
Cerven 2008 OBEC PASEKA

Z dení v obci .................

...............V letošním roce se nám podarilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostredí ve výši
6,8 mil. Kc na zateplení budov a rekonstrukci plynového topení ZŠ a MŠ. Jedná se o nejvetší akci
v letošním roce. V techto budovách budou také vymenena stávající okna za nová. Podíl obce na této
velké akci bude cinit cca 2 mil. Kc. Práce by mely být koordinovány tak, aby co nejméne zasahovaly do
choduMŠaZŠ. _

Dále se nám podarilo dosáhnout na dotaci z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje
na opravu místní komunikace - malá strana od hl. križovatky, která je v havarijním stavu. Dotace ciní
479000,- Kc, podíl obce bude cinit I 300000,- Kc.

.. ... ... .. .... Z programu Obnova staveb drobné architektury budeme cerpat priznanou dotaci ve výši
25.000,- Kc, která bude použita na opravu památníku obetem 1. svetové války, který je umísten na
hr"bitove.
... ... .. .. Stále se snažíme získat dotaci na rekonstrukci koupalište, proto jsme v kvetnu opet podali
žádost o zarazení projektu "Rekonstrukce koupalište I. etapa - vyb~dování filtrace" mezi významné
projekty Olomouckého kraje na rok 2008.

Naše základní škola bude letos slavit 350 let. Na tuto akci jsme žádali dotaci z programu
Podpora kulturních aktivit, kterou nám však Dlomoucký kraj neposkytl a naši žádost zamítl.

Obci se podarilo vykoupit a smenit pozemky za úcelem prodeje parcel na výstavbu RD. Dva
pozemky se nám podarilo získat od Pozemkového fondu CR. Geometrickým zamerením vzniklo 8
parcel. Pro velký zájem byly parcely prednostne prodány obcanum naší obce. Zastupitelstvo obce
schválilo podmínky prodeje:
- prodávající se zavazuje vlastním nákladem vybudovat k hranici predmetného pozemku inženýrské síte ~.

plynovou prípojku, elektroprípojku, kanalizacní prípojku po cistící šachtu. Prodávající umožní kupujícímu
bezplatné napojení na tyto síte za dodržení stavebne- technických predpisu. Vodovodní prípojku si
vybuduje kupující na vlastní náklady.

_ kupující se zavazuje, že využije stavební parcelu pouze za úcelem výstavby rodinného domu
_ kupujícíse zavazujek tomu,žejestliže odstoupíodzámeruvýstavbyrodinnéhodomu, je povinenprodat

parcelu zpet Obci Paseka za stejnou kupní cenu,jaká je uvedena v této kupní smlouve
_ kupující se zavazuje k tomu, že jestliže nezacne s výstavbou rodinného domu do 24 mesícu od data podpisu

kupní smlouvy,je povinen parcelu prodat zpet Obci Paseka za stejnou kupní cenu, kteráje uvedena v této
kupní smlouve

_ kupujícíse zavazuje,že rodinnýdumbude zkolaudovánOdboremvýstavby,MÚUnicovdo 6 letoddata
podpisu kupní smlouvy

.. ... V techto dnech došlo k uzavrení kupní smlouvy o odkoupení posledního pozemku na
výstavbu cyklostezky mezi Pasekou a OLÚ. Nevyrešené dedické vztahy se rešily témer tri roky.
Mezitím se zmenily podmínky pro dosaženína dotaci. Presto se budeme snažit dotaci obdržet.
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VITANI obcánku

V kvetnu jsme mezi nás privítali nové 'obcánky obce

Radek Cinegr
Jan Stanek
Petr Vavrín

Lukáš Mojdl
Tomáš Vachutka
Václav Babík
EI Mahdy Omar
Michal Hloušek
Jakub Hloušek
Vít Kurfiirst
David Macícek

Maminky,

Natálie Laurinová
Alexandra Veiserová
Daniela Venglárová

pokud máte zájem o zrízení tzv."Materského centra" pro deti zhruba do veku 3 let,
(než nastoupí do MŠ) , kde by jste se spolu se svými ratolestmi scházely, hrály si,
cvicily, obratte se prosím na paní Lucii Šcurkovou, Paseka cp. 168 , žlutý RD nad
MŠ , tel. 585 002 434, která se s tímto nápadem obrátila na OÚ. .

Pomozte rozjet tento projekt.

Obec podporÍ zámer poskytnutím místnosti na zdravotním stredisku

V kvetnu se uskutecnil zájezd našich obcanu do Prahy. Vyrazili jsme autobusem v 6.00
hod. , po ceste jsme udelali nekolik zastávek. I když meli výletníci svaciny, prišly vhod i
dobré pasecké kolácky. Kdo prijal pozvání místního sdružení ODS, senátora MUDr.
Vítezslava Vavrouška navštívit prostory Senátu CR, urcite nelitoval. Odpocinek poskytly
našim seniorum také krásné Valdštejnské zahrady, prošli jsme si Karluv most a Staré
mesto. Spolecne jsme také poobedvali. Domu jsme dorazili v pozdních vecerní hodinách.
Byl to opravdu pekný výlet a dekujeme zúcastneným za dobrou náladu, výdrž a
disciplinovanost pri pochuzkách Prahou.

Fotografie jsou k nahlédnutí na www.obecpaseka.cz v sekci aktuality, fotogalerie - Seniori v Praze 2008
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Jirí Blažek, starosta obce

MUDr. Vítezslav Vavroušek, senátor ODS



Komulexní uozemková úurava
v úterý dne 27.5.2008 probehlo v KD úvodní jednání ke KPÚ v k.ú. Paseka, kde zástupci
Pozemkového úradu Olomouc seznámili úcastníky a majitele pozemku s úcelem pozemkové úpravy.
Urcil se zde predbežný rozsah území dotceného pozemkovou úpravou. Prítomní byli seznámeni
s predpokládaným harmonogramem postupu prací. Byl zvolen sbor zástupcu, složený predevším
z vlastníku pozemku, který bude spolupracovat pri zpracování návrhu pozemkových úprav, bude
posuzovat navrhované opatrení, vyjadrovat se k plánu spolecných zarízení, k podaným pripomínkám
v prubehu pozemkových úprav a bude spolupracovat i pri realizaci schválených pozemkových
úprav.
Úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Karlov probehlo již minulý rok. V letošním roce
probehl již 2. kontrolní den KPÚ Karlov. Došlo k posouzení nesouladu mezi evidovaným druhem
pozemku a skutecností v terénu a navrhlo se rešení vytipovaných lokalit.

Doporucujeme všem majitelum pozemku v našich katastrech, úcastnit se všech schuzek a spolupracovat
tak s Pozemkovým úradem Olomouc. V prípade jakýchkoliv dotazu ohledne pozemku, rešených KPÚ se

obracejte na : Pozemkový úrad, ing.
Polách, Blanická 1,77200 Olomouc

Dotace ro domácnosti na ekolo ické v tá ení
. ..m .........................

Každý, kdo nahradí kotel ci kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu ci tepelné

cerpadlo, nebo si porídí solární systém, má do 31.12. 2008 šanci získat dotaci ze Státního

fondu životního prostredí CR (SFŽP). Více informací na www.sfzp.cz

Krajské pracovište je otevreno pro verejnost v úterý a ve stredu 8.30 -12.00 a 13.00 -17.00 hod.

V ostatní dny je návšteva možná jen po predchozí domluve.

OLOMOUCKÝ KRAJ
WELNEROV A 7
77900 OLOMOUC

Petr Žemícek
Jana Prášilová

tel.: 585244616 petr.zemicek(Q).sfzp.cz
tel.: 585244616 iana.prasilova<á2sfzp.cz

fax: 585 244 616

Oddelení verejné dopravy Krajského úradu Olomouckého kraje vyhlašuje anketu pro cestující,
kterí využívají k preprave do škol, zamestnání atd. železnicní dopravu v našem kraji.
Podrobnosti jsou uvedeny v priloženém letácku. Pripomínky, podnety a návrhy ke konkrétním
tratím a vlakum lze zasílat do konce cervna 2008 na e-mailovou adresu anketa-
vereina.doprava<á2kr.olomouckv.cz nebo písemne na adresu Odbor dopravy a silnicního
hospodárství, Oddelení verejné dopravy, Krajský úrad 01. kraje, Jeremenkova 40a,779 11
Olomouc

ff!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZOR ZMENA CASU ODJEZDU AUTOBUSU mf!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obci se podarilo vyjednat s fa. Connex drívejší odjezd ranního autobusu spoj c.8907551 tak, aby
studenti hladce stíhali ve Štemberku prestup na vlak do Olomouce. Nyní odjíždí bus z Paseky v 6.30
hod., do Štemberka prijíždí v 7.00 hod., vlak odjíždí v 6.54 hod., takže cestující vlak stíhali dle jízdy
ridice (obcas). S platností od 15.6.2008 bude odjíždet bus z Paseky v 6.25 hod. , príjezd do
Štemberka v 6.52 hod., odjezd vlaku na Olomouc v 6.54 hod.
Protože je nám znám stav autobusových prípoju k vlakovému spojení, zažádali jsme o další zmeny
odjezdu busu, tak aby navazovaly na vlakové spojení.



Blahoprejeme
jubilantum

80 let MarieŠtepaníková
AnnaLinhartová
BoženaPospíši1ová

85 let Marie Novotná
Žofie Tarnavská
Pavel Tarnavský

90 let Bronislava Beranová

Nejstarší obcankou naší obce je paní
Marie Pírková, která letos oslaví své

93 narozeniny

Všem jubilantum prejeme hlavne
hodne zdraví a spokojenosti

V sobotu 5. dubna se v naší obci
jako každý rok konala úklidová
akce okolí Paseky, kterou opet
organizoval pan Jirí Šuba. Chtela
bych touto cestou podekovat všem,
kterí prišli a pomohli uklidit okolí
cest smerem na Sanatorku,
Dlouhou Loucku, Újezd, okolo
lesíka za COV a okolí paseckého
rybníka.

Podekování patrí: p.Šubovi,
Janušovi, Perinovi st.,Perinovi ml.,
Motánovi, detem Kubovi
Michalíkovi, Filipu Motánovi
a Obecnímu úradu Paseka, který
vše l"mancoval.

Verím, že se nás príští rok sejde
víc, protože neporádku bohužel
neubývá.

Blanka Motánová

v v

!!!! KOUPALISTE
Letos opet Vprovozu

ft, ,....

Na základe vyhlášeného výberového rízení, do kterého se
prihlásil pouze jeden zájemce, se pro letošní rok stala
provozovatelem koupalište sl. Jitka Chudá.
Koupalište nyní prochází znacnými opravami a úpravami
a to hlavne díky sl. Jitce Chudé. Areál byl nQve oplocen,
rekonstrukcí prošly bazény,nove byly rozvedeny vnitrní
inženýrské síte, zrekonstruovány toaletní místnosti.

Koupalište bude v provozu od 1.6.2008 (dle pocasí)

Po - Ne: 10.00 - 19.00 hod.

Vstupné
Dospelí 35,- Kc
Díte (do 12 let) 20,- Kc
Díte (do 3 let) zdarma

Týdenní permanentka dospelí 210,- Kc
Týdenní permanentka deti 105,- Kc
Rodinné vstupné (2 dospelí + díte) 75,- Kc, každé další
díte 15,- Kc

K dispozici:

. odrazové prkno

. plážový volejbal

. petanque. šachy. pujcovna polohovacích lehátek. detskýkoutek



350 let školy v Pasece

V roce 1658je v Pasece doložena triviální škola, kde se deti místních sedláku ucily tzv. triviu. Žáci se
ucili trem základním predmetum: ctení, psaní a poctum. Vzdelání melo v každé dobe mimorádný
význam. Už pred 350 lety žili na území naší obce lidé, kterí si dokázali precíst úrední vyhlášku,
spocítat správne peníze a podepsat se svýmjménem.
Vzdelanost má v Ceské republice tradici a škola v Pasece patrí ke školám, které se mohou pyšnit
dlouhou dobou své existence.

Behem letních mesícu probehne rekonstrukce školy a v zárí prijdou deti do krásne opravené budovy.
To všechnoje príležitost k oslave. A oslava bude. V sobotu 27. zárí 2008 probehnou celodenní oslavy
výrocí 350 let první písemné zmínky o škole v Pasece.
V sobotu dopoledne jsou obcané naší obce, všichni bývalí žáci naší školy, at už bydlí kdekoliv, a
samozrejme i rodice malých detí (budoucích prvnácku) zváni na prohlídku školy v Pasece.
Prijdte a prohlédnete si jednu z nejhezcích a nejlépe vybavených škol v Olomouckéq1kraji.
Ve škole bude instalována výstava kreseb našich žáku, které byly v lonském roce vystaveny na zámku
Kacina na výstave LUGHNASADH.
Po prohlídce školy probehnou oslavy v areálu u kulturního domu. Bude vyhrávat živá hudba,
k osvežení bude pivo i neco k zakousnutí a pro deti clenové kulturní komise pripraví zábavné
odpoledne.
A to není všechno. Behem letních mesícu bude dokoncena školní kronika zachycující dlouhou historii
školy. Kronika bude obsahovat seznamy všech žáku, kterí od roku 1933 do J1ašíškoly chodili.
Pretišteny budou také staré historické fotografie, které jste nikdy nevideli. Seznamy pedagogického
sboru za více než posledních 100 let. Staré plány školy z doby 1. republiky. A nejen to. Ve starých
školních kronikách jsou zachyceny mnohé informace mapující historii našeho domova, které se jinde
nedochovaly. Krome historie školy v Pasece, sepisujeme i historii školy v Karlove. To vše vyjde
v knižní podobe. Komu se líbila kniha PASEKA 680 LET vydaná Obecním úradem bude mít radost i
z nové knihy 350 LET ŠKOLY V PASECE.

Nová kniha bude poprvé v prodeji behem oslav 27. zárí 2008.
Prosíme všechny, kterí vlastní nejaký zajímavý dokument, fotografii nebo informaci ci zajímavou
historku, nabídnete je k publikování y nové knize. Nemusíte nám je vubec pujcovat, my Vás
navštívíme a na míste vše ofotíme, anebo mužete prijít do Základní školy v Pasece. Uzáverka je 30.
cervna 2008.

V knize budou pretišteny i fotografie žáku naší školy. Prosíme rodice, kterí si neprejí publikování
fotografie svého dítete v knize 350 LET ŠKOLY V PASECE, informujte o tom pana starostu Jirího
Blažka nejpozdeji do 30. cervna 2008.

Mistrovství sveta ve sbírání hub Paseka 2008

V poradí již 2. mistrovství sveta ve sbírání hub Paseka 2008 se uskutecní 4.10.2008, zacátek pro
soutežící v 13.00 hod. v KD Paseka, pro diváky vstup v 14.30. Soutežit se bude v disciplínách
1. Král hribu, 2. Nejkrásnejší houba, 3. Nejvetší houba, 4. Nejhezcí divácká houba. K úcasti na
mistrovství se nemusíte hlásit predem, stací v sobotu 4.10. dopoledne zajít do lesa, nasbírat houby a
odpoledne od 13.00 hod. je vystavit v KD v Pasece. Poradatelem akce je Obec Paseka a Kulturní
komise obce. Otázky a pripomínky zasílejte na adresu: wrnrnpaseka@seznam.cz, více informací na
www.obecpaseka.cz.



Zvonek zvoní, škola koncí...

Zanedlouho školní zvonek odzvoní konec školního roku, který byl pro nás a naše žáky velmi úspešný.
Je už tradicí, že se ohlížíme za cinnostmi, které se nám podarily. Z mnohých bychom rádi vybrali ty
nejzajímavejší z poslední doby.

13. brezna jsme za pomoci nekterých ochotných rodicu zorganizovali nový celoškolní projektový den
s názvem Hody, hody, doprovody. Deti si už zvykly na výtvarné dílny motivované vánocními cinnostmi,
tradicemi a zvyky, ale Velikonoce jsme spolecne slavili poprvé. Díky paní Lence Richterové a našemu
bývalému žákovi Ondru Pridalovi si všichni žáci mohli uplést porádnou pomlázku z vrbového proutí.
V dešti a bource nám ho den predem narezali v dostatecném množství. Podekování také patrí paní Rácové
ze Sovince, která se podílela na príprave další zajímavé cinnosti, a to Zdravé varení z vajícek aneb Jíme
ocima. Pomohla nám nakoupit a pripravit potrebné suroviny a predem vyrobila detem pro inspiraci
zvírátka, postavicky a figurky z vajícek uvarených natvrdo a ze zeleniny, které nafotografovala a obrázky
prinesla detem do školy. Žáci si podle nich vyrábeli vlastní vajíckovou výtvarnou fantazii, a tu si pak na
záver také snedli. Mnozí rodice by se divili, jak detem chutnal vajecne zeleninový predkrm pred obedem.
Také nakoupila sladké piškotové korpusy a cukrárské zdobení, aby si mohly vyrobit sladké dortové
kraslice, které posvacily následující den. Spolecnejsme si také behem dne pripomneli velikonocní tradice
a zvyky nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy, vyzdobili opravdovou kraslici voskovou technikou,
zaseli rerichu do skorápky. Nakonec jsme ze vsi vynesli Morenu, kterou jsme hodili do potoka, a prinesli
nazpet krásné teplé jaro. Podekování patrí všem pracovníkum školy za prípravu pekného dopoledne a také
maminkám, které nám pri realizaci pomáhaly, paní Hane Orságové, Blance Motánové, Pavlíne
Bahounkové a Martine Orságové.

Po delší dobe jsme obnovili tradici zajímavých besed. Mesíc duben jsme venovali bezpecnosti a
prevenci. Nejprve nás navštívili príslušníci Policie Ceské republiky z Olomouce, kterí ná:rllpredali nejen
spoustu zajímavých informací, ale i dárku. Jeden z nich s námi také strávil dopoledne na dopravním hrišti
ve Štemberku, kde dohlížel na to, zda žáci dodržují pravidla silnicního provozu. Za porušení predpisu
udeloval "trestné body" do ridicských prukazu a nakonec vyhodnotil a odmenil nejlepší ridice. Také jsme
si na besedu pozvali príslušníky Hasicského záchranného sboru z Olomouce. Už víme, jak se máme
zachovat v prípade mimorádných situací, a abychom získané pozn~tky nezapomneli, získali jsme od
hasicu zajímavé interaktivní CD Duha bezpecí, kde si žáci mohou prostrednictvím animací a her na
školních pocítacích znalosti procvicovat. Na konci mesíce usporádala paní Vera Sivková pro všechny
rocníky kurz zdravovedy.

Všechny získané dovednosti behem školního roku dokázali naši žáci zúrocit v soutežích, kterých se
úcastnili. V konkurenci velkých mestských škol si vedli v letošním školním roce opravdu velmi dobre.

Jan Orság získal v matematické souteži pro žáky 5. tríd první místo. V celém okrese mel nejvyšší
pocet bodu. Všichni žáci od 2. do 5. rocníku se zúcastnili mezinárodní souteže Matematický klokan a
Michaela Orságová (3. rocník) ve své kategorii získala maximální pocet možných bodu. Adam Vlcek (2.
rocník) si privezl z okresního kola recitacní souteže v Olomouci 2. místo a postup do krajského kola,
Františka Orságová (5. rocník) získafa cestné uznání. Hlídka složená z našich žáku Jana Petrišce (4.
rocník), Jana Orsága a Miroslava Orsága (5. rocník) vybojovala 2. místo v oblastní ekologické souteži
Zelená stezka-Zlatý list ve Štemberku a porazili tak všechna družstva štemberských škol (lePvšíbyli jen
clenové prírodovedného kroužku). Zúcastnili jsme se také oblastního kola dopravní souteže ve Stemberku
a družstvo ve složení Michaela Maková (4. rocník), Miroslava Mlcochová, Jan Orság a Karel Mako (5v.
rocník) se umístili na 1. míste a postoupili do okresního kola. Clenové vedeckého kroužku Debrujár ZS
Paseka se zúcastnili již II. studentské konference mladých prírodovedcu na Univerzite Palackého
v Olomouci, kde byli oceneni diplomem za aktivní úcast v prírodovedném kroužku a spolupráci.pri tvorb~
záverecné práce. Všem vyucujícím a pracovníkum školy, kterí naše žáky na tyto souteže pripravovah,
patrí podekování. Dekujeme také detem za peknou reprezentaci školy. Ukázaly, že se mužeme merit
s žáky velkých škol!

Záverem mi dovolte všem žáku i jejich vyucujícím poprát hezké prázdniny plné bohatých zážitku a
dobrodružství a ješte jednou jim podekovat za úspešných školní rok. A v tom novém, který zacne 1. zárí
2008 se teším se všemi nash1edanou.,

Mgr. Jana Knápková, reditelka



Vážení cestující,
Olomoucký kraj (Krajský úrad Olomouckého kraje), jako
objednatel dopravy, má zájem na zkvalitnení železnicní
dopravy v našem kraji. Obracíme se proto na Vás (cestující)
s žádostí o zaslání Vašich pripomínek, podnetu a návrhu
k cestování po železnici v Olomouckém kraji. Pripomínky se
mohou týkat:

· zpoždování vlaku (prípadne i duvod zpoždení)
. ujíždení prípojných vlaku
. špatného razen í vlaku
. problému pri výlukách
. špatné informovanosti o odjezdech

(zpoždení)
. nevhodného chování zamestnancu

COa.s.
. pripomínek k vybavení zastávek a stanic
. podmínek k cestování osob se sníženou schopnQstí

pohybu a orientace
. apod.

Uvedené pripomínky, podnety a návrhy (ke konkrétním tratím
a vlakum) lze zasílat do konce cervna ,2008 na e-mailovou
adresu:

anketa-vere ina. doQ@va@kr-olomouckv.cz.
nebo písemne na adresu:

Odbor dopravy a silnicního hospodárství
Oddelení verejné dopravy
Krajský úrad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Na uvedené pripomínky a podnety nebude odpovídáno. ~ískané informace
budou sloužit pro potreby Krajského úradu pro jednání s CD a.s., prípravu
novéhojízdního rádu a návrhu smlouvy mezi CD a.s. a Olomouckým krajem.

Prosíme cestující verejnost o úcast na této ankete. Mužete
tímto pomoci ke zlepšení stávajícího stavu v železnicní
doprave i tvorbe koncepce železnicní dopravy pro další
období.

c


