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Vážení občané, 
Paseka je poslední obcí v regionu, kde se svoz plastů provádí od každého domu. Firma EKO-UNIMED, s.r.o., 
která svoz zajišťuje, opakovaně žádala, aby byl svoz plastů v Pasece také koncentrován jen na několik 

sběrných míst, jako je to v ostatních obcích. Pokud bychom k tomu nepřistoupili, došlo by v příštím 
roce k výraznému navýšení poplatků za svoz odpadu. 
Z tohoto důvodu dochází od června 2011 ke změnám ve svozu plastů.  Pytle s plastovým odpadem se 
již nebudou odvážet od jednotlivých domů, ale z určených svozových míst.  
Protože si velice vážíme toho, že odpady třídíte a  záleží nám na tom, aby třídění odpadů probíhalo i nadále 

alespoň ve stejné míře jako doposud, bylo vybráno 11  svozových míst tak,  aby byla rovnoměrně 
rozložena po celé obci. Všechna místa budou označena cedulí. 

Prosíme proto všechny občany, aby vždy odpoledne, před dnem svozu odnesli své pytle 
s plastovým odpadem na tato určená svozová místa: 
 
 zastávka u čp. 1 - zelená plocha 
 prostranství u čp. 8 
 prostranství u paneláku čp. 247 
 zastávka hl.křižovatka - zelená plocha u poutače Artick Park 
 zastávka u Štěpaníkových 
 prostranství naproti obchodu – u kontejnerů na sklo 
 prostranství před čp.37 – Pekařovi 
 prostranství u Křížku 
 prostranství před čp. 59 – Janušovi 

 Sanatorka u čp. 215 
 Sanatorka - parkoviště paneláky 256-258 

 

 

ZMĚNY  VE  SVOZU  PLASTŮ 

 

 
 Velice vám děkujeme za ochotu a spolupráci. 
                                                                 zastupitelé obce 

Pozn. redakce: Další informace o třídění odpadů a recyklaci    
přinášíme na straně 3. 

Příští svoz plastů : 
30. června a  11. srpna. 
Pytle s plasty ukládejte na svozová 

místa odpoledne 29.června a 10.srpna. 



 

 

 

 Naši jubilanti: 

červenec:  František Pospíšil    75 
               Jindřich Orság          75 
               Jaromír Polák           70 

srpen:  Emilie Veselá                90 
            Václav Gregovský        80 

               Anna Pospíšilová         70 
                   Všem jubilantů srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí, zdraví a životního optimismu. 

Narodili se:  Michael Filip, Kateřina Černochová, Barbora Vymětalíková           
 Všem  dětem přejeme hodně zdraví a krásné dětství. 

 

Zemřeli :  Stanislav Václavík a Marie Hromádková                              Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis dětí do cestovních pasů končí 
Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí 
upozorňuje občany, kteří chtějí v létě cestovat do ciziny 
společně se svými dětmi, že zápis dítěte mladšího 10-ti let 
do cestovního pasu rodičů je možné provést pouze do    
30. 6. 2011.  Pro zápis je nutné předložit: vyplněnou 
žádost, platný občanský průkaz, originál rodného listu 
dítěte, platný cestovní pas rodiče, do kterého bude zápis 
proveden a zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč / 
dítě.   Od 1.7.2011 dítě do CP není možné zapsat. 
Veškeré zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů 
zůstanou platné do 26. 6. 2012, poté pozbývají platnost a 
od tohoto data bude muset mít každé dítě svůj vlastní 
cestovní doklad.  
Postup pro vyřízení cestovního pasu pro dítě mladší 
15-ti let: 
K vyřízení prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15-ti 
let je třeba doložit osvědčení o státním občanství ČR a 
rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte dále 

předkládá svůj platný občanský průkaz. Při podání 
žádosti o vydání cestovního pasu je nutná osobní 
přítomnost dítěte z důvodu pořízení biometrických údajů 
(digitální fotografie a otisky prstů u dětí starších 12-ti let). 
Lhůta pro vyřízení cestovního pasu je 30 dnů. Správní 
poplatek činí 100,- Kč. Platnost cestovního pasu je 5 let. 
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství vyřizuje 
Krajský úřad v Olomouci a je možné žádost podat i na 
matričním úřadu v  místě trvalého pobytu občana. Správní 
poplatek činí 100,- Kč. Lhůta pro vydání osvědčení je 30 
dnů. K žádosti je třeba dále předložit rodný list dítěte, 
rodný list rodičů, popř. oddací list rodičů. 
S ohledem na zákonem stanovené lhůty doporučujeme 
začít s vyřizováním cestovního dokladu pro svoje děti 
s dostatečným předstihem.  
Další informace a případné dotazy na tel. 585 088 333   
(p. Poštulková). 

Jana Poštulková, odbor organizační a vnitřních věcí 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

 2 

Neuhrazené poplatky 
Vyzýváme občany, kteří dosud 
neuhradili poplatek za odpady, aby 
tak učinili co nejdříve na pokladně 
Obecního úřadu. 
V případě finančních potíží lze 
domluvit splátkový kalendář k 
úhradě dlužné částky. Pro sjednání 
splátkového kalendáře kontaktujte p. 
Tománkovou tel. 585039270, email: 
tomankova@obecpaseka.cz nebo 
osobně na pokladně Obecního úřadu. 
 

Obecní knihovna od září opět 
v provozu 

Obecní knihovnu nově povedou paní Mgr. Martina 
Orságová a Lenka Petriščová.  Knihovna bude pro 
veřejnost otevřena po letních prázdninách. Přesnou 
výpůjční dobu vám přineseme v srpnovém zpravodaji. 

Zároveň bychom chtěli velmi poděkovat dosavadní 
knihovnici paní RNDr. Jiřině 
Gottwaldové  za dlouholetou 
a  obětavou  práci  v  obecní  
knihovně. 

PROSBA  O  POMOC 
Žádáme laskavě všechny občany o pomoc při sekání trávy před svými rodinnými 
domy a panelovými byty . 
Zaměstanci OÚ nestíhají udržovat zelené plochy v obci a na Sanatorce. 

 Děkujeme 



 
 

Plasty      
V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i 
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V naší obci probíhá pravidelně každé dva měsíce svoz plastového odpadu.       
O svozových místech se dočtete více na str.1.  Více na  www.jaktridit.cz 

   Co do plastového odpadu patří: 
o PET lahve od nápojů (sešlápnuté i s uzávěry) 
o Kelímky a vaničky od potravinářských výrobků 
o Igelitové, polyethylenové tašky a sáčky 
o Mikrotenové sáčky 
o Plastové nádoby od mycích prostředků (vypláchnuté) 
o Fólie, polystyren – nalámaný na menší kusy 
o Plastové výrobky (např. zubní kartáčky, CD a DVD 

obaly, plastové hračky- které nejsou na baterie ) 
 

Nepatří sem: 
o Podlahové krytiny, koberce 
o Novodurové trubky 
o Obaly od olejů (i potravinářských) - mastnota vadí při 

recyklaci 
o Obaly od barev, chemikálií a jiných nebezpečných látek 
o PVC, molitan, kabely 
o Guma, pneumatiky 
o Znečištěné plastové nádoby a obaly

  Elektorzařízení, baterie 
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění 
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan bude mít možnost zanést staré nefunkční 
malé spotřebiče, věci na baterie a vybité baterie na obecní úřad a zdarma se jich zbavit 
vhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn ve vstupu na Obecním úřadě. 
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Nemusíte 
tedy už staré drobné elektrospotřebiče skladovat půl roku doma až do svozu nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu, ale můžete se jich zbavit v průběhu celého roku. (Velké červené 
kontejnery na elektroodpad a baterie najdete také např. u supermarketu Penny v Uničově a     
ve Šternberku.) 
Do E-boxu patří např.: vysloužilé mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, 
discmany, MP3 přehrávače, varné konvice, fény, veškeré hračky na baterie, zkrátka vše, co se 
dává do zásuvky, nebo má v sobě baterie a vejde se do určeného otvoru E-boxu; dále vybité 
baterie – knoflíkové a tužkové baterie,monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg,  
Co do E-boxu nepatří? Zářivky a velké spotřebiče – např.: televizory, ledničky, pračky...  – ty můžete odevzdat 
v kterékoli elektroprodejně nebo při svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci. Zářivky můžete odevzdat 
tamtéž nebo do sběrného boxu umístěného u informací v Tescu v Uničově. 
Elektrospotřebiče obsahují většinou zdraví škodlivé materiály a pokud se vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, 
tak dochází na skládkách zcela zbytečně k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Pokud je elektrozařízení 
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak 
přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti  najdete např. na www.elektrosrot.cz. a  www.ecobat.cz 

 

Sběrné krabičky na vybité baterie Ecocheese 
Abychom vám třídění vybitých baterií zpříjemnili, zapojili jsme se do projektu firmy 
ECOBAT, která se zabývá sběrem a recyklací vysloužilých baterií. Ecocheese je elegantní 
sběrná nádobka, kterou můžete mít kdekoli v domácnosti a sběr vybitých baterií se tak pro Vás 
stane běžnou záležitostí. Krabičku Ecocheese si můžete zdarma vyzvednout na Obecním úřadu 
v Pasece u E-boxu. Vybité baterie můžete odevzdat k recyklaci : do E-boxu na OÚ, v drogerii 
v Pasece, ve všech elektroprodejnách , do červených kontejnerů na elektorodpad (speciální 
otvor pro baterie)... Více na www.ecobat.cz, www.ecocheese.cz  
 

Papír 
Sběr papíru v naší obci již tradičně organizují ZŠ a MŠ  vždy na jaře a na podzim. Do přistavených kontejnerů pak 
můžete odevzdat staré noviny, kartony, časopisy... Výtěžek je použit ve prospěch dětí, takže tím, že budete třídit a 
recyklovat papírový odpad zároveň podpoříte děti v naší mateřské a základní škole. 

Mgr.Taťána Šlešková 
 

 3 

JAK  TŘÍDIT  ODPAD 



 

 

Školní akademie  
V květnu mají svátek maminky a školákům pomalu 
končí jejich školní rok. I když mají spoustu práce 
s opakováním učiva a vylepšováním známek, přesto si 
vždy najdeme potřebný čas k tomu, abychom secvičili 
tradiční školní akademii, na které chceme ukázat, co 
jsme se nového a pěkného naučili. Část představení rádi 
předvedeme paseckým babičkám a dědečkům na jejich 
tradičním setkání (20. května) i budoucím školákům při 
jejich rozloučení s mateřskou školkou (13. června).      
Ne jinak tomu bylo i letos. 
Ve čtvrtek 26. května jsme se sešli v tělocvičně školy - 
žáci, vyučující a hlavně rodiče našich dětí a také 
babičky, dědečkové, strýcové a tetičky, kamarádi, 
abychom společně oslavili květnový Svátek matek. 
Komponovaným programem provázeli členové 

dramatického kroužku (ved. Mgr. Jana Knápková),       
do jejichž pohádky Jak šlo vejce (Pavlík) na vandr se 
svými vystoupeními vstupovaly jednotlivé třídy. 
Scénickou hudbu zajišťoval pěvecký a bubenický 
kroužek (ved. Mgr. Barbora Lyčková, která děti 
doprovázela na varhany a sama se zapojovala               
do složitých bubenických kreací). Děj pohádky nás 
zavedl do všech ročních období. Nejprve na scénu 
vtančilo JARO - prvňáčci, holky jarní kytičky, kluci 
barevní motýli (Mgr. Silvie Weczerková). S anglickou 
písničkou Butterfly přiletěli i čtvrťáci. V LÉTĚ nás při 
vodních hrátkách zachraňovala pobřežní hlídka (Mgr. 
Michaela Kubáňová). PODZIMNÍ ponurou atmosféru 
nám zpříjemnila kouzelnická škola 3. ročníku (Mgr. 
Lenka Dušková). Celý rok nám ukončila ZIMNÍ 
pohádka O dvanácti měsíčkách v podání 4. a 5. ročníku 
(Mgr. Stanislava Kličková). Netradičně hned na začátku 
rozvlnily vzduch i  příjemnou atmosféru roztleskávačky 
z Tělový-chovného  kroužku  (ved. Jitka Adolfová). 
Na závěr jsme jako vždy společně zazpívali maminkám 
písničku a sladkou pusou jim setřeli slzy dojetí při 
předávání dárků, které děti vyrobily nejen ve výtvarných 
kroužcích (ved. Mgr. S. Kličková, Mgr. S. Weczerková, 
Mgr. L. Dušková, V. Machačová). Všechny maminky 
dostaly originální smaltovaný šperk. 
Věříme, že se líbily dárky i vystoupení, a těšíme se zase 
za rok... 

 
Bezpečnostně branný den 
Ve čtvrtek 21. dubna 2011 pořádala Základní škola 
Paseka ve spolupráci s Kulturní komisí Obce Paseka a  
všemi složkami integrovaného záchranného systému 
Olomouckého kraje Bezpečnostně branný den. 
Děti všech věkových kategorií měly možnost podle svých 
schopností a možností soutěžit v různých dovednostních 
i znalostních disciplínách. V malé policejní akademii 
poznávaly dopravní značky, řešily rozmanité situace 
související s bezpečností nejen na silnicích, seznamovaly 
se s povinnou výbavou cyklisty, vyzkoušely si obratnost 
při jízdě zručnosti na kole nebo koloběžce. Ve 
zdravotnickém stánku si všichni účastníci mohli 
prohlédnout vybavení vozu rychlé záchranné služby a 
 pak si i  prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci. 
Hasiči přivezli stánek civilní obrany a pro děti měli 
připraveny testové otázky i obrázkové úkoly. Znalost 
všech čísel záchranářů je velmi důležitá při ochraně 
člověka při zdraví a majetek ohrožujících událostech. 
I v této dovednosti mohly děti soutěžit. A aby byl úkol 
ještě zajímavější a obtížnější, byl doplněn o „fyzicky 
náročnou“ překážkovou dráhu. 
Během celé akce měli všichni účastníci možnost 
prozkoumat hasičské, policejní auto i sanitku, výzbroj a  
výstroj  policisty  elitní  bojové  jednotky a  také  přihlížet 

ukázce výcviku poslušnosti policejního psa. 

Na závěr byly soutěžícím sečteny body a rozdány věcné 
i sladké odměny nejen těm nejlepším. 
Akce se zúčastnilo téměř 80 soutěžících dětí, více jak 50 
dalších návštěvníků, 20 příslušníků integrovaného 
záchranného systému, 15 organizátorů – vyučujících ZŠ 
a členů kulturní komise a hlavně báječné počasí. 
Poděkování chceme vyjádřit všem organizátorům, 
záchranářům i soutěžícím za příjemně prožité 
dopoledne plné poučení a zajímavých ukázek. A těšíme 
se zase za dva roky na setkání. 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY 



 

 

Výtvarné dílny 
Netradiční výtvarné dílny mají na naší škole již své neodmyslitelné místo. Velikonoční 
ošatky z pedigu určitě zdobily nejeden svátečně vyzdobený stůl. V novém školním roce 
přivítají všechny školáky další keramické dekorace, které postupně vytváříme – štítky 
označující třídy a další místnosti školy, ale 
hlavně společné dílko všech dětí – keramický 
strom. Na jeho vytváření se postupně podílejí 
všichni žáci i vyučující. Společně zapojujeme 

svou fantazii, zúročujeme znalosti a dovednosti získané ve výuce i 
pozorováním okolní přírody, a tak náš strom už nyní obývají 
nejrozmanitější obyvatelé z říše hmyzu, plazů, savců i ptáků… Zatím jsou 
to jen jednotlivé šedé kachle, ale až je naglazujeme a za pomoci pana Sivka 
nainstalujeme na zeď, budou zajímavým doplňkem vstupních prostor školy.                                 
Přijďte se v září podívat! 

 
Pasečtí školáci opět bodovali! 
 V Uničově se konala další astronomická soutěž. Zkušený tým – Alena Orságová, Natálie Michaliková a Lukáš 
Czudek - přivezl opět vynikající 3. místo. Začátkem května jsme také vyslali naše čtvrťáky – Alenu Orságovou, Natálii 
Michalikovou, Pavla Bahounka a Marka Maulera - na dopravní soutěž do Šternberka. Ačkoliv byli ve své kategorii 
nejmladší (4.-6. ročník), přesto se nedali zahanbit a přivezli rovněž vynikající 3. místo. A my věříme, že získané 
dovednosti zúročí v příštím školním roce, kdy budou zase o rok starší a zkušenější. 
 Využíváme i jiných možností, jak se „poměřit“ se studijními výsledky jiných škol, než jen účastí v soutěžích, kde 
mohou své znalosti předvést pouze vybraní žáci.  Již několik let se zapojujeme do srovnávacích testů SCIO pro žáky   
5. ročníků a od loňského školního roku podstupují tyto testy i třeťáci. V letošním školním roce nás výsledky nejenže 
velmi potěšily, ale současně byly i ohodnocením nelehké práce všech pedagogických pracovníků školy a také dětí.       
Ze souhrnné zprávy 3. ročníku citujeme: Výsledky Vaší školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol 
s prvním stupněm) špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. 
I páťáci si vedli velmi dobře a jejich výsledky v matematice, českém jazyce i anglickém jazyce jsou hodnoceny jako 
nadprůměrné, a tím patříme mezi úspěšné školy, které mají lepší výsledky než 70-80 % zúčastněných škol (souhrnné 
zprávy naleznete i na webu školy). A že tomu tak opravdu je, dokazuje i úspěšnost našich žáků v přijímacích řízeních. 
Z celkového počtu 6 páťáků bude jeden žák v příštím školním roce studovat na osmiletém gymnáziu v Uničově a jeden 
žák úspěšně (umístil se na 6. místě) složil přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů na ZŠ Pionýrů v Uničově. Gratulujeme a přejeme hodně studijních úspěchů! 

 
Výlet do Olomouce                                                  PODĚKOVÁNÍ 
Na středu 11. května 2011 jsme si objednali krásné 
počasí a vyrazili za poznáním do Olomouce. Nejprve 
jsme využili nabídky žáků ZŠ Stupkova v Olomouci, 
kteří secvičili hudební pohádku O Sněhurce a sedmi 
trpaslících. Po zhlédnutí divadelního představení jsme 
se rozdělili na dvě badatelské skupiny. Mladší žáci z 1. a 
2. ročníku obdrželi badatelský list, který je provedl 
Botanickou zahradou a rozáriem v Olomouci. 
Skupinky dětí poctivě vyhledávaly odpovědi a 
zaznamenávaly je do připravených listů. Nejvíce se nám 
líbila "babiččina zahrádka" plná voňavých bylinek a také 
krásně rozkvetlé  rhododendrony. 
Starší žáci ze 3.-5. ročníku se pod vedením paní učitelek 
vydali za přemyslovským pokladem do Přemyslovského 
paláce a Dómu. Za svou badatelskou činnost získávali 
"penízky" přemyslovského pokladu. Svou cestu za 
historií ukončili v posvátném tichu chrámu za doprovodu 
varhan. 

 

Před koncem školního roku mi prosím dovolte vyjádřit 
velké poděkování. Všem pedagogickým i 
nepedagogickým pracovníkům školy za maximální 
nasazení a tvořivé nápady při výuce i všech 
činnostech, které pro žáky během školního roku 
organizujeme. Radě školy za příjemnou spolupráci při 
řešení organizačních záležitostí školy. Lence 
Richterové, Aleně Stibůrkové, Věře Machačové a 
Věře Sivkové za přípravu a realizaci výtvarných dílen 
– pletení z pedigu, keramika, smaltování apod. 
Členům Kulturní komise Obce Paseka za pomoc při 
Bezpečnostně branném dnu, Obci Paseka, zřizovateli 
školy, za podporu ve všech našich aktivitách a 
rodičům za přízeň a spolupráci během celého školního 
roku. Doufáme, že nejinak tomu bude i v tom příštím! 
Krásné prázdniny plné bohatých zážitků a hlavně 
sluníčka! 

Mgr. Jana Knápková, ředitelka školy 
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Myslivecká společnost Paseka – Karlov má v současné době 25 členů a 
myslivecky hospodaří ve dvou honitbách – „Paseka-les“ a „Paseka-
společenstevní“. Honitba Paseka – les zahrnuje převážně oblast Karlova a 
lesy směrem k Pasece a k Paseckému Žlebu, honitbu Mysliveckému 
sdružení pronajímají Lesy ČR. Druhá honitba Paseka-společenstevní 
zahrnuje převážně pole a louky v okolí Paseky, obecní pozemky a lesy 
obce Paseka a pozemky a lesy v soukromém vlastnictví. Honitbu 
Myslivecké společnosti Paseka – Karlov pronajímá Honební společenství 
v Pasece, které sdružuje ze zákona vlastníky těchto pozemků. Činnost 
Myslivecké společnosti Paseka - Karlov vychází ze staletími 
dodržovaných mysliveckých tradic a řídí se současnou platnou 
legislativou České republiky, chce také přispívat ke spokojenosti a 
mysliveckému vyžití svých členů, v neposlední řadě také ke 
společenskému životu a prospěchu obce Paseka.  

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., předseda   
 
 
 
 

Sázení stromů v obecním lese 
Chtěl bych touto cestou poděkovat paseckým 
myslivcům a skautům za pomoc při sázení stromků 
v obecním lese. Zalesňovali holinu po loňské větrné 
kalamitě nad Šístkovým. Myslivci zasadili 900 ks 
smrku a skauti 200 ks buku a  to vše zcela zdarma. 
Všichni zúčastnění se tímto zasloužili o to, aby 
obecní lesy přinášely radost a užitek nám všem.  

                                                Jan Richter 

Pasecká parta na kolech. 
V dubnovém zpravodaji jsem se zmínil o partě 
"Pasečáků" na běžkách. Tato parta drží spolu i    
v létě. Letošní cyklorok jsme začali už tradičně 
"Otvírákem v Laštanech". Následující dubnové 
víkendy probíhaly například zatím nejdelším 
cyklovýletem na Dlouhé stráně - z Paseky           
k nádrži a zpět je to 143 km. Další výlet byl na 
zříceninu hradu Rabštejn a Slezskou Hartu.      
Za zmínku stojí i nejvyšší výjezd na Kralický 
Sněžník. Takže co v zimě na lyžích to v létě     
na kole.                                        František Orság 

 
 
 
 

V den státního svátku příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyvěsí na 
100 moravských radnic vlajku Moravy, aby tak připomněly veřejnosti bohaté tradice, dějiny 
a kulturu této historické země. Podobu Moravské vlajky stanovil již v roce 1848 Moravský 
Sněm. Na mnoha místech se budou konat i doprovodné akce, např. v Uničově bude 
5.července volný vstup do všech muzejních expozic města. 
Další příležitostí k vyvěšení moravské vlajky bude 1. a 28. říjen.  Více na www.zamoravu.eu 

                                              

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PASEKA - KARLOV 

STŘÍPKY  Z  AKCÍ 

PASEKA  VYVĚSÍ  VLAJKU  MORAVY 
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OLÚ Paseka  a  UNITED  GAMES  ČR 
si Vás dovolují pozvat na 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncert folkové hudby z Čech, Irska a dalších zemí se bude konat v parku 

OLÚ Paseka. 
Doprovodný program nejen pro děti: Divadelní hra o Popelce 

Za nepříznivého počasí se přesuneme do kinosálu v areálu OLÚ Paseka. 
 

Těšíme se na Vás. 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřské centrum Zvoneček 
bude opět otevřeno i o prázdninách a to každý čtvrtek od 9 do 11 hod. 

AKCE  PRO  VOLNÝ  ČAS 

PASECKÉ VODOPÁDY – tip na výlet 

Možná  ani nevíte, že v katastru obce Paseka se nacházejí 
krásné přírodní vodopády. Na potoce Teplička,těsně před 
Paseckým  Žlebem, můžete najít  kaskádovité  vodopády  
dlouhé 21metrů s převýšením 9metrů.Při návštěvě těchto  
vodopádů  si můžete odpočinout  na  dřevěném posezení,  
pokochat  se  krásou vodního toku, přírody a  alespoň  na  
chvíli  vydechnout od  běžných  starostí. Toto místo bylo 
 již  v  minulém  století  oblíbeným  vycházkovým  cílem  
paseckých  občanů. O úpravu okolí vodopádů  a  dřevěné  
posezení se zasloužili zaměstnanci Lesů města Olomouce. 
                                                                                        Jan Richter 
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PRODÁM DRCENÝ POLYSTYREN 
●vhodný do lehčených betonů,stropů a krovů 
●k obsypání akumul.nádrží, provzdušnění půd... 

velikost zrna 3-6mm, 
cena: pytel (145 l) - 55,-Kč, 1m3- 350,-Kč. 

Dále nabízíme TRUHLAŘSKÉ PRÁCE 
●výroba kuchyní a bytových doplňků 

(komody,skříně), dle vlastních nákresů 
Hluší Bronislav, Tyršova 35, 793 56 Rýžoviště  

mob.:731419959, hlusaci@seznam.cz 
 

PYTLÁCKÁ NOC 
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce myslivosti, občany Paseky a jejich známé 

 v sobotu 16. července  od 20 do 2 hod.  
do areálu u koupaliště v Pasece. 

K dobré náladě a k tanci bude hrát živá hudba, připravena bude 
tombola a tradiční myslivecké speciality. 

Po dvou letech, kdy této akci nepřálo počasí, se na setkání s vámi těší  

Myslivecká společnost Paseka – Karlov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasecký zpravodaj vychází jako dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 19. srpna 2011, redakční uzávěrka je 30. července.  
Své příspěvky zasílejte na: paseckyzpravodaj@seznam.cz  Redakční rada – Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 

INZERCE 

 

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 
 

                            Pekárna Paseka 
                                         Vám nabízí pečivo na objednávku  
                                        k různým slavnostním příležitostem 
                                        - svatební koláčky, koblihové talíře,  
                                         sváteční  a hodové koláče - náplně,  
                                          zdobení a nápisy dle požadavku 
                                                          zákazníka.  
Objednávky přijímáme na tel.:585039024, mob.:732779235. 

 


