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Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění naší  
každoroční akce Setkání Pasečáků. I v letošním roce se nám vydařilo  
počasí. Vynikající zabíjačkové speciality zajišťovala kuchařská skupina pod  
odborným vedením Josefa Koláře, pivečko teklo proudem, kamarádi z Přerova nám  
zahráli k tanci a poslechu a tak není divu, že ukončení akce kolem půlnoci se  
mnohým nelíbilo a nejraději by tančili do 
rána. Přeji nám všem, aby tato naše  
tradiční společenská setkání byla vždy tak 
srdečná, přátelská a abychom na ně  
rádi vzpomínali po celý rok až do těch 
dalších, které mohou být ještě lepší. 
Ještě jednou děkuji všem organizátorům 
a také sponzorům, kteří se velkou  
měrou podíleli na uspořádání tohoto 
krásného společenského odpoledne. 

Jiří Blažek - starosta 
 

 
 

Pozvánka  z  Duhové školy 

Oznamujeme všem rodičům, přátelům a kamarádům, 
obyvatelům naší vesnice, že tradiční  

předvánoční koncert „na schodech“ 
kulturního domu  v Pasece  uspořádáme  netradičně  již  

v sobotu 1. prosince 2012 v 16.00 hod. 
 u příležitosti  rozsvícení  paseckého vánočního stromu.  
Přijďte si nás poslechnout a společně s námi vstoupit do 
adventního času, popít pasecký punč a horký čaj, ochutnat 
vánoční  perníčky a zažít velkolepý ohňostroj. 

 
 
 

 

SLOVO  ÚVODEM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové smlouvy na nájem hrobových míst 

Vážení občané, 
dne 1.1.2013  vyprší platnost stávajících nájemních smluv na hrobová místa na místním hřbitově. 

Proto je nutné uzavřít nové nájemní smlouvy. Smlouvy musí být uzavřeny alespoň na 10 let. Novou 
nájemní smlouvu obdržíte a podepíšete na Obecním úřadě u paní Tománkové (kancelář č. 2) v úřední 
dny (pondělí a středu od 7:30-17:00 hodin). Smlouvy je možné podepisovat od 2.10.2012 do 31.12.2012. 

Co se týče  úhrady za nájem hrobových míst a služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem a 
užíváním hrobového místa -  byla stanovena cena v souladu s cenovými předpisy následovně : za 
pronájem 7 Kč/m2/rok za pronajaté hrobové místo, za služby 25 Kč/m2/rok za pronajaté hrobové místo. 
Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let a z jiných obcí jsme volili variantu úhrady na 10 let (tedy na 
celou dobu nájmu) dopředu. Nájemné a služby tak budou splatné od 2.10.2012 do 31.12.2012 v pokladně 
Obecního úřadu či převodem na účet. Cena se v podstatě liší od minulých úhrad minimálně, neboť bylo 
účtováno za nájem 4 Kč/m2/rok a za služby taktéž 25 Kč/m2/rok.  

Při rozhodování o tom, do kdy mají být úhrady provedeny jsme nenašli optimální termín, protože 
vždycky je před námi nějaká platba, která zatíží domácí rozpočet (doplatek elektřiny, plynu, odpady, daň 

z nemovitosti, prostě vždy je co platit). 
Celkem je pronajato 824 m2 hrobových míst. Obec Paseka 

tedy ročně vybere 824 m2 x 7 Kč = 5.768 Kč za nájem hrobových míst 
a za služby spojené s užíváním hrobového místa 824 m2 x 25 Kč = 
20.600 Kč.  Úhrada za služby slouží na pokrytí zejména těchto 
nákladů: vodného (cca 3.000 Kč ročně), odvoz a uložení odpadu (cca 
10.000 Kč ročně), sečení trávy (cca 7.600 Kč ročně), ořez keřů, 
zajištění prohrnutí sněhu a další případné náklady spojené 
s provozem místního hřbitova. Máme velmi pěkný hřbitov, ale 
údržba samozřejmě něco stojí.  

Ing. Jitka Kovářová 
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INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU   
             bude proveden  

      v sobotu  17. listopadu 
 

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. 
 

  7.30 –   9.30   parkoviště u hřiště 
  9.40 – 10.40   koupaliště    
11.00 – 11.45   parkoviště Sanatorka 
 

14. listopadu   a   12. prosince 



 

Komunitní kompostárna 
 

Zkušební provoz nové komunitní kompostárny, která se nachází na konci 
uličky směr k ČOV, bude zahájen  v měsíci  říjnu.  

O víkendu ve dnech  20.- 21.10.2012  mohou občané umístit odpad  -  
travní hmotu, listí, plevel  a  větve max. průměr 8 cm ( nařezané na menší kusy)  na 
místa určená pro svoz plastů.  
Travní hmotu a  větve oddělujte zvlášť.  

Pracovníci obecního úřadu budou od pondělí  22.10. provádět odvoz tohoto 
materiálu na kompostárnu.       

Obec Paseka pořídila z dotace traktor s čelním nakladačem, štěpkovač dřevní 
hmoty, překopávač kompostu, měřící techniku a textilii pro zakrytí zakládek. 

 
Na kompostárnu patří:  
 rostlinný odpad z domácnosti – pokojové rostliny, 

zemina z květin, řezané květiny, květináče z rašeliny 
 zbytky ovoce a zeleniny 
 slupky z citrusových plodů, 
 sedliny kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky 
 rostlinný odpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, koštá-

ly i celé rostliny, drobné větve do průměru 5 mm 
 popel ze dřeva 
 hobliny, dřevěné piliny, odřezky (nechemicky 

ošetřené) 
 podestýlka od drobných domácích zvířat, hnůj a 

slepičí trus 
 seno, sláma

Na kompostárnu nepatří: 
 uhynulá zvířata, maso, kosti 
 oleje z potravin 
 tekuté a silně mastné potraviny 
 obaly od potravin – sklo, plasty, plechovky 
 pytlíky z vysavače 
 pleny 
 nedopalky z cigaret 
 uhelný popel 
 smetky z ulic nad 1 cm3 
 zbytky omáček, pomazánek, majonézových 

salátů obsahující vejce 
 mléčné výrobky 
 biologicky nerozložitelné látky 

 
 

Oznamovací povinnost pořadatelů veřejnosti přístupných akcí 
Podle § 133 odst. 4 a 5 zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. v platném znění: 
Lze prodávat lihoviny, i rozlévané, na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních 
zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 
Osoba, která může lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti 
písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, 
o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. 
Příslušným celním úřadem se rozumí místně příslušný celní úřad místu konání akce. 
Celní úřad Olomouc, Sladkovského 37, 772 11 Olomouc, e-mail: podatelna136100 @ cs.mfcr.cz 
telefon: 585 112 201, fax: 585 112 203, datová schránka: v3bahcq           3 
 

Pošta   Paseka u Šternberka 
– změna otevírací doby od 1.10.2012:   
8.00 -11.00 14.00 - 16.00 
8.00 -11.00 14.00 - 16.00 
8.00 -11.00 14.00 -17.00 
8.00 -11.00 14.00 - 16.00 
8.00 -11.00 14.00 - 16.00 
 

Informace, stížnosti, dotazy, připo-
mínky k doručování zásilek Českou 
poštou adresujte na poštu UNIČOV 1, 
tel.: 585 004 270 - 280 
 



 

Poděkování 
Náš velký dík patří manželům Hádělovým, kteří velice ochotně a rychle vymalovali část prostor v budově 
zdravotního střediska (mateřské centrum Zvoneček) po proběhlé rekonstrukci. Odvedli zde skvělou práci a 
to vše zdarma, jako dar paseckým dětem. 
Děkujeme a na oplátku alespoň přibližujeme firmu pana Háděla: 
   
Bohuslav Háděl, Paseka č.p. 106,      www.hadel.olomoucko.com 
- Interiéry - malířské práce, počáteční úpravy podkladu, dekorativní úpravy stěn,    
  malování pokojů, bytů, kanceláří, restaurací, obchodů apod. 
- Exteriéry - fasádní nátěry, čištění fasád, zateplovací systémy.  
- Sanační práce betonových ploch, hydroizolační nátěry betonových ploch  
  epoxidovými a polyuretanovými nátěry včetně samonivelačních stěrek. 
- Nátěry - střešních podhledů na domě, dřevěné obložení, štíty, pergoly, ploty, dveře aj. 

- Sanace vlhkého zdiva - injektáž pomocí injektážního krému do zdiva   
    

 
MATEŘSKÉ  CENTRUM  ZVONEČEK 

 

je otevřeno každý čtvrtek od 9 do 11 hod. 
a každé pondělí od 16 do 18 hod. 
Najdete nás v prvním patře budovy zdravotního střediska. 
Těšíme se na Vás. 
www.zvonecek-paseka.webnode.cz 
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obci Paseka za proběhlou rekonstrukci 
našich prostor a také manželům Hádělovým za skvělou a rychlou výmalbu. 
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Milí čtenáři,                                    
    po prázdninovém uvolněném provozu a 
po velkých opravách oken a topení, je  
knihovna v Pasece opět otevřena všem 
milovníkům knih. 
    Děkujeme čtenářům za shovívavost při  
uzavření knihovny z technických důvodů.  
A především děkujeme naší obci, že tyto opravy umožnila a 
financovala. Nová, těsnící okna a příjemně hřející topení jistě 
přispějí ke čtenářskému komfortu v naší knihovně. 

V období uzavření jsme přidali do fondu nové knihy. 
Tematicky jsou především z okruhu tzv. povinné četby. Na 
požádání čtenářů jsme také rozšířili nabídku Hobby knih a knih 
zabývajících se tvořením. Do konce roku plánujeme obohatit i 
oddělení dětské knihy. 

Srdečně zveme všechny stávající i nové čtenáře 
k návštěvě každou sobotu v době od 16:00 do 18:00 hodin. 

                                                Vaše knihovna 
 

Rukodělný kroužek na 
faře v Dlouhé Loučce 

 Ing. Soňa Šlosarová se spolupra-
covníky a spolupracovnicemi 
srdečně zve do rukodělného 
kroužku, který bude probíhat každý 
čtvrtek v době od 14.00 hod do 
16.00 hod na faře v Dlouhé Loučce.  

Setkávání je určeno pro maminky a 
děti, ale vítáme každého, kdo se 
bude chtít připojit k našemu snažení 
něco pěkného vyrobit. Nebudeme 
ale jen pracovat, budeme si taky 
trochu hrát :-).  

Přijďte a uvidíte... 

P.Pavel Hödl, SL.L., farář 



  



  



 
 

 

Výšlap na Oltářní kámen 
Pasecký Babinec pořádal poslední prázdninovou sobotu výšlap na Oltářní kámen, kterého se  zúčastnilo 24 
nadšenců a jeden pejsek. Trasa byla dlouhá celkem 10 km. Zvládli ji senioři, malé děti i maminky 
s kočárky. Děti cestou plnily různé úkoly. Oltářní kámen skrýval poklad jak pro dospělé, tak pro děti. 
Závěrem jsme společně opekli špekáčky a poseděli v areálu na koupališti. Většina účastníků byla na tomto 
zvláštním místě, kousek za obcí poprvé v životě. Mnoho Pasečáků o tak vzácném kameni vůbec neví. 
Všichni jsme se shodli, že to bylo příjemně strávené odpoledne.  
 

Něco o Oltářním kameni: 
Vpravo při cestě vedoucí od Řídečské myslivny k Chabičovu leží velký plochý kámen obdélníkového tvaru. Staré 
texty vypráví, že na tomto místě se konávaly modloslužby pohanských Keltů. V den letního slunovratu se na místě, 
zasvěceném pohanským kultům, scházeli ve velké tajnosti kněží a vstoupili na určitá místa do dvojitého kruhu, který 
nakreslili do země okolo obětního kamene. Potom v 
modlitbách prosili kladné bytosti o pomoc při očarováních, 
magických poškozeních a žádali o jejich celoroční přízeň a 
ochranu. Tentýž obřad se prováděl o zimním slunovratu, kdy 
však vystupují ze země bytosti záporné, a ty je třeba prosit, 
aby nebránily příchodu jara, aby neškodily, v době měsíčního 
úplňku nevyužívaly své moci a na usmíření přijaly 
předkládané oběti. Mnohem později, za třicetileté války, se zde 
měly sloužit tajné protestantské mše. Od těch dob nese kámen 
název Oltářní. Dodnes je toto místo zahaleno do zvláštní 
tajemné atmosféry, z níž jakoby vystupovaly mystické tóny 
dávných modliteb ve směsici zvuků prastarých rituálů.  
                    7 
 

POZVÁNKY 

STŘÍPKY  Z  AKCÍ 



 
 
 
     Zdravíme všechny čtenáře Paseckého zpravodaje, zvláště pak příznivce fotbalu i jiných sportovních 
aktivit. Přinášíme opět informace z fotbalového prostředí. Bohužel začátek sezóny nás nezastihl v nejlepší 
formě. První dva zápasy jsme prohráli, třetí zápas remizovali po velké přestřelce se Střelicemi 4:4 a derby s 
Újezdem prohráli 2:0. Po takovýchto výsledcích jsme nutně museli bodovat a naděje svitla při utkání 
Paseka - Hlubočky, kdy jsme potěšili fanoušky výhrou 6:2. Po té ale  přišel kolaps v Nedvězí, kdy 20 minut 
před koncem zápasu jsme vedli 3:0 a nakonec jsme pouze remizovali.... uvidíme jak to půjde dál.... 
     Naši malí fotbalisté začali naopak výborně. Ve velkém stylu porazili Horku 12:1, dále si poradili se 
Šternberkem 3:2, bohužel po těchto krásných výsledcích přišla prohra s Náklem 13:0. Kluci mají chuť hrát, 
zlepšovat se a tréninková účast také není špatná.  
     Fotbalisté, kteří by chtěli začít hrát fotbal a to se týká i těch, co již registraci mají, musí přijít za vedením 
TJ SOKOL PASEKA. Je to z důvodu řádné přihlášky, která zajišťuje členství ve FAČRu (Fotbalové asociace 
ČR). Bez řádného členství a přiděleného identifikačního čísla nelze totiž nastoupit k fotbalovému zápasu 
pořádaného OFSO (Okresní fotbalový svaz Olomouc).  
     Vše je nyní pod drobnohledem FAČRu a každý sebemenší přestupek je tvrdě postihován. Například 
pořadatelská služba - dobrovolníci ve vestách během zápasu, musí být členem FAČRu. Pořadatelská služba 
musí být u mistrovského zápasu mužů řádně označena, proto mají na sobě někteří diváci rozlišováky 
(barevné nátělníky) a musí být v počtu pěti lidí. Hlavní pořadatel ručí za klidný 
průběh zápasu, za zaparkovaná auta rozhodčích, …. 
     Tímto článkem děkuji Všem dobrovolníkům, sponzorům, divákům..., kteří jsou 
jakkoliv nápomocni fotbalu v Pasece. 
     Když pročítám Pasecký zpravodaj, nestačím se divit, kolik sportovních i 
mimosportovních aktivit a úspěchů mají naše děti, naši sousedé či rodáci. Tímto 
gratuluji všem dříve zmiňovaným k jejich výkonům a oceněním. 
 
S pozdravem „fotbalu zdar“     za TJ Sokol Paseka, Jiří Kučera 
 
 
 
 

 

Grantový program na podporu spolků 
a místních organizací 

na území MAS Uničovsko 
 

 
MAS Uničovsko, o.p.s. podporuje také aktivity pořádané spolky a místními sdruženími, abychom podpořili 
dobrovolníky, kteří mají chuť pracovat pro dobrou věc. Podpořeny byly akce, které utužují soudržnost lidí  
a společenský život v obci. Příspěvek  2.000 Kč obdržely například tyto organizace: 
SDH Újezd (Mikulášská nadílka), SDH Nová Hradečná (Výročí 115let od založení SDH), ČSCH (Výstava 
drobného zvířectva), SDH Břevenec (Rozsvěcování vánočního stromku), ZŠ Medlov (Medlovský Cross), 
TJ Sokol Dl. Loučka (Memoriál J. Valenty), a další. 
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TJ  SOKOL  PASEKA 

DOTACE  -  MAS  UNIČOVSKO,o.p.s. 



 
 
 

Střípky z historie MS Paseka – Karlov, tentokrát z roku 1974 

Dovolujeme si vám nabídnout další pokračování, snad zajímavých, někdy i úsměvných okamžiků (střípků) z historie 
Myslivecké společnosti Paseka – Karlov, tentokráte z roku 1974, které nepochybně jsou součástí tehdejšího života v 
naší obci. Zdrojem byla opět stará kronika Myslivecké společnosti Paseka; proložené písmo je citací z této kroniky. 

 

 
 
 
 
 
  

MYSLIVECKÁ  SPOLEČNOCT  PASEKA - KARLOV 

1. 

Na výroční členské schůzi 
21. 1. 1974 v Rudém domě 
byli mysliveckým 
hospodářem Kuzmičem 
představeni noví myslivci, 
a to dr. Fejfarová, St. 
Vánský, St. Bukovjan, které 
pasoval na právodatné 
myslivce. MVDr. M. 
Dobrovolný byl zvolen 
kulturním referentem MS 
Paseka, Hýbl provedl 
zhodnocení 8 ks srnčích 
trofejí ulovených v roce 
1973 – každou trofej 
jednotlivě hodnotil podle 
věku a chovného hlediska, 
jen v jednom případě byl 
střelen chovný kus. Na 
závěr vystoupil předseda 
MNV Navrátil a ve svém 
projevu, mimo jiné, 
poděkoval za kladný 
přístup MS v rámci akce 
„Z“ a za to, že někteří 
členové MS pracují v radě 
MNV a v různých komisích 
MNV. Schůze pokračovala 
dál, ale již v družné 
zábavě. Nepochybělo ani 
humoru ani bujarého 
zpěvu. 

 

Na členské schůzi 8. 3. 1974 
hospodář hlásil odchyt 56 ks 
bažantů, z toho 40 kohoutů a 
16 slepic. Příjem za ně byl 
3160 Kč. Vl. Šleška byl zvolen 
kandidátem na mysliveckou 
stráž.            2. 
 

Dne 16. 3. 1974 byla provedena lesní 
brigáda v Karlově. Odborníci řezali 
motorovou pilou kulatinu na metry. 
Sportovní typy a svalovci štípali hrubší 
kusy a ti menší siláci rovnali do metrů. 
Ženská část se při tom motala a 
ošetřovala zraněné. Pracovalo se s chutí 
a dobrou náladou.                           3. 
 

Dne 23. 6. 1974, při příležitosti slavnostního otevření 
koupaliště v Pasece, bylo MS Paseka uděleno Čestné 
uznání za obětavou práci, kterou vykonalo při 
výstavbě koupaliště. Bohužel, celý den vydatně pršelo, 
takže celá slavnost byla pokažena a předčasně 
ukončena.     4. 

Dne 17. 11. 1974 za 
krásného počasí, konal se 
první hon v prostoru hůzo-
vských zetek a Křížova. I 
když se střelilo jen 29 zajíců, 
hon probíhal v dobré 
náladě. Ovšem ti méně 
zdatní si naříkali na bolavé 
nohy. Králem honu byl při 
poslední leči korunován 
Šmiták J.      5. 

Při bažantím 
honu dne 30. 
11. 1974 se 
střelilo asi 150 
bažantů. 
Poslední leč 
byla v poho-
stinství č. 8, 
králem střelců 
se stali Šmiták, 
Bukovjan, 
Fejfar, Spurný a 
Říha, stejným 
počtem 
střelené zvěře a 
kvůli větší 
akumulaci.     6. 
 

A jak to dopadne, když myslivec uváže psa u kredence, neb nejveselejší 
pes? Jeden náš známý člen vstoupil do lokálu, kde se odbývala poslední leč. 
V jedné ruce dva bažanti a v druhé psa. V obavě, aby mu někdo bažanty 
nevzal, uložil je pod příborníkem a přikázal psu, aby bedlivě hlídal. 
Přesvědčen o kvalitách svého psa, bezstarostně usedl za stůl k družné 
zábavě. Kamarádi však odlákali psa a bažanty vzali. Do lokálu vstoupil další 
příchozí se psem. Pes uvázaný u příborníku v domnění, že ještě hlídá 
bažanty a že ten druhý pes mu je chce uzmout, po milém psu skočil. A, 
kriste Maria, to jste měli vidět. Příborník na zemi, nádobí po zemi, příbory 
pod stolem, no zkrátka zemětřesení hadr. Ale veselost, kterou v lokále 
způsobil, stála za to, aby byl jmenován nejveselejším psem honu a jeho pán 
králem srandistů.       7. 

VÝMĚNA  ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

ŘP skupin C,C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E) s platností do  2013, nutno vyměnit do konce r. 2012. 
ŘP (všechny skupiny) vydán 2001-2004 je nutno vyměnit do 31. 12. 2013. 
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PÁLENICE   PASEKA 
nabízí volnou kapacitu 
Klasické pálení – topení dřevem 

 1 kotel =240 l kvasu = 3 pytle dřeva, min. množství 130 l kvasu 
Objednávky přijímáme na tel. čísle:   

pevná linka:  585 039 522             mobil:   605 063 334 

SPORT  PRO  VŠECHNY  PASEKA 
 

Aerobic 
 

každé pondělí od 18.30 – 19.30 hodin 
v tělocvičně ZŠ Paseka 

pod vedením 
 

Renáty Bahounkové 
 

30,- Kč za 1 hodinu,   100,- Kč za 1 měsíc,   
   600,- Kč za rok 

 

 

 

Cvičení pro zdraví  
každou středu od 18.00 hodin  

v tělocvičně ZŠ Paseka 

pod vedením 

Pavlíny Šulhanové 

Posilovna 
je vymalovaná a vybavená rekonstruovanými přístroji 

zájemci o cvičení v posilovně obdrží klíč na dohodnutou dobu  

upozorňujeme na povinnost klíče vracet!!! 

správce posilovny: Pavel Gottwald,  Paseka č. 288, tel: 737 782 758 
 

ZUMBA    v    Pasece 

každé úterý  od  1900 do 2000 hod.  v KD 
                                                        Vede Kateřina Ondráčková 

INZERCE 


