
Říjen 2010 OBEC PASEKA

Vážení spoluobčané,

čtyřleté volební období Vámi zvolených zástupců do zastupitelstva obce v tomto měsíci skončí. Je tedy na
místě, předložit Vám voličům, výsledky naší čtyřleté práce - co se podařilo, co méně, případně co zůstalo
jen u slibů.

Před malou rekapitulací je dobré zmínit se o záležitosti, která je v současné době často diskutována
v médiích - účelnost vynakládaných prostředků, jak zodpovědně či nezodpovědně obce a jejich
představitelé nakládají s penězi daňových poplatníků.

Daňové příjmy naší obce nestačí pokrýt ani třetinu toho, co se v obci buduje. Pokud bychom spoléhali pouze
na to, co nám dá stát" můžeme dát nohy na stůl a točit mlýnkem". Díky velkému úsilí a nasazení
pracovníků OÚ,operativního a bezodkladného schvalovacího jednání našeho zastupitelstva, které se
scházelo skutečně dle potřeby při projednávání projektů a nikdy ne formálně, jak to lx za tři měsíce
stanovuje zákon, se nám daří každý rok získávat několikamilionové dotace, které spolu s podílem vlastních
zdrojů investujeme a realizujeme ve prospěch a zvelebení naší obce.

Ve volebním roce 2007 připomenu alespoň některé realizované projekty:

• Výměna oken v ZŠ Paseka - náklady 670 tis. Kč
• Vybudování asfaltové komunikace k průmyslové zóně Prefa Pecina s.r.o. - náklady 513 tis. Kč

včetně finanční spoluúčasti firmy Prefa Pecina s.r.o. - výroba cementového zboží
• Výměna oken v panelovém domě čp.215 na Sanatorce - náklady 1 mil.Kč
• Oprava KD - 310 tis.Kč
• Podpora výstavby RD - inženýrské sítě pro 16 RD - kruháče - 1,1 mil Kč
• Kulturní oblast - Projekt LUNGNASADH 2007 - výstava kreseb a propagace práce našich dětí na

výstavě v zámku Kačina. Mám za to, že v našich očích nedoceněný úspěšný projekt.

Rok 2008 se nesl ve znamení realizace velkých investičních akcí:

• Rekonstrukce části místní komunikace od křižovatky po budovu MŠ - náklady 1,8 mil.Kč
• Nesmírně významným a úspěšným projektem bylo zateplení budovy ZŠ a Mš včetně zrušení

centrální kotelny, výměna všech otopných těles, vybudování tří samostatných kotelen pro MŠ,
jídelnu a družinu a samostatnou kotelnu pro prostory ZŠ. Předpoklad úspor energie se plně potvrdil.
Po dvouletém provozu a zkušenostech, můžeme potvrdit více jak třetinovou úsporu energie. To
znamená úsporu 200 tis. Kč za rok pro budovy ZŠ + MŠ.

• Pro občany je jistě důležité, že zastupitelé v rozpočtu obce nezapomínají a podporují i rekonstrukce a
údržby památek, jako je památník obětem Lsvětové války včetně jeho okolí, hřbitovní zdi apod.

• V tomto roce jsme také vzpomněli 350 let existence školy v naší obci. Spisovatel Zdeněk Knápek se
ujal nelehkého úkolu a stejně jako u vydané knihy ,,680 let obce Paseka" sesbíral historická data a
díky němu byla vydána kniha ,,350 let školy v Pasece"



Rok 2009 ... rok dalších velkých investic a přeměny obce:

• V tomto roce byla vlastně ukončena rekonstrukce všech místních komunikací, každá ulička se
dočkala nového asfaltového povrchu.

• Velkou přeměnou prošla část obce od křižovatky u obecního úřadu na dolní konec po most na Dl.
Loučku. Vybudováním in-line okruhu, dvou malých lávek přes potok získala nejen naše mládež
jedinečný bezpečný okruh pro své sportovní využití. Díky velkému úsilí se podařilo získat a
zrealizovat dva dotační tituly - výstavbu IN-LI E okruhu, dětská hřiště, víceúčelové asfaltové
hřiště ( 12 mil.Kč). Současně byly upraveny terény, trávníky, odstavná parkoviště, zvýšena hrana
potoka Tepličky v dolní části obce u mostu na Dl. Loučku, která uchránila při poslední červencové
velké vodě část obce před zaplavením. Dále bylo vysazeno na 6400 keřů a 160 stromů za 3,5
mil.Kč.

• Bylo započato s výstavbou inženýrských sítí "Za hřištěm" pro 9 nových RD. Dnes již na tomto
místě vyrůstají nové RD.

• V tomto roce vzniklo v naší obci Občanské sdružení Zvoneček - Paseka. Jak jistě víte, jedná se o
sdružení paseckých maminek. Zastupitelstvo obce mateřské centrum podpořilo zejména tím, že
poskytlo maminkám a dětem 3 místnosti v I.patře objektu zdravotního střediska a to zcela zdarma
bez nároku hrazení nájemného. Veškeré náklady na vytápění prostor, vodu, energii hradí taktéž
obec. V roce 2010 Zvoneček obdržel z rozpočtu obce dotaci ve výši 5 tis. Kč.

Rok 2010 ... rok 2009 byl finančně velmi náročný, a proto jsme s ohledem na rozumné hospodaření obce,
v tomto roce nepočítali s většími investicemi:

• Hned první měsíce roku nám však paní zima ukázala, že střecha kulturního domu již zdaleka není
tak dobrá, jak se zdá. Když jsme na půdě objevili metrové závěje sněhu, který nám při plesovém
rejdění začal kapat na hlavu, bylo zřejmé, že s tím musíme něco dělat. To něco - nová střecha
spolkla 1,3 mil. Kč.

• Podpora rady a zastupitelstva obce při schvalování fmancí na projekty takzvané "do šuplíku" se
ukázala jako velmi prozíravá, neboť se naskytla šance získat dotaci na vybavenost obcí. Právě zde
mají šanci jen připravené projekty. Je pravdou, že dotace již nedosahují 90%, ale zhruba 60%
z celkových nákladů. Ale i těchto je potřeba využít. Proto mnohokrát, když slyšíme návrhy, že by se
raději mělo dělat to či ono a ne nějaké hřiště apod., stále opakujeme. Je vyhlášen dotační titul, který
přesně určí a vymezí na co můžeme finance využít. Proto někdy děláme investice a opravy, které
mohly třeba počkat až se opraví např. cesta, chodník. Pak ale budeme "sedět" a čekat až se vyhlásí
pro nás vhodný dotační program ... a pak třeba žádnou dotaci ani nezískáme.

• yní se dokončuje parkoviště před KD, kde vzniklo 17 parkovacích míst a parkoviště u OÚ včetně
zeleně. Záleží nám vždy na komplexním dokončení stavby. To znamená nejen silnice,parkoviště,
chodník - ale i upravené okolí, výsadba zeleně. Ne vždy to bývá samozřejmé.

• Poslední úpravy, které provádí již jen pracovníci obce se týkají dokončení dětského hřiště u MŠ. Po
ukončení těchto prací bude i toto hřiště zpřístupněno veřejnosti - našim nejmenším dětem. Bude
však mít svá pravidla a omezenou dobu návštěv, a to z důvodu, že nelze omezovat děti a chod MŠ.
Hřiště tedy bude zpřístupněno pondělí - pátek vždy od 16.hod. + soboty a neděle pro děti do 10 let
věku.

Vážení občané,

dovolil jsem si za zastupitelstvo obce připomenout ty nejvýznamnější aktivity, které se nám podařilo
zrealizovat za uplynulé čtyřleté období. Toto není práce jednoho člověka. Je to dílo celého našeho
zastupitelstva, zaměstnanců obecního úřadu i Vás občanů, kteří dle svých možností pomáháte ke
spokojenějšímu žití v naší krásné obci.

Před koncem tohoto volebního období chci poděkovat radě obce, zastupitelstvu obce a zaměstnancům
obecního úřadu za obrovskou podporu a za zodpovědný přístup a vztah ke svým mandátům.

Jiří Blažek, starosta obce Paseka
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.......... podzim je také začátek nového školního roku. Ten letošní je školní rok 2010-2011.Po prázdninách se

do mateřské školy nevrátilo 19 dětí, protože odešly do l.třídy základní školy.16 dětí začalo navštěvovat ZŠ
v Pasece, 3 děti dojíždí do školy mimo obec. Dvě děti mají odklad školní docházky a pokračují v docházce

do mateřské školy, Po dlouhé době to byl velmi silný ročník, který od nás odešel a sestavil v základní škole

celou jednu třídu s převahou děvčat. Tento velký počet odcházejících dětí byl stejně jako v jiných letech

stejným počtem nových dětí doplněn, takže kapacita mateřské školy je opět zaplněna a činí 47 dětí. Děti
jsou do dvou tříd rozděleny podle věku, v mladší třídě je zapsáno 23 dětí, ve starší 24 dětí. K docházce do

mateřské školy byly přijaty i děti tříleté, jejichž maminky i nadále do 4 let pobírají rodičovský
příspěvek.Věkově převažují mladší děti, jelikož budoucích prvňáčků v tomto školním roce bude pouze 6-

7. Školné se v mateřské škole nevybírá, provoz je plně hrazen z finančních prostředků obce.

I v letošním školním roce čeká na děti v mateřské škole spousta hraní, předškolního vzdělávání, zábavy,

soutěží a jinných činností a my se budeme snažit děti co nejvíce aktivovat, motivovat k činnostem, vést je

samostatnosti, kamarádství ... Určitě k dobré atmosféře přispěje i pobyt na nově zbudované školní
zahradě, či pobyt na nových dětských hřištích vobci v rámci pobytu venku. Přesto, že již několik let

pracujeme se školním vzdělávacím programem s názvem " Kamarádi, kamarádky, pojďte s námi do

pohádky", vždy se snažíme dětem předkládat nová témata, nové formy práce tak, aby neměly pocit, že se
stále něco opakuje.

Pohádková oblast je však tak široká a obsáhlá, že změny lze lehce uplatnit. Ze všech akcí, různých činností

v mateřské škole i mimo ni pořizujeme fotografickou dokumentaci, kterou prezentujeme průběžně na

webových stránkách školy, takže rodiče i veřejnost mohou naši práci celoročně sledovat a hodnotit ji.
Zájemci o naši mateřskou školu nás najdou na našich webových stránkách s adresou www.

skolka.obecpaseka.cz ,nebo na stránkách obce. V loňském školním roce jsme zakoupili pro potřeby školy

videokameru, na kterou jsme již některé akce zachytili- Mikulášskou nadílku, Rozloučení s mat.školou,
Návštěva dětí ve škole a pro uchování tyto akce máme zpracované na CD-ROM s možností přehrávání
záznamu na videu. Nadšené z toho jsou především děti, protože se samy vidí jako ve filmu.

V nejbližší době nás čeká sběr starého papíru společně s dětmi ze ZŠ, a to v týdnu od 4.10. do

8.10.2010, kdy bude v zahradě u školy přistaven kontejner pro ukládání papíru a kam mohou papír donést
i ostatní občané. Výtěžek bude použit pro děti. Dále se budeme věnovat podzimnímu tvoření z přírodnin ,

plodin a různých materiálů, čeká nás Mikulášská nadílka a čertovské hrátky, oslava vánoc s vánočním
tvořením, přípravou dárečků, pečením cukroví a perníčků, nácvikem vánočních koled, písní a her, kterými

děti potěší nejen své rodiče při akci

" Vánoční tvořivé dílny s rodiči", ale i seniory v "Domě s pečovatelskou službou", kam děti každoročně
docházejí naše starší občany v předvánočním období rozptýlit. Do vánoc nás také navštíví několik malých

divadélek s pohádkami, písničkovými pořady pro děti, zapojíme se do celostátní vzdělávací hry "Hrajeme
si s Niveou" a další.

Všem dětem přeji v novém školním roce spoustu hezkých zážitků, hodně kamarádů a také spokojenosti
v naší mateřské škole, nově příchozím dětem přeji, aby si co nejrychleji zvykly bez maminky a pláče, aby
bylo co možná nejméně, i když někdy to jde opravdu velmi obtížně.

Jana Blažková - ředitelka mateřské školy



PÁLENICE PASEKA nabízí volnou kapacitu

Klasické pálení - topení dřevem (1 kotel = 240 I kvasu = 3 pytle dřeva) min.množství
kvasu = 130 I

Každou středu náš pracovník přímo v palírně přijímá objednávky na pálení v době od 15
do 17.00hod. V tuto dobu si můžete objednat pálení i telefonicky na čísle 585 039 522

Jinak přijímáme objednávky každý den na telefonním čísle: pevná linka 585 039 024,
mobil 732 779 235

Firma PREFA PECINA s.r.o.

Nabízí prodej pytlovaného cementu
CEM 32,5 R - baleného po 25 kg.
Cena 260,-Kč/q.Cena za pytel cementu 65 Kč.

Prodejní doba
Po - pá 6:00-16:00,So 8:00-11:00 tel.585 039 262

www.pbdlazba.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Paseka

1) Volby do Zastupitelstva obce Paseka se uskuteční v pátek dne 15.10.2010 od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu dne 16. října 2010 od 08:00 do 14:00 hodin
2) Místem konání voleb v okresku Č. 1 obce Paseka je VOLEBNÍ MÍSTNOST Zasedací místnost
Obecního úřadu, Paseka č. 17
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), nebo státní občanství státu, jehož příslušníci
jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1.
4) Lístky pro hlasování pro volby do Zastupitelstva obce Paseka budou doručeny všem voličům nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb. včetně "Informace o způsobu hlasování". V den konání voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí. v jakém se dostavili do volební
místnosti. Před vlastním hlasováním se volič odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisi do volební schránky.
6) Volič může ze závažných. zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi a to. aby mohl hlasovat mimo volební místnost. K tomuto voliči budou vysláni dva členové
okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.
7) K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.



SK SPV Paseka Vás zve na AEROBIC,který probíhá
každé pondělí v tělocvičně ZŠ Paseka, vždy od 18.30 hod,
vstupné 15,-Kč/ 1 hod.

Těší se na Vás cvičitelka Renáta Bahounková

Dále Vás SK SPV Paseka zve na CVIČENÍ PRO ZDRAVI,které probíhá každou středu
v tělocvičně ZŠ Paseka vždy od 18.00 hod, vstupné 15, - Kč/1hod.

Těší se na Vás cvičitelka Vendula Švendová

MISTROVSTVí PERNíKU
Kulturní komise obce Paseka zve všechny šikovné

perníkáře a perníkářky, ať přijdou představit své výrobky.
Mistrovství se uskuteční v sobotu 6.1istopadu v KD Paseka.

Podrobnější informace budou uveřejněny na webových
sstránkách www.obecpaseka.cz

I

!!! Upozornění pro řidiče !!!
Stále probíhá výměna řidičských průkazů vydaných v době od 1.1.1994 do
31.12.2000, jejichž platnost končí 31.12.2010. V roce 2011 se starými doklady
nelze prokazovat při silniční kontrole, proto je potřeba stihnout jejich
výměnu do konce roku. Výroba nového dokladu trvá cca 20 dnů. Více info
na www.vymentesiridicak.cz

Blíží se zima .

upozorňujeme řidiče a majitele automobilů/aby v tomto období neparkovali svá vozidla na
místních komunikacích. Pomůžete tak snadnější průjezdnosti techniky při odhrnování sněhu.



Žáci, rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi naší školy ...
ZŠ a MŠ v Pasece oznamují, že od 4. do 8. října budou pořádat pravidelný

v , ,

SBER PAPIROVEHO ODPADU
Kontejner na sběr bude umístěn v prostorách farské zahrady (před cukrářskou výrobnou).

Ve škole budeme papír přijímat a vážit před vyučováním do 8.00 hod. a po vyučování

(nejpozději do 15.00 hod.)

Výtěžek sběru bude použit ve prospěch dětí!!!

Divadelní sezóna 2010-2011 v Městském kulturním
zařízení Uničov - více info na www.unicov.cz

• Listopad 2010 - S pydlou v zádech - Pavel Fiala, Josef Dvořák
Legendární semaforská insenace se vrací zpět na divadelní prkna. Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová,
Rostislav Trtík a další.

• Březen 2011 - Mrchy - lrena Žantovská
V divadelní komedii se řeší mezi přítelkyněmi morální dilema. Hraje Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina
Divíšková, Lenka Skopalová

• Duben 2011 - Drahouškové - Petr Novotný
Drahouškové jsou komedií pro pět herců. Hrají Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová,
Jiří Kohout

---------------- -----
Harmonogram svozu 100, plastu

velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2010
Svoz TDO je prováděn ve 14ti denních intervalech vždy v pátek

Svoz plastů je letos prováděn ve ČTVRTEK 4.11.,16.12.2010

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu
30.10.2010

parkoviště u KD
koupaliště
parkoviště léčebna
Karlov

7.30 - 9.30
9.40 - 11.00

11.15 - 12.00
12.15 - 12.45


