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V lednu naše škola získala mezinárodní titul EKOŠKOLA!  

 

Až půjdete kolem našich dveří, všimněte si prosím loga Ekoškoly, kterým se můžeme po dobu dvou následujících let 

pyšnit. A k tomu si na jaře z Prahy ze slavnostního vyhlášení ještě přivezeme i velkou vlajku se znakem 

EKOŠKOLY, kterou si také hrdě vyvěsíme. 

A co tomuto úspěchu předcházelo?  Několik let práce, výchovně vzdělávacího působení na naše žáky a 

hlavně jejich působení na nás, na dospělé, protože tento program je hlavně o dětech a jejich možnostech, jak mohou 

ovlivňovat a zlepšovat životní prostředí ve své škole a v jejím okolí.  

Je samozřejmostí, že třídíme odpad, pořádáme pravidelný sběr starého papíru, sběr použitých baterií a na jaro 

chystáme i sběr malých elektrospotřebičů. Všichni se učíme, jak šetřit majetek, jak se dají k výtvarnému tvoření 

používat věci, které by jinak skončily v odpadkových koších a popelnicích – pet lahve, vršky, kalíšky od čajových 

svíček, barevné papíry z plakátů, obálky, krabičky a sáčky od čajů, lepenkové krabice, staré vlny, oblečení …  

Společně se zajímáme o přírodu kolem nás, poznáváme ji nejen v hodinách i na 

škole v přírodě a na výletech, učíme se ji chránit, třeba i tím, že pravidelně krmíme zvířátka a 

ptáčky v zimě nebo že se podílíme na výsadbě nových rostlin a stromů, na jaře se vydáváme 

do okolí naší školy a vesnice a sbíráme odpadky. Zapojujeme se do různých ekologických akcí. 

Přemýšlíme, jak si ještě vylepšit naši krásnou, barevnou a bohatě 

vybavenou školu – třeba tím, že jsme si natřeli a vyzdobili staré 

židličky z jídelny, abychom je mohli používat ve výtvarně. 

Učíme se původní řemesla, abychom se vyhýbali používání 

umělých materiálů (keramika, pletení košíků, tkaní kobe-

rečků…) A o všem si vedeme zápisky, abychom na nic nezapomněli. 

A pak nastane den D.  Ve čtvrtek 19. prosince 2013 navštívila naši školu hodnotící komise, aby posoudila, 

zda náš školní Ekotým a vlastně i celá naše škola splnili všechny předepsané kroky pro udělení mezinárodního titulu 

EKOŠKOLA. Obstáli jsme a titul jsme získali!  

Pokud Vás zajímá, co vše se o nás píše v hodnotící zprávě, najdete ji na našich webových stránkách.  

A jaký je mezinárodní rozměr tohoto programu? 

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho 

účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace Foundation for Environmental 

Education. V České republice je hlavním koordinátorem Sdružení TEREZA, které nám napsalo: „Oceňujeme 

kvalitní práci, kterou v programu děláte, a nadšení, se kterým jste se do ní pustili.“ 

Chtěla bych všem zúčastněným pogratulovat a samozřejmě poděkovat za reprezentaci naší školy. 

Jsem na naše žáky hrdá! Děti samy si výsledek auditu zhodnotily následovně: 

„Když už něčeho dosáhnu, nesmím polevit, musím pracovat stále stejným tempem!“  

Tak jim držme palce - a v tom jejich snažení, abychom žili v pěkném a čistém prostředí, jim buďme 

nápomocni.                                                                                Mgr. Jana Knápková, koordinátorka Ekoškoly 
 

 

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ PRO PASECKOU ŠKOLU A JEJÍ ŽÁKY 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

POPLATKY ZA ODPAD  A  PSA  PRO ROK  2014 
Sdělujeme občanům, že poplatky za odpad a za psa je třeba uhradit  do  30. června 2014.  

 poplatek za odpad činí 360,- Kč/rok za každou trvale hlášenou osobu 

 poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není osoba hlášena k trvalému 

pobytu činí  360,- Kč za rok  

 poplatek za prvního psa  činí 100,- Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa je pak 120,- 

Kč za rok, toto se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v obecním bytě  
 

Vznik a  zánik poplatkové povinnosti je třeba ohlásit do 15 dnů  ode dne, kdy tato povinnost vznikla (přistěhování, 

narození dítěte, nový pes, úhyn či ztráta psa).  
 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem. 

Vzor  úhrady  přes bankovní účet: rodina Adamova -  4 trvale hlášené osoby, Paseka  č.p. 985 : 

4 osoby x  360,- Kč = 1440,- Kč 
 

Číslo účtu Obce Paseka:    1801712379/0800 

Variabilní symbol: 1340                   Konstantní symbol: 308 

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno  a číslo popisné (Adamovi,985)  
 

Za psa zaplatíte na stejný účet částku odpovídající počtu psů:  v rodině jsou 2 psi 100+ 120= 220,- Kč 

Variabilní symbol:  1341                 Konstantní symbol:  308  

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, číslo popisné, pes kolikrát (Adam, 985, 2x) 
 

Pokud občan neuhradí poplatky do 30. 6. 2014 může mu obecní úřad navýšit poplatek až na trojnásobek, toto zvýšení je 

příslušenstvím poplatku!                                                                             Dana Tománková, OÚ 

 

V poslední době se objevily v tisku i televizi informace o tom, že již v letošním roce se budeme koupat na 

paseckém koupališti. Rád bych tuto informaci poněkud upřesnil. 
Zastupitelstvo i Rada obce vzala na vědomí informaci starosty, že se již několik roků nedaří získat dotace 

na tento projekt. Možná někteří namítnou, že i v loňském roce byl vyhlášen v ROPu pro Olomoucký 

kraj /Regionální operační program/ přímo dotační titul na Rozvoj turistického ruchu v Olomouckém kraji.      

Bohužel při posuzování našeho projektu bylo úředníky na kraji konstatováno, že koupaliště bude sice 

sloužit občanům Paseky, Uničovska, Šternberska stále více i Rýmařovska, ale to nejsou turisté! Turista je 

ten, který přijede do Paseky ze vzdálenosti větší jak 30km a minimálně jednu noc stráví v Pasece - a hotel 

nebo jiné ubytovací zařízení nemáme. Taková jsou prostě pravidla pro rozvoj turistického ruchu v našem 

kraji - jednoznačně šitá pouze na atraktivní místa v kraji, ostatní si musí poradit, jak umí. 
Proto rozhodlo Zastupitelstvo i Rada zahájit rekonstrukci našeho koupaliště z vlastních zdrojů. V roce 

2013 obec dobře hospodařila s finančními prostředky - převádíme do letošního roku přebytek 3,5 mil Kč. 

Prioritou však zůstává "Intenzifikace ČOV Paseka" a náklady 16 mil. Kč. V současné době těsně před 

spuštěním rekonstrukce se objevil další problém - naše kanalizace je údajně děravá jak cedník, funguje spíš 

jako meliorace, na ČOV natéká příliš balastních vod je nutné kanalizační stoky utěsnit - a to jsou další 2 mil. 

Další již rozjetou akcí, kterou musíme finančně zajistit je "Revitalizace místní části Paseka-Karlov" - 5,5 mil. 

Kč. 
Teprve po finančním pokrytí těchto projektů můžeme investovat do koupaliště. V každém případě letos 

bude zahájena rekonstrukce koupaliště, ale zda se povede ještě letos i sezona na koupání není zdaleka 

jisté. Je nutné nechat rostliny řádně zakořenit, aby biotop plnil to co má, nechceme za každou cenu 

realizaci uspěchat jen proto, že se to píše v novinách. Uděláme vše pro to, aby krásný areál našeho 

koupaliště opět co nejdříve přivítal návštěvníky a předvedl se v nejlepším světle.                      Jiří Blažek 

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ? 



Výsledek Tříkrálové sbírky 2014     

v obci Paseka 
I v letošním roce se v naší obci konala tradiční 

Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Uničov. 

Koledování se již tradičně ujaly děti ze skautského 

oddílu Dráčata.  

Celkový výtěžek sbírky činil 15 107 Kč.   
 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem koledníkům i 

těm, kteří do sbírky přispěli. 

 

  Ceny vodného a stočného pro rok 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obcí Paseka, Sanatorium, 

Karlova Pasecký Žleb za rok 2013 
 

V roce 2013 bylo v katastru obcí Paseka, Sanatorium, Karlov a Pasecký Žleb spácháno celkem 11 trestných činů     

(u 4 TČ - pachatel zjištěn, u 7 TČ - pachatel nezjištěn)  a 43 přestupků oznámených a šetřených na Obvodním 

oddělení Policie ČR Uničov. 
 

V případě trestných činů se jednalo o: 
 

• krádež nářadí z domu - pachatel nebyl zjištěn, 

• krádež vloupáním do areálu opravny - pachatel nebyl zjištěn, 

• krádež věcí z rodinného domu - pachatel nebyl zjištěn, 

• vloupáni do areálu koupaliště - pachatel nebyl zjištěn 

• krádež dřeva - pachatel nebyl zjištěn 

• vloupání do skladu- pachatel nebyl zjištěn 

• krádež katalyzátorů- pachatel nebyl zjištěn 

• 2 x zanedbání povinné výživy - pachatelé byli zjištěni, 

• vloupání do rodinného domu - pachatel zjištěn 

• krádež dřeva - pachatel zjištěn 
 

Z oznámených 43 přestupků se v 15 případech jednalo o přestupky proti majetku, kdy v 13 případech pachatelé 

nebyli zjištěni, v 16 případech se jednalo o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

pachatelé byli zjištěni, v 11 případech se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, kdy ve všech případech 

byli pachatelé zjištěni, v 1 případě se jednalo o přestupek ze zákona na ochranu zvířat proti týrání (pokousání 

psem), kdy pachatel byl zjištěn. 
 

V roce 2013 došlo v případech páchané trestné činnosti v katastru obcí Paseka, Sanatorium, Karlova Pasecký Žleb   

k poklesu ve srovnání s rokem 2012 o 6 trestných činů. V případě spáchaných přestupků došlo k poklesu o 5 

přestupků v porovnání s rokem 2012.                                                   Obvodním oddělení Policie ČR Uničov. 

Obec 
Vodné 

 Kč/m
3
 

Stočné  

Kč/m
3
 

Celkem  

Kč/m
3
 

Paseka 33,35 21,85 55,20 

Újezd 33,35 32,20 65,55 

Mladějovice 30,48 32,20 62,68 

Šumvald ----- 21,85 21,85 

Dl. Loučka ----- 25,30 25,30 

Šternberk 30,48 38,52 69,00 

Upozorňujeme občany, že v období od 

27. ledna do 28. února probíhá výměna 

vodoměrů, u kterých v letošním roce 

končí platnost ověření. 
 



STATISTIKA POHYBU OBYBATEL V OBCI  PASEKA – ROK 2013 

 

 

 

UŽ JSTE BYLI V OLOMOUCKÉ ŠANTOVCE? 

To není reklamní slogan. Jen řečnická otázka našich veselých píšťalek, členů školního kroužku hry na 

zobcovou flétnu, kteří mohou odpovídat: „My už jo, a dokonce jsme tam měli i vystoupení!“ 

Druhou adventní soboru 14.prosince 2013 jsme měli možnost koncertovat v olomoucké Šantovce. Připravili 

jsme si tři čtvrthodinová vystoupení sestavená z písniček z televizních pohádek a vánočních koled. Na housle nás 

doprovodil Vojta Bolard, během vystoupení vyměnil 

klarinet za flétnu Matýsek Bolard. Díky ochotným 

rodičům, kteří děti přivezli a byli tam po celou dobu 

s námi a pomáhali nám, jsme společně prožili moc 

pěkné a veselé odpoledne. Unaveni, ale šťastni, že se 

nám koncertování povedlo a že jsme měli velký úspěch, 

jsme se večer vraceli domů.  

A protože se naše děti dovedou pěkně chovat a 

sebejistě vystupovat, věříme, že takovéto 

vystoupení nebylo poslední.                Mgr. Miroslava Kořenková, vedoucí kroužku Veselé pískání 

 

 
 

Zápis dětí do mateřské školy. 
 

Ředitelka Mateřské školy v Pasece oznamuje rodičům, že zápis dětí do mateřské školy na 

školní rok     2014 - 2015 se uskuteční  ve čtvrtek 27.února 2014.  

Rodiče si mohou přijít vyplnit žádost do mateřské školy v době od 800 hod. do 1500hod. 
s rodným listem dítěte. Zápis proběhne formou správního řízení, dle stanovených platných 
kritérií pro přijímání dětí do MŠ /viz. webové stránky MŠ – www.skolka.obecpaseka.cz – 
sekce Dokumenty – Vnitřní řád školy/ 
Těšíme se na Vás.                                                                                                        Jana Blažková – ředitelka MŠ v Pasece 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet obyvatel 

k  31.12.2012 
narození úmrtí přistěhováni odstěhováni 

počet obyvatel 

k  31.12.2013 

1263 17 11 25 32 1262 

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

Jelikož se nenašel nikdo, kdo by byl ochotný převzít  veškerou 

zodpovědnost za Mateřské centrum Zvoneček a také z důvodu 

klesajícího zájmu o jeho služby, oznamujeme, že byl provoz 

mateřského centra v naší obci  ukončen. 
 

Hračky zakoupené z příspěvků od obce Paseka  

jsme  darovali  místní  mateřské  škole,  ostatní  

vybavení    jsme  věnovali   nově  zakládanému  

         mateřskému centru v Dubčanech.  

Nepoužitelné věci  byly zlikvidovány v souladu  

                    se zákonem o odpadech.  

Velmi děkujeme obci Paseka, že jsme mohli 5 let fungovat a 

přinést radost mnoha dětem i jejich maminkám. 

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK 

http://www.skolka.obecpaseka.cz/


 

 
 

Mysliveckou společnost Paseka – Karlov (MS Paseka – Karlov) jako sdružení občanů po dlouhá léta sdružuje 
převážnou část myslivců obce Paseka. Rok 2013 byl pro myslivost v ČR a tedy také pro pasecké myslivce 
zvláštní a současně významný tím, že končily desetileté nájmy honiteb a bylo nutné uzavřít nájemní smlouvy 
nové. Myslivecká společnost do roku 2013 myslivecky hospodařila ve dvou honitbách, a to v honitbě Paseka – 
les (zahrnuje převážně lesy v majetku Lesů ČR; oblast Karlova po Tepličku a k sanatoriu) a v honitbě Paseka 
společenstevní (zahrnuje převážně polnosti od Pálené k vodárně a k sanatoriu a menší část lesů od sanatoria 
ke koupališti, tedy pozemky převážně v soukromém vlastnictví na katastru obce Paseka). 
Lesy ČR, jako vlastník lesních pozemků, vypsaly výběrové řízení na honitbu Paseka – 
les, kdy jediným kritériem byla nejvyšší nabídnutá cena za roční pronájem 
případnými zájemci. MS Paseka – Karlov měla přednostní právo na desetileté 
prodloužení smlouvy, avšak musela by akceptovat nejvyšší nabídnutou cenu, která 
byla přibližně čtyřnásobně vyšší než dosavadní nájem a dále byly požadovány další 
finanční závazky. Za této situace se nakonec členové MS Paseka – Karlov tohoto práva 
vzdali, požadavky LČR neakceptovali a honitbu LČR vrátili. 
Honitba Paseka společenstevní byla doposud pronajata MS Paseka - Karlov 
Honebním společenstvem Paseka. Honební společenstvo Paseka je ze zákona sdružení vlastníků pozemků na 
území příslušné honitby a mělo tedy rozhodnout o dalším osudu honitby. Valná hromada Honebního 
společenstva Paseka jako její nejvyšší orgán byla svolána v březnu, ale byla zrušena. Další Valná hromada se 
uskutečnila 6. 6., kdy bylo, mimo jiné, zvoleno nové vedení Honebního společenstva Paseka a schválen 
pronájem honitby Paseka společenstevní na dalších 10 let Myslivecké společnosti Paseka – Karlov. Paseckým 

myslivcům bylo tedy umožněno pokračovat ve své 
činnosti i v dalším období v tradiční polní honitbě. 
Na tomto místě bych velmi rád poděkoval všem 
vlastníkům, kteří se zúčastnili Valné hromady a svým 
vstřícným postojem vůči paseckým myslivcům jim 
zachovali možnost mysliveckého vyžití 
v bezprostředním okolí obce Paseka. Velice si tohoto 
rozhodnutí vážíme a děkujeme i všem ostatním 
příznivcům MS Paseka – Karlov z řad občanů Paseky. 
Chtěli bychom tradičně přispět k dobré sounáležitosti a 
dobé pohodě občanů obce pořádáním tradiční akce 
Pytlácká noc a dalšími aktivitami ve prospěch obce 
Paseka.  
 

 

 
 

 

PASECKÝ BABINEC  zve na  karneval  ve stylu CESTA KOLEM SVĚTA  za jednu noc 
  

sobota  15.3.2014 v 19.30 v KD Paseka, hraje kapela Pandora 

 
 

 

MS PASEKA - KARLOV a rok plný změn 

PLESOVÁ SEZÓNA   

Vážení občané,  

chcete  si  přečíst  Pasecký zpravodaj  mezi prvními a barevně?  
Pokud  ano, stačí napsat na naši  adresu   paseckyzpravodaj@seznam.cz   a do  předmětu  uvést 

„EMAIL“.  Zpravodaj  vám přijde ve formátu pdf ve stejný den, kdy  bude  zveřejněn na obecním 

webu, tedy  týden  před  tím,  než  vám  do  schránky   přijde  jeho   tištěná  verze.  Tato  služba 

samozřejmě platí i pro příznivce Paseky ať už bydlí kdekoliv v ČR nebo jinde ve světě. 

Budeme také rádi, pokud nám napíšete další náměty na zlepšení zpravodaje.                                        redakční rada 

PASECKÝ  ZPRAVODAJ  NA  VÁŠ  EMAIL 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz


 

 

 

 Tvořte pestrý a barevný domov!

Bohouškovy Barvy 

 poradenství - prodej - realizace
 

- barvy malířské a fasádní  
- hydroizolační nátěry balkónů a teras  
- barvy na dřevo, kovy a beton  
- zateplovací systémy  
- sanační, renovační a dekorativní omítky 
- základní a vyrovnávací hmoty 

 

 Paseka 106, tel.: 724 979 666

 

                          Studio Harmonie života 
                                         prodejna zdravé výživy a dárkových předmětů 

                                                       Paseka 18, budova zdravot. střediska 

Kontakt: 732861643                                                   Po-Pá  9-11 hod. 14-17 hod., So 8-11 hod. 

Nabízíme: 
-zdravé potraviny, biojogurty, kozí sýry, kváskové a nopalové pečivo (po-st-pá)  -ekodrogerie, hygienické 

    potřeby, kosmetika, výrobky z pedigu, keramika, značková vína 

-čaje a kávy a koření z celého světa (Ayurvédské,bylinné,kvetouci,..), Himalájské soli – stolní i koupelové,  

    solné lampy a aromalampy, léčivé andělské obrazy a mandaly 

-koňské masti a jiné léčebné produkty, nahřívací polštářky, přírodní mýdla 
-vonné svíčky, svíčky z palmového vosku, voskové lampiony, hrníčky, skleničky 

-Krakonošovy dobroty + brusinkové a rakytníkové království – džemy, sirupy, medoviny, oplatky, kávičky,  

    koření, čaje, 

Dále zhotovujeme dárkové balíčky a poukázky.                                  Těšíme se na Vás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 20. dubna 2014. Redakční uzávěrka je 28. března.             

Své příspěvky zasílejte na  email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána 

Šlešková a Zuzana Šlešková. 

 

 

INZERCE  

INZERCE V PASECKÉM ZPRAVODAJI 
Cena inzerátu je 60,- Kč za velikost 6,5x8,5cm 

nebo 3,5x18,5cm za jedno číslo zpravodaje. 

Samozřejmě je možné uveřejnit i větší formát a 

to 1/4 A4 (6,5x18,5cm nebo 13x8,5cm) za cenu 

120 Kč či 1/2 A4 za 240 Kč.  Své inzeráty 

zasílejte elektronicky, v jpg nebo doc na adresu 

paseckyzpravodaj@seznam.cz v  té podobě, 

v jaké má být zveřejněn (včetně rozložení, typů 

písma a grafiky ). Platbu je nutné provést 

předem na Obecním úřadě v Pasece.    –red- 
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