
 

 

                                        3. cena  1 000,- 
                                 a dalších 5 věcných cen 
 

Vyhlášení proběhne na již tradičním „Setkání Pasečáků“, které se letos uskuteční v sobotu 8. září 2012. 
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Rekonstrukce budovy zdravotního střediska 
Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele plastových oken a současně na firmu, která provede 
kompletní výměnu topení v celé budově včetně hlavního plynového kotle. 

Kompostárna 
V současné době je vybudován prostor pro ukládání trávy, zeminy, štěpků apod. v areálu u ČOV. Nyní 
probíhá výběrové řízení na dodavatele techniky pro kompostování což je traktor, štěpkovač, kompostér a 
překopávač. 

Cyklostezka 
Poněvadž nedošlo k dohodě o odkoupení nebo směnu pozemků s jedním z majitelů pozemku směr OLÚ, 
nemůže být cyklostezka ukončena na  parkovišti - točně zastávky Sanatorium, tak jak bylo plánováno. 
Cyklostezka tedy bude končit za zatáčkou u bytovky č.p. 215. V červenci proběhne výběrové řízení na 
dodavatele stavby tak, aby byl do září položen asfaltový koberec.  

Koupaliště 
Ani na třetí pokus nebyla naše obec úspěšná v žádosti o dotace na akci „ Přírodní koupací biotop“ 
z vyhlášeného programu „ Významné projekty Olomouckého kraje“. Jak dále s koupalištěm musí 
rozhodnout zastupitelstvo obce. Náklady na technologii biotopu jsou 3,5 mil. Kč 

Školné v MŠ 
Zastupitelstvo obce se v diskuzi na svém zasedání dne 30.5.2012 zabývalo možností zavedení tzv. 
školného v naší mateřské školce. Tuto možnost přednesla Rada obce Paseka. Většina přítomných členů 
zastupitelstva s tímto záměrem nesouhlasila, proto se již touto otázkou pro školní rok 2012 – 2013 nebude 
obec zabývat. 
 
 
 
 

Rada obce vyhlašuje  III. ročník soutěže 
KVETOUCÍ PASEKA 

Hodnotící komise bude na konci července a začátku srpna 
hodnotit výzdobu oken, balkonů a předzahrádek v celé obci 
Paseka a na Karlově. Fotky nejzdařilejších květinových výzdob 
si opět budete moci prohlédnout na www.obecpaseka.cz. 

 1. cena  3 000,- 
 2. cena  2 000,- 

 

KVETOUCÍ  PASEKA  2012 

AKTUALITY  Z  OBCE 

 



SVOZ  PLASTŮ 
27.6., 25.7., 25.8. 
    

Do plastů nepatří : 
 podlahové krytiny, koberce 
 novodurové trubky 
 obaly od olejů (i potravinář-

ských) - mastnota vadí  
 obaly od barev, chemikálií a 

jiných nebezpečných látek 
 PVC, molitan, kabely 
 guma, pneumatiky 
 hlínou znečištěné plastové 

nádoby a obaly 
 nápojové kartony 
 krabičky od cigaret atd. 

 

Do plastů patří: 
  PET lahve od nápojů 

(sešlápnuté i s uzávěry) 
  Kelímky a vaničky od potra-

vinářských výrobků 
  Igelitové, polyethylenové 

tašky a sáčky 
  Mikrotenové sáčky 
  Plastové nádoby od mycích 

prostředků (vypláchnuté) 
  Fólie, polystyren – 

nalámaný na menší kusy 
  Plastové výrobky (např. 

zubní kartáčky, CD a DVD 
obaly, plastové hračky- které 
nejsou na baterie ) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Žádost na plynárnu lze podat i přes internet 
 

 Plánujete stavět dům, připojit se k inženýrským sítím (kromě plynu)          
či jinou drobnou stavbu neplynárenského  charakteru ? 

 Potřebujete vyjádření k existenci plynárenského 
zařízení – mapový podklad ?  

 Plánujete výstavbu a potřebujete znát polohu 
plynárenských zařízení v blízkosti stavby ?  

 Potřebujete stanovisko ke stavbě neplynáren-
ského  zařízení ?  

 Chystáte se koupit pozemek a chcete si ověřit, 
zda je či není zatížen existencí plynového 
zařízení ? 

 
Nyní již nemusíte osobně navštívit kontaktní místo RWE, ani odesílat 
žádost  o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo 
k činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu v papírové 
podobě poštou. Zvolte nejkratší novou cestu k získání stanoviska 
využitím elektronického formuláře pro podání žádosti online.  
Formulář žádosti můžete vyplnit na webových  stránkách     
www.rwe-gasnet.cz pod odkazem Distribuce plynu online.   
 

 
 

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. věnuje velkou pozornost ochraně důvěrných údajů o pacientovi. S ohledem      
na ochranu citlivých dat pacientů jsme aktuálně učinili opatření, kterým se snažíme minimalizovat možnost úniku 
informací o zdravotním stavu pacientů při telefonickém sdělování informací. Informace lze sdělit telefonicky, 
pouze v případě, že zdravotnický pracovník nemá pochybnost o totožnosti oprávněné osoby, která sdělení 
informace telefonicky požaduje. Heslo dostane při přijetí pacient a předá dle svého uvážení osobám, kterým 
mohou být telefonicky podány informace o jeho zdravotním stavu. V případě pochybností (př. žadatel odpovídá 
váhavě), zdravotnický pracovník informace telefonicky neposkytne.  
Bezpečí pacientů považuje OLÚ za trvalou prioritu. Jedním z opatření, které přispívá ke 
zvýšení bezpečí našich pacientů, je mimo jiné identifikace rizikových pacientů pomocí 
náramků, která byla v léčebně zavedena již v roce 2006. U všech pacientů se při přijetí provádí 
screening k určení rizika pádu, vzniku dekubitů, alergie atd. Pacient v jakémkoliv riziku je 
identifikován náramkem červené barvy a ostatní pacienti jsou identifikováni, a to náramkem 
barvy bílé. 
          Mgr. Kamila Gottwaldová – manažerka kvality OLÚ Paseka,p.o., www.olupaseka.cz 
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Změna úředních hodin na ÚP Uničov 
Uničovský úřad práce, konkrétně pracoviště ve Šternberské ulici 499. 
Nově je pro klienty otevřeno v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
úterý a čtvrtek pak od 8.00 do 13.00 hodin. V pátek je otevřeno od 7.30 do 
12.30 hodin, ovšem výhradně pro příjem nových žádostí. 
 

Úřad práce upozorňuje 
Na základě změn v programovém vybavení již nebudou žadatelům o 
dávky (Příspěvek na bydlení a Příspěvek na dítě) zasílány poštou 
předtisky. Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro nárok na dávky. 
Tyto předtisky včetně formulářů (doklad o výši příjmů a potvrzení o studiu) 
si lze vyzvednout na Kontaktním pracovišti Uničov, Šternberská 499, 
v úřední hodiny.   Úřad práce, K.p. Uničov 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

OLÚ  PASEKA  INFORMUJE 
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Mužstvo dorostenců 

 
 

Vandalismus v Pasece nemá meze 
 

Je až neuvěřitelné, s jakým bezohledným a surovým 
vandalem žijeme v obci.  
Začátkem dubna se někdo vyřádil na ovocném sadu 
paní Janošíkové. Po jeho zrůdném řádění zůstalo 35 
podřezaných stromů, které zrovna kvetly. Nejstarší 
stromky měly 15 a nejmladší pouhé 3 roky. Jednalo se o 
meruňky, švestky, jabloně..., které mohly plodit a 
přinášet radost  ještě mnoha generacím. Je otřesné, že se 
někdo může mstít na bezbranných stromech.            
 

Nebuďme lhostejní ke svému okolí a spoluobčanům! 
 

 

Dalším magnetem pro známé pasecké vandaly se stala dřevěná socha Praděda. Tito „ rádoby 
borci“ šplhají po soše a neuvědomují si nebezpečí pádu ze tří metrů na kameny. Také jim zřejmě 
nedochází, že poškozením sochy se vystavují trestně právnímu řízení a úhradě škody, která by nebyla 
zanedbatelná. 
 
Neustále jen vyhrožujeme, že budeme zveřejňovat jejich jména. Nazrála však doba, kdy od výhružek  
musíme začít konat. Není možné, aby obec trpěla vandalismus několika jednotlivců a jen přihlížela, 
protože občané se bojí svědčit, aby jim tito vandalové neublížili. Opět také žádáme Policii ČR, 
obvodní oddělení  Uničov o větší dohled v naší obci.                                                  Jiří Blažek, starosta obce 
 

 

  
 
Fotbalová sezóna 2011/2012 končí v červnu, ale vedení klubu má povinnost se přihlásit do nového ročníku soutěže 
již dříve.  Tyto řádky jsou napsány v době kdy se rozhodovalo o postupu mužů do vyšší soutěžní třídy – doufám 
tedy, že rok 2012/13 bude hrát Paseka opět  II. třídu. 
Bohužel to je asi jediná příznivá zpráva. 
 

Fotbal v Pasece v sezóně 2012/13 
 muži - byli, jsou a snad i nadále budou..    
 dorostenci - ??? - nezodpovědnost jednotlivců vůči 
celku vede k tomu, že si nemůžeme dovolit 
přihlašovat tuto kategorii 

 žáci – na výběr je mnoho variant - benjamínci, mladší 
žáci, (dokonce minifotbal – jen 7 hráčů) 

 Máme skvělé fotbalové zázemí: velké šatny, nové 
míče, dresů máme na výběr velké množství, 
udržovaný trávník,...... a nakonec tady bude hrát 
pouze jedno mužstvo???                                                                                                       

 

Bohužel pro malý zájem hráčů všech věkových kategorií, nemá nikdo chuť ani zájem trénovat.  Naděje by snad 
mohla být v podobě nějakého staršího člena TJ SOKOLU PASEKA ... ? 
 

Vrcholem nezájmu bylo utkání Červenka – Paseka ze dne 26.5.2012, kdy bylo utkání pro nedostavení se hráčů 
dorostu kontumováno – automaticky vyhrála Červenka 3:0 a TJ SOKOL PASEKA dostal od OFS Olomouc pokutu 
3.000 Kč za narušení soutěže + úhradu nákladů za rozhodčí a přípravu zápasu! 
 

     Doufám, že v příští sezóně pro Vás budeme mít lepší zprávy.  
    
                                                                             S pozdravem „fotbalu zdar“!             za TJ Sokol Paseka  Jiří Kučera 
 

PASECKÉ  STÍNY  
  

TJ  SOKOL  PASEKA 
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ se konal 18. ledna.  
V letošním roce šlo k zápisu 12 dětí. Budoucí školáčci si 
vyzkoušeli základní matematické i jazykové dovednosti, 
znalost barev, zvířátek, obratnost i práci s interaktivní 
tabulí. Deset dětí  bylo  přijato do 1. třídy, dvěma dětem 
byl doporučen odklad školní docházky. Přejeme mnoho 
úspěchů v základní škole. 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do sběru starého papíru se zapojili mnozí žáci MŠ a ZŠ i veřejnost. Celkem jsme nasbírali 6.119 kg. 
Nejlepšími sběrači  byli: Radek Vlček (3.roč.) - 320 kg Nikola Weiglová (2.r.) - 250 kg Alena Orságová (5.r.) -     
200 kg. Chceme všem, kteří přispěli poděkovat. Peníze získané za starý papír budou použity ve prospěch všech dětí 
ve škole i ve školce. 

 

   Ve II. pololetí školního roku se děti  také zúčastnily několika 
divadelních představení a kulturních akcí: maňáskové 
představení – O Sněhurce, hudební pořad – Tancování s Popelkou , 
hrané pohádky – O Budulínkovi a Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
vzdělávací pořad v kostele – „ Příběh varhan“, s výkladem o tomto 
hudebním nástroji, prohlídkou kostela, varhan  a poslechem skladeb , 
což bylo pro děti velice zajímavé a netradiční.  
   Nejstarší děti jezdily společně se ZŠ každý čtvrtek na plavecký 
výcvik do Uničova. Děti byly nebojácné, líbilo se jim, získaly 
základy plavání a hlavně se naučily nebát se vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis do MŠ  na školní rok 2012-13 proběhl 
v měsíci únoru. K docházce bylo podáno 16 
žádostí, všem bylo vyhověno. Během školního roku 
se několik dětí odstěhovalo, proto mohlo být přijato 
více dětí, než kolik jich odchází do ZŠ. Naplněnost 
MŠ zůstává stejná jako v letošním školním roce , 
což je 70 dětí ve 3 třídách.   
 

II.  POLOLETÍ  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE  
  

V květnu děti připravovaly kulturní vystoupení na 
Setkání seniorů, které se konalo v kulturním 
domě. Děti sklidily se svým krátkým tanečním 
vystoupením v krojích velký aplaus. Chceme se i 
těmito  krátkými variacemi vracet  k tradicím a  
připomínat je dětem i dospělým. 
 

Výlet za 
krtečkem  
Děti si prohlédly 
interaktivní 
výstavu  o krteč- 
čkovi /výtvarník 
Zdeněk Miller/,  
která byla v mě- 
síci  květnu  na- 
instalována v Městském informačním centru 
v Uničově. Pak děti poseděly se zmrzlinou 
v cukrárně a seznámily se  s kulturními památkami 
města Uničova (radnice, náměstí, kašny, Muzeum...). 

Červen jsme začali oslavou MDD – 1. června, kdy jsme pro 
děti připravili karneval. Děti již ráno přicházely do školky 
v maskách, po celé dopoledne měly připravený program:  
soutěže, promenáda v maskách, focení, hudba, tancování        
i občerstvení – svatební  koláčky z pekárny sponzorovány 
panem Kuchtou, zákusek z cukrárny od paní Žmolíkové, 
zmrzlinu a pitíčka dodala mateřská škola. Děkujeme 
sponzorům, nezůstalo nic. Děti si tento den jistě užily, škoda 
jen, že bylo nepříznivé počasí a nemohly se předvést i venku.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přeji všem krásné a slunné prázdniny!                     Jana Blažková, ředitelka MŠ 

 
 
 

 

Dne 13. 5. 2012 se běžel v PRAZE MEZINÁRODNÍ MARATON -zúčastnil se i rodák z naší 
vesnice - Lukáš Orság, nar. 1984, doběhl s časem 3.44.34. Celkem běželo přes 9000 běžců z 
celého světa. 
Není to jediný vytrvalostní závod, kterého se Lukáš zúčastňuje. Fotografie je z půlmaratonu 
v Pardubicích, který se konal 14. 4. 2012.                                                           Růžena Orságová 
 
Přejeme Lukášovi mnoho dalších sportovních úspěchů.                    -red- 

 

 

 

 

 14. července 2012 
        2000 - 0200 hodin 
   Areál koupaliště v Pasece 

    hudba: „Druhej pokus“  

      myslivecké speciality  

                tombola 
                      VSTUPNÉ:  50,- Kč 

 Myslivecká společnost Paseka - Karlov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS 

 

  ZUMBA         nově i v Pasece 
 

každé úterý  od 1900 do 2000 hod.  v KD 
               

 45 Kč/lekce                       Vede Kateřina Ondráčková 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH RODÁKŮ  

Ke Dni dětí jsme dostali také pozvání od řezbáře – pana Halouzky do jeho galerie 
v Jiříkově, kterého jsme využili 6. června. Děti měly možnost prohlédnout si celý 
areál a seznámit se s řezbářskou prací. Vstupné měly děti zdarma a cestu autobusem 
jsme uhradili z výtěžku za sběr papíru. Děkujeme panu Halouzkovi.  

Jistě jste si všimli, že se v mém příspěvku několikrát objevuje slovo „děkujeme“. 
Jsem velice ráda, že se i v dnešní uspěchané době rodiče i další občané zapojují    
do činností MŠ a za to jim patří obrovský dík. 
Do konce školního roku již příliš času nezbývá, přesto nás ještě čeká ukončení 
celorepublikové hry – Hrajeme si s Niveou a budoucí školáky návštěva 1. tř. ZŠ.   
A pak už hurá na prázdniny. Ty v MŠ potrvají 4 týdny, od 2.7.2012 do 27.7.2012.  
Provoz bude opět obnoven 30. 7. 2012.   
 

Kulturní komise Obce Paseka Vás 
zve na zábavné odpoledne  

 

„„SSlluunnííččkkoovvýý  ddeenn““  
  

Neděle 24. června 2012  
ve 14:00 hodin 

 
Hřiště u Kulturního domu v Pasece 

 
- přijďte si zasportovat, zahrát si hry a 

naladit se na prázdniny 
 

Občerstvení zajištěno 
Hudba: DJ Tom  

 



   rajč.směs,šunka,žampiony,fefer.,sýr)    Ø 20 cm    65,-Kč 
 

Pasecký zpravodaj vychází jako dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 22. srpna 2012, redakční uzávěrka je 1. srpna.   Příspěvky 
zasílejte na email:  paseckyzpravodaj@seznam.cz. Redakční rada (-red-):  Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIZZERIA-BISTRO PASEKA 
(sanatorium u autobus. zastávky) 

 

 23 druhů pizzy,jídla,rychlé 

občerstvení,saláty,koktejly,… 
 poháry,míchané nápoje (alko,nealko) 
 točené pivo (Litovel,Šerák,Maestro) 
 káva (presso,vídeňská,frappé,…) 
 kuřáckou a nekuřáckou část,zahrádka 
 možnost pořádání akcí (oslavy,srazy,…)  
 úhrada jídla možná ve stravenkách 
 zábava: šipky,stolní fotbal  
 tel.: 773646496 – objednávky a rezervace 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
PONDĚLÍ-ČTVRTEK 14-22 hod. 
PÁTEK-SOBOTA 14-24 hod. 
NEDĚLE 14-22 hodin 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
PIZZA  
1.MARGERITA                  Ø 28 cm    60,-Kč  
(rajčatová směs,sýr )                                        Ø 20 cm    40,-Kč 
2.PROSCIUTO                                 Ø 28 cm     80,-Kč 
 (rajčatová směs,šunka,sýr)                              Ø 20 cm    55,-Kč 
 3.CHAMPIGNON            Ø 28 cm    70,-Kč  
(rajčatová směs,žampiony,sýr)               Ø 20 cm    45,-Kč 
4.VEGETA            Ø 28 cm    80,-Kč 
 (r.sm.,paprika,kukuř.,hrášek,fefer.,sýr)           Ø 20 cm    55,-Kč 
 5.FIRENZE             Ø 28 cm    95,-Kč  
(rajč.směs,šunka,žampiony,česnek,sýr)            Ø 20 cm    65,-Kč 
6.SPECIALE                      Ø 28 cm    95,-Kč 
 

 
7.CARIBIA  Ø 28 cm     100,-Kč  
(rajč.směs,šunka,ananas,kukuřice,sýr)  Ø 20 cm      70,-Kč 
 8.NIVA  Ø 28 cm    100,-Kč 
 (rajč.směs,Niva,šunka,salám,sýr                    Ø 20 cm      70,-Kč 
9.SÝR MIX                                   Ø 28 cm      110,-Kč  
(rajč.směs,Niva,Hermelín,žampiony,sýr)         Ø 20 cm      80,-Kč 
 10.PRIMAVERA                             Ø 28 cm      110,-Kč  
(r.sm.,šunka,Niva,žamp.,olivy,fefer.,sýr)         Ø 20 cm      80,-Kč  
11.CARUSO                                  Ø 28 cm      75,-Kč  
(rajč.směs,česnek,olivy,feferonky,sýr)          Ø 20 cm      50,-Kč  
12.ASTRA                                    Ø 28 cm      90,-Kč  
(r směs,slanina,česnek,cibule,vajíčko,sýr)      Ø 20 cm      60,-Kč  
13.PALERMO                                 Ø 28 cm       80,-Kč 
(rajč.směs,žampiony,paprika,sýr)                   Ø 20 cm      55,-Kč 
14.ITALIA          Ø 28 cm      100,-Kč  
(rajč.směs,Niva,slanina,paprika,sýr)           Ø 20 cm       70,-Kč 
15.FRUTI DE MARE                        Ø 28 cm       110,-Kč 
(r.sm.,šunka,krab. tyčinky,žamp.,olivy,sýr)     Ø 20 cm       80,-Kč 
 16.ROMA          Ø 28 cm       110,-Kč  
(r.s.,slanina,krab. tyč.,hermelín,cibule,sýr)    Ø 20 cm       80,-Kč  
17.BROCCOLI                               Ø 28 cm       100,-Kč  
(r.s.,slanina,brokolice,česnek,cibule,sýr)       Ø 20 cm        70,-Kč 
18.SPINACI                                 Ø 28 cm       100,-Kč 
(raj.sm.,slanina,špenát,česnek,rajče,sýr)      Ø 20 cm        70,-Kč 
19.AMADEO                                 Ø 28 cm       105,-Kč  
(raj.sm.,salám,špenát,brokolice,olivy,sýr)      Ø 20 cm        75,-Kč  
20.PANCETA                                Ø 28 cm         90,-Kč  
(rajč.směs,slanina,klobása,cibule,sýr)           Ø 20 cm        60,-Kč 
21.PADRINO                                Ø 28 cm        110,-Kč  
(r.sm.,slanina,klobása,žamp.,rajče,olivy,sýr)  Ø 20 cm        80,-Kč 
22.HANÁCKÁ                               Ø 28 cm        110,-Kč  
(r.s.,salám,slanina,tvarůžky,cibule,fef.,sýr)   Ø 20 cm       80,-Kč  
23.FANTASIA                              Ø 28 cm       120,-Kč  
(r.s., ostatní je na Vás max.5druhů surovin)  Ø 20 cm       85,-Kč 
 

KEČUP      10,-Kč                   KRABICE NA PIZZU    7,-Kč 

Po dohodě s obsluhou lze provést úpravy ve složení 
dle  přání zákazníka.

 
 

 

 
 

INZERCE 

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 

Prodám plechovou garáž 
na Sanatorce 

 

legální stavba včetně kolaudačního 
rozhodnutí a zápisu  

v katastru nemovitostí 
 

nutná oprava střechy 
 

cena 12 000 Kč 
 

bližší info na tel.: 737 170 621 
 


