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Vážení  spoluobčané, 

v dnešní uspěchané době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se pozastavit. Takovým krásným 

pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na všechny 

problémy, které nás potkaly v průběhu celého roku. 

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tolik 

těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, jsou o setkáních rodičů se svými 

dětmi, vnoučaty a blízkými, se kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná 

atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. 

Pozastavme se v duchu, poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás pro 

všechny. Těšíme se z maličkostí a každého upřímného úsměvu. Prožijeme tuto vánoční atmosféru se štěstím 

láskou a pokojem. 

K těmto překrásným svátkům Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát pohodu, blažené 

chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. 

Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů. 

Jiří Blažek, starosta obce Paseka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO  STAROSTY  OBCE 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 
  

    Jako člen Rady obecního zastupitelstva, který má na starosti obecní lesy a zeleň v 

obci, bych chtěl poděkovat občanům, kteří mi pomohli. Zejména myslivcům z 

Mysliveckého spolku  Paseka-Karlov, kteří na jaře zdarma vysadili 500 ks buků. Dále 

skautskému oddílu Dráčata za částečné obnovení výsadby na Karlově a ošetření 

sazenic nátěrem proti okusu zvěří  v obecním lese. V neposlední řadě také p. D. 

Vymětalíkovi a p. J. Šleškovi  za odbornou práci s motorovou pilou při údržbě na 

koupališti, ČOV a celé obci. Všichni tuto práci provedli ve svém volném čase a za to 

jim patří můj dík.  

                                                                                                        Richter Jan  

 

 
 
 
 
Registrační číslo projektu         CZ.1.12/2.3.00/58.02441 

Název projekt         Fyzická revitalizace území v obci Paseka                                         

Název žadatele/příjemce           Obec Paseka 

Prioritní osa          12.2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Oblast podpory            12.2.3 Rozvoj venkova 

Podoblast podpory          12.2.3.1 Fyzická revitalizace území  

 

     Dne 21.10.2015 byla  uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 

Morava mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava (poskytovatelem finančních prostředků) a Obcí Paseka (příjemcem). 

     Příjemci může být poskytnuta dotace maximálně ve výši 6.394.429,17 Kč,  což je 85 % dotace ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši 

3.761.428,92 Kč, což je 50 % dotace ze způsobilých výdajů projektu za předpokladu řádného a včasného splnění však povinností ze strany příjemce dle 

této Smlouvy. 

     Realizaci projektu provádí firma H O R S T A V  Olomouc, spol. s r.o.  

     Dle smlouvy o dílo činí realizační náklady na projekt: 7.082.026,56 Kč + DPH 21 % = 8.569.253,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději 

do 30. listopadu 2015.  

výstavba nových chodníků v severní části obce, vybudování 

parkoviště za budovou základní a mateřské školy za pomoci transformace stávající neefektivně využívané plochy (18 parkovacích stání včetně 2 stání pro 

imobilní), vybudování parkoviště vedle budovy knihovny, zubaře a kadeřnictví pomocí transformace stávající neefektivně využívané plochy, budování 

zpevněné plochy pro dočasné odstavení automobilu, obnova stávající a výsadba nové zeleně podél rekonstruovaných a nových chodníků a instalace 

chybějícího obecního mobiliáře podél rekonstruovaných a nových chodníků. 

stavu nebo jsou nevyužívané a kazí 

ucelený udržovaný vzhled obce (vazba na již rekonstruované části centra obce). 

     Hlavním cílem projektu je zvýšení životní úrovně obyvatel obce Paseka pomocí zlepšení dostupnosti služeb v objektech občanské vybavenosti, zvýšení 

atraktivity obce a provázání již revitalizovaných ploch s těmi nerevitalizovanými, které budou díky realizaci projektu taktéž revitalizovány. Výše 

zmíněnými úpravami infrastruktury a výstavbou a výsadbou zeleně dojde k významnému zlepšení kvality života obyvatel. 

Specifické cíle projektu: - zvýšení kvality života v obci; zvýšení atraktivity obce pro život místních obyvatel; zvýšení kvality života imobilních obyvatel; 

zlepšení dostupnosti objektů občanské vybavenosti a s tím spojených sociálních služeb v obci; zlepšení stavu životního prostředí; rekultivace a rozšíření 

zelených ploch. 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Upozornění  Úřadu práce 

   Do konce roku 2015 mají držitelé 

dočasných průkazů osoby se zdravotním 

postižením (OZP) a průkazů 

mimořádných výhod možnost, zajistit si 

výměnu za nový průkaz OZP. V případě, 

že tak neučiní, nebudou moci po 

1.1.2016 využívat žádné benefity a 

nároky, které jim z vlastnictví průkazu 

vyplývají.     Více na www.uradprace.cz 

Cena  vodného a stočného platná od 1.1.2016     

  Na základě Zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších změn   
   

Provozovatel kanalizace Obec Paseka, Paseka 17, 783 97 stanovil 

s platností od 1.1.2016 cenu stočného pro obec Paseku  ve výši  

23,05 Kč bez DPH, tj.   26,51 Kč/m3   (včetně 15%DPH).   
   

  Provozovatel  vodovodu  VHS  Sitka  Šternberk,  stanovil  s  

platností  od  1.1.2016  cenu vodného pro obec Paseku ve výši  

30,- Kč  bez DPH, tj.   34,50Kč/m3 včetně DPH.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKY  NA  AKCE 

Farnost Paseka vás zve na 

Tříkrálový varhanní koncert 
dne 3.1.2016 v 15.00 hod v kostele sv. Kunhuty v Pasece. 

 

Účinkují: 

varhany: MgA. Jan Bernátek, 

zpěv : Hana Bernátková, 
 

Přijďte si poslechnout skladby převážně barokních a 

klasických skladatelů  

   J.S. Bacha, G.F. Haendela, J.J. Ryby,  

       J.K. Kuchaře aj. v podání našich  

     vzácných hostů a vychutnat si zvuk  

    nově opravených varhan ve  vánočně  

upraveném kostele sv. Kunhuty v Pasece. 
 

Tradiční Zpívání na schodech 

se uskuteční v pondělí 21.12.2015 

od 16.00 hod. KD Paseka 

Společně s dětmi vystoupí Libor Geier. 
 

    Připraven bude                                        

tradiční pasecký 

punč,  jarmárek  

školních výrobků 

a na závěr  

ohňostroj. 

 
 

Obecní ples 

5.února 2016 

hraje Sirius 

Svatohubertský 

ples 

30. ledna 

 2016 



 

Porad bohosluzeb o Vánocích v Pasece:  
  

24.12.2015 čtvrtek     Půlnoční mše      23:00 

25.12.2015 pátek     slavnost Narození Páně     11:00 

27.12.2015 neděle     svátek Svaté rodiny     11:00 

  1.  1. 2016 pátek     slavnost Matky Boží Panny Marie    11:00 

 

 

Historie kaple na Karlově  
 

Nejstarší zmínka o Karlově pochází již z roku 1260. Obec má zajímavou historii a byla majetkem řady 

vlastníků. O bohatství Karlova vypovídá i skutečnost, že se zde již od roku 1569 rýžovalo zlato.  

Dnes bych chtěla vzpomenout historii stavby – kostela sv. Antonína Paduánského. Již při jeho stavbě v roce 

1603 kroniky uvádí stavbu kostela. O kapli se začíná hovořit až okolo roku 1820. Ponechme proto tento zažitý 

název.  

Původní stavba z roku 1603 byla z kamene, bez věže a sakristie a vysvěcena v roce 1604. V roce 1623 

kupuje Karlov Řád německých rytířů. Obec se rozrůstá, jen v roce 1642 se postavilo 13 nových stavení.  

Rozhodnutí o rozšíření kaple o sakristii a dostavbu věže přišlo v roce 1820. Práce započaly v roce 1826, 

postupovaly pomalu, byly hrazeny z darů a potýkali se s nedostatkem peněz. Zlom nastal v roce 1828, kdy ve 

své závěti z 6.února rodák z Karlova Josef Schiebel odkázal 36 197 zlatých na dostavbu kaple a úhradu za 

provedené mše. Byla založena nadace a podle 

závěti byl správcem hospodaření s penězi 

pověřen dědičný rychtář. Jediné přání 

pozůstalého bylo, aby po dostavbě kaple a při 

jejím následném vysvěcení byla sloužena 

mše svatá za jeho a manželčinu duši.  

Kaple byla ještě v roce 1828 

dostavěna, ale církev ji odmítla vysvětit. Nastal 

dlouholetý spor a soudní jednání mezi 

místním knězem a dědičným rychtářem. 

Důvodem podle dochovaných archivních 

materiálů byla finanční správa nadace, kterou 

požadovala církev. Kaple se svého vysvěcení 

dočkala až 1.5.1849 a to na základě rozhodnutí . 

arcibiskupství a součástí bylo i stanovení 

čtyř mší ročně včetně úhrady. Nadace 

fungovala dále a nakupovala státní obligace. Výnosy byly určeny především pro kostel v Pasece.  

Do kaple bylo směřováno hodně darů od místních občanů, mezi významné dary patří nový oltář, který v roce 

1871 darovala Karoline Pfeifer. Sestra Josefa Muka z č.10 Anna Schan z Vídně věnovala v roce 1901 obrazy 

křížové cesty, mešní rouno a přehoz na oltář. Obrazy Ježíše a Marie věnoval Franz Lammel z č.24 jako 

poděkování za šťastný návrat z bojiště.  

Dochovaná zmínka o opravě kaple pochází z roku 1901, kdy se dělala nová rákosová střecha a podlaha 

v kapli. Na tuto opravu daroval 100 guldenů správce statku Dlouhá Loučka. Oprava fasády proběhla v roce 

1921.  

Je třeba také vzpomenout zvon v kapli. Nový zvon v roce 1876 daroval Ärzlier Ludwig, protože původní zvon 

pukl a vytvořila se trhlina. V roce 1918 byl zvon zabrán pro válečné účely. Obec zakoupila v roce 1920 ve 

vítkovických železárnách ocelový zvon, vážící 226 kg. Sbírka od místních obyvatel vynesla 2510 Kč.  

Ještě krátká zmínka o výstavbě hřbitova, která započala v roce 1874 a hřbitov byl vysvěcen v roce 1878.  

Ke kapli nerozlučně patří i 2 lípy u vchodu, které byly vysázeny v roce 1837.  

Veškeré prameny z kterých bylo čerpáno je možno doložit a poděkování za tuto práci patří paní Zdeně Vaškové. 

Z podkladů sepsala Marie Zavadilová.  
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TJ SOKOL PASEKA 

fotbalový oddíl 

 

MUŽI - Bilancování podzimní části musí být bezesporu kladné. Dosažených  

31 bodů jsme po polovině soutěže v I.B třídě ještě nikdy neměli. Od devátého kola jsme si připsali sedm 

vítězných zápasů v řadě, a díky této sérii se dělíme o 3. - 5. místo tabulky. V mužstvu nastupují výhradně naši 

odchovanci, jedinou výjimkou je Kuba Lindaur, který k nám před začátkem sezony přišel na hostování z Babic. 

Hrajeme až na drobné výjimky útočný fotbal, což potvrzuje počet vstřelených branek (44), kdy jsme hned  

za vedoucí Velkou Bystřicí. V únoru nás opět čeká zimní soustředění. Plán zimního přípravy zveřejníme včas na 

www.tjsokolpaseka.cz. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENJAMÍNCI - I při hodnocení podzimní části benjamínků musíme být spokojeni. V první skupině jsme skončili 

druzí hned za Horkou na Moravě. Ve druhé skupině si dokonce připisujeme jen samá vítězství. Nespíme na 

vavřínech, a již máme zimní přípravu v tělocvičně v Újezdě u Uničova, a to každé úterý a čtvrtek. Chceme se 

zúčastnit několika turnajů a sehrát přátelská utkání se soupeři z blízkého okolí. Naši benjamínci nezahálí ani při 

mistrovských utkání mužů, kde jako věrní fandové dokáží hlučně povzbuzovat po celou dobu utkání,  

a tím vytvořit hráčům povzbuzující atmosféru. Hráči vždy nezapomínají benjamínkům svérázným způsobem po 

utkání poděkovat, a na posledním mistrovském utkání předali sladkou odměnu, kterou benjamínci dostanou 

na posledním předvánočním tréninku. Pozornost si zaslouží i rodiče, kteří s námi objíždí turnaje, a po celou 

dobu nám fandí.  

 

 Celý příští rok se ponese ve znamení oslav 70 let od založení kopané v Pasece.  

A začneme hned v lednu Sokolským plesem. Připravujeme pro Vás spoustu novinek  

a vylepšení, které Vám zpříjemní zábavu. Na červenec pak chystáme velkou celodenní akci zakončenou 

zábavou. 

 

 Velký dík patří našim podporovatelům, sponzorům, obci Paseka a panu starostovi, protože je čím dál 

těžší zajistit finance na chod klubu. Dále bychom chtěli poděkovat našim věrným fanouškům, kteří nás chodí 

podporovat nejen na domácí utkání. 

 

 Krásné a veselé Vánoce, šťastný Nový rok Vám přeje TJ Sokol Paseka. A těšíme  

se na Vás už v lednu na Sokolském plese. 

 

 

 

TJ SOKOL  PASEKA 

Za TJ Sokol Paseka Vojtášek Petr  

Josef Zita, vedoucí mužstva benjamínků 



 

Sportovní úspěchy  

Radek Vlček - závodník bike teamu Uničov, který s bikrosem  začal ve svých 
sedmi letech, měl letos úspěšnou sezónu. Získal 1. místo v Moravské lize - je 
to seriál 11 závodů, které všechny absolvoval bez vážnějšího zranění. Dále se 
celkově umístil na 4. místě v Českomoravském poháru (seriál 9 závodů), a 
obsadil celkově 8. místo v mistrovství České republiky. Touto cestou mu chci 
popřát hodně dalších sportovních úspěchů a co nejméně pádů a zranění. 
Velké díky sponzorům, kteří bez zaváhání přispěli dary do tomboly (pan 
starosta J. Blažek, P. Orság, M. Pšenica, T. Pecina, Jonap-výroba obuvi,            

S. Opíchalová, P. Maulerová, K. Kolínková, E. Střižová, M. Hýblová, B. Ptáčková).  
A největší oporou je mu samozřejmě celá rodina, která ho doprovází na všech závodech a drží mu 
palce. 

Silvie Vlčková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník.  Redakční radu (-red-) tvoří 
Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. Vydavatel ani redakční rada neodpovídá za pravdivost údajů 
obsažených v inzerci. 

INZERCE 

                        Studio Harmonie života                      

                                                Zdravá výživa a dárkové předměty 

                                                     Paseka 18, budova zdravot.střediska 

Kontakt: 732861643                                 Po-Pá:  8.30-12.hod.   13-16 hod., středy zavřeno 

Nabízíme: 

-zdravé potraviny, kváskové a nopalové pečivo (po-út-čt), ekodrogerie, hygienické potřeby, ekopleny i ubrousky pro miminka, 

zubní pasty, šampony, přírodní kosmetika-tělová, pleťová i dětská,barvy na vlasy Khádí (č.1 na evropském trhu)  

-velký výběr DIAPOTRAVIN - sirupů, sladkostí, bezlepkových potravin, a také  RAW=živá strava - HIT poslední doby!!! 

-ochucené medy (brusinkové,zázvorové,pomerančové), pečené čaje,dobroty s věnováním 

-čaje, kávy a koření z celého světa (Ayurvédské,bylinné,kvetouci,..), Himalájské soli–stolní diamantové, růžové, černé,  ochucené  

bylinkové i koupelové 

-koňské masti a jiné léčebné produkty,nahřívací polštářky,přírodní mýdla,tělové a ušní svíce, solné lampy, energetické obrazy, 

vonné svíčky a svíčky z palmového vosku, sklo, keramika, výrobky z pedigu, nádherné dekorativní voskové lampiony! Vánoční 

zboží! 

-Krakonošovy dobroty–džemy,sirupy,koření,bylinné čaje,brusinky,ochucené křeny 

-dárkové balíčky, poukázky a  poradenství na míru                                                                               Těšíme se na Vás 

 

Pálenice Paseka opět v provozu 
 

otevírací doba: 

 Po – Pá 12.30 – 21.00 

sobota dle dohody 

Topíme dřevem - 3 pytle kotel. 

Dřevo vlastní nebo z palírny. 

Nemáte odvoz kvasu. Po domluvě zdarma 

odvezeme. 

Objednávky: 603 909 904 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Motáň Vladislav 


