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Fyzická revitalizace území v obci Paseka 

Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Náklady na rekonstrukci chodníků a vybudování dvou parkovišť 

/u zdravotního střediska a na farském dvoře/ se budou pohybovat kolem 9 mil. Kč. Práce by měly být zahájeny 

v červenci a ukončeny v listopadu letošního roku. Opravovány budou úseky chodníků – od Kolářového 

/zastávka nad školou/ po křižovatku u KD, chodník před KD – ke hřišti, chodník kolem zdravotního střediska, 

most ve směru k léčebně po levé straně včetně nových vjezdů až po Štěpaníkovo, nový chodník od kruháčů po 

autobusovou zastávku u Mlčochového, chodník od školy po splav u Kovářového a dále již zmiňované 

parkoviště u zdravotního střediska /ve dvoře/ a parkoviště 

včetně zeleně a přemístění stojanů na kola ve farském 

dvoře. Protože budou chodníky rozkopané a silniční 

provoz přes naši obec je vlivem objížděk velký, žádáme 

občany o maximální opatrnost a respektování případných 

omezení. Prosím upozorněte na tuto skutečnost hlavně 

děti. Po obci se budou ve velké míře pohybovat stavební 

stroje a bude zvýšené nebezpečí možného úrazu. Veškeré 

rekonstruované chodníky budou mít povrch ze zámkové 

dlažby.  

Prosíme všechny občany o toleranci a trpělivost.  

 

 

Nemocniční kaplanka v Odborném léčebném ústavu Paseka, p.o.  
Od letošního května nabízí v Odborném léčebném ústavu Paseka, příspěvková 

organizace (OLÚ) realizaci klinickou pastorační péči nemocniční kaplanka.  

Poskytuje duchovní služby nemocným na základě jejich přání nebo na žádost jejich 

příbuzných. Návštěvy kaplanky jsou domlouvány na žádost pacienta, ale také ve 

spolupráci s jeho rodinou. Klinická pastorační péče je určena primárně pro pacienty OLÚ, dále pro 

jejich příbuzné, event. zdravotnický personál a další zaměstnance OLÚ.  

Kaplanku mohou sami kontaktovat nebo o zprostředkování návštěvy požádat personál oddělení. 

Nemocniční kaplanka zprostředkuje podle přání pacientů kontakty s duchovními církví a 

náboženských společností registrovaných v ČR. 

 

 

 

 

 

SLOVO  STAROSTY   
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Mgr. Kamila Gottwaldová,  Manažerka kvality 



 

 

Věděli jste, že místní Charita Šternberk půjčuje lidem kompenzační pomůcky pro nemocné a zdravotně 

postižené? Potřebujete pro Vás nebo své blízké například invalidní vozík, polohovací postel, sedák do vany, 

případně toaletní křeslo? V tom případě se můžete obrátit na sociální pracovnice Charity Šternberk. 

„Na naší šternberské Charitě máme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ty jsou k dispozici veřejnosti za symbolické ceny. 

Půjčujeme je na krátkodobou výpůjčku stejně tak i na delší dobu v řádu několika měsíců, “ sděluje sociální pracovnice 

charity Kristýna Sklenářová a dodává: „Momentálně máme k dispozici několik mechanických invalidních vozíků, také 

toaletní křesla, zdravotní matrace, různé sedáky do vany, podložky, a jiné.“  

Pokud má někdo z veřejnosti zájem, potřebuje například pomůcku pro svého příbuzného, může se na nás obrátit kterýkoli 

pracovní den v době od 8:00 do 14:30 hod na adrese Opavská 13 ve Šternberku, případně může kontaktovat pracovnice 

telefonicky; a to buď na 734 390 734 a nebo 739 242 624. 

Sociální pracovnice jsou schopny také pomoci a poradit klientům při vyřízení příspěvku na kompenzační pomůcku, ať už ze 

systému zdravotních pojišťoven a nebo sociálních věcí. Pomůcky pak lze zapůjčit například na dobu, než jsou příspěvky 

schváleny.  

Půjčovny kompenzačních pomůcek má Charita Šternberk i na svých střediscích v Uničově i v Litovli. Bližší informace jsou 

zveřejněny na webu Charity www.sternberk.charita.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Oznámení 
Dětská lékařka MUDr. Ivana Vavřínová 

oznamuje, že k 31.5. 2015 končí svou lékařskou 

praxi a předává ji mladší kolegyni MUDr. Gitě 

FRITSCHEROVÉ, která doposud pracovala jako 

zástupce primáře na dětském oddělení ve 

Šternberku. 

Místo ordinace, ordinační hodiny i telefonický 

kontakt zůstávají beze změny. 

Všem  rodičům i  

dětem děkuje za  

dlouhodobou  

spolupráci a věří,  

že svou nástupkyni 

vybrala dobře a  

všichni s ní budou  

spokojeni. 

 

 

Moravská vysoká škola 
a obec Paseka Vás zvou  v úterý 23. června od 9 hodin na 

dva 3 hodinové semináře občanského vzdělávání, na 

kterém se seznámíte s praktickými a užitečnými 

informacemi z oblasti základních počítačových 

dovedností a rozvoje digitálních kompetencí. 

V první části se seznámíte s praktickými a užitečnými 

informacemi týkajícími se základních dovedností práce s 

počítačem a notebookem. Naučíte se využívat internet 

pro běžné operace rodinného i pracovního života. 

V druhé části Vám poradíme, jak pracovat s tabletem a 

jaké má využití.  

Notebooky i tablety zajistíme. Semináře proběhnou  v 

zasedací místnosti obecního úřadu.  

Základní počítačové dovednosti od 9 hodin a Rozvoj 

digitálních kompetencí od 12 hodin. 

Můžete se zúčastnit jednoho či obou seminářů.  

Potřebujete vozík, postel nebo sedák do vany? Obraťte se na Charitu Šternberk! 

Římskokatolická farnost Paseka zamýšlí vyrobit nové, dubové lavice do farního kostela sv. 

Kunhuty. Ty dosavadní lavice z konce 19. století z měkkého dřeva jsou již značně opotřebeny a je na nich 

patrný aktivní červotoč. Navíc jsou velmi široké, což by mohlo poškodit šablonovou výmalbu provedenou v 

roce 2010 a zapříčinit vlhnutí. Z toho důvodu bylo vybráno jen několik z nich a byly prozatímně umístěny v 

ose chrámové lodě. Celkové náklady na pořízení nových lavic činí 530 tisíc Kč, z toho má farnost nastřádáno 

210 tisíc Kč. Maketa lavice se zatím nachází v kostele, ale časem bude přemístěna na obecním úřadě k 

nahlédnutí. 

Dárci mohou přispět jednak do nedělních mešních sbírek, bankovním převodem (číslo účtu u České 

spořitelny je: 1800904379/0800), hotově k rukám duchovního správce P. Pavla Hödla (Tel.: 585 037 084, 

email: fapaseka@ado.cz) anebo do kasičky připevněné k maketě. Fyzickým či právnickým osobám může 

farnost vystavit pro daňové účely potvrzení o daru. Za každý sebemenší dar Pán Bůh zaplať! 

P. Pavla Hödla  

mailto:fapaseka@ado.cz


 

 

 

Zveme všechny příznivce fotbalu, rodiče, babičky, dědečky, další rodinné příslušníky a spolužáky na turnaj mladších 

benjamínků, který se uskuteční pod patronací obce Paseka, u příležitosti slavnostního otevření hřiště s umělým povrchem. 

Mužstva budou bojovat o pohár starosty obce Paseka. Účast přislíbili mužstva z Olomouce, Uničova, Čechovic, Lužice, Dl. 

Loučka, Břidličná s Rýmařovem a další. 

Slavnostní otevření a turnaj za účastí funkcionářů FAČR a OFSO se uskuteční  27.6. 2015 v 9 hodin na hřišti TJ Sokol 

Paseka, vstupné dobrovolné. Na fotbalový svátek jsme připravili bohaté občerstvení.   

 

Trénovanost benjamínků, se vyplácí. 

Benjamínci vyhráli turnaj na HFK Olomouc, dále v Pňovicích jsou na čele tabulky, zbývají do konce, ještě dva 
turnaje a to ve Štěpánově a na domácí půdě. Zveme všechny příznivce fotbalu, ale hlavně spolužáky 
benjamínků, kteří se ještě svými hlasivkami neprojevili. 

 

 

 

 

Pasečtí obhájili titul 

V sobotu 16.5.2015 uspořádal skautský oddíl Dráčata Paseka mega super 

zápas v kultovní a nadčasové hře Sowulo. V epické bitvě se proti sobě 

postavily týmy Šternberka a domácí Paseky.  

O občerstvení se starali místní prodejci v kiosku na hřišti a diváci 

vyjadřovali přízeň domácímu týmu - v hledišti nechyběly ani bubny. Po 

dlouhém boji nakonec pasečtí obhájili titul z loňska. O ceny se postarala 

místní pekárna. Celé sowulové odpoledne zakončila kuriózní bitva, do které 

se zapojili i rodiče skautů,  nechyběla ani zranění. 

zapsal Kámen (Tomáš Přidal) 

 

SOKOL  PASEKA 

vedoucí mužstva  Josef Zita 

SKAUTSKÝ  ODDÍL  DRÁČATA 



 

 

 

DUBEN – měsíc soutěží a vyhodnocování, přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium, testování 

v programu SCIO i ekologie. A výsledky? 

 Z okresního kola recitační soutěže jsme si letos po dlouhé době přivezli dvě čestná uznání pro Kláru 

Macíčkovou a Kristýnu Hrabalovou, které do soutěže pečlivě připravila Silvie Pecherová. 

 V okresním kole matematické soutěže 5. ročníků Pythagoriáda máme jednoho úspěšného (oceněného 

diplomem) řešitele, a to Radima Krejčího. 

 Při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium v Uničově uspěli dva naši žáci, a že letos byla 

konkurence velká a zájem o toto studium obrovský! 

 V testování čtenářských dovedností uskutečňovaných společností SCIO, kterého se každoročně účastní 

naši čtvrťáci a páťáci jsme opět posunuli náš žebříček úspěšnosti hodně vysoko – máme 7 čtenářských 

profíků a 12 čtenářských objevitelů (což odpovídá úrovni čtenářských dovedností žáků 2.stupně) 

z celkového počtu 27 žáků, a nečtenáře ani jednoho! 

 I letos se žáci 3. a 5. ročníku podrobili zkouškám v testech v matematice, českém jazyce, angličtině a 

dalších studijních dovednostech. Třeťáci měli špičkové výsledky a tím dostali naši školu mezi 10 % 

nejúspěšnějších škol v testování. Páťáci sice nezabodovali podle našich přestav a očekávání, ale 

v angličtině dva žáci dosáhli vyšší jazykové úrovně, než se na konci 5.ročníku očekává. 

 Náš Ekotým se také činil. Připravil pro své kamarády 

fantastický projektový den Den Země. Pozvali jsme si na 

pomoc pracovníky Přírodovědecké fakulty v Olomouci a 

okusili společně s nimi badatelskou výuku, s paní 

Severovou z Uničova jsme se naučili plstit ovčí rouno a 

ekoškoláci připravili pro své mladší spolužáky několik 

poznávacích stanovišť, ekologický AZ-kvíz a naučili 

kamarády tanec ekoškoly. A protože 5.června slavíme 

10.let mezinárodního projektu Ekoškola v České 

republice je to náš malý dárek k tomuto výročí. Happy 

Birthday! 

KVĚTEN je pro naši školu, naše žáky i jejich učitelky velkým svátkem. Pořádáme školní akademii, kterou 

věnujeme nejen našim maminkám, ale jsme rádi, když se na nás přijdou podívat i ostatní rodinní příslušníci, 

přátelé a kamarádi. Každý rok je na co koukat, každý rok si vymyslíme něco nového a naši diváci tvrdí, že jsme 

rok od roku lepší a lepší. Za to chci poděkovat všem účinkujícím i jejich paním učitelkám. Dalo nám to hodně 

práce, ale odměnou je nám bouřlivý potlesk, úsměvy na vašich tvářích a také to, když vidíme, že děti svá 

vystoupení berou velmi vážně a odpovědně, s nadšením a úsměvem.  

A namísto závěrečných titulek a poděkování všem, kteří se na pěkném odpoledni podíleli, je zde program 

našeho pohádkového vystoupení BAJAJA aneb Jak to bylo doopravdy: 

 PĚVECKÝ KROUŽEK  - vedoucí Mgr. Jana Moravcová 

       HOUSLOVÉ DUO –  Adam Jersák, Kryštof Moravec 

 DRAMATICKÝ KROUŽEK velcí – ÚVOD DO POHÁDKY O 

BAJAJOVI – vedoucí a autor textu Mgr. Jana Knápková (v 

roli Bajaji- rytíře – Michal Grézl, Bajaji – šaška – Miluše 

Janušová) 

 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - BUBNOVÁNÍ (3. + 4.ročník pod 

vedením Silvie Pecherové)  

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PASEKA 



 TANCOVÁNÍ S MALOU AKROBACIÍ (5.ročník pod vedením Mgr. Silvie Weczerkové)  

 VESELÉ POHÁDKY – malý dramaťák – vedoucí Silvie Pecherová 

 VESELÉ PÍSKÁNÍ I. – vedoucí Mgr. Miroslava Kořenková (1. a 2. ročník – a to hrají teprve od února!)  

 VESELÉ PÍSKÁNÍ II. – vedoucí Mgr. Silvie Weczerková (4. a 5. ročník) 

 TANEČNÍ KROUŽEK – vedoucí Silvie Pecherová 

 SPARTAKIÁDA – kroužek pohybových her – vedoucí 

Mgr. Jana Veselá 

 1. ROČNÍK – tanec kuřátek – vedení Mgr. Silvie 

Weczerková 

 POHÁDKA O SNĚHURCE - 2.ročník pod vedením Silvie 

Pecherové 

 ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ PRO MAMINKU – všichni žáci školy  

Masky a dekorace – Dovedené ruce pod vedením Mgr. Heleny Répalové, hudební doprovody Mgr. Miroslava 

Kořenková, zvuk – Ondřej Kořenek. Fotografie z vystoupení i video si můžete prohlédnout v naší galerii na 

„rajčeti“. 

 ČERVEN, hned ten první je Mezinárodním dnem dětí a my chceme touto cestou poděkovat paní Janě 

Žmolíkové, která opět na naše děti pamatovala sladkým zákuskem. 

     A poděkování patří i všem, kteří nás během školního roku podporovali a pomáhali nám. Panu Jiřímu 

Blažkovi, starostovi obce Paseka, Radě Obce Paseka i našemu Zastupitelstvu, panu Janu Podešvovi, panu 

Bohuslavu Pecinovi, panu Miroslavu Pecherovi, panu Zdeňku Soldánovi (našim sponzorům), kamarádům 

uničovským hasičům, Ondřeji Kořenkovi, Lence Richterové, Janě Jurníkové a Věře Sivkové, občanskému 

Sdružení rodičů a přátel školy, Paseckému generačnímu divadlu…. A všem pracovníkům školy za pevné nervy a 

lásku k dětem a ke vzdělání, které našim žákům předávají, a jak se podílejí na jejich výchově. 

V novém školním roce se těšíme na shledanou   

A co se nám v tomto roce podařilo a na co jsme hrdí?  
Bylo toho opravdu hodně – dvě velké výstavy, vánoční koncert i školní akademie, společně s paseckým 

ochotnickým divadlem jsme nacvičili divadelní hru Odhalení v Pasece, ve škole jsme uspořádali několik 

projektových dní a opravdu hodně úspěšně jsme uspěli při inspekční kontrole. Jsme hrdí na závěry, které naši 

celkově velmi pozitivní zprávu shrnují. 

Inspekční zpráva z inspekční činnosti konané ve dnech 4.-6.2.2015 na Základní škole Paseka, okr. Olomouc, 

p.o. , Závěry: (celá zpráva je k dispozici na webových stránkách ČŠI) 
 

     Škola naplňuje deklarované vzdělávací strategie obsažené ve školních vzdělávacích programech. K realizaci 

vzdělávacích záměrů má velmi dobré finanční podmínky a materiální zázemí, v nadstandartní míře je 

zabezpečena prostředky ICT, učitelé jsou vedeni k jejich pravidelnému využívání. Mezi silné stránky školy patří 

řídící práce ředitelky školy, která má výrazný vliv na průběh a výsledky vzdělávání a na vytváření příznivého 

klimatu školy. 

     Škola úspěšně realizuje vzdělávací záměry obou školních vzdělávacích programů, rozvíjí u žáků předpoklady 

pro naplňování klíčových kompetencí a pro rozvoj funkčních gramotností. Vhodně doplňuje rozvrhové činnosti 

dalšími školními i mimoškolními aktivitami, které obohacují žáky zejména v oblasti environmentální, sociální, 

kulturní. Škola vytváří příznivé podmínky pro rozvoj individuálních schopností, zájmů a nadání žáků a pro 

účelné využití volného času. Pestrá nabídka zájmových útvarů a mimoškolních aktivit je současně vhodným 

nástrojem prevence rizikového chování žáků. 

     V průběhu inspekčních hospitací byla u žáků zaznamenána náležitá úroveň osvojení předpokládaných 

výstupů, výuka byla cíleně zaměřená na rozvoj osobnosti žáka, na respektování jeho individuálních potřeb a 

vyznačovala se důsledným uplatňováním výchovných a vzdělávacích strategií stanovených ve ŠVP ZV. Na 

příkladné úrovni je promyšlený a fungující systém podpory žáků se SVP. Pozitivem sledované výuky byla také 

příjemná pracovní atmosféra, převážně aktivní přístup žáků k plnění úkolů, účelné využívání vhodných 

učebních pomůcek a počítačové techniky. 

 

 

 

Mgr. Jana Knápková, ředitelka 



 

 

 

 

 
 

Dne 7. 5. 2015 Zastupitelstvo  obce schválilo: 

 usnesení č.3/5 O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA 

 uzavření smlouvy o právu provést stavbu splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 131/5, 131/1, 128 a 131/2 

vk.ú. Paseka u Šternberka ve vlastnictví Zemědělského družstva Paseka 

 uzavření Smlouvy O poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč mezi Obcí Paseka a spolkem Tělovýchovná 

jednota SOKOL PASEKA 

 odpuštění ročního nájemného (za období od 01.01.2014-31.12.2014) ve výši 31.596,00 Kč za užívání 

objektu Paseka čp. 273 spolku Tělovýchovná jednota SOKOL PASEKA 

 uzavření Smlouvy O dílo na zhotovení dokumentace projekt: „Revitalizace koupaliště Paseka - přírodní 

koupací biotop“, za cenu 84 700,- Kč včetně DPH , mezi Obcí Paseka a společností BAPO s.r.o. 

 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje zadávací dokumentaci na realizaci zadávacího řízení projekt ,,Fyzická 

revitalizace území v obci Paseka". 

Dne 25. 5. 2015 Zastupitelstvo  obce schválilo: 

 prodejní cenu ve výši 350,-Kč/m
2
 pozemku p.č. 3294/3 ,p.č. 3294/4 , p.č. 3294/5, p.č. 3296/2, p.č. 3296/3, 

p.č. 3297/2, p.č. 3297/3 v k.ú. Paseka u Šternberka.                                     

 uzavření Smlouvy O poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč mezi Obcí Paseka a Římskokatolickou 

farnostı Paseka, Paseka 275 na výrobu nových dřevěných lavic 

 předfinancování a následné spolufinancování vlastního podílu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů 

ve výši 1 128 428,68 Kč v rámci projektu ROP Střední Morava ,,Fyzická revitalizace území v obci Paseka v 

roce 2015. Dále bude zajištěno finanční krytí v době udržitelnosti projektu v předpokládané výši 50 000,- Kč 

ročně (výdaje na opravy a udržování - údržba chodníků a komunikací, údržba zeleně a veřejného osvětlení). 

 

 

 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník.  
Příští číslo vyjde 17. srpna 2015. Redakční uzávěrka je 1. srpna. Své příspěvky zasílejte na email: 
paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 
Vydavatel ani redakční rada neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 

Pytlácká noc 
18.července   

od 2000  do 0200hod. 

Areál u koupalište v Pasece 

 

        hraje: 

Druhej pokus  

myslivecké speciality, 

tanec, obcerstvení, tombola 

Myslivecký spolek Paseka-Karlov 

 vstupné:  50,- Kc   

ZPRÁVY  ZE  ZASTUPITELSTVA  OBCE 

ˇ 

ˇ 

ˇ 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

