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   V letošním roce, a to již nyní v jarních měsících, 
budeme pokračovat na projektu "Rekonstrukce návsi 
- II.etapa-obnova sídelní zeleně /od křižovatky po 
koupaliště/. Podařilo se nám získat dotaci ze SFŽP 
ve výši 1,2 mil. Kč. V současné době se připravuje 
výběrové řízení na dodavatelskou firmu a dodáváme 
další požadované dokumenty na SFŽP nutné            
k podpisu smlouvy. Práce musí začít co nejdříve - 
dojde ke kácení nebezpečných a přestárlých stromů a 
tyto práce je třeba udělat v době vegetačního klidu. 
Budou upraveny břehové porosty, travnaté plochy 
kolem potoka po obou stranách, vysázeno na 1200 
keřů a sazenic včetně nových stromů. 
  Aby i tato horní část obce byla zrekonstruována 
kompletně v jednom roce, máme připraven projekt a 
žádáme o dotaci ze SZIF - MAS - na vybavení 
mobiliářem tzn. lavičky kolem silnice a chodníku, 
odpočinkové posezení se skluzavkou a houpadly pro 
děti, úpravu terénu a prostranství kolem kamenného 
kříže a provedení dalších detailů, které zvelebí tuto 
část obce. Velmi nám vyšla vstříc SSOK Olomouc - 
máme dohodu, že současně se zemními pracemi, 
které budeme provádět v rámci projektu osadí na 
nebezpečných úsecích kolem potoka svodidla. Je 
důležité tyto práce zkoordinovat, aby se později 
nemuselo zasahovat do již zrekultivovaných a 
osazených ploch. Samozřejmě, že při jednáních        
s vedením SSOK Olomouc připomínkujeme i re-
konstrukci silnice od Paulového po hájenku a silnici 
ve směru na Uničov - u vodárny. Uvidíme, jak tato 
jednání dopadnou. 
   Zastupitelstvo a samozřejmě občané kladou velký 
důraz a dávají prioritu akci - cyklostezka Paseka - 
OLÚ. V těchto dnech podáváme žádost o dotaci       

z ROP Olomouckého kraje. Bohužel, případná 
dotace je však pouze do výše 50% nákladů a to by 
znamenalo spoluúčast obce cca 2,5mil. Kč. Od 
úspěšnosti či neúspěšnosti podané žádosti o dotaci se 
budou odvíjet další aktivity a projekty. Protože však 
ještě není schválen rozpočet obce na rok 2011 je 
předčasné o větších investicích hovořit.  
   Chci se alespoň tedy ještě zmínit o připravovaných 
projektech jejichž vypracování schválilo Zastupi-
telstvo a Rada pověřila starostu zpracováním: během 
měsíce února budeme s projektanty posuzovat umí-
stění malé kompostárny na zelený odpad /tráva, listí, 
větve a pod/. Naše představa je umístění na části 
pozemku bývalého zahradnictví. 
   Dalším záměrem je vypracování studie na úpravu a 
filtraci vody na koupališti - "Přírodní koupaliště - 
biotop". Jedná se o posouzení možnosti úpravy a 
čištění bazénové vody ne přes chemické a pískové 
filtry, ale pomocí vodních rostlin a řas (tzv. kořenová 
čistička). Provoz takového koupaliště je podstatně 
levnější. 
   Již připravené projekty, kde čekáme na vydání 
Stavebního povolení jsou: Intenzifikace ČOV Paseka 
- jedná se o rekonstrukci a modernizaci naší čistírny 
odpadních vod - náklad 12 mil.Kč a další investice 
do naší krásné přírody - "Úprava a ochrana přírody - 
vodní biocentrum Paseka - u vodárny"- cca 1 mil.Kč. 
   Naznačil jsem jen některé z projektů a úkolů, které 
nás v následujícím období čekají. 
   Velmi uvítáme náměty a připomínky vás, 
paseckých občanů, na co se v obci zaměřit, jaké 
projekty připravovat.         
     
                                          Jiří Blažek, starosta obce

 

 

 

 
 
 
 

Použité zkratky: SFŽP – Státní fond životního prostředí, SZIF - Státní zemědělský intervenční fond, MAS – Místní akční 
skupina (Obec Paseka je členem MAS Uničovsko, proto může obec a podnikatelé mající v obci trvalý pobyt žádat o 
dotace ze SZIF, jinak o ně žádat nelze.), SSOK – Správa silnic Olomouckého kraje, OLÚ – Odborný léčebný ústav, ROP 
- Regionální operační program, ČOV – čistička odpadních vod. 

 

SLOVO  ÚVODEM 

 



 

Vážení spoluobčané,      
Dne 10. ledna byl Radou obce přijat návrh na změny ve vydávání obecního zpravodaje a byla ustanovena 
Redakční rada ve složení Taťána Šlešková, Zuzana Šlešková a Jan Richter, která má přípravu zpravodaje na 
starost.  
Zpravodaj bude vycházet pravidelně, každé dva měsíce (únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec). Ve 
svých schránkách byste jej měli najít vždy kolem 20. dne daného měsíce. 
Jak jste si již zajisté všimli, dochází také ke změně v jeho celkové grafické podobě. Titulní strana je opatřena 
barevnou hlavičkou s leteckým snímkem Paseky a siluetou kostela – dominanty obce a spolu s poslední 
stranou i barevným zápatím. Grafický návrh vytvořilo iSTUDIO s.r.o. Brno, které má na starosti jednotný 
mediální obraz obce a vytiskl PROFI-TISK GROUP s.r.o. Olomouc.                                                                                                                      
Pro lepší přehlednost pak bude celý zpravodaj členěn do rubrik, např. informace obecního úřadu, společenská 
kronika, zprávy z naší základní a mateřské školy, sport, společenské a kulturní akce, inzerce... 
Chtěli bychom vás i nadále informovat o dění v naší obci. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se i vy sami 
aktivně na obsahu Paseckého zpravodaje podíleli. Pokud budete chtít svým spoluobčanům něco sdělit, ať už to 
budou informace spadající do společenské kroniky nebo upozornit na jiné zajímavé události (např. na akce, 
které se v Pasece chystají, významné činy a úspěchy paseckých občanů, poděkování, ale i např. upozornění na 
vandalství...) neváhejte  a kontaktujte redakční radu. Budeme také rádi, pokud nám napíšete, jaké další rubriky 
byste chtěli ve zpravodaji mít a co bychom měli ještě zlepšit. 
Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu paseckyzpravodaj@seznam.cz, nebo předávat v písemné 
formě některému ze členů redakční rady či na obecním úřadě. Příspěvky je nutné zaslat vždy do 30. dne 
měsíce předcházejícího vydání daného čísla. Např. budete-li chtít, aby váš příspěvek byl zveřejněn v příštím 
čísle, které vyjde 20. dubna, musíte jej zaslat do 30. března. Tato doba je tak dlouhá proto, že zpravodaj se 
musí nejprve sestavit, což bude provádět redakční rada, následně projde Radou obce, a potom bude odeslán 
k tisku firmě Seritech s.r.o. Šternberk, která nabídla za černobílý dotisk nejlepší cenu. Termíny vydání 
dalšího čísla i redakční uzávěrky budou vždy zveřejněny v tiráži zpravodaje. 
 
Doufáme, že se vám nový Pasecký zpravodaj bude líbit.                                redakční rada 
 
 

 
V této rubrice bychom chtěli pravidelně blahopřát našim váženým jubilantům slavícím 70., 75., 80., 85., 90., 
91., 92., …100.,…120., … narozeniny. Bude zveřejněno pouze jméno a věk jubilanta. V příštím čísle (vyjde 
20. dubna) uveřejníme jubilanty za měsíce květen – červen, ale i zpětně za leden – duben.  
Chtěli bychom Vám zde také dát možnost veřejně pogratulovat svým blízkým k významným životním 
výročím či událostem (kulaté narozeniny, významná výročí svatby, promoce…). Zašlete nám, prosím, krátký 
text gratulace na email paseckyzpravodaj@seznam.cz 
Dále budeme zveřejňovat jména dětí narozených v uplynulých dvou měsících a paseckých občanů, kteří zde 
uzavřeli manželství. 
Do společenské kroniky patří, bohužel, i smutnější události. Chceme ctít zármutek pozůstalých, proto zde 
budou uveřejněna jen jména zesnulých, jejichž parte budou vyvěšena na veřejných obecních vývěskách. 
Pokud by pozůstalí chtěli touto cestou zároveň veřejně poděkovat za projevenou soustrast či květinové dary, 
kontaktujte, prosím redakční radu či obecní úřad. 
Ze zkušeností okolních obcí víme, že tato rubrika bývá jednou z nejoblíbenějších. Přesto, pokud by si některý 
ze spoluobčanů nepřál být v této rubrice uveden, sdělte, prosím, svůj nesouhlas buď osobně či telefonicky na 
obecním úřadě (tel.:585 039 270), elektronicky na email: paseckyzpravodaj@seznam.cz nebo osobně 
kterémukoli ze členů redakční rady – Taťána Šlešková (Paseka 166), Zuzana Šlešková (Paseka 33), Jan 
Richter (Pasecký Žleb 5). Váš nesouhlas budeme samozřejmě respektovat, dokud ho sami neodvoláte. Proto 
v tomto čísle zatím žádné jubilanty nezveřejňujeme. 
Upozorňujeme, že jelikož zpravodaj vychází jako dvouměsíčník, je nutné nás informovat ve značném předstihu. 
(např.:máte-li narozeniny v červnu, je nutné nás informovat do konce března !) 

 

NOVÁ  PODOBA  PASECKÉHO  ZPRAVODAJE 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 
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OBYVATELSTVO PASEKY V ČÍSLECH – STATISTIKA ZA ROK 2010 
počet obyvatel 

k   1.1.2010 narození úmrtí přihlášeno odhlášeno sňatek rozvod počet obyvatel 
k  31.12.2010 

1264 23 7 29 28 4 1 1281 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

POPLATKY JE NUTNÉ UHRADIT DO KONCE BŘEZNA! 
Pro ty, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, připomínáme, že: 
 poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí 350,- Kč za každou 

trvale hlášenou osobu 
 poplatek za chatu činí  500 Kč (včetně Karlova). 
 poplatek za psa  se odvíjí od počtu psů - 1 pes 60 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 

240 Kč, 4 psi 330 Kč, 5 psů 420 Kč Plátce, který bydlí v obecním bytě 
(č.p. 8, 189, 215,  295 v Pasece) platí za 1 psa 200 Kč, za 2 psy 500 Kč. 

Rovněž upozorňujeme, že vznik, či zánik poplatkové povinnosti (nový pes, 
úhyn či ztráta apod.) jste povinni ohlásit! 
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, či bank. převodem. 
Vzor úhrady přes bankovní účet: rodina Adamova -  4 trvale hlášené osoby, 
Paseka  č.p.985 - 4 osoby x  350,- Kč = 1400,- Kč 
Číslo účtu Obce Paseky: 1801712379/0800 
Variabilní symbol: 1337 
Konstantní symbol: 308 
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat vaše jméno a č.p., aby bylo možné 
platbu identifikovat! (odpad,Adamovi,985)  
Za psa zaplatíte na stejný účet částku odpovídající počtu psů.  
V.S. 1341, KS: 308, zpráva pro příjemce: vaše jméno a č.p. (pes, Adam, 985) 
     
Pokud občan neuhradí poplatky do 31.3.2011 bude po tomto termínu 
připočítáno k poplatku penále ve výši 50 Kč! 
 

SVOZ  PLASTŮ 
24.2.  a  7.4. 

 

VÍTE, ŽE...
   Od 1. ledna 2011 si můžete čistit komín sami. Musíte tak však 
učinit minimálně 3x ročně, pokud máte zařízení na pevná paliva 
v celoročním provozu a minimálně 2x pokud jen v sezónním.          
O tomto čištění navíc musí být vedeny záznamy do požární knihy, 
popř. jiné dokumentace. Ale pozor, jedenkrát ročně musí přijít 
kvalifikovaný kominík (platí pro všechny typy paliv!), kterému 
jednak majitel domu ukáže záznamy o jeho vlastním čištění a který 
také komín překontroluje a o kontrole pořídí zprávu. Tomu, kdo 
dokument od kominíka nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, 
hrozí pokuta až 25 tisíc korun.  
   Revizní zprávu, popřípadě jehí kopie, jež by si měl kominík i 
majitel nemovitosti archivovat, může sehrát velkou roli v případě 
vzniku požáru, respektive šetření jeho příčiny a následnému 
stanovení výše pojistného plnění. V okamžiku, kdy nebudete mít 
potvrzení od řádného kominíka, pojišťovny se s vámi nebudou 
bavit!  
   V případě škody  požárem se obecně vychází z výsledků šetření 
policie a hasičského záchranného sboru a je rovněž požadován       
po vlastníkovi nemovitosti doklad o revizi a čistění komínu. Pokud 
nedodržení obecně platných požárních předpisů a konkrétně  
předpisů týkajících se revizí a čištění komínů mělo vliv  na vznik 
nebo rozsah škody, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění.  
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SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ 
    
   Na konci března se v ČR uskuteční 
sčítání lidu. Rozhodným okamžikem, 
ke kterému se budou údaje zjišťovat, je 
půlnoc z  25. na  26. března 2011.  
   Mezi 26.únorem a 6.březnem dostane 
každá domácnost do schránky leták     
s  podrobnými informacemi o sčítání, 
včetně jména svého sčítacího komisaře 
a termínu, kdy budou přineseny sčítací 
formuláře.  
 
Více informací na www.scitani.cz 
 



POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
   Vážení občané, 
srdečně Vás zveme na 4. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 7. března 2011 od 1700 hod. 
v zasedací místnosti. Na programu bude mimo jiné i schvalování rozpočtu obce na rok 2011. 
   Každý ze zúčastněných občanů má právo  se zapojovat do diskuzí o projednávaných tématech, které 
probíhají před hlasováním zastupitelů. V závěrečné diskuzi se můžete svých zastupitelů ptát na vše, co Vás 
ohledně naší obce zajímá. 
   Přijďte a podílejte se na rozhodování o naší obci. 
 
Návrh rozpočtu Obce Paseka na rok 2011: 

P Ř Í J M Y : v Kč VÝDAJE:  v Kč 
Daň ze závislé činnosti 
Daň z příjmů fyz.osob z hr.výnosu 
+30%výnosu 
Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 
Daň z příjmů právnických osob 
DPH 
Místní poplatek za TDO-občané,chaty 
Místní poplatek za psa 
Místní poplatek za veřejné prostanství 
Místní poplatek ze vstupného 
Místní poplatek za VHP 
Příjem za odvod výtěžku z VHP 
Správní poplatky 
Daň z nemovitosti 
Splátka půjčky PAPEDO 
Splátka půjčky -Římskokatolická církev 
Dotace na vnitřní správu a školství 
Dotace za vybudované investice z SZIF 
Nájem pozemků 
Pěstební činnost-lesy-dřevo 
Příjem z plesu 
Místní rozhlas-hlášení 
Příjem za pronájem kulturního domu 
Příjem za pronájem tenisových kurtů 
Bytové hospodářství-zálohy na služby 
Příjem za bytový pořadník 
Bytové hospodářství - nájem 
Bytové hospodářství-vyúčtování 
minulého roku 
Nájem nebytových prostor 
Příjem za podnikatelské odpady 
Příjem za tříděný odpad od ASECOLU 
a EKO-COMU 
Příjem za praní prádla na DPS 
Příjem na vnitř.správě: telef.popl., 
Generali turnaj, pojistné ud. 
Příjem za úroky na ZBÚ 
Příjem za dividendy od České 
spořitelny a.s. 
Příjem za prodej nemovitosti p.Píšek 
Financování -zapojení zůstatku 
minulého roku 
nebytové prostory-dopl.min.let 

1,900.000,- 
 

200.000,- 
164.000,- 

2,000.000,- 
4,300.000,- 

500.000,- 
16.000,- 
8.000,- 
1.000,- 

40.000,- 
35.000,- 
70.000,- 

1,500.000,- 
150.000,- 
400.000,- 
408.200,- 

2,082.000,- 
200.000,- 
100.000,- 
12.000,- 
1.000,- 

55.000,- 
2.000,- 

1,300.000,- 
1.000,- 

1,100.000,- 
 

70.000,- 
260.000,- 
54.000,- 

 
13.000,- 
  2.000,-  

 
26.000,-  
23.000,-  

 
38.000,-  
227.000,  

 
3,416.100,-

22.000,-  

Pěstební činnost-les 
Silnice-2 ks radarů 
Cyklostezka -nájem pozemku+ podíl obce na stavbě 
Dopravní obslužnost 
Pitná voda - el.energie + rezerva na opravy 
Kanalizace a ČOV-deratizace stokové sítě 
Mateřská škola 
Základní škola -800tis.+nádstavba 1mil.Kč 
Platby na žáky jiným obcím  
Režijní náklady na obědy pro MŠ a ZŠ 
Knihovna 
Kultura-akce,ohňostroj,vánoční ozd.,kronika obce 
Kulturní dům 
SPOZ -Sbor pro obč.záležitosti 
Tělovýchova - vč. TJ Sokol a Sport pro všechny 
Junák - el.energie + příspěvek na činnost 
Koupaliště - voda,el.,studie 
Zdravotní středisko 
Bytové hospodářství 
Zachování a obnova kult.památek-socha před hřb. 
Pohřebnictví 
Veřejné osvětlení 
Úz.rozvoj obce-příspěvky MAS+Svazků měst a obcí 
Nebezpečný odpad 
Svoz domovního odpadu 
Údržba obce - běžná údržba,podíl obce na II.etapě  
zeleně 480tisrekonstrukce návsi 500 tis. Kč 
Sociální služby-Charita Uničov 
Dům pro seniory 
Požární ochrana-20tis.Kč na hasiče+ el.,opravy 
Zastupitelstvo obce 
Vratka nevyčerpaných dotací na volby a sčítání 
Vnitřní správa 
Úroky z úvěru 
Poplatky ze ZBÚ 
Pojištění majetku 
Odvod DPH fin.úřadu 
Příspěvek na HOSPIC na Sv.Kopečku 
Příspěvek na ZVONEČEK 
Splátka úvěrů -I.1.008 tis.Kč, II.2,638 tis. Kč 
Odvod za odnětí zem.půdy 
Místní rozhlas-opravy 
Nespecifikovaná rezerva 

55.000,-  
150.000,- 

2,511.000,- 
183.500,- 
606.000,- 
70.000,- 
630.000, 

   1,800.000,- 
396.000,- 
130.000,- 
20.000,- 

110.000,- 
349.000,- 
58.000,- 

163.000,- 
16.000,- 
46.000,- 

207.000,- 
1,516.000,- 

20.000,- 
38.000,- 

335.000,- 
111.000,- 
64.000,- 

480.000,- 
 

1,969.000,- 
4.000,- 

359.000,- 
37.000,- 

1,289.000,- 
7.200,- 

2,625.000,- 
162.000,- 
16.000,- 
77.000,- 
26.000,- 
3.000,- 
5.000,- 

3,646.000,- 
20.000,-  
30.000,- 

356.600,- 

PŘÍJMY CELKEM 20,696.300,- VÝDAJE CELKEM 20,696.300,- 
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DUHOVÝ MOST – propojení světa člověka a říše přírody 
   Ekologický projekt Duhový most probíhal po celý 
kalendářní rok 2010 a jeho realizace byla rozdělena 
tematicky do všech měsíců podle předem stanoveného 
plánu. S první částí projektu jsme Vás již seznámili před 
prázdninami. Teď po jeho ukončení bychom chtěli nejen 
shrnout všechny aktivity, které jsme pro žáky připravili, 
ale hlavně poděkovat všem zúčastněným za pomoc při 
jeho realizaci. Projekt byl zaměřen na každého žáka 
školy, který si mohl prostřednictvím jednotlivých aktivit a 
prožitkového vyučování utvářet a prohlubovat citový 
vztah k životnímu prostředí, vnímat jedinečnost a krásy 
přírody, která nás obklopuje, a hlavně se aktivně účastnit 
utváření svého okolí a jeho ochrany formou vlastního 
environmentálního vyučování, školních projektových dní, 
výtvarných dílen, experimentů, besed a dalších podnětů, 
které mu škola nabízela.  

 
   Do projektu byli zapojeni nejen všichni žáci školy a 
učitelé, ale rovněž i provozní zaměstnanci školy, kteří 
vypomáhali při projektových dnech a dalších akcích – 
např. při sběru starého papíru. Pan Zdeněk Knápek vede 
zájmový kroužek Mladý výzkumník, pro žáky připravil 
besedu o keltských tradicích a dědictví, jejich vztah 
k přírodě a součinnosti s ní, zajistil prezentaci výtvarných 
prací žáků školy na výstavě výtvarných děl v Berouně 
Lughnasadh 2010 a následně i ve Znojmě. K realizaci 
projektu byli přizváni i další externisté. Paní Lenka 
Richterová, která pro žáky připravila besedu s myslivcem 
a současně svým manželem Janem Richterem (paseckým 
hajným a členem Řádu sv. Huberta) v červnu uspořádali 
vyučování lesní moudrosti v údolí Sýčků, paní Richterová 
společně s další spolupracovnicí paní Alenou Stibůrkovou 
vedli průběžně po celý rok výtvarnou dílnu pletení z 
pedigu a proutí – každý žák školy si uplet z pedigu vlastní 
ošatku, kterou dostali maminky v květnu ke svátku Dne 
matek, v rámci projektového dne Hody, hody, doprovody 
se děti naučily plést tatary z vrbového proutí. Výsledky 
dalších výtvarných dílen – keramiky – opět pod vedením 
paní Richterové a Stibůrkové, zdobily nejen chodby naší 
školy, kde přispěly k příjemnému estetickému prostředí, 
ale „keltské“ kytičky putovaly spolu s obří pedigovou 
vázou i na  výstavu  výtvarných  děl Občanského sdružení  
 

Lugh a Muzea Českého krasu v Berouně s motivačním 
názvem Co dělat, aby nám nebe nespadlo na hlavu? 
Výstavy se zúčastnili přední výtvarní umělci (pan Josef 
Ryzec, Aleš Krejča, Olbram Zoubek, Hovik a Shavarsh 
Muradianovi, Antonín Stibůrek a další) a naše děti mohly 
prezentovat svou šikovnost vedle profesionálních výtvar-
ných děl. Fotografie z výstavy a stránku z výstavního 
katalogu si můžete prohlédnout na webových stránkách 
školy www.skola.obecpaseka.cz .  
   Poděkování patří i některým rodičům, kteří nám 
vypomáhali při organizaci školních projektových dní – 
velikonoční Hody, hody, doprovody, podzimní Drakiáda 
(projekt Větrník) a vánoční Vůně adventu - a také 
spolupracovali při výtvarných dílnách, aby všichni žáci 
mohli individuálně zpracovávat přírodní materiál – pedig, 
vrbové proutí, keramickou hlínu a další. V neposlední 
řadě jsme spolupracovali s dalšími složkami v obci se 
zřizovatelem Obcí Pasekou, s mateřskou školou, kulturní 
komisí apod. Uspořádali jsme jarní a podzimní sběr sta-
rého papíru, kdy jsme nasbírali necelých 9 tun, pomohli 
jsme při výsadbě jarních květin (narcisů a krokusů)        
na pasecké návsi kolem in-line dráhy). V průběhu       
roku jsme se rovněž zapojili do mezinárodního projektu 
ECOSCHOOL (chtěli bychom co nejdříve získat titul 
Ekoškola). Vybraní žáci 4. a 5.ročníku se zúčastnili 
zeměpisně ekologické soutěže EVROPA KOLEM NÁS 
pro žáky Olomouckého a Moravskoslezského kraje – 
umístili se na pěkném 3. místě. 
   V průběhu roku jsme z poskytnutých finančních 
prostředků (30.000 Kč) zakoupili pro žáky sadu učebnic 
pro výuku ekologie ve 2. – 5. ročníku (celkem 4 díly) 
vždy po 15 kusech pro práci ve třídě. Od společnosti 
Veolia jsme obdrželi zdarma zajímavou učební pomůcku 
Kufřík Tajemství vody - Malá přenosná laboratoř.  Pro 
jednoduché pokusy jsme dále zakoupili solární váhu,       
6 mikroskopů i s mikroskopickými preparáty pro první 
pozorování. Všichni žáci obdrželi pro činnost ve třídě 
mazací tabulku s fixem, popisovací podložku formátu A4 
a A5 pro vyplňování pracovních sešitů  a  listů,  které  již  
nemusíme    kopírovat   a   šetříme    tak    nejen   finanční 
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prostředky školy, ale  také přírodu. Ostatní finanční 
prostředky byly využity k nákupu výtvarného materiálu 
k zajištění výtvarných dílen a projektových dní, jejichž 
prostřednictvím žáci poznávali práci s přírodními 
materiály, zapomenutá řemesla a učili se ekologicky 
šetrnému spotřebitelskému a občanskému chování (ple-
tení z pedigu a proutí, práce s keramickou hlínou, stavba 
vodních mlýnků a větrníků, pletení adventních věnců). 
Během projektu jsme pro žáky uspořádali několik exkurzí 
a pobytů v  přírodě s environmentální tematikou: Pro 
žáky 3. - 5.ročníku jsme uspořádali ve Středisku eko-
logické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou               
1. workshop programu Ekoškoly a žáci 1. a 2. ročníku se 
zúčastnili výukového programu Dobrodružství užovky 
Žofky. Všichni žáci školy navštívili Čističku odpadních 
vod v Uničově.   V rámci školního výletu jsme navštívili 
Muzeum papíru ve Velkých Losinách, kde si žáci během 
workshopu vyzkoušeli výrobu ručního papíru, poté jsme 
navštívili přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně 
(obnovitelné zdroje energie). V červnu jsme se v rámci 
pobytu v přírodě zúčastnili vyučování lesní moudrosti a 
postavili jsme pod vedením paní Lenky Richterové     
malé vodní mlýnky (další obnovitelný zdroj energie).   
V závěru roku jsme měli pro žáky připraven malý 
vánoční dárek – exkurzi na zámek v Náměšti na Hané, 
kde  se  setkali  se  staročeskými  vánočními  zvyky  (jiný 
 

pohled na ekologický způsob  života  za  starých časů) a  
v olomouckém multikině CineStar zhlédli filmové 
přestavení s ekologickým námětem Kuky se vrací.      
Vše, co by Vás o našich nejen ekologických aktivitách 
zajímalo – plány, zprávy, fotografie apod. – najdete na 
našich webových stránkách.  

 
   Projekt sice skončil, ale naše ekologické snažení 
nikoliv. Opět máme pro žáky připraven celoroční projekt 
tentokrát s názvem Nejen s Hubertem do lesa aneb Rok 
v lese a stejně jako vloni chceme na jeho podporu získat 
finanční prostředky od Olomouckého kraje.   
 

Mgr. Jana Knápková, Mgr. Stanislava Kličková

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

   Zápis do 1.ročníku proběhl na naší škole v úterý      
18. ledna 2011. Bylo pozváno celkem 12 žáků. Jeden se 
nedostavil z důvodu zápisu do školy speciální. Všichni 
ostatní během odpoledne podstoupili dobrodružnou 
Cestu na neznámou planetu  a statečně zdolávali 
nelehké úkoly. Proletěli se vesmírem, po přistání rakety 
se pokusili o seznámení s místními obyvateli, poznávali 
jejich dorozumívací jazyk. Dokonce se nezalekli 
interaktivní tabule, se kterou hned byli velcí kamarádi. 
Budoucí prvňáčci byli velmi šikovní, a kromě jednoho, 
který se ještě jeden rok zdrží na sousední planetě 
Mateřská školka, přistanou 1.září v lavicích v 1.třídě.  
Na všech 10 prvňáčků se moc těšíme.   

                                                                                                                                               Mgr. Jana Knápková 
 

FLORBAL 

   Od září pracuje na naší škole nový zájmový kroužek převážně pro chlapce   
ze 3.-5.ročníku. Hned od prvních schůzek se věnujeme intenzivnímu florba-
lovému tréninku a připravujeme se na soutěž ČEZ Street Hockey.     
   V prosinci jsme se zúčastnili přátelského tréninku se ZŠ U Stadionu               
v Uničově. Byla to pro nás cenná zkušenost a dodalo nám to sílu trénovat dál. 
Držte nám prosím palce, ať uspějeme. 
   

                                               Mgr. Michaela Kubáňová, vedoucí kroužku
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 

I v letošním roce se v naší obci konala tradiční Tříkrálová sbírka, 
pořádaná Charitou Uničov. Koledování se opět ujaly děti ze skautského 
oddílu Dráčata pod vedením MUDr. Petry Bolardové, MUDr. Břetislava 
Bolarda, Lenky Richterové a Veroniky Richterové. Celkový výtěžek 
sbírky v naší obci činil 14 082 Kč. (Pro srovnání v roce 2010 se vybralo 
4 082 Kč.)  

Tímto bychom chtěli poděkovat všem koledníkům i těm, kteří do sbírky 
přispěli. 

 
MAŠKARNÍ PLES - CIRKUS DUHA 
Jako již tradičně následující den po Obecním plese proběhl dětský karneval. Členové kulturní komise se 
snažili připravit dětem zábavu a soutěže, hudbu skvěle mixoval pan Tomáš Staněk a celý ples výborně 
moderovala Mgr. Míša Kubáňová. 
Velkou radost dětem přinesla i tombola, do které přispěli sponzoři a občané Paseky. Možnost se představit 
náročnému dětskému publiku dostala i dětská kapela Strunka z DDM Šternberk. Děkujeme všem zúčastněným 
a každému kdo se na chodu akce podílel, zejména dětem ze ZŠ Paseka, které připravily výzdobu sálu. 
                 
 

← zleva nahoře: Anežka Sivková, Ondra Přidal, Jana 
Knápková, Míša Kubáňová, Lenka Richterová ml., Jana 
Jurníková,Tom Staňek, Petra Šinglovičová a Lenka Richterová. 
 dole: Martin Orság, Śtěpánka Sivková, Josef Januš, Marcela 
Kuxová ml., Renata Machačová, Věra Sivková, Miluška 
Orságová, 
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MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK 

otevřeno:  úterý 1500 - 1730  a čtvrtek 9 - 11 hod. 

odpolední provoz je určen i pro děti, které už chodí do MŠ. 

www.zvonecek-paseka.webnode.cz 
 

Citace z návštěvní knihy webových stránek: 
Babičky a dědečkové, 
kteří hlídáte svá vnoučátka třeba i občas, přijďte si 
pohrát do Zvonečku, poznáte jak dětem i nám ten čas 
utíká. Pěkné prostředí, spousta hraček je právě to, co 
v době nepříznivého počasí potřebujeme. Nebojte se, že 
se mezi mladými maminkami nebudete cítit  dobře. 
Zkuste to !                                                Marie Látalová 

Velikonoční výtvarná dílna ve Zvonečku 
Přijďte si 14. dubna  9 - 11 hod. a 19. dubna  15 - 1730 hod. se svými dětmi vyrobit 
velikonoční výzdobu:  
 děti budou vyrábět např. papírová vajíčka, zajíčky, kačenky, kytičky malované 

prstovými či vodovými barvami, které mohou být využity buď jako zápichy na špejli 
do květináčů či navlečené na šňůrce jako ozdoba do okna, dále kraslice zdobené 
prstovými barvami (vše zvládnou i ti nejmenší) 

 maminky (babičky) si můžou vyrobit vypichovaný věneček z látek nebo ubrousků. 
S sebou:pro děti - vyfouknutá vajíčka; pro maminky - polystyrenové  kolečko, látku nebo ubrousky.  

 
 
 

 
 

 
 
            CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ                                                    POSILOVNA 
 

        každou středu od 18.00 hodin,                                  správcování posilovny převzal od nového roku    
            od nového roku opět pod vedením                                       pan Pavel Gottwald, Paseka č.p. 288     
                    paní Pavlíny Šulhanové                                                                 tel.: 737 782 758 
   Přijďte si zacvičit a utužit své zdraví.                Přijďte si zacvičit na posilovacích strojích. 

 
 
 
 
 

ZDE JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT! 
Podnikatelé, firmy, živnostníci, občané, 
zde můžete uveřejnit svůj inzerát na prodej zboží či nabídku služeb. Cena je 50,- Kč za 1/8 strany A4 za jedno číslo 
zpravodaje. Své inzeráty zasílejte elektronicky na adresu paseckyzpravodaj@seznam.cz v té podobě, v jaké mají být 
zveřejněny (včetně rozložení, typů písma a grafiky). Platbu je nutné provést předem na obecním úřadě. Množství 
inzerátů uveřejněných v jednom čísle je omezeno na jednu stranu A4 a také rozsahem ostatních příspěvků. Proto 
nejprve kontaktujte redakční radu. 

 

Pasecký zpravodaj vychází jako dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 20. dubna 2011, redakční uzávěrka je 
30.března. Své příspěvky zasílejte na email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční rada – Mgr. Taťána 
Šlešková, Zuzana Šlešková, Jan Richter. 

 

AKTIVITY  PRO VOLNÝ  ČAS 

INZERCE 


