
Leden 2010 OBEC PASEKA

Co připravujeme na rok 2010 ...

Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové
učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme již několik let z dotace MF,MŠMT,přímo ze
státního rozpočtu - dělení medvěda - dosud bezúspěšně. V letošním roce bude vyhlášen program na
rekonstrukce škol v ROPu Olomouckého kraje, a proto po vyhlášení v únoru - podáme žádost o
dotaci.

Druhou prioritou je vybudování cyklostezky Paseka - OLÚ. Na konci roku 2009 se nám
podařilo získat poslední souhlas vlastníků a dořešit poslední administrativní úkony. Ke konci
měsíce ledna budeme mít konečně připraveny podklady včetně stavebního povolení a pokusíme se
získat dotaci z Fondu dopravní infrastruktury nebo z krajských a evropských zdrojů.

Dále je připraven projekt "Obnova sídelní zeleně v obci Paseka horní čtvrť - II. etapa". Jedná
se o ozelenění obce směrem od KD ke koupališti až po hájenku. Žádost o dotaci byla podána
5.1.2010 na SFŽP Praha.

Dalším projektem připraveným k realizaci a podání žádosti o evropské a krajské profinancování
je parkoviště před KD a obecním úřadem. Tím by byla kompletně dokončena Úprava návsi -
I.etapa.

Před koncem roku podepsal starosta obce Smlouvu o poskytnutí dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu ve výši 1,1 mil.Kč na vybudování komunikace a zeleně u nových
RD za hřištěm. Dále byla podepsána Smlouva na profinancování dokončení dětského hřiště u MŠ.
Jedná se o nové oplocení a doplnění hracích prvků ve výši 550 tis. Kč.

Je připravena a projekčně zpracována rekonstrukce zdravotního střediska - zateplení budovy,
výměna oken, výměna topení. Do poloviny února je nutné zpracovat žádost o dotaci a podat na
SFŽP k posouzení.

Že naše obec řeší také problémy životního prostředí, dokládáme skutečností, že je vypracován
projekt na "Vodní biocentrum Paseka" u vodárny směrem na Uničov. Chceme vrátit původní ráz
v krajině. To znamená, že od rybníka bude znovu otevřený příkop s vodotečí směrem ke "kačáku".
Budou zde vybudovány další dvě vodní laguny, tak aby ráz krajiny neutrpěl a nevzniklo zde něco
umělého.

I přes množství projektů již připravených, chceme vyzvat také pasecké občany - pomozte nám
s nápady, návrhy, co je třeba v obci a okolí udělat, na co se zaměřit. Vaše nápady jen a jen
přivítáme. Je však třeba si uvědmit, že jsou vyhlašovány vždy určité okruhy dotačních titulů a na ty
je třeba se zaměřit a zpracovat. V loňském roce to např. byla "Vybavenost obcí". Proto jsme
vybudovali hřiště, in-line trasu apod. Napište nám své nápady - opravdu je uvítáme.

Aktuální dění v obci a další důležité informace můžete sledovat na www.obecpaseka.cz
Do roku 2010 přeji našim občanům hodně zdraví, štěstí a spokojené žití v naší obci.

Jiří Blažek, starosta obce



POPLATKY r.2010

Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu na rok 2010 činí 350 Kč za trvale hlášenou osobu. Poplatky
se začnou vybírat hotově v pokladně OÚ a to od 1.2. 2010 do 31.3.2010 a to pouze v úřední dny tedy

v pondělí a středu vždy od 8-12 a 13 -17 hodin.

Prosíme respektujte dobu a termíny zde uvedené k provádění plateb. V tuto dobu se samozřejmě bude
vybírat také poplatek za psa ve výši 60 Kč.

Pokud někdo nerad platí hotově, je možné poplatky za odpad či psa uhradit převodem na účet obce

( nejdříve však v únoru 2010 a nejpozději dne 31.3.2010 ).

Vzor úhrady přes bankovní účet: 4 členná rodina pana Adama, jejíž členové jsou hlášeni např.:
na čp. Paseka 985 platí za odpady v roce 2010 : 4 osoby x Kč 350 = Kč 1400
Číslo účtu Obce Paseky: 1801712379/0800
Variabilní symbol: 1337
Konstantní symbol: 308
Zpráva pro příjemce: odpad, Adamovi čp. 985 (nutné napsat vaše jméno a čp.)

Za psa, kterého mají řádně nahlášeného zaplatí na stejný účet
60,- Kč, V.S. 1341, KS: 308, zpráva pro příjemce: pes, Adam čp. 985 (vaše jméno a čp.)

Ještě pro úplnost VÝše úhrad za psa podle počtu:
1 pes 60 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 240 Kč, 4 psi 330 Kč, 5 psů 420 Kč
Plátce, který je trvale hlášen v obecním bytě (čp. 8,189,215, 295 v Pasece) platí za 1 psa 200 Kč, za 2 psy 500 Kč.

Poplatek za chatu činí pro obec Paseku i pro část Karlov 500 Kč

Pokud občan neuhradí poplatky do 31.3.2010 bude po tomto termínu připočítáno k poplatku penále ve výši

ve výši 50 Kč !

Harmonogram svozu TDO, plastu

velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2010

Svoz bude prováděn ve 14ti denních intervalech
(pátek) počínaje 15.1.2010,29.1.2010 .

Svoz plastů bude letos prováděn ve ČTVRTEK
14.1.,25.2.,8.4.,20.5.,1.7.,12.8.,23.9.,4.11.,16.12.2010

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 29.5.2010 a
30.10.2010

UPOZORNENí

Žádáme všechny občany a majitele vozů, aby neparkovali svá vozidla na veřejných
prostranstvích či místních komunikacích. Zaparkovaná vozidla překážejí technice při zimní
údržbě komunikace.

Děkujeme za pochopení



Mateřské centrum Zvoneček je zde pro
všechny pasecké rodiče i prarodiče
starající se o děti ve věku O až 4 roky už
celý rok. Sídlíme v prvním patře
zdravotního střediska a otevřeno je vždy

pondělí 9 - 11hod.
úterý 1530 - 18 hod
čtvrtek 9 - 11hod
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TYDEN OTEVRENYCH DVERI VE ZVONECKU
Chtěly bychom pozvat všechny pasecké občany - ať už ty,
kteří mají malé děti a ještě u nás nebyli nebo ty, co už mají
děti trošku nebo hodně větší, aby se přišli (ať už s dětmi
nebo bez nich) do místního mateřského centra podívat. Dny
otevřených dveří se budou konat v době jarních prázdnin
v době běžného provozu centra, tedy: 15.2. od 9 do 11hod.,
16.2. od 1530 - 18 hod. a 18.2. od 9 do llhod. Všichni jste
srdečně zváni.

Pro přiblížení toho, co to mateřské centrum vůbec je, si
dovolíme použít slova našeho předního dětského psychologa
prof. Zdeňka Matějč ka z knihy Prvních 6 let ve vývoji a
výchově dítěte:
"Mateřská centra mají z psychologického hlediska všechna
plus. Už název mateřská mnoho napovídá. Je to spíše jakýsi
mateřský klub, č i místo setkávání matek, jež jsou na
mateřské dovolené. Berou tam své děti, o něž se tam starají
samy nebo které si tam prostě po svém hrají, přičemž matky
se spolu baví, někdy mají společnou práci a svů] pobyt
v centru si víceméně samy organizují. Cílem je právě
překonat urč itou izolaci matky s malým dítětem a přitom
nijak nenarušovat ono vzácné vzájemné pouto a užít si své
mateřství naplno."
www.zvonecek-paseka.webnode.cz



Starosta obce zve všechny občany, přátele a známé na

OBECNÍ PLES
v pátek 29./edna 2010 od 19.30 v KD Paseka
Vprůběhu večera proběhne módní přehlídka společenských

a svatebních šatů Salonu Valery Šternberk - Hlásnice
K poslechu a hlavně k tanci hraje skupina AXEL

VSTUPNÉ 60,- Kč

BOHATÁ TOMBOLA A OBČERSTVENÍ

Maškarní karneval pro děti
se bude konat v sobotu 30. ledna 2010

od 14.30- 17.30hod.
Vstupné: masky ZDARMA, děti 5 Kč, dospělí 10,- Kč

Je zajištěn pestrý program se soutěžemi, nejhezčí masky budou vyhodnoceny

Řád sv. Huberta zve na tradiční Svatohubertský ples
a to v sobotu 6. února 2010 od 19.30 hod. v KD Paseka

Bohaté zvěřinové občerstvení a tombola
Hraje skupina GAMA, vstupné 70,- Kč

Sdružení SPORT PRO VŠECHNY
srdečně zve na ples tentokrát ve stylu

"PIRÁTI Z KARIBIKU"
v sobotu 13.3.2010 od 19.30 hod. V KD Paseka

Přijďte se pobavit do společnosti :
.:. úchvatného Jacka Sparrowa
.:. krásné Elizabeth
.:. lstivého kapitána Barbarosse

a to ve stylovém pirátském oděvu i společenském ošacení
Do skoku na lodi Černá perla nám bude notovat

neporazitelná FOFROVANKA

SOKOL PASEKA zve na PLES FOTBAL istů.-------'----------,

v pátek 19.února 2010 od 19.30hod. v KD Paseka

Tradiční soutěž NA BRANKU
Bohatá tombola a občerstvení
Hraje skupina SIRIUS



Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat
k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ v Pasece,

který se bude konat

v pátek 15. LEDNA 2010 od 13.30 do 16.00 hod.
(i déle podle Vašeho zájmu) v prostorách základní školy.

S sebou budete potřebovat rodný list dítěte, dále vyplněný dotazník a žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání, které Vám přiložíme k osobní pozvánce nebo je obdržíte při zápisu (také ke stažení na
našich webových stránkách: www.skola.obecpaseka.cz ).

Těšíme se na Vás a Vaše děti
Vaše budoucí vyučující

Obecní ples a dětský maškarní karneval

Dovolujeme si pozvat všechny občany na obecní ples, který se uskuteční v pátek 29. ledna od 19.30
v KD Paseka a děkujeme tímto všem sponzorům za poskytnuté dary do tom boly na obecní ples i
na dětský maškarní karneval, které můžete odevzdat v kanceláři obecního úřadu již v těchto
dnech nejpozději však (z důvodu zaevidování darů) ve středu 27.1.2010 do 17.00hod ..... Děkujeme

Poděkování

Děkuji kolektivu učitelek a zaměstnancům mateřské školy za včasné a pohotové poskytnutí první

pomoci dceři Dominice, která náhle zkolabovala ve třídě MŠ v Pasece. O mé dítě se postarali do
příjezdu Rychlé záchranné služby. Dle pozdějších informací lékařů - tato včasná pomoc zachránila
mému dítěti život.

Denisa Novotná, Paseka č.p.30

Kostel sv. Kunhuty

V červnu 2009 byla zahájena rekonstrukce kostela sv.Kunhuty. Byly zde provedeny tyto práce
izolace a odvodnění základů kostela,demontáž všech lavic,odstranění staré dlažby,výkop

zeminy do hl.40 cm,navážka kameniva a izolace v celém prostoru,okopání vnitřních omítek do
výše 3m,pokládka dlažby, nové omítky. Nyní probíhá výmalba celého kostela.

Na výmalbu kostela se částečně složili občané Paseky. Mezi sebou vybrali a zaslali na účet
Římskokatolické farnosti částku 57 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schválilo k tomuto účelu
Římskokatolické farnosti Paseka pro rok 2009 finanční dar ve výši 43 tis. Kč. V roce 2010 by
obec měla výpomoci částkou ve výši 400 tis.Kč.

Děkujeme za iniciativu:

MUDr.Bolardovi, MUDr.Bolardové, paní Macíčkové, paní Martině Orságové



Od ledna je platná nová SMĚRNICE RADY OBCE č. 1/2010

Stanovení sazeb při využívání místností v KD Paseka

Název místnosti cena v Kč mimo topnou sezónu cena v Kč v topnou sezóna

Sál
- místní občan + organizace
- cizí občan + organizace

2000,-
4000,-

6500,-
9000,-

Suterén KD-rodinné oslavy
/kuchyň, bar,spol. místnost, WC/
- místní občan + organizace
- cizí občan + organizace

1500,-
2500,-

3200,-
4500,-

Suterén KD
- schůzová činnost
- při použití kuchyňky

0-,
1500,-

0-,
1500,-

Vestibul KD - předsálí
/při použití jednotlivě bez sálu/ 1000,- 1000,-

U místností v suterénu se započítává spotřebovaná el.energie dle skutečnosti

Částky za použití jednotlivých místností se sčítají /např. sál + suterén/

SKSPV Paseka

Vás zve na X. šipkový turnaj

a to v sobotu 20.března 2010 v KD

Registrace v 9.00 hod. Zahájení v 10.00 hod.

SK SPV Paseka Vás zve naI .
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v tělocvičně ZŠPaseka

Zahájení cvičení: pondělí 18.1.2010 v 18.30 hod.
Příspěvek: 15,- Kč/hod., 50,-Kč/l měs., 200,- Kč za období 1/10 - 6/10
Těší se na Vás cvičitelka Renáta Bahounková

Cvičení pro zdraví probíhá jako vždy ve středu 18.00-19.00 hod. v ZŠ Paseka

V novém roce 2010 se na Vás těší cvičitelka Pavlína Šulhanová


