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POZVÁNKA  NA  OSLAVY  V  DLOUHÉ  LOUČCE 

Program oslav: 

 

7.6.2013 18.00 Kostel sv. Bartoloměje – koncert skupiny Hradišťan 

Lístky v předprodeji od 22.4.2013 na OÚ v Dlouhé Loučce, Pasece  

a informačním centru v Uničově.  

 
 

9.6.2013 10.00 Kostel sv. Bartoloměje – Mše Svatá, celebrovat bude  

kardinál Dominik Duka 
 

12.00 – 15.00 Posezení u Kostela sv. Bartoloměje, hraje dechová hudba Věrovanka 

 

22.6.2013 15.00 Posezení v zámeckém parku - vystoupení dětí ZŠ, kroužku HIP- HOP 

Kolotoče, tombola, stánky, občerstvení 

Pro děti pohádková cesta 

Hraje   Libor Geier 

18.00 – 24.00 Hraje skupina Fofrovanka 

 



 

 

Významné životní jubileum 80. let oslavila  

31. března 2013 paní Ernestina Šipulová.  

Do dalších let přejí hodně zdraví, pohody 

a životního optimismu děti s rodinami. 

 

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ 

Rada obce Paseky a Sbor pro občanské záležitosti si 

dovolují pozvat všechny seniory a jejich partnery  

na Společenské setkání seniorů a jubilantů. 

Letos se uskuteční v pátek 17. května od 16,00 hodin v 

Kulturním domě v Pasece. 

Srdečně Vás zveme. Přijďte se pobavit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

     Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude proveden 

                  v sobotu 18.5.2013 
 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.   
  

 

PLASTY 

1. KVĚTNA 

29. KVĚTNA 

 

Novinky v recyklaci 
 

Od dubna 2013 je možné recyklovat také obaly TETRAPACK 

(nápojové kartony – např. od mléka, džusů atd.)   

Tyto obaly ukládejte do žlutého pytle společně s plasty; není třeba třídit 

(separují se na dotřiďovací lince). Obaly by měly být vypláchnuté, 

narovnané rohy a celá krabice sešlápnutá.  



 
 
 

V neděli 31. 3. 2013 v semifinálovém kole letošního ročníku Česko Slovenská Super Star zazněla píseň 

Proklínám v podání Martina Šafaříka z Uničova, který písničku věnoval svojí 

babičce. Shodou okolností je jeho babička hospitalizována v Odborném 

léčebném ústavu Paseka a „super stár“ ji i s maminkou přijela 4. 4. do léčebny 

navštívit i se štábem televize Nova. 

Nejen babička, ale i ostatní pacienti i s personálem OLÚ měly velkou radost 

z návštěvy Martina Šafaříka, který si společně se všemi zazpíval v Centrální 

jídelně pro pacienty. Milé setkání, kterého se účastnila i ředitelka OLÚ Paseka 

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA uzavřela autogramiáda. Podepsané fotky si 

odnášeli pacienti i zaměstnanci s osobním věnováním Martina.                                                         

Mgr. Kamila Gottwaldová 

 

 

POPLATKY JE NUTNÉ UHRADIT DO KONCE ČERVNA! 
Pro ty, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, připomínáme, že: 

poplatky za odpad a za psa je třeba uhradit do 30. června 2013. 

- poplatek za odpad činí 360,- Kč/rok za každou trvale hlášenou osobu 

- poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není osoba 

   hlášena k trvalému pobytu činí 360,- Kč za rok 

- poplatek za prvního psa činí 100,- Kč za rok, poplatek za každého dalšího 

   psa je pak 120,- Kč za rok, toto se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v obecním  bytě 
 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem. 

Číslo účtu Obce Paseka: 1801712379/0800        Variabilní symbol: 1340 Konstantní symbol: 308 

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a číslo popisné. 

Střípky z obecního Zastupitelstva 

Zastupitelstvo schválilo - rozpočet obce na rok 2013 ve výši   18 739 981,25 Kč  

 z rozpočtu se mimo jiné hradí: 
 doplatek na ztrátové autobusové linky 198 400 Kč, 

 příspěvek na obědy dětem ve škole 160 000 Kč, 

 příspěvek na žáky II. stupeň 125 000 Kč,  

 provoz MŠ  620 000 Kč, 

 provoz ZŠ  775 000 Kč, 

 sport, kultura, spolky, charita  450 000 Kč. 

 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 216 000 Kč, 

 bytové hospodářství 1 300 000 Kč atd. 
Starosta obce mimo jiné seznámil Zastupitelstvo s projekty, u kterých již víme, že získaly dotační 

podporu tj. nákup 5 kontejnerů na svoz smetků a zeleně v obci a projekt Putování za vodníkem.           

V jednání je dále projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení a výsadba nových zelených pásů kolem 

silnice od č. 1 po křižovatku u KD. 
Zastupitelstvo dále schválilo a pověřilo starostu obce podáním žádosti o dotaci na nákup zametacího 

stroje na úklid místních komunikací - náklady cca 1,7 mil. Kč (datace by činila 90% z této částky). 
Podrobný rozpočet je vyvěšen na našich webových stránkách www.obecpaseka.cz. 

OLÚ  PASEKA 



TJ SOKOL PASEKA  - fotbalová sezona 2012 / 2013

MUŽI  -  II. třída

Kolo Datum Čas Hrací den

4 21.4.2013  Hlubočky "B" :  PASEKA 10:15 NE

5 28.4.2013  PASEKA :  Nedvězí 16:30 NE

1 1.5.2013  PASEKA :  Bohuňovice "B" 16:30 středa

6 4.5.2013  Horka n. M. :  PASEKA 16:30 SO

7 12.5.2013  PASEKA :  Nemilany 16:30 NE

8 18.5.2013  Babice "A" :  PASEKA 16:30 SO

9 26.5.2013  PASEKA :  Štarnov 16:30 NE

10 2.6.2013  Nová Hradečná :  PASEKA 16:30 NE

11 9.6.2013  PASEKA :  Lužice 16:30 NE

12 15.6.2013  Těšetice :  PASEKA 16:30 SO

mladší žáci – II. třída skupina B

Kolo Datum Čas Hrací den

3 28.4.2013  PASEKA :  Sokol Náklo 15:00 NE

4 5.5.2013  Sokol Příkazy :  PASEKA 14:30 NE

5 12.5.2013  PASEKA :  TJ Štěpánov 15:00 NE

6 18.5.2013  Tatran Litovel :  PASEKA 10:00 SO

7 26.5.2013  PASEKA :  SK Šumvald 15:00 NE

Zápasy

muži – II.  třída

 

 

Zimní období bylo pro téměř každého fotbalistu ve znamení příprav na jaro - namáhavé fyzické, kondiční a 

technické tréninky. Jak se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti... 

Poprvé v novodobých dějinách paseckého fotbalu jsme se konečně dokázali domluvit na soustředění, které se 

opravdu uskutečnilo a nezůstalo jen u řečí...   

V rámci tréninku a stmelení kolektivu jsme vyjeli do Karlova (pod Pradědem), kde naši borci trápili svá těla různými 

výběhy na běžkách, sprinty do mírného kopce, posilovnou, bazénem.... Myslím, že toto soustředění přineslo hodně 

pozitivního do fotbalu – zvedl se fyzický fond některých jednotlivců a také „v šatně“ se celkem srovnala nálada …  

Dne 24. února 2013 proběhla členská schůze TJ SOKOLU PASEKA. Účast členů, sponzorů a přátel fotbalu byla veliká. 

Škoda jen, že se této schůze opět neúčastnili rodiče našich možná budoucích fotbalistů. Jedním z bodu programu 

bylo rozšíření výboru TJ SOKOLU PASEKA. Stávající zastupitelstvo (předseda Jaroslav Vojtášek, místopředseda Petr 

Popelka, jednatel Jiří Kučera, hospodář Karel Hloušek a člen výboru Ondřej Vojtášek) bylo rozšířeno o dva členy – 

Michal Hloušek a Vladimír Paul. 

Michal Hloušek – velký pomocník při trénincích mužů – svými zkušenostmi a novými cvičebními postupy dělá 

tréninky zajímavé a namáhavé současně. Kluci mají díky těmto novým metodám tréninku chuť trénovat a zvedá se 

také částečně i morálka družstva... ubývá zbytečného mluvení a komentování každého cviku nebo nácviku herní 

situace....  

Vladimír Paul – trenér mužstva žáků, které vede současně s panem Pončíkem. 

Děkujeme všem sponzorům za poskytnutí darů do tomboly na náš ples a také všem, kteří se přišli pobavit a 

„podpořit  pokladnu TJ SOKOLU PASEKA“.... 

Děkujeme všem sponzorům, panu starostovi Blažkovi a obci Paseka, fanouškům a všem ostatním za podporu 

paseckého fotbalu.  

 

Naším fotbalistům přejeme 

hodně sportovních úspěchů a 

fanouškům dobrou zábavu... 

 za TJ Sokol Paseka  

        Jiří Kučera 
 

 

TJ  SOKOL  PASEKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITY  PRO  VOLNÝ  ČAS   

 
odrážedla 

 



 

 

Zima je nekonečná, ale nezoufejte, jaro se už blíží!  

Přesvědčilo se o tom  více než 500 návštěvníků jarní výstavy uspořádané v sobotu spojenými silami učitelek, žákyň a 

žáků Základní školy, Mateřské školy, ochotných lidiček z občanského Sdružení rodičů a přátel školy a Kulturní 

komise Obce Paseka. 

V sobotu 23. března bylo připraveno ve velkém sále Kulturního domu v Pasece od 14. hodin pro všechny 

návštěvníky mnoho skvělých překvapení, sladkých i zdravých dobrot, ukázky řemesel, velikonoční vajíčka zdobená i 

bílá, pletení tatarů, výtvarné dílny pro velké i malé a také jarní koncert uspořádaný dětským hudebním sborem 

VESELÉ PÍSKÁNÍ  pod vedením paní učitelky Mgr. Miroslavy Kořenkové.   

Pod bohatě kvetoucími větvemi zlatého deště čekalo mnoho stánků, na jejichž pultech úhledně vystavené zboží 

svou krásou lahodilo očím našich milých návštěvníků. 

Vždy dobře naladění a nakažlivě usměvaví prodávající 

a mistrové řemesel z řad žen i mužů každého ochotně 

vítali a nabízeli vše, co srdce ráčí. 

V 16. hodin byly vyhodnoceny dvě soutěže  

o NEJVELIKONOČNĚJŠÍ KRASILICI a o NEJ… TRADIČNÍ I 

NETRADIČNÍ VELIKONOČNÍ  PEČIVO.    

Soutěžilo 10 dětí a dospělých. 

Odměnu dostali všichni. 

Jarní výstava se opravdu povedla. V Pasece se setkali 

dobří přátelé z celého Olomouckého kraje, aby se 

pozdravili a vyměnili si nové recepty a návody. Přijeli 

zájemci o pořádání jarních výstav z některých okolních obcí, aby u nás načerpali zkušenosti, a mnoho lidí se 

rozhodlo naučit se něčemu z tradičních řemesel.  Bez mobilů a internetu měli jsme k sobě blíže.    

Komu za krásné sobotní odpoledne děkujeme? 

Dětem a paním učitelkám z Mateřské a Základní školy v Pasece, paní Lence Richterové z Kulturní komise, panu Janu 

Píškovi – pletení tatarů,  prodejcům místním i přespolním a samozřejmě všem návštěvníkům, bez jejichž zájmu by 

celá výstava postrádala smysl.                        Mgr. Jana Knápková 

 

 

 

 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 21. června 2013. Redakční uzávěrka je 30. května.              

Své příspěvky zasílejte na  email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána 

Šlešková a Zuzana Šlešková. 

 

 

                                                        Přijďte se poradit ! 
 

                                                ZATEPLENÍ FASÁD 

                systém se zapuštěním talířových hmoždinek 
                                               

               OBJEDNÁVKOVÝ PRODEJ  materiálů  a 

                              odborné montáže 

       fasádní polystyreny, minerální vaty, příslušenství, vrchní  omítky   

                silikonové, akrylátové, silikátové,  NANO technologie 
                                                 

                         NÁTĚRY A ČIŠTĚNÍ FASÁD odstranění mechů a řas                                                             

                          RENOVAČNÍ NÁTĚRY FASÁD 
 

                                         Bohouškovy Barvy, Paseka 106 

INZERCE   

POZDRAV JARA V PASECE 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

