
 

 

 

čně příjemné odpoledne, nakoupili tradiční řemeslné 
výrobky, mnohému se naučili a přátelsky si 
popovídali. Už se moc těšíme na vánoční výstavu! 

Mgr. Jana Knápková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vydán 20. dubna 2012                                                DUBEN 2012 
 
 
 
   V sobotu 31. března 2012 se konala v Kulturním domě v 
Pasece Velikonoční výstava řemesel. Sešlo se na 20 
vystavovatelů, kteří obsadili všechny připravené výstavní 
stoly. Vzácnými hosty byly krajkářka paní Pavla Hučínová 
z Veselíčka (háčkované krajkové velikonoční ozdoby a 
vajíčka, kytičky z křížal, velikonoční zapichovátka do 
květináčů) a tkadlena paní Miloslava Vlková z Příkaz, 
která před očima diváků po celou dobu tkala lněné ubrusy 

a prostírání. Samy děti si mohly vyzkoušet tkaní na jejím 
kolíkovém stávku. A kdo to nestihl, bude mít možnost 
v rámci školního výletu do Skanzenu v Příkazích, kam 
v červnu se školáky pojedeme. Své umění předvedlo i 
mnoho místních výtvarnic. K vidění byly různé způsoby 
zdobení kraslic – háčkováním, kořením, drátkováním, 
včelím voskem nebo barevnými bavlnkami, poslední dvě 
techniky si mohli návštěvníci pod vedením paní Lenky 

Richterové a Věry Sivkové sami vyzkoušet. Pasecké 
keramičky, paní Alena Stibůrková a Aneta Groh-
manová, se pochlubily svým uměním, děti si mohly 
během výstavy samy namalovat keramického 
velikonočního zajíčka nebo motýlka. Na výstavních 
stolech se sešlo mnoho krásných výrobků – háčko-
vaných, vyšívaných, perníkových nebo jen papírových 
či vyrobených z přírodnin. K Velikonocům patří 
tatary, výuky jejich pletení se ujali Rostislav a Hana 
Orságovi a také žačka naší školy Alena Orságová, 
Alenka představila i valašskou alternativu – březové 
metličky. A jak se pletou košíčky a ošatky z pedigu 
zase předváděly a vyučovaly paní Marcela Kuxová a 
Soňa Krejčí. A k jaru patří i probouzení zahrádky, tak 
jsme si ve vestibulu mohli nakoupit bylinky a 
karafiátky od Čendy Škardy. Skautský oddíl Dráčata 
bavil malé i velké návštěvníky hráním deskových her. 
   Z podia omamně voněla káva a medovina z kavárny 
manželů Búšových z Křížova a k mlsání svádělo veli-

konoční pečivo z pasecké pekárny pana Kuchty. 
   Děti z mateřské a základní školy nadšeně připravily 
velkolepě krásnou expozici vlastních výrobků a 
velikonoční jarmark. Dětem obětavě pomáhaly vše-
chny paní učitelky a dvě dobré víly Alena Stibůrková 
a Lenka Richterová.  
   Na výstavě se sešlo téměř 500 lidí z Paseky, Uni-
čova, Šternberka, Mutkova, Dlouhé Loučky, Újezda, 
Plinkouta, Olomouce i jiných míst. Prožili jsme spole- 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Dne 19.5.2012 se uskuteční od                                                                            
10,00 hodin v                     
obřadní místnosti                        
KD v Pasece 
Slavnostní vítání                              
dětí do svazku                       
obce Paseky. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
OZNAČENÍ BUDOV ČÍSLY POPISNÝMI  
Kontrolní komise Obce Paseka provedla v měsíci únoru 2012 kontrolu označení domů čísly popisnými. Žádáme 
majitele nemovitostí, aby si řádně označili domy tabulkami s č.p. a to na VIDITELNÉM místě domu 
z pohledu silnice. Níže jsou uvedeny č.p. domů, které nejsou vůbec označeny.   Směrnice Obce Paseka  č. 1/2012 
určuje tabulku o velikosti 210x150mm podklad modrá barva, arabské bílé číslice (lze objednat osobně  
v kanceláři obecního úřadu do 30.4.2012. -1ks /cca 100,- Kč). 
Obec Paseka však toleruje i jiné provedení a barvu - kromě červené.  

Žádáme majitele, aby umístili tabulky na své nemovitosti 
nejpozději do konce června  2012. 

Výňatek ze směrnice č.1/2012;   Článek 2. 
Použití a umístění čísel k označení budov 

1. Popisné číslo se uvádí na tabulku o velikosti 210×150mm - 
podklad modrá barva, arabské bílé číslice. Popisné číslo se 
umísťuje na průčelí domu na viditelném místě z ulice, do 1 m 
od rohu domu, zpravidla u vchodu do domu, je-li situován 
směrem do ulice. Je-li budova situována ve větší vzdálenosti 
od  plotu,    případně   budova  je   plotem  zakryta,  lze umístit   

tabulku s číslem popisným na vchod do nemovitosti nebo v 
jeho bezprostřední blízkosti, zpravidla ve výšce 1,5 m nad 
úrovní terénu.   
2. Stavby určené k individuální rekreaci se označují 
číslem evidenčním. Evidenční číslo je uvedeno na tabulce o 
velikosti 210× 150 mm podklad bílá barva, arabské 
červené číslice. Evidenční číslo se umísťuje na průčelí chaty 
na viditelném místě, zpravidla u vchodu do chaty. 

(www.obecpaseka.cz/dokumenty obce/směrnice obce) 

Neoznačené domy č.p. :   
1, 7, 14, 16, 20, 65, 66, 67, 69, 73, 92, 102, 103, 109, 123, 128, 148, 165, 178, 198, 211, 220, 244, 251, 256, 
260, 280, 284, 285, 287, 297, 300, 305, 306, 313, 317, 320, 321, 325, 327, 328, 329. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ 
Rada obce Paseky a Sbor pro občanské záležitosti si 
dovolují pozvat všechny seniory  a jejich partnery na  
Společenské setkání seniorů a jubilantů. 
Letos se uskuteční v pátek 18.května od 16,00 hodin v 
Kulturním domě v Pasece. 
Srdečně Vás zveme. Přijďte se pobavit. 
 

Prosíme všechny čtenáře, kteří chtějí veřejně pogratulovat svým blízkým či známým 
k narozeninám či jiným životním jubileím (a to nejen kulatým), podělit se o radost z narození dítěte 
nebo vyjádřit zármutek nad odchodem někoho blízkého, aby nám napsali na 
paseckyzpravodaj@seznam.cz, nebo zatelefonovali na tel: 731 763 540 a pomohli nám tím obnovit 
tuto rubriku.                                                                                                               Děkujeme, redakční rada 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU   
           sobota  9. června 
 
! Na svozová místa neodvážejte odpad pře- 
dem, ale v den a čas dle uvedeného rozpisu! 
Harmonogram je orientační. Upozorňujeme  
občany, že dle situace může dojít k posunu časů.  
Do velkoobj. a nebezp. odpadu patří např.: starý nábytek, koberce, elektrozařízení, baterie, 
barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, brzdové kapaliny, obaly, pneumatiky a další. 
 

2.5. 
 
a 
 

30.5.
... 

  7.30 –   9.30   parkoviště u hřiště 
  9.40 – 10.40   koupaliště    
11.00 – 11.45   parkoviště Sanatorka 
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Název žadatele Název projektu Požadované dotace 
Mespol Medlov a.s.,   Dodávka čelního nakladače B 861 302.960,- 

Obchodní družstvo Dlouhá Loučka,  Zem.technologie na čištění obilovin a olejnin 648.000,- 
Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka Oprava kamenné zdi kolem kostela 495.000,- 
Římskokatolická farnost Nová Hradečná Restaurování prvků kostela sv. Vavřince v N. Hradečné 90.000,-  

Josef Krpec, Újezd u  Uničova  Podpora podnikání v oboru pěstitelského pálení 102.000,- 
Jiří Pavelčík, Újezd u Uničova  Pořízení štěpkovacího stroje pro ovocné sady 34.000,- 

Obec Medlov Restaurování (oprava) hřbitovní zdi 490.000,- 
Pavel Krestýn, Šumvald  Podpora podnikání v oboru pěstitelské pálení 540.000,- 

ZODV Újezd, Újezd u Uničova  Analyzátor kvalitativních parametrů obilovin a olejnin 280.000,- 
Martin Dušek, Troubelice  Nákup technologie na výrobu reklamy a rekon. objektu pro podnikání 187.800,- 

Josef Dušek, Dlouhá Loučka  Briketovací lis pro vlastní zem.produkce 200.000,- 
 celkem 3.369.760,- 

Výňatek ze zprávy MAS Uničovsko, o.p.s. 
 

ENERGETICKÉ  POSOUZENÍ  DOMU  ZDARMA  
Vážení občané, 
Obec Paseka se stala součástí programu energeticky úsporná obec. 
Využijte bezplatného zaměření a možnosti tepelně technického posouzení 
Vašeho domu. Získáte řešení, jak dosáhnout úspory energií, které neustále 
rostou. 
 

Bližší informace na tel.: 775 871 218 – Kateřina Daňková. 
Dále je možno vyplnit dotazník na obecním úřadě.    

 
 
 
 
 

PASECKÝ BABINEC připravuje výšlap na "Oltářní kámen", který se nachází cca 5km za 
obcí. Termín a čas bude upřesněn dle počasí. 
Akce bude ukončena opékáním špekáčků v areálu u koupaliště. Děti budou za své výkony 
odměněny.                                   Těšíme se na malé i velké účastníky.                                
 

Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace : MAS Uničovsko, o.p.s. - kancelář - Medlov 194, 783 91 Uničov; 
Ing. Iveta Kopcová - Projektový manažer, Tel.:  724 717 686; e-mail: mas.unicovsko@email.cz,  www.mas.unicovsko.cz 
 

Ze zprávy o stavu veřejného pořádku 
POLICIE ČR – obvodní oddělení Uničov:  
V katastrálním území obce Paseka bylo v  roce 2011 spácháno: 
17 trestných činů (2 objasněny, 2 v šetření, 13 neznámý pachatel): 
4x krádež  
7x krádež vloupáním  
2x pokus o vloupání 
3x zanedbání povinné výživy  
1x maření výkonu úředního rozhodnutí  
 

35 přestupků:    
16x proti občanskému soužití 
15x majetkový přestupek 
  3x proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
  1x proti  požární  ochraně 
 

V porovnání s rokem 2010 klesl počet trestných činů o 3 a počet 
přestupků stoupl o 2.    zpracoval: pprap.  Lukáš  Juříček 
 

Vyhodnocení 7. výzvy  
MAS Uničovsko, o.p.s. 

 

Celková výše dotace pro projekty žadatelů 
z území MAS Uničovsko, o.p.s. byla pro rok 
2012 stanovena ve výši 4.922.084 Kč. Žádosti 
bylo možno předkládat do 31.1. 2012. 
Předkládat projekty v rámci realizace 
„Strategického plánu Leader Uničovsko 2007-
2013“ mohli a v budoucnu mohou pouze 
žadatelé s bydlištěm, sídlem nebo provozovnou 
na katastrálním území 8 obcí – Medlov, Nová 
Hradečná, Troubelice, Šumvald, Lipinka, 
Dlouhá Loučka, Paseka a Újezd. V rámci         
7. výzvy bylo podpořeno 11 projektů 
s celkovými uznatelnými náklady ve výši 
3.369.760 Kč. Pět žádostí bylo předloženo 
zemědělskými subjekty, 3 soukromými 
podnikateli, 2 farnostmi a jednou obcí.k 
jedeme 

AKTIVITY  PRO  VOLNÝ  ČAS 

3 



 
 
Myslivecká společnost Paseka – Karlov, na své výroční členské schůzi 10. 2. 2012, zhodnotila svou činnost 
v roce 2011 a přijala plán své činnosti pro rok 2012. Součástí plánu je také pořádání tradiční akce 
„Pytlácká noc“, která se bude konat dne 14. 7. 2012 na tradičním místě u koupaliště v Pasece; 
s předstihem zveme všechny občany Paseky a příznivce myslivosti a přírody. V současné době má 
Myslivecká společnost Paseka – Karlov 24 členů a tři kandidáty na členství. Myslivecká společnost, 
v současné době, myslivecky hospodaří ve dvou honitbách – Paseka-pole a Paseka-les. 

 

Střípky z historie myslivecké společnosti Paseka – Karlov  
Polní hon. Dne 30. 12. 1973 se uskutečnil poslední polní hon roku 1973. Sraz byl u č.p. 8 

v 8.30 hod. Honily se remízky kolem vodárny a pole směrem k Pálené. Střelilo se 50 
bažantů a 50 zajíců. cena bažanta na dodávku je 18 Kč, zajíce 5,50 Kč za 1 kg.  
Hon skončil posezením v Rudém koutku. Po nasycení gulášem a zapitím na co 

kdo měl chuť, došlo i na myslivecký soud u kterého se viníci zodpovídali ze svých přečinů.  
(Zdroj: stará kronika Myslivecké společnosti Paseka)                                 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., předseda 
 
 
 
 
DEVATERO ŘEMESEL a desátá sama tvořivá příroda 
 S novým kalendářním rokem jsme zahájili už třetí ročník školního ekologického projektu finančně 
podporovaného Olomouckým krajem tentokrát věnovaný tradičním a někdy i pozapomenutým řemeslům. 
Naším cílem bude je poznávat a také si je sami vyzkoušet.  
 Každý měsíc se snažíme věnovat jedné aktivitě. Postupně bychom se chtěli naučit řemeslu 
košíkářskému, keramickému, pekařskému a cukrářskému, šperkařskému, vyzkoušet si vyšívání, tkaní, 
drátování, seznámit se s prací krajkářky, kováře, bednáře, řezbáře, sýraře či včelaře. 
Hlavní část, která se bude prolínat celým projektem, bude kuchyně našich babiček a recepty  bylinářek. 
Rádi bychom postupně během jara, léta a podzimu seznamovali děti s bylinkami,  s jejich léčivými účinky i 
možnostmi využívání v kuchyni. Chceme navázat spolupráci s „tetičkou kořenářkou“ Marcelou Kuxovou a 
společně s ní sbírat, lisovat, sušit, míchat a „vařit“. Výsledkem by pak mohla být naše vlastní bylinková 
kuchařka doplněná fotografiemi bylinek a herbářem, který bude sloužit i jako výuková pomůcka 
v hodinách prvouky a přírodovědy. Žáci s dalšími členy své rodiny pátrají po zajímavých receptech 
z domácí kuchyně využívající bylinek. Máte doma takové? Podělte se o ně s námi! Některé z receptů ve 
škole určitě vyzkoušíme. 
 Abychom zmapovali šikovné řemeslníky z Paseky a okolí, rozhodli jsme se během letošního roku 
uspořádat dvě řemeslné výstavy zaměřené na dva největší církevní i světské svátky – Velikonoce a Vánoce.  
Účastníci mohou nejen vystavovat své výtvory, ale také je prodávat či přímo před očima návštěvníků své 
řemeslo předvádět. Naším cílem je také s těmito lidmi navázat spolupráci a pozvat je za dětmi do školy, 
aby dědictví a šikovnost našich předků nezanikly. 

Hody, hody, doprovody se ozývalo už v pátek z oken naší základní školy. Školáci 
společně s paními učitelkami i maminkami tradičně oslavovali přicházející svátky jara - 
pletli pomlázky, zdobili kraslice a připomněli si velikonoční tradice. Pod vedením paní 
Körnerové pekli jidáše a také se učili míchat zdravé pomazánky a zdobit velikonoční 
zeleninové chlebíčky. Na závěr jsme vynesli „ze vsi“ Moranu.  

Součástí našeho ekologického projektu byla i Velikonoční výstava řemesel,         
o které se můžete dočíst na titulní straně. 
Naši milí spoluobčané, prosíme, podpořte nás v našem úsilí. 

Školkáčci a školáci si  prodejem svých rukodělných prací (na výstavách i mimo ně) chtějí vydělat 
na keramickou pec, v níž budou své krásné výrobky společně vypalovat. Stále hledáme sponzory, kteří nám 
se splněním našeho snu pomohou. Cena pece je 55.660 Kč. Už máme 27.793 Kč!  
  Pokud se Vám naše aktivity líbí a chcete se o nich dozvědět víc, určitě sledujte naše webové 
stránky www.skola.obecpaseka.cz. A pokud se i Vy sami budete chtít na projektu podílet, rádi Vás mezi 
sebe uvítáme.                                                                                                                Mgr. Jana Knápková 
 
 

KRÁTKÉ  ZPRÁVY  Z  DUHOVÉ  ŠKOLY  
  

MYSLIVECKÁ  SPOLEČNOST  PASEKA - KARLOV 
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     Zimní období je pro každého fotbalistu ve znamení 
příprav na jaro - namáhavé fyzické, kondiční a technické 
tréninky. Jak se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 
Bohužel příprava se většiny paseckých fotbalistů asi 
netýká. Hlavně mládež – žáci a dorosti 
ani neví jak vypadá fotbalové hřiště a 
kopačák. I v době tréninku se radši 
pohybují na novém asfaltovém hřišti  
(v kleci), kde jen tak posedávají a 
dívají se přes tenisové kurty na těch 
pár bláznů na hřišti (těch pár myslím 
téměř doslova – maximálně 5 žáků i    
s dorostenci dohromady).... 
     Dne 24. března 2012 proběhla členská schůze TJ 
SOKOLU PASEKA. Účast členů, sponzorů a přátel 
fotbalu byla velká. Škoda jen, že se této schůze neúčastnili 
rodiče našich možná budoucích fotbalistů. 
     Jedním z bodu programu byla volba nového výboru. Ze 
svého středu jsme vybrali nové zastupitelstvo – předseda 
Jaroslav Vojtášek, místopředseda Petr Popelka, jednatel – 
Jiří Kučera, hospodář – Karel Hloušek a pátým členem 
výboru je Ondřej Vojtášek.  
     Pan Vladimír Špitt – bývalý předseda, jednatel,... , 
vykonával ve fotbale různé funkce, sháněl sponzory, 
vyřizoval dotace, komunikoval s fotbalovým svazem,,...  
Tuto práci dělal více než 30 let. Nyní se rozhodl 
nepokračovat, aby se do dění ve fotbale zapojili i mladší 
členové, kteří by se zasvětili do fotbalového dění. Fotbal 
totiž není jen o tom, že přijdu do šatny, převleču se a jdu 
hrát....   
Tímto článkem chceme poděkovat panu Špittovi za 
dlouholetou spolupráci a dobře odvedenou práci.  
     Také děkujeme všem sponzorům, panu starostovi 
Blažkovi a obci Paseka, fanouškům a všem ostatním za 
podporu paseckého fotbalu. 
     Naším fotbalistům přejeme hodně sportovních úspěchů 
a fanouškům dobrou zábavu...  

za TJ Sokol Paseka Jiří Kučera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozpis utkání  -  TJ SOKOL PASEKA   

    III. třída muži 

PASEKA : Hvězda Libavá 22.4. NE 16:30 

Mladějovice : PASEKA 28.4. SO 16:30 

PASEKA : Dlouhá Loučka 6.5. NE 16:30 

FK Nové Sady 
"B" : PASEKA 13.5. NE 10:15 

PASEKA : Odrlice 20.5. NE 16:30 

Střeň : PASEKA 27.5. NE 15:00 

PASEKA : Slavonín "B" 3.6. NE 16:30 

Náklo : PASEKA 9.6. SO 16:30 

PASEKA : Přáslavice 17.6. NE 16:30 

   II. třída dorost 

PASEKA : Střelice 22.4. NE 14:15 

Těšetice : PASEKA 28.4. SO 14:00 

PASEKA : Chomoutov 6.5. NE 14:15 

Šumvald : PASEKA 13.5. NE 14:15 

PASEKA : Chválkovice 20.5. NE 14:15 

Červenka : PASEKA 26.5. SO 14:15 

PASEKA : Slatinice 3.6. NE 14:15 

Dub na Mor. : PASEKA 10.6. NE 16:30 

PASEKA : Přáslavice 17.6. NE 14:15 

   II. třída mladší žáci 

PASEKA : Štěpánov 22.4. NE 12:15 

Chválkovice : PASEKA 29.4. NE 10:45 

Bohuňovice : PASEKA 1.5. ÚT 16:30 

PASEKA : Příkazy 6.5. NE 12:15 

PASEKA : Litovel 8.5. ÚT 16:30 

PASEKA : Náklo 13.5. NE 12:15 

Dolany : PASEKA 20.5. NE 15:00 
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TJ  SOKOL  PASEKA 

PASECKÝ  ZPRAVODAJ  NA  VÁŠ  EMAIL 

                        Vážení občané, 
             naší snahou je neustále zkvalitňovat Pasecký zpravodaj a také vycházet vstříc vašim návrhům.Pro- 
                        to zavádíme službu ZPRAVODAJ NA EMAIL. Pokud chcete dostávat zpravodaj v elektronické  
                         podobě, barevně  ve formátu  pdf ,  napište nám na naši  adresu  paseckyzpravodaj@seznam.cz  
                    a do předmětu uveďte „Zpravodaj na email“.  Zpravodaj vám bude odesílán ve stejný den, kdy bude 
                 zveřejněn na obecním webu, tedy  několik  dní  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   vychází   jako  dvouměsíčník.  Příští  číslo vyjde  25. černa  2012, redakční uzávěrka 
je 6. června. Své  příspěvky zasílejte na email:  paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční rada :  Mgr. 
Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 

Firma PREFA PECINA s.r.o. 
 

     Nabízí prodej pytlovaného cementu 
     CEM 32,5 R - baleného po 25 kg. 
     Cena 260,-Kč/q. Cena za pytel cementu 65 Kč. 
     Prodejní doba: Po-Pá 6:00-16:00, So 8:00-11:00  
     tel: 585 039 262, email: pecina@prefapecina.cz 
     www.prefapecina.cz 
 

INZERCE 

PRODÁM 
EL.SPORÁK zn. BEKO + ODSÁVAČ PAR 
doba užívání 4 roky. 
Cena:2000 kč. 
 

LEDNICE zn. ZANUSSI 
obsah 195l 
doba užívání 5 roků. 
Cena:2000 kč. 
Vše v dobrém stavu odběr možný ihned. 
Tel. 732 509 057  
 

www.AutoLakoPaseka.wz.cz 
Nabízím k prodeji /pronájmu části/ 

areál  STUDIO ENERGY. 
 

Nabízím odprodej skladových zásob: 
elektromotory, řemenice, elektropřevodovky, domácí 
čerpadla, pístnice, hydraulická čerpadla na štípačky, 
navijáky, novou střešní krytinu vlnu, skleněné tabule, 
jeté zimní a letní pneu, náhradní díly na starší typy 
vozidel, traktory Z 6011, 6911, ZT 324, Malotraktor 
Slavia, starší vozidla na dojetí od 5000,- Kč, lovecké 
trofeje, kůže, vycpaniny, igelitové role, ocelové „T“ 
profily 

Info: Ivo Páleník, tel: 724 107 384 

AUTOLAKO  PASEKA. seznam.cz 
Koupím:  
1) VLEČKU ZA TRAKTOR A DVOUKOLKU 
  i v horším stavu na opravu 
2) OCELOVÝ PROFIL- „I“ –větší délku 
3)ELEKTROMOTORY A PŘEVODOVKY,  
                         nebo vymění 
 4) STARŠÍ KALOVKU S DRTIČEM 
 5) STARŠÍ AUTOBATERII 12V – i nefunkční 
 6) AUTOMATICKOU PRAČKU- funkční 
 
Info p. MARKA tel.: 724 107 384 
 

PIZZERIA-BISTRO PASEKA  
(sanatorium u autobus. zastávky) 
 

 23 druhů pizzy, jídla, rychlé  

           občerstvení 
 poháry, míchané nápoje (alko, nealko) 
 točené pivo (Litovel, Šerák, Maestro) 
 káva (presso, vídeňská, frappé,  

           mražená) 
 

 nekuřácká místnost, letní zahrádka 

 možnost pořádání akcí (oslavy, srazy)  

 úhrada jídla možná ve stravenkách 

 zábava: šipky, stolní fotbal  

 tel.: 773646496 – objednávky a 

            rezervace 
 

AKCE: Ke každému jídlu od 70,-Kč  

nápoj do ceny 15,-Kč ZDARMA 

SPORTSERVIS  Petr Orság  Paseka 124  tel 585039296 / 604669713 
pondělí – pátek 15 – 18 hod.      sobota 8 – 12 hod. 

Připravte si kolo na novou sezonu 
nabízíme: kompletní servis typů kol 
prodej veškerých náhradních dílů 

 

Kolečkové brusle – chrániče – přilby – náhradní díly 
 

Velký výběr kol různých značek 
 

skladem stále 60 modelů horských, trekových, dětských kol včetně 
veškerých doplňků a příslušenství 

KELLYS – SUPERIOR – VEDORA – CTM – 
APACHE  GALAXY – KENZEL – LEADER FOX apod. 
 

Nechce se Vám šlapat? 
Přijďte si vyzkoušet ELEKTROKOLO 


