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Odhalení v Pasece  
První říjnovou sobotu jsme se měli možnost přenést do roku 1894 a shlédnout již druhé představení 

Paseckého generačního divadla, tentokrát o seznámení arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a 

hraběnky Žofie Chotkové, jejichž velká láska začala právě v Pasece. Děkujeme všem, kteří se na přípravě 

tohoto úžasného představení podíleli - autoru Zdeňkovi Knápkovi, režisérce Janě Knápkové, hercům: 

Liboru Gaierovi, Janě Jurníkové, Ondřeji Přidalovi, Kateřině Jurníkové, Lence Richterové, Jindřišce 

Šiškové, Věře Sivkové, Milanu Ptáčníkovi, Josefu Hlouškovi, Haně Labonkové, Ivě Čížkové, Miroslavu 

Sivkovi, Aleně Pospíšilové, dětem z dramatického kroužku ZŠ v Pasece, i všem zpěvákům a muzikantům. 

Jako symbol velké lásky Františka a Žofie byla po skončení hry zasazena u kulturního domu sakura – 

strom milenců. 

 

Nastává období vegetačního klidu, proto připomínáme... 
 

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se 
nevyžaduje: 
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m

2
, 

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, 
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách* (pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je 
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti)  
*Zahrada je vyhláškou definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je 
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nestačí tedy, že je pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, ale musí 
být současně splněny všechny podmínky uvedené vyhláškou. Za oplocený pozemek se při tom nepovažuje pozemek ohraničený 
jen živým plotem. Tato výjimka pro dřeviny rostoucí na zahradách se nevztahuje ale ani na zahrady v zahrádkářských osadách, 
zahrady u rekreačních nemovitostí, ani na zahrady, na kterých není zároveň rodinný či bytový dům. V těchto případech stále 
platí, že povolení kácení vyžadují všechny stromy s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm.  
 

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin  
 

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres, 
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným 
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, 
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin  
d) zdůvodnění žádosti 
 

Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení 
kácení. 
 

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí, je období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se 
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. 
 

Formuláře ke stažení na www.obecpaseka.cz/ dokumenty obce / formuláře ke stažení / žádost o povolení ke kácení dřevin – 
oznámení o kácení dřevin /. 

 
 

Oznamujeme, že se v sobotu  29.11.2014 od 10,00 hodin uskuteční v obřadní místnosti 

Obecního úřadu Paseka „Slavnostní vítání občánků do svazku obce Paseka“. 
 

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje využívat 

informace z matrik za účelem zaslání pozvánek na vítání občánků, prosíme 

rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se svými narozenými dětmi 

slavnostního přivítání, aby na obecním úřadu u p. Dany Tománkové nebo 

telefonicky na čísle 585 039 270 požádali o zaslání pozvánky.          Děkujeme 

http://www.obecpaseka.cz/


Semináře  občanského vzdělávání  … 
říjen 2014 – červen 2015 

Moravská vysoká škola Olomouc pořádá v rámci projektu „Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých 
obcích Olomouckého kraje“ sérii seminářů užitečných a praktických znalostí pro život ve 21.stol. Semináře jsou 
vhodné pro zaměstnané i nezaměstnané, studenty, rodiče na mateřské dovolené a také pro seniory. Témata 
seminářů: 

 PRÁVNÍ VZDĚLÁNÍ a SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST  
Budete seznámeni s nejdůležitějšími změnami, které přinesl nový Občanský zákoník. Dozvíte se důležité informace ke 
smlouvám, se kterými se můžete nejčastěji setkat či zásadní změny v dědictví. Poradíme, jak se chránit před nekalými 
praktikami "šmejdů" a podomních prodejců, jaká jsou úskalí obchodování na internetu či jak se bránit, když Vaše dovolená 
neodpovídá tomu, co jste si objednali. 

 FINANČNÍ GRAMOTNOST a ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 
Seznámíte se s praktickými a užitečnými informacemi týkajícími se spoření, hypotečních, spotřebitelských či jiných úvěrů, 
splácení dluhu či investování. Seminář je určen každému, kdo uvažuje o možnosti rozjezdu vlastního podnikání, ale i stávajícím 
podnikatelům, kterým otevře nové možnosti rozvoje.  

 ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI a ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ 
Seminář vás seznámí se základními dovednostmi práce s počítačem, notebookem nebo tabletem, které vám usnadní řešení 
běžných operací pro rodinný i pracovní život. Naučí vás využívat internet skutečně efektivním způsobem. Seminář je určen 
novým i stávajícím uživatelům osobního počítače a ostatních moderních informačních technologií.  

 
Semináře budou probíhat v obci Paseka od října 2014 do června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Postupně proběhnou 3 jednodenní (6 hodin) semináře na uvedená témata. Semináře jsou bezplatné. Je možné 
zúčastnit se buď kteréhokoliv vybraného tématu samostatně nebo i postupně všech tří. Občerstvení je pro 
účastníky semináře zajištěno zdarma. V případě dostatečného zájmu bude zajištěno hlídání dětí.  
 
Účast na seminářích je nutné dopředu zaregistrovat. Můžete tak učinit na stránce www.mvso.cz/seminare.cz  nebo 
na obecním úřadě v Pasece osobně nebo tel. 585 039 270. O konkrétních termínech konání seminářů v obci budete 
informováni na veřejných vývěskách nebo www.obecpaseka.cz 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Parkování u ZŠ 

Prosíme rodiče a občany, 

zákazníky i zaměstnance, 

aby k parkování  ve vyznačené 

lokalitě využívali travnatý prostor 

mezi farou a firmou JONAP. 
ZŠ 

MŠ 

JONAP 

http://www.mvso.cz/seminare.cz
http://www.obecpaseka.cz/


ROZVOZ OBĚDŮ  

DO DOMÁCNOSTÍ I FIREM 

OD 61,- Kč  

i s dopravou na místo určení 

tel.: 731320025,  

rozvozobedu@post.cz 

STRAVOVACÍ SLUŽBY  

                              – ROZVOZ OBĚDŮ 

 

 

 

 
 

JUPOL CITRO plísním odolná malířská barva s vůní citrónu 
                                                                   
 

Vnitřní malířská barva zamezující 
rozvoji plísní. Vhodná pro nátěry  v 
kuchyních, koupelnách a dalších 
sanitárních prostorech.  
Má příjemnou citrónovou vůni, 
vysokou bělost, vysokou kryvost, 
vysokou paropropustnost, snadno 

se nanáší a je otěruvzdorná.  
Barva  je šetrná k lidskému zdraví 
a životnímu prostředí. 
Plísní již napadené povrchy je 
nutné předen dezinfikovat 
ALGICIDEM.

 
 
 

Bohouškovy Barvy .        Paseka 106, tel  728 979 666 

 

 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 19. prosince  2014. Redakční uzávěrka je 28. listopadu. Své 

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

Zuzana Šlešková. 
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