
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydán  20. srpna  2014              SRPEN 2014 

 

 

 

Obec Paseka vás zve na tradiční 

SETKÁNÍ PASEČÁKŮ 

  6. září 2014 

vepřové hody 

Soutěž o nejlepší slivovici,  guláš a jablečný štrůdl 

– donést do 12 hod. (kuchyně KD) 

 

skákací hrad a skluzavka  pro děti 

 

KULTURNÍ KOMISE OBCE PASEKA a skautský oddíl Dráčata Paseka 

pořádá 

VÝLET DO ŘECKA PRO DĚTI 

Pasecká náves od 14 do 17 hodin. 

Start na parkovišti u kulturního domu. 

 

Vyhlášení výsleků soutěží o nejlepší slivovici, guláš, štrůdl a také 

zveř ejnění vítězů soutěže „Kvetoucí Paseka 2014“  

proběhne asi v 17 hod. 
 

ceny do soutěží: 

Nejlepší slivovice, guláš, štrůdl:   

1.místo 1,500- Kč, 2.místo 1.000,- Kč,3.místo 500,- Kč 

Kvetoucí Paseka: 1.místo 3000,- Kč, 2.místo 2 000,- Kč , 3.místo  

1 000,- Kč + věcné ceny 

 

večer k tanci a posezení hraje Druhej pokus 

  

hudba Druhej Pokus 

 

Přijďte se pobavit a  posedět s přáteli a dětmi. 



 

                                                                   

V červenci byl zahájen projekt „Revitalizace centra místní části 

Paseka – Karlov.“ Jsou hotové nové mostky, položen nový asfaltový 

povrch na místní komunikaci. Od září se začne s údržbou zeleně, 

budou vyčištěny příkopy, veřejná prostranství budou vybavena 

mobiliářem – lavičky, informační tabule, minihřiště pro děti. Protože 

se úprava prostranství týká i místní kaple sv. Antonína – mimo tento 

projekt byla schválena investice do opravy fasády kaple a nátěru 

střechy. Jevilo se nám jako logické tyto práce provézt před výsadbou a 

údržbou zeleně a osazení laviček včetně přístupového chodníku ke 

kapli – rozumné hospodaření nám umožnilo z rozpočtu obce finance 

uvolnit -i když tato akce nebyla v rozpočtu na tento rok. Rekonstrukci objektu provádí firma z Paseky – p. 

Petyrek – náklady činí 100 000Kč  
V současné době připravujeme k podpisu Smlouvu o finanční dotaci obce ve výši  200 000kč na výrobu 

nových lavic do našeho kostela sv. Kunhuty. Lavice by měly být hotové do konce tohoto roku.  
Intenzifikace čistírny odpadních vod  -  tato investice za bezmála 9 mil. Kč má za sebou již velkou část zemních 

a betonářských prací. Veškeré práce probíhají dle harmonogramu – na řadu nyní přijde montáž nové 

technologie a je tedy předpoklad, že celá rekonstrukce bude dokončena do konce letošního roku. Do poloviny 

roku 2015 by pak měl probíhat zkušební provoz.  
Výstavba hřiště s umělým povrchem na malou kopanou. Tato akce také nebyla v rozpočtu obce na 

letošní rok. V  jarních měsících se nám však podařilo získat dotaci na umělý povrch – cca 750 000Kč s tím, že 

spodní stavbu tzn. podloží včetně oplocení a osvětlení si musí obec / Sokol/ zafinancovat a postavit. Dík 

skutečně velkému úsilí všech pracovníků údržby obce, včetně pracovníků VPP, jsme v současné době před 

dokončením spodní stavby a budeme ji předávat firmě, která provede pokládku povrchu. Chci poděkovat také 

našim nejmenším fotbalistům – žákům – kteří sami přišli s nabídkou na pomoc a chopili se lopat a krumpáčů. 

Odměnou jim bude umělý fotbalový povrch a fotbálek prakticky po celý rok.  
Aprílové počasí nám také přidává vrásky. Nedávná menší průtrž mračen nadělala problémy našim 

spoluobčanům v uličce u křížku k vodárně VEPY. I když byl vyčištěn 

příkop od lesa – voda se z lesa valí po polní cestě a zaplavuje celou 

uličku -  příkop je prakticky prázdný. Samozřejmě že počítáme 

s protipovodňovým opatřením v rámci Komplexní pozemkové úpravy – 

ale to také může být až v horizontu několika let. Proto jsme vlastními 

silami vykopali strouhy přes polní cestu se záměrem svést vodu do 

příkopu a v případě velkého přívalu vody do polí za obcí – nelze 

všechnu vodu stáhnout do příkopu – propustky u domů velkou vodu 

nevezmou a ta se vyleje do uličky. Celou záležitost včetně fotografií, 

které jsem zaslal řediteli Lesů ČR do Šternberka, projednáváme a lesy přislíbily na lesních cestách nad obcí 

provézt odvodňovací žlaby tak, aby velké množství vody z lesních cest a úvozů nezaplavovalo uličku.  
V tomto měsíci byl vyhlášen dotační titul  MŠMT /Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/na 

rozšíření výukových prostor ve školách. Máme zpracován projekt na využití školní předzahrádky /ke 

klubovně Junáka/ s názvem „Estetizace školního dvora“. Vznikla by zde venkovní altánová výuková třída, celý 

dvůr by získal umělý povrch tak aby se děti mohly volně pohybovat jak po škole tak venkovní učebně. Tento 

záměr však musí nejprve projít Radou a samozřejmě Zastupitelstvem obce.  
A teď už jen k nekonečné „story“ – koupaliště. Protože by velké investice do čistírny a Karlova měly 

skončit a být zaplaceny v letošním roce – měla by být obec schopna v příštím roce zrekonstruovat koupaliště i 

z vlastních zdrojů a již nečekat na možné dotace. Obec není zadlužená, daňová výtěžnost je podle našich 

rozumných a reálných předpokladů plněna a z toho také vychází možnost větší vlastní investice – to už však 

bude věcí a rozhodnutí nového Zastupitelstva.  
Jiří Blažek, starosta obce 

 

 

INFORMACE  PRO  OBČANY 
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http://sv.kunhuty.lavice/


 

Honební společenstvo Paseka se sídlem v Pasece 
POZVÁNKA 

 

Starosta Honebního společenstva Paseka se sídlem v Pasece svolává 
dle § 22 odst. 1 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti 

 

Valnou hromadu HS Paseka se sídlem v Pasece 

 
a zve tímto všechny členy HS Paseka se sídlem v Pasece na její jednání, 

které se koná  dne 11. 9. 2014 v 16:30 hod. v Kulturním domě v Pasece. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÉ  PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO  PLÁNU  OBCE  PASEKA  

včetně katastrálního území Karlov u Paseky  

proběhne ve středu 3. září 2014 

v Kulturním domě v Pasece v 16
oo

 hod. 

Projednávání proběhne za účasti  Ing. arch. Petra Malého – projektanta Územního plánu 

obce Paseka a Ing. Renáty Urbáškové – vedoucí Odboru výstavby Uničov. 

Občané zde budou mít možnost seznámit se z územním plánem naší obce, vznášet 

připomínky a dotazy směřující k územnímu plánu. 

viz. úřední deska obecního úřadu  

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU 

ČESKÉ REPUBLIKY 

Upozorňujeme občany, že ve dnech  10. a 11. října 2014 se budou konat volby do 

zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky.  
 

Dne 10. 10. 2014 se bude hlasovat od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 11. 10. 2014 se bude 

hlasovat od 8,00 hodin do 14,00 hodin.  
 

Sídlo volebního okrsku č.1 je Paseka č. p. 17, zasedací 

místnost kulturního domu.  

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky se uskuteční  17. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin 

a 18. 10. 2014 od 8,00 do 14.00 hodin. 

 

http://ing.arch.petra/


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hod.  

tradičně za přítomnosti pana starosty Jiřího Blažka, rodičů, vyučujících a hlavně všech 

žáků školy, letos by do školních lavic mělo zasednout 76 školáků!  

Děti si s sebou vezmou jen přezůvky. Bližší informace o tom, co si mají připravit a nakoupit nejen do 

školní aktovky, najdete na našem školním webu. Po společném přivítání nových spolužáků bude 

probíhat krátká výuka ve třídách - jednu vyučovací hodinu do 8.45 hodin. Po skončení půjdou žáci 

domů, obědy ve školní jídelně se budou vydávat až od úterý 2. září.  

Činnost školní družiny bude zahájena rovněž od 2. září, a to ranní od 6.30 hod. a odpolední od 11.40 do 

15.30 hod. (přihlášky žáci obdrží hned v pondělí 1. den školního roku). 

Další pro Vás potřebné informace Vám můžeme poskytnout osobně nebo telefonicky od pondělí 

25.srpna do čtvrtka 28.srpna ve škole v době od 8.00 do 14.00 hodin nebo kdykoliv písemně na mailu 

školy: zs.paseka@seznam.cz . 

 

Ekotým v Senátu 
 

Pasecká škola má mezinárodní titul Ekoškola… To už víte. 

Ekotým si pro něj jel na slavnostní předávání do Prahy do Senátu 

ČR... To už taky víte. Co nevíte? 

Jak jsme se měli, co všechno jsme prožili. Ekotýmáci napsali: 

Výlet do Prahy s Ekoškolou se mi velice líbil. Byl to můj nejlepší 

školní výlet .Ráno na nádraží jsme si všimli stánku s Bebe dobré 

ráno. Dostali jsme sušenky a noviny. Paní ředitelka si z nás dělala 

srandu, že je musíme celé ve vlaku přečíst .  Ve vlaku nám paní 

učitelky rozdávaly zelené čepice a kravaty. Vlak byl luxusní a 

občerstvení rychlé a dobré… 

Z hlavního nádraží jsme se přesunuli metrem do valdštejnských 

zahrad. Naučili jsme se tanec 7 kroků Ekoškoly a zatančili ho dospělým. Všem se to moc líbilo. Potom nám dali 

ekosvačinu. Po tomto zábavném programu jsme se dostali do Valdštejnského paláce. 

Když jsme v Senátu měli přebírat vlajku, srdce mi tlouklo tolik, že jsem se divil, že mi nevystřelilo z hrudi… 

Potom nás pan senátor Karel Korytář pozval na oběd. Oběd byl moc dobrý, možná lepší než ve škole . Dostali jsme 

malé deníčky a tam se nám pan senátor podepsal. Pak nás osobně vzal na prohlídku Valdštejnského paláce, všechno 

nám ukázal, zajímavě vyprávěl, mohli jsme vejít i do jednacího sálu a chvíli poslouchat, jak ostatní senátoři jednají. 

Bylo to náramně zábavné.  
 

Pan senátor na svých webových stránkách napsal: 

Ve čvrtek 19. června 2014 převzala skupina dětí ze ZŠ Paseka v Senátu mezinárodní titul Ekoškola, což mne naplnilo 

hrdostí na tuto malou školu. A to byla příležitost k setkání. Děti s doprovodem (byl v něm mj. starosta obce Jiří 

Blažek) zavítaly do mé senátní kanceláře. A pak jsme se vydali na prohlídku Senátu. Areál budov horní komory 

Parlamentu ČR je poměrně rozlehlý (a času bylo málo), ale přesto jsem dětem ukázal Hlavní sál, Kožený salonek s 

Valštejnovým jezdeckým portrétem nebo Mytologickou chodbu. Zavítali jsme i do jednacího sálu, kde právě 

probíhala 22. schůze Senátu. 

Potěšil mně skutečně živý zájem dětí, kterým jsem se snažil odpovědět na jejich zvídavé otázky. Věřím, že návštěva 

Senátu patřila k jejich stěžejním pražským zážitkům.                    www.karelkorytar.cz 
 

Praha byla nádherná – Zahrada Valdštejnského paláce, Karlův most, muzeum voskových figurín. Bylo to nejlepší, 

nic lepšího jsem neviděl, vše bylo jako doopravdické… 

Celkově dávám Praze 100 % ze 100 % možných! 

Radim, Šimon, David, Radek, Vojta, Eliška, Vlasťa, Naty a Dalibor 
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Skautský letní tábor 

Dráčat 
 

V letošním roce jsme již tradičně 

zahájili prázdniny letním táborem. Po 

dobré loňské zkušenosti jsme opět 

zvolili tábořiště bruntálských pionýrů 

v Údolí Sýčků nedaleko Paseky. 
 

Tábor trval čtrnáct dní a zúčastnilo se 

ho 26 dětí mladších 15-ti let, 3 starší 

rádci a 5 dospělých vedoucích. Poprvé 

s námi jeli i 4 odvážní předškoláčci.  
 

Tentokrát jsme se během tábora přenesli do starověkého Řecka. Celý pobyt děti provázeli antičtí bohové a 

bohyně. Přečetli jsme několik řeckých bájí a pověstí, kterými poté byly inspirovány etapy celotáborové hry. 

Podle umístění v jednotlivých etapách družstva dostávala mince, za které poté děti kupovaly území ve 

středomoří. Nakonec zvítězilo to družstvo, které na konci tábora vlastnilo největší území. 
 

Starší děti během tábora podnikly dvoudenní pěší výlet na zříceninu hradu Waldhausen u Mutkova, kde 

přespaly. Zároveň se také musely spolehnout na své kuchařské umění, neboť s sebou dostaly pouze 

suroviny na uvaření jídla a dva kotlíky. Během výletu na Mutkov si vyzkoušely, co obnáší práce u koní a 

na závěr si na nich i zajezdily.  

S mladšími dětmi jsme jeli na prohlídku zámku do Úsova.    
 

Jedno odpoledne nás navštívil i pan starosta, který nám přivezl pořádný věnec buřtů, za což mu ještě 

jednou moc děkujeme.  Z buřtů si děti večer ukuchtily špízy, dle vlastní chuti a fantazie, které si poté 

opekly na ohni.   

Letos jsme poprvé zařadili návštěvní 

odpoledne pro rodiče. Vstupenkou na 

tábořiště byla upečená bábovka. Všechny 

přinesené bábovky byly zařazeny do 

soutěže a poté porota složená z dětí 

ochutnávala a hodnotila, až se podařilo 

určit vítěze 1. ročníku naší táborové 

bábovkiády. Paní Přidalová za první 

místo získala třídenní pobytový poukaz 

v táborové kuchyni, který si bohužel 

nevybrala . Rodiče měli možnost strávit 

slunečné sobotní odpoledne soutěžemi a 

hrami, které pro ně nachystaly děti a 

aspoň na chvíli zavzpomínat na dětství strávené na táborech. 
 

Děti opět prožily nádherné dva týdny plné zábavy, výletů za dobrodružstvím, kamarádství ale i práce, 

uprostřed přírody, bez vymožeností dnešní doby a myslím, že jim to ani moc nechybělo.  

Petra Bolardová 

 
Moc a moc děkujeme Modřince, Lišce i všem ostatním vedoucím a 

instruktorům, kteří  organizovali skautský tábor a hlavně, kteří se celý rok 

podílejí na vedení  Dráčat.  Patří jim náš obrovský dík a obdiv, že se ve svém 

volném čase a zcela nezištně věnují  našim dětem. Je skvělé, že i  v dnešní 

uspěchané a na peníze zaměřené době  jsou lidé jako vy.  

Děkujeme a moc si toho vážíme.   

               

 

rodiče  Dráčat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolo Datum Zápas Čas Den 

1 10. 8. 2014 PASEKA : ŠK Šumvald 16:30 NE 

2 17. 8. 2014 Sigma Lutín : PASEKA 16:30 NE 

3 24. 8. 2014 PASEKA : SK Velká Bystřice 16:30 NE 

4 30. 8. 2014 SK Zvole : PASEKA 16:30 SO 

5 6. 9. 2014 PASEKA : Sokol Babice 16:30 SO 

6 14. 9. 2014 FC Hvozd : PASEKA 16:00 NE 

7 21. 9. 2014 PASEKA : SK Jesenec 16:00 NE 

8 28. 9. 2014 Sokol Protivanov : PASEKA 16:00 NE 

9 5. 10. 2014 PASEKA : Velký Týnec 15:30 NE 

10 12. 10. 2014 Doubrava Haňovice : PASEKA 15:00 NE 

11 19. 10. 2014 PASEKA : Sokol Doloplazy 15:00 NE 

12 26. 10. 2014 Sokol Slavonín : PASEKA 14:30 NE 

13 2. 11. 2014 PASEKA : Nové Sady "B" 13:30 NE 

14 9. 11. 2014 SK Šumvald : PASEKA 13:30 NE 

15 16. 11. 2014 PASEKA : Sigma Lutín 13:00 NE 

      

      

     Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu  

                   sobota 27. září 2014 
 07.30 - 09.30 parkoviště u hřiště 

09.40 - 10.40 koupaliště 

11.00 - 11.45 parkoviště Sanatorka 

12.00 - 12.45 parkoviště Karlov 
 

Na svozová místa neodvážejte odpad předem. Harmonogram je orientační. Upozorňujeme občany, že dle 

situace může dojít k posunu časů.  

Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např. starý nábytek, koberce, elektrozařízení, baterie, 

barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, brzdové kapaliny, obaly, pneumatiky a další.   

 

Psí exkrementy 

Určitě to znáte, vyjdete si na procházku po in-line dráze, cyklostezce  

nebo chodníku a domů si přinesete nejen hezký pocit z pěkného dne,  

ale i  „nepříjemnost“ na své botě. Jak by bylo krásné, kdyby si majitelé  

psů brali s sebou i sáček na případné bobky svých miláčků.  

Bohužel, většina psů není tak uvědomělých, jako pes na obrázku, aby si 

po sobě uklízeli sami a tak je to na zodpovědnosti a ohleduplnosti jejich  

páníčků. Prosíme, uklízejte po svých psech, ať se nemusíme bát , že  

do „něčeho“ šlápneme. 

TJ SOKOL PASEKA – Podzim 2014 
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Poděkování 

Děkujeme všem tenisovým kamarádům za poskytnutí první 

pomoci při vážném úrazu pana Jaromíra Poláka na tenisových 

kurtech. Za ulehčení pooperační rekonvalescence děkujeme 

panu starostovi Blažkovi a sousedům Podešvovým a 

Pospíšilovým. Další díky patří partě správných chlapů pod 

vedením pana Karla Hlouška. Je příjemné zjištění, že bydlíme 

nejen v pěkné obci, ale také s lidmi, kteří nejsou lhostejní, ale 

ochotně pomohou. 

Eva a Jaromír Polákovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasečtí vodníci Lojza a Alois dobyli Uničov 

Pasecké generační divadlo sehrálo v rámci Uničovského kulturního léta svou prvotinu známou pod názvem 

MLSNÝ VODNÍK aneb ZAČ JE V PASECE KOLÁČ. 

Sál Městského kulturního zařízení naplnilo téměř 250 diváků ve věku od dvou do osmdesáti pěti let. 

Všichni se smáli, dobře bavili a nikdo neodešel před koncem představení. 

Herci z Paseky podali své dosud nejlepší výkony a 

domovskou obec Paseku reprezentovali s velkým 

uměleckým nasazením a byli odměněni několikanásobným 

bouřlivým potleskem. 

I v příštím roce se do Uničova chystáme s novou hrou, jejíž 

premiéru můžete shlédnout už 4. října 2014 v Pasece. 

Vaši herci a sousedé z Paseky 

 

Habsburské divadlo v Pasece zve své příznivce  

na premiéru původní divadelní hry nazvané 

 

ODHALENÍ V PASECE. 

 

Roku 1894 v Pasece usedly k jednomu stolu významné historické 

postavy evropských dějin. Na základě dosud neznámých dokladů byla 

napsána romantická veselohra o počátku velké, krásné, ale tragicky 

ukončené lásky. 

Nenechte si představení ujít a přijďte za námi dne 4. října 2014           

do velkého sálu Kulturního domu v Pasece. 

Hrát budou herci z Paseky a na konci hry čeká překvapení. 

Těšíme se na malé i velké divačky a diváky. Hrajeme pro Vás rádi! 



vysoká stálobarevnost, 

prodyšnost, vodoodpudivost 

samočistící efekt a odolnost 

vůči 

usazování nečistot na fasádě             

Bohouškovy Barvy 

 Paseka 106, tel.: 728 979 666
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INZERCE 

V měsíci srpnu byl zahájen pravidelný rozvoz 

mléčných výrobků. 

Jedná se o výrobky z kravského mléka 

zpracovaného bezprostředně po nadojení na farmě 

Doubravský Dvůr u Červenky. 

Jsou používány tradiční postupy bez konzervačních 

a jiných přidaných látek. 

V nabídce jsou čerstvé jogurty, různé typy sýrů, 

tvaroh, zákys a mléko. 

V obci Paseka zastavuje pojízdná prodejna 

každý pátek v 13.20 hod. u KD. 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

