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LISTOPAD 2021

Obec Paseka zve občany na slavnostní

Vážení spoluobčané,
přichází konec roku a s tím i přání všeho nejlepšího do toho nového. Nejprve bych se však chtěla společně
poohlédnout za rokem odcházejícím, který byl pro mnohé rokem složitým. Covidová doba se dotkla nás
všech a můžeme jen doufat, že se snad někdy vrátíme do „starých dobrých časů“. Bohužel nám
proticovidová opatření nedovolila hlavně v I. polovině roku uspořádat některé společenské a kulturní akce.
Budeme věřit, že příští rok bude i v tomto ohledu rokem příznivějším.
Pojďme tedy zrekapitulovat ten letošní odcházející rok 2021:
V letošním roce jsme opět zapracovali na rekonstrukci areálu u koupaliště. Došlo k celkové rekonstrukci
osvětlení areálu. Stojí zde nová pergola pro hudbu. U přístřešků pro občerstvení byly instalovány nové
rozvaděče pro připojení na el.energii. To, že rekonstrukce areálu má smysl, vypovídá několik uskutečněných
kulturních a společenských akcích v letních měsících. Proběhly zde koncerty, letní kino, akce pro děti.
Odehrálo se zde příjemné posezení u ohně, grilování. V bezprostřední blízkosti areálu vzniklo nové mini
hřiště, které bylo opravdu po celý rok hojně využíváno. V rekonstrukci areálu budeme pokračovat i v příštím
roce.
Dokončili jsme skatepark pro děti a mládež, který se nachází mimo zastavitelné území na okraji naší
obce. Instalovali jsme zde dostatečné množství laviček, upravili jsme okolní terén. Přímo k parku je již
možné zajet automobilem z hlavní komunikace od Šternberka přes polní cestu. V těchto dnech zde bylo
dokončeno parkoviště a došlo k zpevnění polní cesty. Aby se děti měly kam uchýlit v před sluncem či
deštěm, máme v plánu zde v příštím roce postavit přístřešek. V plánu je také oplocení fotbalového hřiště
směrem od skateparku. Máme obrovskou radost, že je park dětmi hojně využíván. Máme radost, že jsme
touto sportovní aktivitou inspirovali i okolní obce a města, která nás oslovují.
Od jarních měsíců do srpna probíhala rekonstrukce místní komunikace u Křížku. Práce sice probíhaly
pomaleji, mj. také z důvodu nedostatku materiálu na trhu, ale nakonec se jedná o velmi vydařenou
rekonstrukci komunikace s odstavnými plochami pro parkování automobilů a kontejnerová stání. Před
samotnou rekonstrukcí komunikace jsme prodloužili o cca 50 m vodovodní a kanalizační řád k dalším
stavebním pozemkům v ulici. Napojení na inženýrské sítě v ulici využili 3 stavebníci. Chtěli jsme tak předejít
případným překopům nové komunikace. V průběhu stavby jsme stihli také vyměnit staré veřejné osvětlení
za nové úsporné LED osvětlení.
Jak jste jistě zaznamenali, často jsme se v letošním roce potýkali s výpadky veřejného osvětlení v obci.
Dlouho jsme nemohli přijít na příčinu. Nakonec jsme zjistili, že budeme muset posílit VO navýšením příkonu
hlavního jističe. Obec se za poslední roky rozrostla o nové lokality, přibyly lampy VO a původní jistič bohužel
již nestačil. Posílili jsme tedy hlavní jistič a od té doby jsme nezaznamenali jediný výpadek. Tak snad to
nezakřikneme. Abychom šetřili obecní finance, ale také eliminovali tzv. světelný smog, veřejné osvětlení
v obci je nastaveno na menší světelnou intenzitu a v provozu je po nezbytně nutnou dobu.
V průběhu roku jsme vyměnili staré lampy u lesáckých bytovek za nové. Do konce roku bychom měli
ještě stihnout prodloužit veřejné osvětlení u hlavní komunikace směrem na Uničov, kde se nachází jeden
rodinný dům. Bohužel čekáme již delší dobu na dodání sloupů VO. Jak jistě víte, dnešní doba je opravdu
zvláštní ve všech oblastech. Na dodávky některých materiálů se čeká i několik měsíců.
V měsíci listopadu jsme dokončili rekonstrukci parkoviště u bytových domů č.p.256,257,258 v lokalitě
na Sanatorce. Nyní před domy disponujeme celkem 29 místy k parkování. Protože se parkoviště nachází
v břehu u lesa, byla zde vybudována opěrná zeď, aby nedocházelo k sesuvům půdy. Součástí rekonstrukce
byla i obnova části komunikace.
Jelikož se nás dotýká další problém s parkováním automobilů na Sanatorce, zadali jsme vypracování
projektové dokumentace na další parkovací stání u bytových domů č.p.202,203,204. Kdy dojde k samotné
realizaci bude pak na rozhodnutí zastupitelstva obce.

V březnu letošního roku jsme avizovali nutnou rekonstrukci vodovodu v obci. Společnost VHS Sitka
Šternberk upozorňovala zástupce Obce Paseka již řadu let na špatný technický stav vodovodu v naší obci.
Letos jsme stihli zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodovodu v části obce na malé straně,
kde dochází k nejčastějším poruchám a únikům vody. Projekt je rozdělen na trasu A v úseku 458 m na malé
straně pod koupalištěm a trasu B v úseku 389 m okolo ZŠ. Stavební povolení na rekonstrukci vodovodního
řádu se nám podařilo získat až na konci prázdnin. V první fázi jsme se rozhodli zrekonstruovat úsek B okolo
základní školy, kde jsou poruchy nejčastější. Podmínkou rekonstrukce vodovodu v této části obce je, aby
práce probíhaly v měsíci červenci a srpnu. V čase relativního menšího provozu vozidel, chodců a žáků.
V měsíci listopadu proběhne výběrové řízení k veřejné zakázce „REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU V OBCI
PASEKA“ - I. ETAPA ÚSEK B. Na konci listopadu bude znám dodavatel stavby a vysoutěžená cena. K samotné realizaci
dojde o prázdninách roku 2022.

V letošním roce jsme museli nechat vypracovat několik pasportů obecních budov. Jedním z nich byl
pasport budovy MŠ Paseka. Poněvadž elektroinstalace v budově MŠ je vedena zastaralými hliníkovými vodiči,
je nutné provést její rekonstrukci. Objednali jsme zpracování projektové dokumentace na novou
elektroinstalaci v celé budově MŠ. Mimo nové vedení silnoproudé a slaboproudé kabeláže počítáme se
zavedením moderních technologií, audiovizuálních rozvodů, IP telefonů, nových svítidel apod.
Po celý letošní rok jsme pracovali na projektové dokumentaci „ Zázemí sportovního areálu fotbalového
hřiště v obci Paseka“. V měsíci listopadu nám bylo vydáno stavební povolení. Kdy bude započatá stavba
jednotlivých budov šaten, občerstvení a veřejných toalet záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce, případně
na úspěšnosti v žádostech o dotace.
Na závěr roku se nám ještě podařilo zrekonstruovat část komunikace u autoservisu Drozd, kde
docházelo k častému stékání vody z okolních polí. Snad se nám touto rekonstrukcí podařilo problém vyřešit.
Na žádost občanů bydlících na malé straně směr Dlouhá Loučka budou na místní komunikaci
instalovány 2 ks zpomalovacích prahů a osazeno dopravní značení se sníženou rychlostí. Práce budou
provedeny do konce roku nebo v nejbližším možném termínu v příštím roce s ohledem na počasí. Máme
zájem postupně zpomalovací prahy instalovat i na jiná místa na místních komunikacích.
Byla dokončena studie „Zpomalení dopravy v obci“, která počítá s dvěma přechody pro chodce
s chodeckým tlačítkovým detektorem a umístění rychlostního radaru, který v případě překročení povolené
rychlosti automaticky zastaví projíždějící vozidlo. V současné chvíli čekáme na vyjádření dopravního
inspektorátu.
V druhé polovině roku jsme se zabývali trasami možných cyklostezek a cyklotras v okolí obce Paseka.
Hlavním cílem je propojit obec Paseka s obcemi Dlouhá Loučka, Újezd (místní části Haukovice, Rybníček) a
Uničov. Výsledný plán cyklostezek byl představen na jednání zastupitelstva dne 8. 11. 2021. Zastupitelé
pověřili radu zadáním projektu na variantu B směr Dlouhá Loučka. Pracovní skupinu, která se věnuje této
oblasti vede Mgr. Černoch, Ph.D, kterému patří velké díky za kus odvedené práce.
Velké díky patří všem občanům, kteří nám po celý letošní rok opět pomáhali s údržbou obecních
veřejných prostranství před svými domy. Velmi si této práce vážíme a děkujeme.
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se vánoční období, kdy se setkáváme s rodinami a přáteli. Užíváme si poklidný sváteční čas. Přeji
všem lidem, aby byli obdarováni nejen dárky, ale také láskou, ohleduplností, citlivostí, slušností. Radost
obdarovávat druhé, je radost, která se k Vám vrátí zpět.
S úctou a přáním pevného zdraví v roce 2022
Lenka Niessnerová, starostka

Čistírna odpadních vod
V poslední době mají naši pracovníci obce opět velký problém s ucpanými čerpadly na čističce odpadních
vod. Musí pak spoustu hodin čistit čerpadla od nevhodných odpadů, které nepatří do kanalizace. Prosím
nepleťte si toaletu s odpadkovým košem. V záchodové míse mizí nejen čistící a odličovací ubrousky,
tampony, intimní hygienické prostředky, ale i vlhčící ubrousky na dětské prdelky. Oproti toaletnímu papíru
se však vlhčené ubrousky apod. nerozkládají, protože nejsou z papíru, ucpávají kanalizaci a poškozují
čerpadla. Kanalizace slouží pouze k odvodu odpadní vody a toaletního papíru. Ten se totiž vyrábí z
recyklovaného papíru či celulózy s krátkými vlákny, takže jakmile ho hodíte do vody, během pár minut se
rozpustí. Vlhčené ubrousky (a ve spoustě případů i vlhčený toaletní papír) se však vyrábí z netkané celulózy
z dlouhých vláken, případně plastů. Taková věc do kanalizace nepatří, protože se ve vodě nerozpustí ani
po několika měsících. Naopak se v potrubí hromadí a postupně ho ucpává. Veškeré hygienické potřeby
patří do kontejneru na směsný odpad. Děkujeme za pochopení .
Odečty vodoměrů
VHS Sitka Šternberk bude provádět odečty vodoměrů ve dnech 4.-5.1.2022. Kdo nebude zastižen doma,
je potřeba nahlásit obratem stav vašeho vodoměru společnosti VHS Sitka - HLÁŠENÍ ODEČTU:
fakturace@vhs-sitka.cz
tel.: 585 004 411 nebo tel.: 585 004 412.
Konzultační den k DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2022
V letošním roce proběhla v katastru obce Paseka u Šternberka obnova katastrálního operátu. Na základě
této obnovy je každý občan, u kterého došlo ke změně výměry, sloučení parcel, aj. povinen podat na
Územním pracovišti ve Šternberku, Oblouková 2303/2, 785 01 Šternberk do 31.1.2022 daňové přiznání
k dani z nemovitých věcí.
Obec Paseka zprostředkovala:

Konzultační den k DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2022 s pracovníky FÚ Šternberk dne
6.1.2022 od 9,00-12,00 hod. na obecním úřadě v Pasece, kde bude možné přiznání odevzdat nebo
získat informaci k dani z nemovitých věcí. Tiskopisy se vzorem jsou k dispozici na OÚ Paseka od 24.11.2021
nebo na FÚ ve Šternberku. V případě, že se ve stanovený termín nemůžete dostavit, vyzvedněte si
formulář na OÚ v Pasece vyplňte základní údaje, podepište (podepisuje pouze vlastník nemovitosti !!!)
V případě společného jmění manželů může podepsat jeden z manželů. Předejte osobě, která se bude moci
ve stanovený termín dostavit. V případě dotazů volejte tel.: 585 082 360, Ing. Milan Spurný, vedoucí
oddělení Územní pracoviště ve Šternberku, Finanční úřad pro Olomoucký kraj.
Přírodní koupaliště
Koupací sezóna byla letos na našem koupališti zahájena 30.6. a ukončena byla kvůli nepříznivému počasí
již 22.8. Koupaliště navštívilo celkem 4.693 lidí a z toho 1.800 dětí do 15ti let. V průběhu celého léta jsme
se opět potýkali s problém úniku vody z velkého bazénu. Proto je na jarní měsíce roku 2022, kdy probíhá
vypouštění bazénů a jejich čištění, naplánována kompletní oprava betonu a vyústění ve velkém bazénu.
Volné pozice plavčík/plavčice
Obec Paseka hledá brigádníky na pozici plavčíka pro koupací sezónu 2022. Zájemci hlaste se již nyní na OÚ
nebo na emailu: t.sleskova@obecpaseka.cz . Podmínkou je dovršení 18 let, dobrý zdravotní stav, fyzická
zdatnost, spolehlivost, časová flexibilita, příjemné vystupování. Obec zajistí kurz plavčíka.

Mikuláš, anděl a čert může navštívit Vaše děti v neděli 5.12.
Každé dítě obdrží od Obce Paseka balíček. Mikuláše s čertem a andělem můžete objednat
na tel. č. 731 986 076. Nahlaste jméno a příjmení, číslo popisné RD a hlavně počet a jména
dětí. Ať se s balíčkem dostane na všechny děti. Objednávky se přijímají do 30.11.2021.
Volejte vždy až po 16.00 hod.
Plánované akce:
Slavnostní rozsvěcení paseckého stromu 27.11.
Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek 27.11.
Vánoční koncert Zpívání na schodech 21.12.
Vánoční turnaj ping pong 28.12.2021
Skautský ples 22.1.2022
Ples SK Paseka 28.1.2022
Dětský maškarní karneval 12.2.2022
Obecní ples 19.2.2022
Pálení čarodějnic 30.4.2022
Hurá na prázdniny 25.6.2022
Koblížkový běh 10.7.2022
Pytlácká noc 16.7.2022
Letní slavnost „Paseka 2022“ 30.7.2022

POZVÁNKA DO DIVADLA
Pasecký ochotnický spolek SOPKA za podpory Obce Paseka
opět zkouší každé pondělí v kulturním domě. Občas si
vyjedeme zahrát i mimo naši obec. Poslední úspěšnou hru Líný
Kuba aneb Holé neštěstí viděli diváci v Kraši, v Dolanech, na
Sanatorce i návštěvníci babických Otevřených vrat…
Jsme parta báječná a sehraná, a tak na programu je nová hra, jak
pro nás napsaná Obecně prospěšná strašidla. Dalo by se
říci, že máme nového „dvorního“ autora pana Petra Tomšů. Avšak
některé pasáže si pak přepíšeme přímo na tělo a na naše okolí 😉.
Uvidíte, uslyšíte, když naše představení navštívíte…
Premiéru plánujeme na 19.března 2022. A po skončení
malou josefovskou zábavu – Čaj o páté se skupinou Galaxie Pohořany…

Poplatky za odpady a psy v roce 2022
Místní poplatky za odpady a psy jsou splatné v termínu od 1.1.2022 do 30.6.2022.
Poplatky za odpady
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Paseka č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství činí sazba poplatku 600 Kč.
Tento poplatek je poplatník, kterým je:
a) fyzická osoba přihlášena v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce povinen
uhradit ve lhůtě pro splatnost poplatku.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po výše uvedeném datu (např. zakoupením chaty, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba) je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Ohlašovací povinnost: Poplatník je povinen podat správci poplatku (obecnímu úřadu)
ohlášení změn nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti (jedná se
například o změnu - pořízení nemovitosti na území obce, narození dítěte, atd.).
Více info, včetně podmínek osvobození od poplatku v Obecně závazné vyhlášce obce
Paseka č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (na
www.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 30.6.2022 - Osvobození od
poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Paseka č.2/2020.
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 prostřednictvím banky:
rodina Adamova – 4 trvale hlášené osoby:
4 x 600 = 2.400,- Kč
První pes 100,- Kč
Druhý a každý další pes 120, Kč
Celková částku 2.620 Kč
Celkovou částku odeslat převodním příkazem na číslo účtu obce Paseka:

18 01 71 23 79 / 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 poplatník neuhradí poplatky do 30.6.2022, správce poplatku je oprávněn
poplatky navýšit.

ODPADY
Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 541/2020
Sb.o odpadech, který obcím a městům stanovuje výrazně
přísnější podmínky pro třídění. Zatímco dosud končily dvě
třetiny odpadu na skládkách a jen třetina v třídírnách, brzy
se má tento poměr otočit.

Nový zákon o odpadech přenesl řadu povinností ze státu na bedra obcí a měst. Jednou z největších změn,
které zákon přináší, je posunutí konce skládkování směsného komunálního odpadu o šest let na rok 2030.
Postupně se ovšem budou navyšovat poplatky za skládkování. Pokud bude město nebo obec se svými
obyvateli špatně třídit, všem se to výrazně prodraží. Současná částka 500 Kč za tunu uloženého odpadu
vzroste postupně až na 1850 Kč v roce 2029.
Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na
skládkách. Od 1. ledna 2021 došlo také k omezení typu odpadů, který může být na skládky přijímán. Jakmile
obec nedodrží nové podmínky, vystavuje se riziku pokuty 200 000 korun.
„Obce dostaly povinnost do roku 2025 navýšit množství tříděného odpadu na 60 %, o pět let později vzroste
tento podíl na 65 %. Týká se to klasických komodit, kterými jsou papír, plast a sklo, ale i bioodpadu a dalších
složek. Do roku 2035 vzroste povinnost minimálního podílu tříděného odpadu dokonce na 70 %. Další úskalí
nové legislativy spočívá v tom, že ne vše, co skončí v barevných popelnicích, lze následně recyklovat. Proto
před konečným zpracováním existují tzv. třídicí linky, kde je potřeba ručně oddělit odpad, jenž lze využít,
od materiálu, který již další možnost recyklace neumožňuje a jemuž se říká výmět – jsou to například obaly
od cédéček, zubní kartáčky či některé typy balicích papírů a lepenky. Navíc občané do separovaného
odpadu často dávají i komunální směs.
Na třídicí lince musí proškolení pracovníci oddělit jednotlivé složky separovaného odpadu: ne vše, co je v
barevných popelnicích, tam skutečně patří. Nový zákon klade přísné podmínky také na tyto třídicí linky a
zde se střetává původně dobrá myšlenka v zákoně s realitou v kontejnerech: lidé do popelnic na separovaný
odpad odkládají i věci, které tam nepatří.
Proč bude v obci víc popelnic?
Třídění odpadu bude v budoucnu nutností pro každého. Česká republika patří v evropském průměru mezi
země, kde se stále obrovské množství odpadu skládkuje a minimálně využívá. Papír, plast, sklo i kovy jsou
suroviny, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země.
Kontejnery na kov, plechovky, jedlé oleje, textil jsou v naší obci umístěny u pálenice (pod kulturním
domem).
Do popelnic na komunální odpad v žádném případě NEPATŘÍ ZELENÝ BIOODPAD ze zahrad tzn. tráva, listí,
větve. Pracovníci EKO – UNIMEDU Medlov mohou odmítnout vývoz takto naplněné popelnice.
Na trávu, listí, větvě jsou určeny velkoobjemové kontejnery, které jsou rozmístěny po obci.

ODPADY
Občané v letošním roce obdrželi zdarma nádoby na PLAST o objemu 240l. Už nebudete muset chodit k
takzvaným separačním hnízdům. Odpad se sváží přímo od domů. Systém se nazývá „door to door" tj.
od domu k domu. O tyto popelnice na plast je z řad občanů velký zájem, proto jsme objednali další kusy.
Pokud ještě tuto popelnici nemáte a k velkoobjemovým kontejnerům to máte daleko, stačí si objednat
popelnici na obecním úřadě u paní Zukalové. Na obecním úřadě již žluté pytle na plasty nevydáváme,
tzv. pytlovaný sběr, kdy občané nosili pytle s plasty na určená místa v obci již zanikl.
NOVĚ zavádíme POPELNICE NA PAPÍR
Protože se systém svozu tříděného odpadu„ door to door“ v naší obci opravdu osvědčil, pořídíme do
domácností „modré“ nádoby na PAPÍR, taktéž o objemu 240l.
Popelnice na PLASTY a nově na PAPÍR může objednávat na obecním úřadě u paní Zukalové osobně
nebo na tel. 604 572 017, e-mail: zukalova@obecpaseka.cz. Občané, kteří poptávali nádoby přes FB již
objednávat nemusí, máme žádosti zaevidovány.
DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ:
• noviny, časopisy, knížky bez lakovaných desek, kancelářský papír
• reklamní letáky, sešity
• kartonové krabice, lepenka, karton, papírové obaly
• obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami
POZOR: bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku
• obaly z lepenky
• obaly od vajíček
• ruličky od toaletního papíru
DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ:
• mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír
• uhlový a voskovaný papír
• papír zatavený do fólie
• použité pleny a dámské hygienické potřeby
• použité papírové utěrky a kapesníky
Popelnice na papír budou občanům vydávány po dodání, předpokládáme v průběhu prosince 2021 ledna 2022. Od ledna 2022 je zajištěný svoz těchto nádob pravidelně 1x za 4 týdny.
Doufáme, že tímto postupem obce - zaváděním nádob na tříděný odpad přímo do domácností, se nám
postupně podaří snížit objem komunálního odpadu (černých popelnic), jak nám ukládá nový zákon o
odpadech.
Také doufáme, že se sníží četnost vývozu komunálního odpadu z 1x za 14 dní na 1x za měsíc. Tímto
bychom chtěli minimalizovat navyšování místního poplatku za odpady. Vše se ale odvíjí od postoje
občanů k třídění odpadů, ale také od zvyšování ceny za odvoz odpadů svozovou společností.
Svozová společnost EKO UNIMED Medlov navýšila s platností od 1.1.2022 cenu za svoz odpadů. Zdražení
ze strany společnosti proběhlo i v roce 2021. Oproti roku 2021 cena za svoz odpadů vzroste cca o 11%.

Krátké zprávy z Duhové školy
Nový školní rok začal…
… a hned naplno. Pro žáky 3.-5.ročníku plaveckým výcvikem. Na uničovský bazén jezdíme hned od prvního
týdne, abychom všem třídám nahradili loňské zrušené lekce. Poté si své lekce odplavou i žáci 2.-3.ročníku, tak
jak to máme ve výukových plánech tělocviku. Snad ty letošní stihneme všechny. Poučeni z přechozích
školních let se snažíme co nejdříve naplánovat a uskutečnit pro žáky zajímavé exkurze, přednášky i školní
akce, zatím se nám to daří. Kolik už jsme toho za první dva měsíce stačili?

S novým školním rokem máme pro naše žáky i novou motivaci a možnost soutěžení – NAŠI
SUPERHRDINOVÉ
…
…Pod tímto názvem se skrývají některé významné osobnosti
z naší historie i současnosti. Skutečné osobnosti, nikoliv
kreslené postavičky. Každý měsíc se věnujeme některé z nich.
Prostřednictvím nástěnky v přízemí seznamujeme děti s těmito
osobnostmi, dozvídají se o jejich životě a zásluhách. Žáci se
mohou zapojit i malé školní soutěže, plní zajímavé úkoly
k danému tématu, za správné odpovědi jsou ohodnoceny malou
odměnou. Září jsme věnovali Emilu Zátopkovi, a tím jsme
navázali na Letní olympijské hry v Tokiu. Tady se nejvíc
zapojili žáci 3. ročníku. V říjnu si připomínáme našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka a samozřejmě narozeniny naší
republiky. Postupně se na nástěnce objeví další významné postavy naší země: A. Dvořák, E. Holub, Karel IV.,
J. A. Komenský, Z. Miler, B. Němcová, J Seifert, B. Smetana, J. K. Tyl, O. Wichterle. Věříme, že se do soutěže
zapojí co nejvíce žáků a obohatí tak svoje dosavadní znalosti. O celou soutěž i nástěnky se vzorně stará naše
nová posila pedagogického sboru, asistentka pedagoga Eva Sýkorová.
Mgr. Drahomíra Soldánová

Návštěva 3.ročníku u paní starostky…
…V rámci výuky prvouky žáci 3. třídy navštívili paní starostku Lenku Niessnerovou na Obecním úřadě
v Pasece. Paní starostka děti přivítala ve své pracovně, provedla je po obecním úřadě a seznámila je s náplní
práce starostky, ale i ostatních pracovníků.
Dětem se velmi líbil nástěnný plán Paseky,
kde si všechny našly svůj domeček. Dále si
prohlédly vlajku Paseky a také symboly ČR
– vlajku ČR a velký státní znak. Paní
starostka jim také ukázala odznak starosty,
na kterém děti našly další symbol naší
republiky, list lípy. V obřadní síni se
všichni společně posadili k malému
občerstvení, u kterého zavzpomínali na
události, které zde v minulosti zažili.
Někteří vítání občánků, jiní svatbu
rodinných příslušníků. Děti paní starostce
na památku předaly obrázek, který pro ni
samy nakreslily. Velmi si ceníme toho, že
si na nás paní starostka udělala čas, a
děkujeme za příjemně prožité chvíle.
Mgr. Jana Moravcová

Hurá do Prahy
Motto znělo: Do Prahy spolu pojedem, výletu si užijem, spatříme tam spoustu věcí, a to za to stojí přeci!
Opět po třech letech vyrazili vlakem žáci 4. a 5. třídy na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Vydali jsme se na
Václavské náměstí a poté po staré královské cestě ze Staroměstského náměstí, přes Karlův most na
Malostranské náměstí a pak Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Hned prvním úlovkem na Václaváku byla
společná fotografie s Martinem Dejdarem, alias Ozzákem.

Na Pražském hradě nás čekala komentovaná prohlídka „Po stopách Karla IV“. Děti si prohlédly katedrálu
sv. Víta, nádvoří Pražského hradu, prošly se Zlatou uličkou, sešly a spočítaly Staré zámecké schody a metrem
odjely do muzea fantastických iluzí Pavla Kožíška, kde byl fascinující svět neskutečných optických klamů.
Na závěr našeho výletu to byla perfektní zábava pro všechny bez rozdílu věku. Těsně před odjezdem domů
si každý koupil nějaký suvenýr na památku a pak už znavení, ale plní zážitků, hurá domů. Sláva nazdar
výletu …
Za 4. a 5. třídu Mgr. Silvie Soldánová

Návštěva knihovny…

Návštěva knihovny…
…Na začátku října přijali žáci 3.- 5. třídy pozvání do Městské knihovny v Uničově na autorské čtení se
spisovatelkami Pavlínou Jurkovou a Jarmilou Vlčkovou. Obě autorky velice poutavě četly příběh ze své
knihy Viktor a záhadná teta Bobina. Jednotlivé kapitoly prokládaly otázkami k textu a také vedly děti
k přemýšlení o tom, jak by příběh mohl
pokračovat. Následně pokračovala beseda, na
které se děti dotazovaly na vše, co je zajímalo.
Například, jak dlouho kniha vzniká, jak autorky
vybírají jména hrdinů, jak a kde je samotný příběh
napadá… Na závěr si mohly děti koupit některou
ze tří již vydaných knih. Do každé knihy napsaly
autorky věnování s podpisem. Všechny tři knihy
jsme zakoupili do školní knihovny. Děti mají tedy
možnost si je vypůjčit a příběhy si prostřednictvím
své fantazie prožít spolu s hrdinou Viktorem.
Chtěli bychom velmi poděkovat za pozvání do
uničovské knihovny paní Martině Orságové a
těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jana Moravcová

Oslavy lesa na Floře…
…I pro mladší žáky jsme naplánovali exkurzi, přírodovědnou. V pátek 15. 10. 2021 se žáci 2. a 3. třídy
zúčastnili Oslav lesa na Floře. Vstupenkou na tuto akci bylo zpracování prezentace na téma: Naše oblíbené
výrobky ze dřeva. Děti si donesly dřevěný výrobek, paní učitelky jej vyfotily, zpracovaly prezentaci a poslaly
organizátorům. Vstupenka tak byla zajištěná. Na pátek jsme se všichni moc těšili. V registračním stánku
jsme obdrželi hrací kartu. Za splněný úkol na stanovišti jsme obdrželi razítko. V parku jsme hledali zvířátka
a vepisovali do křížovky, učili jsme
se poznávat srst lesních zvířat,
zkoušeli si tahat klády z lesa,
poznávali jsme zvířecí rodiny a jejich
stopy, učili jsme se rozpoznávat
hnízda ptáků a spoustu dalšího.
Nejvíce nás zaujalo řezbářství, kde
jsme bedlivě pozorovali vyřezávání
veverky a šišky motorovou pilou. Za
splněné úkoly jsme dostali drobné
věcné dárky, a tím nejlepším nakonec
bylo vylosování naší školy v závěru
akce. Vyhráli jsme dřevěnou ptačí
budku, kterou nám sestaví žáci z 3.
třídy. Výlet se nám velice líbil,
dozvěděli jsme se spoustu nových
informací a budeme se těšit na tuto
akci i příští rok.
Za 2. a 3. třídu, Mgr. Miroslava Kořenková

A co chystáme, na co se těšíme, kam i Vás pozveme?
27.11. na naší Vánoční výstavu aneb Ať žije Ježíšek. Společně s paseckou mateřskou školkou,
šikovnými řemeslníky regionu a obce, se Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka pořádáme již
tradiční jarmark v našem kulturním domě. Pokud nenastanou nepříjemná omezení, bude vše jako jindy
– něco dobrého na zub, pěkné věci k pokoukání i zakoupení, zahraje nám Libor Geier, pro děti budou
připraveny výtvarné dílničky. Vstupné dobrovolné, do sálu budete moci přijít od 14.00 hod.
Určitě nás přijďte podpořit, děti vyrábějí moc pěkné vánoční věci a byla by škoda, kdyby si je
nikdo neprohlédl, nekoupil. Těšíme se 😊.
Pokud sami vyrábíte a tvoříte pěkné věci, které by se mohly stát vánoční dekorací nebo pěkným
dárkem pro blízké, ozvěte se a zamluvte si prodejní místo. Tel. 725 829 062, mail
zs.paseka@zspaseka.cz .
21.12. vystoupí všichni žáci naší školy na již tradičním vánočním koncertě Zpívání na schodech (i na
pódiu) v Kulturním domě v Pasece. Přijďte si s našimi žáky zazpívat nejen vánoční koledy, ale i písničky
a navodit si krátce před Vánocemi slavnostní atmosféru, potkat se a pozdravit s přáteli…
Začátkem roku bychom opět rádi zorganizovali keramickou dílnu nejen pro dospěláky. Určitě by to byl
čtvrtek od 15.00 do 18.00 – termín ještě není stanoven, avšak svůj zájem můžete projevit už nyní a
zamluvit si místo v kurzu: tel. 725 829 062, mail zs.paseka@zspaseka.cz .

Junák český skaut, oddíl Rebelové
Jménem skupinky Tygřic v
oddílu Rebelové, chceme obci
Paseka moc poděkovat za
táborové dotace. Tábor jsme si
jako každý rok všichni moc
užili. Různé rozvojové aktivity,
kopec smíchu a hlavně
kamarádství nám usnadní
dospívání a není nikde lepší
než u Rebelů. Každý tábor je
originální a nezapomenutelný.
Kdyby nebylo dotací, tak se
nesejdeme na táboře, ale
pravděpodobně
přes
videochat u počítačových her
jako většina našich vrstevníků. Mnohem lepší je, užít si týden hraní her v přírodě a pobíhání v lese, než být
zavřený doma a hrát hry na telefonu. Nebýt našich úžasných vedoucích, tak nemáme nic- ani schůzky ani
tábor. Přitom na táboře se více skamarádíme, zasoutěžíme si, poznáváme nové věci. Tenhle rok jsme
seznámili se skauty ze Žďáru nad Sázavou. Prošli jsme si jejich krajinu a město, kde jsme získali nové
informace a zkušenosti. Navštívili jsme Zelenou horu, kde byl moc krásný výhled. Nakonec jsme nakoupili
nějaké drobnosti pro rodiče a jeli domů. Ještě jednou moc děkujeme obci Paseka, díky níž máme
nezapomenutelné zážitky a nové vědomosti.
Hospodářka a tisková mluvčí oddílu Adéla Andrýsková

Klub akčních seniorů Paseka, KAS PASEKA
Co se událo od posledního písemného sdělení od
minulého vydání „Paseckého zpravodaje“ v našem
seniorském klubu? Bylo toho k vzhledem nepříznivé době
vcelku dosti. Akce, které jsme si naplánovali se vydařily.
Skupinka našich seniorů se zúčastnila pobytu v Ústí nad
Orlicí od 28.5.-2.6.2021. Tento pobyt pořádal Krajský
odbor seniorů Olomouc. Opět jsme se vydávali na výlety
na kolách - Sobáčov, Lovecká chata u Horky nad Moravou,
setkávali se na ping pongu v kulturním sále, trénovali na
Krajské sportovní hry seniorů v Olomouci, kde Paseku
reprezentovala 3 družstva. Z celkového počtu 39 družstev
se „naši borci“ umístili na šestém, dvanáctém a
jedenadvacátém místě. Do Zábřehu jela dvě družstva,
páté a šesté místo z 23 družstev. Koncem září jsme
uspořádali taneční odpoledne - Čaj o páté. K tanci a
poslechu nám hrála hudební skupina Pohoda z Uničova.
Přijali jsme také pozvání na taneční odpoledne do
Uničova , kde se senioři setkávají na tanečkách na malém
sále v kině Družba. Ještě nás čeká bowling v Medlově, za
kulturou se chystáme opět do Medlova na pořad
„Princové jsou na draka“. V prosinci si uděláme sraz s Mikulášem a čerty a pokud to všechno vyjde, se
starým rokem bychom se rozloučili na tanečkách, které se plánují v Klubu v Uničově, k tanci a poslechu
tam bude hrát hudba Pohoda Uničov.
Za KAS Hana Labonková

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2021
DLOUHÁ LOUČKA, ŠUMVALD, PASEKA
Pátek 24. 12. 2021

Šumvald

15:00

Paseka

20:00

Dlouhá Loučka

22:00

Dlouhá Loučka

8:00

Šumvald

9:30

Paseka

11:00

Neděle 26. 12. 2021

Dlouhá Loučka

9:00

Pátek 31. 12. 2021

Dlouhá Loučka

16:00

Sobota 1. 1. 2022

Dlouhá Loučka

8:00

Šumvald

9:30

Paseka

11:00

Paseka

11:00

Sobota 25. 12. 2021

Neděle 2. 1. 2022

Ladislav Sovadina, farář

Zprávičky z naší školičky
Dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co se událo od začátku školního roku v naší krásné školičce.
Po prázdninách jsme s radostí všichni přivítali nejen již naše chodící starší „mazáky“, ale i nové malé dětičky,
které zvládly svůj první nástup do kolektivu bez větších slziček. Jsou to malí bojovníci a přechod od maminky
k nám bývá někdy těžký. Radost ze hry, noví kamarádi
a laskavá péče našich učitelek jim pomohla zahnat jejich první obavy.
V tomto školním roce jsme rovněž přivítali v našem kolektivu novou paní učitelku, paní Jiřinu Krejčí, kterou
tímto ještě jednou vítám a pevně věřím, že se jí u nás bude líbit.
Naše mateřská škola se nachází v kouzelném přírodním prostředí, proto jsme se snažili maximálně využít
poslední sluneční dny co nejvíce v přírodě, kde si děti užily nejen volných her, ale také výuky, která byla
zaměřena na poznávání okolí, plnění úkolů v lese, na poli, za humny, kde byly činnosti zaměřené na
prožitkové učení, což je pro děti velkým přínosem. Tak jak se říká: „ Co si ohmatám, co vidím, co prožiju,
to si lépe pamatuju.“ Děti tyto aktivity milují a my se snažíme, aby byly co nejvíce spokojené a v klidu.
Na začátku září proběhly v MŠ informační třídní schůzky, kde se od nás rodiče dozvěděli podrobné
informace k chodu v naší školce, popřípadě jsme rádi zodpověděli jejich dotazy.
Na letošní rok máme naplánované velmi hezké aktivity pro naše děti a doufáme, že nám je tentokráte nic
nepřekazí. Některé již proběhly jako např. divadélko pana Taraby „O chytré princezně“. Bylo u nás rovněž
přenosné planetárium, které děti velmi zaujalo, dozvěděly se vše o sluneční soustavě díky pohádkovému
příběhu. Děti byly okouzlené již jen tím, že vstupovaly do velké 5m kopule, kde se opravdu cítily tak, jako
by byly součástí velkého vesmíru. Byl to zážitek nejen pro ně, ale i pro nás dospěláky.
Měsíc říjen byl završen krásnou aktivitou projektovým dnem „Ze života motýlů“, kde si děti mohly
prožitkovým učením vyzkoušet a seznámit se s vývojovými stádii motýla a jeho důležitostí pro naši přírodu.
Děti byly nadšené a všechny se s radostí zúčastnily a získaly tak mnoho zajímavých poznatků.
V měsíci říjnu naše děti začaly s výukou bruslení na zimním stadiónu v Uničově. Jsou velmi šikovné, jezdí
s nadšením a postupně se z nich stávají šikovní bruslaři.
Na podzim nás ještě čeká návštěva pana kouzelníka Jiřího Krejčí s vystoupením „Čáry a kouzla se zvířátky“.
Měsíce letí jako voda a než se všichni nadějeme, přiblíží se k nám zimní čas, na který máme pro děti, kromě
našich vlastních výukových i hravých aktivit, připravené i ty další. Navštíví nás paní Vičarová se svým
interaktivním hudebním vystoupením „Jezulátko se nám narodilo“.
Jako každý rok k nám zavítá svatá trojice, Mikuláš, čert a anděl s mikulášskou nadílkou pro děti.
Toto období je čarovné pro všechny děti, je plné očekávání, nadějí a zážitků a abychom ho zpříjemnili i vám
rodičům, budeme mít pro Vás v naší školce připravené „Vánoční odpolední dílničky“, kde si společně s dětmi
posedíme a vytvoříme, v příjemné vánoční atmosféře, dekoraci, která Vám připomene hezké chvilky prožité
s Vašimi dětmi a společně si tak užijeme tento nejkrásnější čas v roce. Zároveň si můžete prohlédnout
prostředí MŠ a podívat se, kde tráví Vaše děti podstatnou část dne, co si již vytvořily, co si povídají, kde
mají své oblíbené místo, či jakou mají oblíbenou hračku apod. Pokud budete mít dotazy, naše paní učitelky
vám je rády zodpoví.
Na tento rok je plánovaná „Vánoční výstava“ v kulturním domě, kam Vás za náš kolektiv srdečně zveme.
Můžete spolu s Vašimi dětmi, v dílničkách MŠ, vytvořit hezký vánoční výrobek zároveň se na chvíli v
tomto čase zastavit a vrátit se v myšlenkách do svých dětských let a naplno si tak užít čas se svými dětmi.

Plánované uzavření naší mateřské školy v období vánočních prázdnin je, po dohodě se zřizovatelem,
stanoveno na období od 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022. Provoz začíná v pondělí 3. 1. 2022.
Po vánočních prázdninách se opět sejdeme, vzpomeneme na Ježíška a s novým elánem budeme pokračovat
v započaté práci s dalšími aktivitami i v novém roce. Čeká nás již tradiční putování za zvířátky, Karneval a
spousta dalších aktivit.
Přeji vám krásné, sluncem naplněné dny a co nejklidnější zakončení tohoto roku.
Za kolektiv naší mateřské školy, Bc. Radka Vanková

Fotbalový klub SK Paseka, z. s.
Máme tu dobu, kdy se musíme
radovat z maličkostí. Například, že
se nám podařila dohrát po roce
celá podzimní část bez vážnějších
covidových zádrhelů. Naše “A
mužstvo” pod vedením trenéra
Vlada Michalíka se drží ve středu
tabulky I.A třídy na osmém místě.
Výkony jako na houpačce nahoru a
dolů.
Přes
všechna úskalí s kterými jsme se
museli vypořádat, osmé místo
bereme. V paměti určitě zůstává
domácí výhra nad hvězdnou Olešnicí. Žáci s trenérem Davidem Orságem se potýkají s malým počtem hráčů.
Proto přivítáme zájemce z řad dětí do našeho klubu. Více info na facebooku nebo na www.fotbalpaseka.cz.
Benjamínci, které vede Jirka Kučera, nám dělají radost. Dokázali hrát vyrovnané zápasy s takovými týmy
jako Uničov, Šternberk a dokonce je i porazit. I když jdou v této věkové kategorii výsledky stranou, výhry
naše kluky a holky potěší.
PODĚKOVÁNÍ
Před domácím zápasem s Chomoutovem jsme poděkovali dvěma dlouholetým členům našeho fotbalového
klubu Karlu Hlouškovi a Jardovi Vojtáškovi za obětavou a neúnavnou práci pro náš klub. Ještě jednou
prostřednictvím zpravodaje oběma děkujeme!
Ples SK Paseka
Vzhledem k současné situaci s covidem a protiepidemiologickým opatřením, které bychom museli splnit,
spíše nepočítáme, že by se ples uskutečnil. Nicméně termín máme. A je to pátek 28. ledna 2022.
PF 2022
Děkujeme fanouškům, partnerům a sponzorům našeho klubu za podporu a přejeme Vám ať do nového roku
vykročíte tou správnou nohou. Více informací na www.fotbalpaseka.cz nebo na Facebooku.
Za SK Paseka Petr Vojtášek
Obec Paseka se připojuje k poděkování panu K. Hlouškovi a panu J. Vojtáškovi za dlouholetou a přínosnou
práci ve fotbalovém klubu SK Paseka. Novému vedení SK Paseka a samotným hráčům přejeme skvělé
sportovní výkony.
Za obec Paseka starostka Lenka Niessnerová

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 23.4.2022 a 8.10.2022
na těchto místech v obci:
7.30 - 9.30 hod. parkoviště u hřiště
9.40 - 10.40 hod. parkoviště u koupaliště
vůz zajede 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:

3.12., 17.12., 31.12., 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.
Svoz kontejnerů 1100 l s plastovým a nápojovým odpadem v Pasece i na Karlově:
1.12., 29.12., 26.1., 23.2., 23.3., 21.4., 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 29.12.
Svoz plastů nové popelnice 240l a kontejnery 1100l (bez Karlova):

16.12., 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 2.6., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 18.11., 15.12.
Svoz papíru kontejnery 1100 l:

Po 14 dnech, vždy v sudý týden, v pondělí nebo úterý
Svoz papíru nové popelnice 240 l (bez Karlova): 5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je čtvrtletník.
Příští číslo vyjde 24. března 2022. Redakční uzávěrka je 9.3.2022. Své příspěvky zasílejte na email:
zpravodaj@obecpaseka.cz . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.

