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Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční 

 8. září 2012 u kulturního domu 

  Přijďte se podívat :  
 jak se vyrábí zabíjačkové speciality  - od 10.00 hod.  
 ochutnat zabíjačku 

 zúčastnit se soutěže o  NEJLEPŠÍ PASECKÝ GULÁŠ,  NEJLEPŠÍ PASECKÝ ŠTRŮDL,     nově              

NEJLEPŠÍ PASECKÁ SLIVOVICE - donést  do 13.00 hod. alespoň 1 l guláše, 1 pás štrůdlu, 1/2l slivovice  

 děti si mohou zařádit na skákacím hradě  

 pro děti i dospělé je připravena „Cesta průzkumná  v Pasece za humna“  13 - 17 hod., start u KD 

 poslechnout si již známou příjemnou kapelu  JEN TAK z Přerova -  od 15.00 hod. 

 posedět si při kytaře a zpěvu Libora Geiera  

 podívat se na vítěze soutěže KVETOUCÍ PASEKA ,  ceny budou předávány   v 17.00 hod. 

 



 

Z důvodu rekonstrukce zdra- 

votního střediska (výměna 
oken a výměna otopného systé-
mu) bude od 27. srpna 2012 
omezen provoz služeb v tomto 
objektu. Práce potrvají zhruba dva 
týdny.  Na výměnu oken a otop-
ného systému obec obdržela 
finanční příspěvek v rámci pro-
gramu obnovy venkova Olomouc-
kého kraje ve výši 427 tis. Kč, což 
je 50% celkových nákladů. 

Cyklostezka 
Obci se podařilo dohodnout s majiteli posledního nevykoupeného 
pozemku směr OLÚ Paseka. Proto se ihned v  těchto dnech rozjela II. a 
zároveň III. etapa cyklostezky Paseka – OLÚ.  Celková cena cyklostezky 
činí 3 mil. Kč včetně projektů. Na II. etapu obec obdržela finanční 
příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 772 tis. Kč. Zbylá část je 
hrazena ze zdrojů Obce Paseka. 
Do konce srpna bude celá akce ukončena a cyklostezka předána k 
užívání. Jedná se o významný projekt vedoucí k bezpečnosti chodců a 
cyklistů. Prosíme občany, aby vyčkali až do kolaudace stavby. Do té 
doby je jakýkoliv pohyb po cyklostezce nebezpečný a obec za případné 
problémy neručí.  

   

Znovu upozorňujeme, že se po obci neustále 
pohybují toulající se psi. Apelujeme na občany, 
aby si své domácí mazlíčky zabezpečili proti 
útěku!!! Jedná se o přestupek proti obecní vyhlášce         
č. 2/2005 a hrozí finanční pokuta. 

 
Neteče Vám voda v domácnosti, máte poruchu na vodovodu, kanalizaci ... 

volejte poruchovou službu Sitka Šternberk: 
Vodovody: +420 736 535 460                       Kanalizace: +420 739 422 370 

Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476 

  Kulturní komise obce Paseka zve na akci 

      „Cesta průzkumná  

v Pasece za humna“ 
   8.srpna od 13 do 17 hod. 

Start od Kulturního domu 
Zábavná procházka Paseckými humny pro děti i 

dospělé, kde na Vás čekají obtížné úkoly a disciplíny 
z devatera řemesel. 

Po jejich splnění na konci cesty dostanete zaslouženou odměnu. 
 

Neseďte doma a pojďte si hrát. 
 

 
 

Dne 26. června proběhlo v OLÚ požární cvičení, které mělo prověřit reakci hasičů i personálu na nečekanou 
krizovou situaci.  Cvičná evakuace prověřila spolupráci personálu OLÚ a příslušníků Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje – Uničov, kam byl požár ohlášen. Do areálu léčebny dorazil i Sbor dobrovolných hasičů Uničov 
a Dlouhá Loučka. Akce splnila po všech stránkách svůj účel a o pacienty bude v případě nehody rychle a dobře 
postaráno.                             Mgr. Kamila Gottwaldová, manažerka kvality   (zkráceno –red-)            
 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

PLASTY 
22.8.,  19.9., 

17.10. 

Zpravodaj na email 
Chcete si přečíst zpravodaj již týden 
před tím, než Vám přijde do schránek? 
Stačí nám napsat na adresu  
paseckyzpravodaj@seznam.cz a my 
vám jej pošleme barevně ve formátu 
pdf na váš email. 
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 

POŽÁRNÍ  CVIČENÍ  V  OLÚ  PASEKA 

2 



 
 

Mgr. Antonín Černoch, Ph.D., pracovník Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a 
Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, se stal laureátem Prémie Otty Wichterleho pro letošní rok. Toto velice 
prestižní ocenění Akademie věd ČR je každoročně udělováno talentovaným badatelům do 
35. let, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol.   
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. se věnuje experimentům, které prověřují funkčnost 
základních principů přenosu a zpracování kvantové informace. 

U příležitosti životního jubilea převzal zlatou medaili za Zásluhy o rozvoj Univerzity 
Palackého Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., člen Společné laboratoře optiky UP, 
vědecký pracovník Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Fyzikálního ústavu AV ČR. 
K jeho vědeckým zájmům patří optika, holografie, optická interferometrie, laserová technologie, vlnová a 
statistická optika a nestandartní optické přístroje a zařízení. Prof. Hrabovský sice není přímo paseckým 
občanem, ale  je dlouholetým předsedou Mysliveckého sdružení Paseka – Karlov a také pravidelným 
přispěvatelem našeho zpravodaje.                                                                            převzato a upraveno ze Žurnálu UP 
 
 
 
Školní rok 2012 -2013 začíná v pondělí 3. září 2012. Mateřská škola je celodenní, otevřena je každý pracovní 
den od 6.15 do 16.00 hodin. 
 

Stravné musí rodiče uhradit předem, placení stravného je stanoveno vždy na poslední středu předcházejícího 
měsíce v době od 13.30 do 15.15 hod. v MŠ. Na měsíc září se stravné bude vybírat dne 29. srpna 2012. V tuto 
dobu si stravné vybírá vedoucí školní kuchyně z Dlouhé Loučky – pí. Krestýnová. S ní lze dohodnout také 
bezhotovostní platby /telefon : 585 001 429/. Cena stravného pro celodenní pobyt dítěte do 6 let je stanovena 
na 32 Kč, pro dopolední pobyt je to 24 Kč za dítě a den. Pro děti nad 6 let je cena vyšší, a to 36 Kč pro celoden a 
28 Kč pro poloden. V této ceně je již zahrnut i celodenní, nebo polodenní pitný režim.  
 

Školné se nebude vybírat ani v tomto školním roce, což je jistě pro všechny rodiče dobrá zpráva. Platit se 
budou pouze divadelní představení, výlety, focení, plavání…, a to průběžně během školního roku.  
 

Dětem do MŠ prosím připravte: 
 papuče, pyžamka, na vycházky tepláčky, případně kraťásky, děvčátka 

mohou mít  zástěrky, sukýnky do třídy, ve skříňce může být i oblečení 
náhradní / vše řádně podepsáno/ 

 dětem II. a  III. třídy – kartáčky na zuby, pastu 
 III. Třída – Večerníčkova – chodí 1x za týden cvičit do tělocvičny ZŠ, 

proto děti potřebují cvičební úbor a cvičky 
 

Informace o MŠ zjistíte na www.skolka.obecpaseka.cz 
Všem dětem přejeme, aby se k nám těšily a aby se jim v naší školce líbilo. 

Ředitelka MŠ Jana Blažková  
 
 
 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 3. září 2012 v 8.00 hodin tradičně za přítomnosti 
pana starosty Jiřího Blažka, rodičů, vyučujících a hlavně všech žáků školy, kterých očekáváme nejméně 60. 
Děti si s sebou vezmou pouze přezůvky. Bližší informace o tom, co si mají připravit a nakoupit nejen do školní 
aktovky, najdete na našem školním webu nebo se dozví v prvních dnech vyučování. 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 4. září. Činnost školní družiny bude 
zahájena rovněž od 4. září, a to ranní od 6.30 hod. a odpolední od 11.40 do 15.00 hod. (přihlášky žáci obdrží hned 
v pondělí 1. den školního roku). 
Obědy na měsíc září se budou platit ve středu 29. srpna 2012, a to od 12.30 do 13.30 hod. ve školní jídelně.  
Další pro Vás potřebné informace Vám můžeme poskytnout osobně nebo telefonicky od pondělí 27. 8. do čtvrtka 
30. 8. ve škole v době od 8.00 do 14.00 hod. nebo písemně na mailu školy: zs.paseka@seznam.cz . 

 

ÚSPĚCHY  NAŠICH  SPOLUOBČANŮ 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  - INFORMACE  PRO  RODIČE 

ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2012-13  V  ZŠ  PASEKA 



 
 

Charita je nestátní nezisková organizace a je financována z  Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Nadací, finančních darů od OÚ, firem, sponzorů a jednotlivých fyzických osob. Děkuji 
všem, včetně Obce Paseka, kteří si uvědomují, že práce charitních pracovníků není 
jednoduchá a často vyžaduje velkou dávku trpělivosti, obětavosti a pokory.  
 

Naše charitní středisko Uničov nabízí tyto zdravotní a sociální služby: Charitní 
ošetřovatelská služba a Domácí hospicová péče, Charitní pečovatelská služba, 
Nízkoprahové denní centrum SCHOD, Dobrovolníci uničovské charity.  

Postupně vám v dalších zpravodajích charakterizuji všechny naše služby. Nyní první z nich: 
 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA A DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 
Staniční sestra střediska Uničov: Dana Vyhlídalová, 585 054 519, 733 755 927, chos.unicov@sternberk.charita.cz 
Posláním domácí péče je zajistit v rámci primární péče, ve vlastním sociálním prostředí, kvalitní odbornou 
zdravotní péči indikovanou lékařem a hrazenou veřejným zdravotním pojištěním. Umožnit uživatelům žít ve 
vlastním přirozeném prostředí, zajistit komplexní zdravotní péči, péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, 
poskytnout všestrannou podporu rodinám nemocných, zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek.  
Provozní doba: nepřetržitě, 7dnů v týdnu, 24 hod. denně, 365 dní v roce 

Příklady péče poskytované našim klientům v roce 2011: 
 ošetřovatelská rehabilitace 
 odběry biologického materiálu 
 aplikace injekcí, klyzmatu, opiátů 
 nácvik a zaučení samostatné aplikace 

Inzulinu 
 sledování fyziologických funkcí 

 péče o stomie všeho druhu, cévkování a péče o 
močové katetry 

 prevence a léčba dekubitů, převazy kožních 
defektů a pooperačních ran 

 ošetřování těžce nemocných v terminálním stadiu 
života 

 

Bc. Alena Charouzová, Vedoucí Charity – střediska Uničov, manager@sternberk.charita.cz, 581 110 921, 739 500 407 
 

  
 
 

Na kole okolo řeky Moravy. 
Za zimních večerů vznikl nápad - sjet na kole tok řeky Moravy od jejího 
pramene až k soutoku s Dunajem. Cestu jsme naplánovali a vydali se šlapat 
první kilometry. Putování na kole jsme začali v Dolní Moravě výšlapem na 
Kralický Sněžník k prameni řeky Moravy - odtud přes Hanušovice, Olomouc do 
Tovačova, kde mezi vesnicí Troubky a Tovačov je soutok řeky Moravy s 
Bečvou. Dále jsme šlapali do pedálů přes Kroměříž podél Baťova kanálu do 
Strážnice a odtud přes Sudoměřice - Výklopník na Slovensko. Zde stále po 
hrázi kolem řeky Moravy až k Bratislavě pod hrad Děvín, kde se Morava vlévá 

do Dunaje. Po zdokumentování a 
zhotovení pár fotek jsme svá kola otočili 
a pokračovali ve svém putování zpět - 
domů do Paseky. Toto naše putování - šlapání do pedálů trvalo 7 dnů a v sedle 
kola jsme ušlapali 657 km. Během cesty jsme 3x spali v posteli a 3x ve stanu v 
přírodě.  
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z hřbetu koně - my bychom dodali, že 
ze sedla kola je ten pohled taky úžasný. 

Manželé Miroslav a Růžena Orságovi - pasečtí důchodci. 
 
 

CHARITNÍ  STŘEDISKO  UNIČOV 

NÁVOD  NA  AKTIVNÍ  PENZI 
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HURÁ A VŠEM MOC DĚKUJEME 

Vážení přátelé školy a školky, milí rodiče a děti, náš velký sen se splnil!  
 
Dne   25.  června  2012  nám   německá   firma         Přehled sponzorů a částek, které věnovali našim dětem:  
NABERTHERM doručila pec TOP 100 na 
vypalování keramiky, po které jsme my všichni - 
žáci Základní školy Paseka i žáčkové Mateřské 
školy Paseka a všechny paní učitelky - velmi 
toužili. 

Vy, naši sponzoři, 
příznivci a přátelé 
školy, jste nám svým 
finančním příspěv-
kem moc pomohli.  

Celkem jsme od Vás 
sponzorů získali 
67.063 Kč.  

Z této částky jsme 
koupili keramickou 
pec – 61.880 Kč a 
zaplatíme z ní zapo-
jení pece do elektrické 
sítě a dokoupíme další       
potřebné příslušen-
ství k této peci. 

 

Hned v září pec vyzkoušíme a krásné výrobky 
z rukou šikovných dětí vystavíme na Vánoční 
výstavě řemesel, kterou budeme pořádat           
24. listopadu 2012 v Kulturním domě v Pasece.  

Někteří donátoři z řad našich spoluobčanů nám 
darovali peníze během dne otevřených dveří, na 
Velikonoční výstavě řemesel i při jiných 
příležitostech. Nejsou zde uvedeni jmenovitě, 

protože peníze dali 
anonymně do poklad-
ničky.  

 

 

 Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme, 

děti ze školy a školky v Pasece a jejich paní učitelky. 

 
 

Seznam sponzorů částka 
ELRAM JS, s.r.o. 1.000 Kč 
Pavel Barbořík 2.000  Kč   
ONO Stavebniny, s.r.o. 3.000  Kč 
SEMYRKA Ivo 2.000 Kč 
SAN-JV, s.r.o. 10.000 Kč 
Podlahy Poker, s.r.o. 2.000 Kč 
DACH SYSTÉM, s.r.o. 1.000 Kč 
FIPRO – Robert Pospíšil 2.000 Kč 
Příspěvky a dary v rámci dne 
otevřených dveří 16. 1. 2012 

3.793 Kč 

Finanční příspěvky návštěvníků 
Velikonoční výstavy řemesel a výtěžek 
z prodeje dětských výrobků 31. 3. 
2012 

6.070 Kč 
 

p. Vít Vavřín 2.000 Kč 
p. Jana Blažková 500 Kč 
p. Jana Knápková 500 Kč 
p. Jiří Halouzka 500 Kč 
Ludvík Butora ELEKTROSERVIS 3.000 Kč 
p. Josef Hloušek 1.000 Kč 
p. Dušan Kuchta 2.000 Kč 
p. Lenka Richterová a členové kulturní 
komise 

4.000 Kč 

p. Ludvík Petřek 5.000 Kč 
iStudio, s.r.o., Brno 1.500 Kč 
Jan Kovář, údržba bytového fondu, 
Frýdek-Místek 

10.000 Kč 

JONAP – výroba obuvi, s.r.o., Martin 
Píšek 

3.000 Kč 

MUDr. Pavlína Krestýnová 1.000 Kč 
Pavel Veiser 200 Kč 

PODĚKOVÁNÍ  SPONZORŮM 
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Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 17. října 2012. Redakční uzávěrka je 26. září. Své 
příspěvky zasílejte na email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána 
Šlešková a Zuzana Šlešková. 
 

MUŽI  -  II. třída 

 
Kolo Datum Zápasy Čas 

Hrací 
den 

1 11.8.2012  Chomoutov :  PASEKA 16:30 SO 
2 19.8.2012  Bohuňovice "B" :  PASEKA 16:30 NE 
3 26.8.2012  PASEKA :  Střelice "A" 16:30 NE 
4 2.9.2012  Újezd u Uničova :  PASEKA 16:30 NE 
5 9.9.2012  PASEKA :  Hlubočky "B" 16:30 NE 
6 15.9.2012  Nedvězí :  PASEKA 16:00 SO 
7 23.9.2012  PASEKA :  Horka n. M. 16:00 NE 
8 29.9.2012  Nemilany :  PASEKA 16:00 SO 
9 7.10.2012  PASEKA :  Babice "A" 15:30 NE 
10 13.10.2012  Štarnov :  PASEKA 15:00 SO 
11 21.10.2012  PASEKA :  Nová Hradečná 15:00 NE 
12 27.10.2012  Lužice :  PASEKA 14:30 SO 
13 4.11.2012  PASEKA :  Těšetice 13:30 NE 
14 11.11.2012  PASEKA :  Chomoutov 13:30 NE 

 
 mladší žáci – II. třída skupina B 

 
Kolo Datum muži – II.  třída Čas 

Hrací 
den 

1 1.9.2012  FK Autodemont :  PASEKA 12:00 SO 
2 9.9.2012  PASEKA :  FK Šternberk 15:00 NE 
3 16.9.2012  Sokol Náklo :  PASEKA 14:00 NE 
4 23.9.2012  PASEKA :  Sokol Příkazy 14:30 NE 
5 29.9.2012  TJ Štěpánov :  PASEKA 14:30 SO 
6 7.10.2012  PASEKA :  Tatran Litovel 14:00 NE 
7 14.10.2012  SK Šumvald :  PASEKA 10:45 NE 

 

SOKOL  PASEKA 

INZERCE 

D E N    P R O   Z D R A V Í 

U  příležitosti  otevření  koutku  zdravé výživy jste  srdečně  zváni   na  odpoledne  věnované tomuto tématu. 

Těšit se můžete na: 

- ukázku zdravých potravin                                         - přednášku  o  fengshui  –  harmonii   domova 

- přednášku o zdravém  jídle a životním stylu        - a samozřejmě ochutnávku skvělých sladkých i slaných jídel 

Den:    23.8. 2012 od 16.-18. hod.                             Místo: Masný krám Jana Blažková, Paseka 27  

Více info na tel.: 732 861 643 


