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 Vážení spoluobčané,  

Ve známé vánoční písni se zpívá: „Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé, Vánoce, Vánoce přicházejí, 

šťastné a veselé.“ Žádné jiné období se nevyznačuje takovou srdečností a takovým pocitem sounáležitosti jako právě 

období Vánoc. Všichni se tak trochu vracíme do dob svého dětství, do doby kdy se setkáváme za světel svíček a vůně 

purpury u vánočního stromečku. K Vánocům patří lidskost obdařená narozením Jezulátka. Je nám dáván nebeský 

mír. O vánočních svátcích se budeme společně veselit a radovat. Děti už netrpělivě čekají, co najdou pod stromečkem a 

dospělí možná také.  

        Začal jsem vánoční písničkou, ale skončím jen upřímným přáním:  

ŠŤASTNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE VŠEM,    HODNĚ  POHODY  A  LÁSKY  V ROCE  2015. 
 Jiří Blažek, starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivecký spolek  Paseka  Karlov Vám přeje 

příjemné prožití vánočních svátků, hodně 

spokojenosti,  hojnosti a  lovu zdar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nové složení zastupitelstva obce Paseka 

Starosta:   Jiří Blažek, člen Rady obce  

Místostarostka: Růžena Čejková, člen Rady obce  

MUDr. Břetislav Bolard, člen Rady obce  

Jan Richter, člen Rady obce 

Bohuslav Pecina, člen Rady obce 

Jitka Chudá, předsedkyně finančního výboru  

Jan Podešva, člen finančního výboru  

Mgr.René Lenobel, Ph.D, předseda kontrolního výboru  

 

 

Vodné a stočné od 1. 1. 2015  

V souvislosti s rekonstrukcí čističky odpadních vod, na kterou obec obdržela dotaci ze SFŽP a v 

souladu s podmínkami čerpání dotace je nutné, aby Obec Paseka provozovala v dalších letech 

kanalizaci.  

Z toho důvodu bude od 1. 1. 2015 provozovat vodovod společnost VHS Sitka s.r.o. Šternberk a 

kanalizaci Obec Paseka. To znamená, že od příštího roku obdržíte vždy zvlášť fakturu na vodné od 

společnosti VHS Sitka s.r.o. Šternberk a zvlášť fakturu na stočné od Obce Paseka.  

Na začátku měsíce prosince občané obdrželi od společnosti VHS Sitka s.r.o. Šternberk výpověď 

smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, která skončí k 31. 12. 2014.  

Postupně jsou občanům a podnikatelům v obci Paseka doručovány k podpisu nové smlouvy na 

dodávku vody od společnosti VHS Sitka s.r.o. Šternberk a nové smlouvy na odvádění odpadních vod 

od Obce Paseka.  

Ze zákonných důvodů musí být ve smlouvách uvedeni jako odběratelé 

všichni majitelé nemovitosti, kteří jsou uvedeni v katastru nemovitostí, i 

když se na uvedené adrese nezdržují.  

Žádáme laskavě občany, aby doplněnou a podepsanou smlouvu doručili zpět 

na obecní úřad do 20. 1. 2015.  

Tyto změny se netýkají Sanatorky, tam zůstává vše stejné. 

Děkuji a přeji příjemné vánoční svátky    

                                                                     Lenka Niessnerová  

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Zuzana Šlešková, člen finančního výboru  

Mgr. Taťána Šlešková, člen kontrolního výboru 

Miroslav Orság, člen kontrolního výboru 

Vladislav Michalik 

Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. 

Pavlína Maulerová 

Václav Lolek 
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Svoz TDO, plastů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok  2015 

Svoz TKO: probíhá ve 14ti denních intervalech – každý sudý pátek    

Svoz plastů: 7.1.,4.2.,4.3.,1.4.,29.4.,27.5.,24.6.,22.7.,19.8.,16.9.,14.10.,11.11.,9.12.    
Svoz je prováděn v ranních hodinách, prosíme, proto občany, aby pytle  
s plasty dávali na svozová místa pouze v odpoledních hodinách den předem!  
 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně vždy v sobotu:  
 
             jaro 25. 4. 2015                                                  podzim 26. 9. 2015   

 

 

   

 den                                         svátek                  Dlouhá Loučka            Šumvald               Paseka 

24.12.2014 středa     "Štědrý den"     20:00  23:00  21:30 

25.12.2014 čtvrtek     slavnost Narození Páně   7:45  9:30  11:00 

26.12.2014 pátek     svátek sv. Štěpána, prvomučedníka     -     -    8:00 

28.12.2014 neděle     svátek Svaté rodiny    7:45  9:30  11:00 

 

 

 

 

 

POPLATKY ZA ODPAD  A  PSA  PRO ROK  2015 
Sdělujeme občanům, že lhůta pro uhrazení poplatků za odpad a za psa je  od 1. února 2015 do  30. června 2015.  

 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. 2015 může mu obecní úřad navýšit poplatek až na trojnásobek, toto zvýšení je 

příslušenstvím poplatku!                                                                             Dana Tománková, OÚ 

 

VÁNOČNÍ  BOHOSUŽBY 



Vaše budoucí vyučující 

 

I naši sportovci tentokrát zabodovali. Florbalisté 

pod vedením Mgr. Jany Veselé získali 2. místo v 

okresním kole Think Blue Cupu pro žáky           

1. stupně hned za týmem Lvíčata z Troubelic. 

Držíme palce, aby další turnaje byly stejně tak 

úspěšné nebo ještě lepší. Sportu zdar, zdar, zdar!  

 

 

 

Vážení rodiče, 

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

„ZA ZVÍŘÁTKY NEJEN DO POHÁDKY“, který se bude konat 

v pátek 16. LEDNA 2015 od 13.30 do 17.00 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.                         

 

 

Podzimní soutěžení  
 

 Žáci 4. ročníku se hned v září zapojili do 

soutěže společnosti TSR Czech Republic, 

s.r.o., středisko Olomouc, která vyhlásila 

grafickou soutěž na téma:  

příroda+ekologie+kovošrot. Výtvarná dílka 

našich dětí zaujala natolik, že vyhrály pěkné 

ceny a pro školu získaly 3.000 Kč na nákup 

výtvarné pomůcky BIG SHOT (tu jsme už 

vyzkoušeli při našem adventním 

projektovém dni). A jako bonus zrealizovaly 

své návrhy na plechovém plotě kovošrotu ve 

Šternberku. Jak si naši sprejeři vedli, můžete 

kdykoliv vidět při cestě vlakem z Uničova do Olomouce. Gratulujeme a děkujeme paní učitelce     

Mgr. Janě Moravcové, která dětem k jejich vítězství dopomohla.    

 

  

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY 

Žáci 5. ročníku (Barbora Píšková, Kristýna 

Hrabalová, Šimon Michalik, Radim Krejčí) pod 

vedením své třídní učitelky Mgr. Silvie 

Weczerkové odjeli 12. listopadu na výběrové 

gymnázium PORG v Ostravě, aby zde změřili 

své síly ve vědomostně-dovednostní soutěži 

KVARTETO III. V silné konkurenci 44 škol   

z Olomouckého a Moravskoslezského kraje 

obsadili krásné 10. místo a jen 1,5 bodu je dělilo 

od postupu do finále. Barbora Píšková měla třetí 

nejlepší výsledek ze všech 176 soutěžících! 

Děkujeme za krásnou reprezentaci a paní 

učitelce za přípravu našich žáků. 

Všichni žáci-dobrovolníci se mohli začátkem 

října zapojit do internetové soutěže společnosti 

Mensa Logická olympiáda. Do krajského 

semifinále, které se konalo v Prostějově, se 

probojoval žák 5. ročníku Radim Krejčí, a zde se 

umístil 22. z celkového počtu 40 soutěžících.  



 

Pozvánka na „koncertní turné“ žáků ZŠ Paseka 

a členů kroužku Veselé pískání 
 

 Sobota 13. prosince 2014 - Adventní koncert v kostele sv. Jiří v 

Jiříkově od 15.00 hod. Dalšími účinkujícími jsou smíšený pěvecký 

sbor z Bruntálu a skautské oddíly Dakota a Severka. Koncert začíná 

rozsvícením svící na velkém dřevěném svícnu. Občerstvení zajištěno.  

 Neděle 14. prosince 2014 - vystupujeme v obchodní galerii Šantovka v Olomouci, a 

to těchto časech: 13.00, 15.00 a 17.00 hod.  

 Čtvrtek 18. prosince 2014 – Zpívání na schodech – Půjdem spolu do Betléma - Kulturní dům 

v Pasece od 16.00 hod. Schody před kulturákem jsme tentokrát vyměnili za schody na pódiu na 

sále, aby nás bylo pěkně slyšet, vidět a bylo nám teplo a milo. Společně s dětmi vystoupí Libor 

Geier. Připraven je i tradiční jarmárek školních výrobků, punč a ohňostroj…  

Přijeďte a přijděte za námi, poslechnout si nás a podpořit nás v našem muzicírování. Pokaždé můžete 

prožít něco nového a zajímavého.  

Tak šťastné a veselé ze školy Duhové…  

 

Vánoční výstava v Pasece aneb Ať žije Ježíšek  
 

     V sobotu odpoledne 22. listopadu 

uspořádaly děti ze Základní školy a z 

Mateřské školy v Pasece v duchu tradičních 

českých Vánoc vánoční výstavu. S 

výstavou jim pomáhali jejich obětavé 

učitelky, milé maminky z občanského 

Sdružení rodičů a přátel školy, skautský 

oddíl Dráčata a k tomu všemu hrál a zpíval 

oblíbený Libor Geier.  

     Velký sál kulturního domu, předsálí i 

suterén zcela zaplnili lidoví řemeslníci a 

umělci nabízející tradiční vánoční ozdoby, 

dekorace, ručně vyrobené šperky, svícny, lampičky, peřové mašlovačky, formy, formičky i dřevěné 

hračky a hlavolamy, přírodní kosmetiku a spoustu dalších milých vánočních dárků.  

     Velcí i malí mlsouni měli bohatý výběr sladkostí v kavárně a cukrárně Karamel z Nového Malína, 

nebo si mohli koupit pravý včelí med, tradiční perník, a medovinu. Dřevěnou sochu tesal pan 

Halouzka z Jiříkova se svými syny Erikem a Reném. A kdo chtěl, vyrobil si svíčku z pravého včelího 

vosku, ozdobil si perníček nebo si vykrojil voňavé mýdlo.  

     Nepřetržitému zájmu se těšil stánek Slezské tvorby z Opavy nabízející tradiční vánoční ozdoby z 

foukaného skla podle sto let starých i moderních vzorů.  

     Zájem návštěvníků byl obrovský a během odpoledne jich na výstavu přišlo více než 500.  

     Všem moc děkujeme, vystavujícím i návštěvníkům, za to, že s námi přišli oslavit začátek 

adventního období a že se na sebe všichni usmívali.  

Těšíme se na další milé setkání v listopadu 2015!  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESOVÁ  SEZÓNA  2015 

 

Sokolský ples 

 

 

 

 

 23. ledna 2015                   hraje  Sirius 

Obecní ples 

7. února 2015 

hraje skupina Jen Tak 

OBECNÍ   
PLES 

7. února 

hraje skupina 

Jen Tak 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 14. února 2015. Redakční uzávěrka je 30. ledna 2015. 

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

Šlešková a Zuzana Šlešková. 
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