znění Obecně závazné vyhlášky obce Paseka č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na 
wwww.obecpaseka.cz  



 

    Poplatky za psy 
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Paseka č.2/2020 o místním poplatku ze psů, poplatek platí držitel psa 
(osoba která je přihlášena nebo má sídlo na území ČR)  

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:  

a) za jednoho psa 100 Kč  

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120 Kč (toto se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v 
bytech).  

- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se 
pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit 
také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).  

- Poplatek je spatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2021  

- Osvobození od poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Paseka č.2/2020   

- Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.  

- Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.  

- Cele znění Obecně závazné vyhlášky obce Paseka č.2/2020 naleznete na www.oobecpaseka.cz  

Způsob úhrady místních poplatků za odpady a psy: 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti v pokladně obecního úřadu na adrese Paseka č.p.17, 783 97 nebo 

bankovním převodem na číslo účtu obce Paseka:  18 01 71 23 79/0800 

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

VZOR výpočtu místních poplatků za odpady, psy a úhrada přes bankovní účet: 
rodina Adamova – 4 trvale hlášené osoby:  
4 x 500 = 2.000 Kč  
První pes 100 Kč  
Druhý a každý další pes 120 Kč  
Celková částku 2.220 Kč 

Celkovou částku odeslat převodním příkazem na číslo účtu obce Paseka:  
1801712379/0800, variabilní symbol: 1340, konstantní symbol: 308  
Do zprávy pro příjemce uvést: příjmení, číslo popisné, počet osob, počet psů (vzor: Adamovi, č.p.985, 4 
osoby, 2 psi) 

Pokud občan neuhradí poplatky do 30.6.2021, správce poplatku je oprávněn navýšit poplatek.  

Kontakt: Dana Tománková, tel.: 604 135 035,e-mail: tomankova@obecpaseka.cz 



 

Krátké zprávy z Duhové školy  

 BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM… 
…v našem případě bohužel před obrazovku počítače vlezem! Distanční výuka už zase probíhá ve všech 

ročnících a bohužel ani těm nejmladším se výuka na dálku nevyhnula, žákům 1.-3. ročníku, kteří se zatím 

učili ve škole. Naši žáci a paní učitelky tuto nelehkou situaci zvládají opravdu na výbornou, na jedničku 

zlatou. A není to jen můj názor a pohled, ale potvrdila mi to nedávná inspekce na naší škole, která byla 

zaměřena na zjišťování dopadů mimořádných opatření na vzdělávání. Byli jsme vybráni do vzorku škol. 

Z této inspekční činnosti nebude žádný zápis ani zjištění, jen budeme zahrnuti do komplexní zprávy ČŠI, 

případně MŠMT. Na naší škole působili dva inspektoři. Jeden z nich se zúčastnil přímo našich on-line hodin 

ve 4. a 5. ročníku a v angličtině, paní inspektorka pak prováděla šetření na místě – hospitace v hodinách, 

navštívila všechny ročníky a také všechny vyučující prezenčních hodin. Zkontrolovala naši dokumentaci 

k distanční a prezenční výuce, výukové materiály, společnou výukovou platformu MS Teams. Slyšeli jsme 

jen slova chvály, jak máme vše ošetřeno a uceleno, jak odpovědně přistupujeme k mimořádným opatřením, 

doporučením ČŠI a MŠMT, jak hodiny vedeme, jak pracujeme se žáky, jak dokážeme využívat techniku 

k výuce. Závěrem uvedla, že už jsme asi 5. školou, kterou tato dvojice inspektorů v rámci tohoto šetření 

navštívila, a že jsme z tohoto vzorku škol nejlepší! 

 

Tímto chci před Vámi všemi poděkovat všem paním učitelkám, jak dokáží profesionálně a odpovědně 

tuto nelehkou situaci ve školství a ve škole a ve ztížených podmínkách distanční výuky (od jara 2020 až 

dosud) zvládat. Byla to pro nás velká odměna, že námi vynaložený čas a úsilí (které jsou až čtyřnásobné 

oproti běžné výuce) nejsou nadarmo! 

 

Poděkování a pochvalu chci poslat rodičům našich žáků, kteří se s dětmi každý den učí, podporují je, 

pomáhají jim se splněním úkolů, odesíláním splněného zadání i dalších obrázků a příspěvků, je to pro ně 

práce navíc k jejich vlastním pracovním a rodinným povinnostem, práce, kterou by měla vykonávat škola. 

Ta je však tento školní rok částečně a nyní úplně pro své žáky uzavřena. Moc nám pomáháte, jste naši 

oporou! 

 

A pochválit chci i naše žáky. Ačkoliv někteří byli v tomto školním roce ve výuce jen několik málo týdnů, 

nevzdali se a učí se poctivě a pravidelně dál, i když na dálku, přes počítač, tablet nebo mobil. Doufám a 

věřím, že se zase brzy potkáme ve třídě, na školní chodbě nebo v jídelně, že budeme moci chodit do 

kroužků, plánovat výstavy, koncerty, výlety a exkurze, které pořád odkládáme a odkládáme a odkládáme… 

 

Tímto musíme bohužel ohlásit, že všechny tradiční akce, které v tuto dobu pořádáme,  Velikonoční 

výstavu, Bezpečnostně-branný den, školní akademii, ani v tomto školním roce nebudou. Zda budeme 

organizovat sběr starého papíru, prozatím nevíme, pokud ano (nejdříve však na podzim), dáme včas na 

vědomí..                                                                                                                                  (Jana Knápková) 

  

A že to naši žáci opravdu zvládají, dokazuje i malý příspěvek Lukáška Pěnčíka, žáka 2.ročníku, básnička 

a obrázek, které poslal do školy paní učitelce. 

 

Poslechněte, co se stalo,  

sluníčko se radovalo, 

sice jenom půlkou jara, 

ale víc Vám poví Jára. 

Sluníčko má horečku, 

teď leží u stolečku. 

My se z toho radujem, 

pak na loďce poplujem. 



 

 

 ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Bohužel dosud MŠMT nevydalo informace, jakým způsobem budou letos zápisy do 1.ročníku 

probíhat. Vycházíme z předpokladu, že osobní přítomnost dětí a motivační část zápisu se stejně jako 

v loňském roce neuskuteční. Zápis bude pouze administrativní. Všechny potřebné informace obdrželi 

zákonní zástupci prostřednictvím naší školky. Pokud bychom dostali jiné informace, budeme je aktuálně 

zveřejňovat na našich webových stránkách.  

A jakmile to bude možné, rádi pozveme naše budoucí žáčky a jejich rodiče do školy na návštěvu.  

Jsme rádi, že se naše obec neustále rozrůstá, takže už nyní víme, že od září budou naši školu navštěvovat 

i děti, které dosud v Pasece nebydlí. Těšíme se nejen na ně, těšíme se na Vás na všechny! 

Administrativní pokyny k zápisu: 

Zákonní zástupci v termínu od 1.4. do 30.4.2021 podají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

následujícími možnostmi (pozn. zákonní zástupci dětí, kterým byla povinná školní docházka odložena o 

jeden školní rok v loni, už žádost nepodávají a děti zápisu se neúčastní). 

1. Podání žádosti  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost 

o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

a) do datové schránky školy:  DS 9v424o; 

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

c) poštou; 

d) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné 

organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy 

– proto si předem sjednejte telefonicky schůzku – 725 829 062, respektujte úřední hodiny 

(pondělí 9.00-10.00, 13.00-15.00, středa 9.00-12.00); 

e) vhozením žádosti do schránky na budově školy, která je pravidelně vybírána. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 

elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše 

uvedených způsobů. 

Žádost musí být podepsána! Formuláře k vyplnění zákonní zástupci již obdrželi nebo si je můžete 

stáhnout a vytisknout z webových stránek školy: www.zspaseka.cz  (dokumenty). 

2. Přílohou k žádosti je Dotazník-zápisní list. I ten je nutné vyplnit.  

3. Doložení rodných listů - stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem, při odevzdání žádosti 

poštou či vhozením do schránky školy, rovněž stačí přiložit prostou kopii. V případě osobního podání 

předložit originál k nahlédnutí. 

Žádosti o odklad povinné školní docházky mohou být doloženy stejným způsobem, avšak s dalšími 

dvěma přílohami -  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 

doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

Pečlivě zvažte doporučení MŠ k případnému odkladu povinné školní docházky, dodatečný odklad 

by byl pro děti demotivující a stresující.  

Mgr. Jana Knápková, ředitelka 

 

 

http://www.zspaseka.cz/


 

 

Zprávičky z naší školičky 

Letošní nový rok jsme ve školce netradičně začali nadílkou od Ježíška, kterou jsme před Vánocemi 

nestihli. Naše mateřská škola byla uzavřena Krajskou hygienickou stanicí. Při zazvonění tajemného 

zvonečku a zvuku vánočních koled, jsme pozvali děti ke stromečku kde se rozzářila všechna dětská 

očka. Dětem se splnila přání. Dostaly dárečky, které Ježíškovi nakreslily do společného dopisu. 

Při procházkách, navzdory zimnímu času, jsme rádi využívali nové sportovní hřiště, které je v blízkosti 

naší školky za firmou Jonap. Děti s nadšením celou plochu hřiště využívaly a radovaly se z pohybových 

aktivit. I ve vlezlé zimě se pěkně při procházce zahřály. Když v Pasece napadl sníh, vydali jsme se na 

putování za paseckými zvířátky a zanesli jsme jim krmení. Děti měly radost, že vykonaly dobrý skutek.  

Cestou pozorovaly stopy zvířátek ve sněhu, a i Ti naši nejmenší tuto cestu 4,5km dlouhou, ušli. Děti si 

letos užily krásnou sněhovou nadílku. Ve školce jsme tuto nadílku využili ke tvoření s dětmi, 

k experimentům s ledem i sněhem a radovánkám na školní zahradě i okolí. Ve školce jsme měli i hodně 

projektových dnů, které zpestřují náš výchovně vzdělávací program. Děti si zkusily vyrábět krmení pro 

ptáčky, vařily si ovocný čaj, pekly masopustní vdolky. Vyvrcholením zimního času byl masopustní 

karneval v naší školce. Děti, již tradičně, mohly celý karnevalový týden přicházet do školky v maskách 

a prožít si toto veselí naplno. Následoval týden, kdy jsme si zkusili různá povolání…stali se z nás pekaři, 

kuchaři, hasiči, kadeřnice a pošťáci. Tímto moc děkujeme paní Geierové a poštovním doručovatelkám, 

že nám ušetřily rozpočet a roznesly nám dopisy pro rodiče dětí zdarma. Aktuální čas, kdy je naše 

školka uzavřena z důvodu vládního nařízení, věnujeme přípravě distančního vzdělávání pro děti všech 

věkových skupin, výrobě nových pomůcek, plánování nových projektových dnů pro děti a úklidu, který 

je vždy potřeba.  

S jarními měsíci se přiblížil i zápis k předškolnímu vzdělávání. V naší školce je zápis stanoven na 

čtvrtek 6. 5. 2021 od 8 – 16 hodin. K zápisu je nutné s sebou donést: kopii rodného listu dítěte, 

občanský průkaz zákonného zástupce k ověření údajů, přihlášku k předškolnímu vzdělávání, dohodu 

o stravování, informovaný souhlas, potvrzený evidenční list dětským lékařem, že je dítě zdravé, je 

pravidelně očkováno a může být přijato k předškolnímu vzdělávání.  

Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách naší školky v menu Zápis do MŠ 2021. Je 

také možné, po telefonické domluvě, si tyto dokumenty osobně vyzvednout v MŠ.  

Z naší školky Vám přejeme pěkné jarní dny, pevné zdraví a víru, že bude vše dobré.  

                                                                                                                       Za kolektiv MŠ, Bc. Radka Vanková 

Letošní krásná zima na Karlově 

 



 

Klub akčních seniorů Paseka 

K dnešnímu dni se naše základna rozrostla na 43 členů. Naši senioři nezahálejí ani v této nelehké době. 

Protože není možné se scházet na sále při sportovních aktivitách, jsme nadále činní i jinak. Scházíme se v 

menších skupinkách, vezmeme běžky či trekingové hole a vyrážíme do blízkého či vzdálenějšího 

okolí.                                                                                                                                               Za KAS Hana Labonková 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Česká pošta, pobočka v Pasece, provozní hodiny a telefonní číslo: 954 278 397 
         

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 

 

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

 

Junák český skaut, oddíl Dráčata 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Charita České republiky se rozhodla,  
že Tříkrálová sbírka proběhne pouze 
online a prostřednictvím určených 
sběrných míst.  
Sběrná místa v naší obci byla na 
obecním úřadě a v kostele sv. Kunhuty.  
 
Díky sběrným místům se v obci Paseka vybralo 6.729,- Kč.  
 
Všem štědrým dárcům za Charitu moc děkujeme.   
 
Za charitní středisko Uničov byla celková částka 289.999,- Kč, což je zhruba polovina oproti loňskému 
roku. 
 
Přispět můžete stále prostřednictvím online kasičky nebo převodem z účtu na 
tříkrálový účet 66008822/0800 v.s. pro charitu Šternberk 77707028.  
 
Online sbírka bude probíhat do 30. dubna 2021. 
 
 
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat obci Paseka za pořízení 
a osazení nového posezení u skautské klubovny Dráčat.  
Původní lavičky již byly ztrouchnivělé a začaly se rozpadat.  
Doufáme, že brzy je budeme moci s dětmi vyzkoušet  
a pravidelně využívat. 
 
MUDr. Petra Bolardová 
Skautský oddíl Dráčata Paseka 

 

 



 

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

 
 

 

 

ZAHRADNICTVÍ u Hanky Štrbíkové nabízí: 
zeleninovou přísadu, jarní květiny, zeminu, hnojiva,  
balkónové květiny, bylinky, drobné ovoce, růže, azalky a  jiné. 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 
Tel: 731 648 920    Paseka 245 



 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
proběhne v SOBOTU  24.4.2021 a 9.10.2021  

        na těchto místech v obci:       
7.30 - 9.30 hod. parkoviště u hřiště 
9.40 - 10.40 hod. parkoviště u koupaliště 
Vůz zajede i k bytovému domu č.p.215 
11.00 - 11.45 parkoviště Sanatorka 
12.00 - 12.45 parkoviště Karlov 

Svozová firma EKO-UNIMED Medlov upozorňuje občany                    

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

 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, azbest a jiné střešní krytiny (odvezení tohoto odpadu na skládku si musí 
každý občan zajistit sám (přistavení kontejneru lze objednat)   

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

Svoz komunálního odpadu v Pasece: 

26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10. 

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

24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12., 29.12. 

 

V obci je 8 míst pro uložení svozu odpadu v pytlích. Ukládejte pouze na níže uvedená místa, vždy 

vedle kontejneru na plast. Z důvodu svozu kontejnerů s plastem 1x za 14 dní, musela být některá 

místa v obci zrušena, např. u autobusové zastávky u Praděda, u obchodu atd. 

Svozová místa: 

1. U Osmičky 

2. U pálenice  

3. U bytového domu č.p. 30  -  bytovka nad obchodem  
4. V uličce u křížku  
5. Bytový dům č.p. 224 - křižovatka nad autobusovou zastávkou, 
6. U kruháčů směr Sanatorka  
7. Sanatorka u Vyhlídky  
8. Sanatorka č.p. 256,257,258 kontejnery u garáží 
 
Svoz plastů pouze kontejnery (bez Karlova): 

7.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12. 

Svoz papíru kontejnery: 

Po 14 dnech, vždy v sudý týden, v pondělí nebo úterý 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je čtvrtletník.  
Příští číslo vyjde 20. června 2021. Redakční uzávěrka je 11. června.  Své příspěvky zasílejte na email: 
zpravodaj@obecpaseka.cz . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 
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