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Zabijačka  od 8.00 hod. před KD                                                

Soutěž o „NEJ guláš“  do 12.00 hod. dodá každý účastník soutěže v kastrolku  
(NE  plastová  nádoba) cca 1l guláše  (kuchyň v KD)            

Soutěž  o „NEJ hodový koláč” s libovolnou náplní   do 12.00 hod.  dodá  každý  
účastník  soutěže  koláč.   

Soutěž o „NEJ slivovici“ do 12.00 hod dodá každý účastník ½ l slivovice.  
Všechny domácí výrobky bude hodnotit  5ti  členná porota v době od 13 do 14 hod. 
Ceny: 1. místo 1.000 Kč, 2. místo 500 Kč, 3. místo 300 K . č

Soutěž „Kvetoucí Paseka 2013“  vyhlášení výherců soutěže o nejhezčí květinovou 
výzdobu oken, balkonů, předzahrádek . Ceny: 1. místo  3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč, 
3. místo  1.000 Kč, 4. a 5. místo dárkový balíček. 

Libor Geier zpívá a hraje od 13.30 do 16.00 hod. 

Pirátská cesta za pokladem – Pasecká náves  od  14 – 17 hod. pořádá Kulturní 
komise obce Paseka, start na parkovišti u KD. 

ZUMBA s Jindřiškou  ukázka dynamického fitness cvičení  v 16.30 hod., ve kterém 
se setkáte jak s aerobikem, tak s latinskoamerickými tanci.  

Vyhlášení výsledků soutěží v cca 17.00 hod., předávání cen  

Po celý den se budou prodávat  zabijačkové speciality,  výrobky  Pekárny Dušan 
Kuchta , litovelské pivo, vínko, nealko …. 

K poslechu a večernímu tanci bude hrát oblíbená kapela  
 z Přerova  “JEN TAK” 
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Přijďte se pobavit a  posedět s přáteli a dětmi. 

SETKÁNÍ  PASECÁKU  ˇ 
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Skákací hrad 



Taneční večery s Jiřím Stránským 

Nabízíme občanům všech věkových kategorií od 15ti let taneční večery spojené 

s vedením tanečního mistra Jiřího Stránského. Po dobu devíti večerů budete mít 

možnost se zdokonalit či naučit polku, waltz, blues, jive, valčík, foxtrot, rumbu, 

čtverylku, cha-chu, tango, salsu, sambu. 

Podmínka účasti: páry, cena 200,- Kč/osoba za kurz. 

Zahájení večerů: dle zájmu a počtu občanů se předpokládá konec září 2013. 

Pokud máte zájem,  přihlaste se do 16. září osobně  na obecním úřadě                  

(pí. Niessnerová), telefonicky 585 039 270 

 nebo e-mailem niessnerova@obecpaseka.cz 

 

 

 

RESTART  50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu 
Uničovsko  

 

Jedním z cílů projektu „RESTART 50+“, je nalézt vhodné pracovní uplatnění pro nezaměstnané uchazeče 

o zaměstnání ve věkové skupině 50 a více let. Tito uchazeči o zaměstnání vstoupili do projektu, aby si 

zvýšili kvalifikaci a našli vhodného zaměstnavatele. 

Účastníci v rámci projektu absolvovali - motivační kurz, individuální poradenství, základní pracovní 

diagnostiku, rekvalifikační kurzy (údržba veřejné zeleně a údržbářské práce), 

Po úspěšném absolvování jim bylo nabídnuto 18 pracovních míst po dobu 10 měsíců zejména u obcí 

(Paseka, Dlouhá Loučka, Nová Hradečná, Šumvald, Troubelice, Medlov, Lipinka, ale i soukromých 

subjektů (obchodní družstvo Dlouhá loučka, TAGROS a.s., Milan Mazák, Bronislav Polívka)  z území  

Uničovska. Zaměstnavatelé získají mzdový příspěvek  po dobu 10 měsíců na nově vytvořené pracovní 
místo. 

Věříme, že zaměstnavatelé i zaměstnanci po dobu trvání projektu budou spokojeni. 

Ing. Iveta Kopcová 

Manažer MAS 

Uničovsko, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Kontejnery  

Žádáme občany, aby vhazovali do kontejnerů na papír krabice pouze v  rozloženém – 
rozřezaném stavu.  Není možné, aby např. 4 velké krabice zaplnily celý kontejner.  

Dále pak žádáme občany, aby nepokládali sklo a skleněné lahve vedle plného kontejneru. 
Pracovníci Eko-Unimedu naloží a vysypou pouze kontejner, povalující se sklo (lahve)  ponechají 
na místě. Žádáme tedy občany, aby v případě plného kontejneru, vyhledali prázdný kontejner 
na jiném místě v obci, popř. telefonicky oznámili na OÚ, že je kontejner plný. Tel.:  585 039 270 

PLASTY:    21.8.,     18.9.,    16. 10. 

mailto:niessnerova@obecpaseka.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASECKÉ  STÍNY 

 
Co se poslední dobou v Pasece děje, tak nad tím zůstává rozum stát. 

Začínáme být adepti na první místo v černé kronice.  

Dne 5.6.2013 jsme byli na procházce a to co jsme uviděli, nás docela 

vyděsilo. Na dřevěné lati, v cibulovém pytli visela utopená kočka a o 

kousek blíž ke břehu v dalším pytli menší, ale dospělý černobílý pes. 

"Člověk", který topí zvířata v potoce naproti hospody v Rudým, nemá 

srdce! Je to jeho koníček nebo snad úchylka? Děti, které si v potoce hrají, 

by neměly vidět, kam až sahá lidský hyenismus!  

Myslím, že by se to mělo zavčas řešit, bojím se, že by mohlo dojít i k 

něčemu horšímu. Ten kdo tohle dělá je nemocný! Prosím tímto 

spoluobčany, aby nebyli lhostejní a pokud něco takového uvidí, aby to 

nahlásili.                                  K.Š. 

V polovině červen-

ce došlo k napa-

dení vlčáka v kotci 

na Sanatorce.  

Neznámý pachatel 

se prostříhal k 

psovi, přiotrávil ho 

a pověsil za obojek 

na trubky.   

V poslední chvíli 

byl pes zachráněn 

a vše šetří Policie 

ČR.  

25. 8. Sokol Paseka  - Sokol Střelice 16:30 NE

1. 9. Sokol Bohuňovice B  - Sokol Paseka 16:30 NE

7. 9. Sokol Paseka  - FC Drahlov 15:00 SO

15. 9. Sokol N. Hradečná  - Sokol Paseka 16:00 NE

22. 9. Sokol Paseka  - FK Nemilany 16:00 NE

28. 9. FC Lužice  - Sokol Paseka 16:00 SO

6. 10. Sokol Paseka  - Sokol Újezd u Uničova 15:30 NE

13. 10. 1.SK Šternberk  - Sokol Paseka 15:00 NE

20. 10. Sokol Paseka  - Sokol Chomoutov 15:00 NE

26. 10. TJ Těšetice  - Sokol Paseka 14:30 SO

3. 11. Sokol Paseka  - FK Nové Sady B 13:30 NE

9. 11. Sokol Dl. Loučka  - Sokol Paseka 13:30 SO

1. 9. SK Bělkovice  - Sokol Paseka 14:00 NE

8. 9. Sokol Paseka  - SK Šumvald 14:30 NE

11. 9. Sokol Paseka  - Dlouhá Loučka 17:00 ST

15. 9. Doubrava Haňovice  - Sokol Paseka 14:15 NE

18. 9. Sokol Náklo  - Sokol Paseka 17:00 ST

22. 9. Sokol Paseka  - Tatran Litovel 14:00 NE

25. 9. Sokol Paseka  - FK AUTODEMONT 17:00 ST

28. 9. FC Dolany  - Sokol Paseka 14:00 SO

6. 10. Sokol Paseka  - TJ Štěpánov 13:30 NE

13. 10. Sokol Bohuňovice  - Sokol Paseka 13:00 NE

20. 10. Sokol Paseka  - Sokol Pňovice 13:00 NE

27. 10. volno  - volno 12:00 NE

3. 11. Sokol Paseka  - FK Šternberk 12:30 NE

TJ  SOKOL  PASEKA – 2013/ 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 21. října 2013. Redakční uzávěrka je 27. září 2013. Své příspěvky 

zasílejte na  email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 

 

 

PÁLENICE   PASEKA 
opět zahájila provoz 

Objednávky pálení přijímá osobně pan Macháček na pálenici každý 
čtvrtek v době od 14.00-16.00 hod. a každou sobotu od 9.00 – 11.00 
hod. nebo telefonicky na čísle 585 039 522  a  605 063 334. 

 

Občanské sdružení Pasecký Babinec pořádá 

BAZÁREK 
            dětského oblečení, obuvi,  

sportovních potřeb a hraček  

 v sobotu 21.9.2013 

v KD Paseka v době od 14.00  – 17.00 hod. 
 

Jedná se hlavně o prodej dětského ošacení, je 

však možné prodávat i oblečení – obuv pro 

dospělé. Každému prodejci bude přiděleno místo 

pro prodej.  Počet stolů je omezen, proto 

neváhejte a místo si blokujte co nejdříve.  

Kdo má zájem o prodejní místo, přihlaste se            

u pí. Niessnerové, OÚ Paseka  do 13.9.2013. 

(niessnerova@obecpaseka.cz) 

  Oblečení a ostatní musí být zachovalé, čisté, 

vyprané a označené cenovkou. Věci  je možné i 

darovat či směňovat   

 

 

 

INZERCE 

                    Pergola, obložení, okna, dveře, plot, zahradní nábytek 

                                      BARVY NA DŘEVO       

                 Barevný lazurovací nátěr na dřevo 
               proniká hluboko do dřeva,  obsahuje ochranné  látky 
   

                                        nevytváří filmový povlak na dřevu a tím  zcela odpadá 

                                        obava o odlupování  nátěru; ideální pro trvanlivost a snadnou údržbu       
 

           OBJEDNÁVKOVÝ PRODEJ 

            Široké spektrum odstínů dřeva 

  Bohouškovy Barvy , Paseka 106 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz
mailto:niessnerova@obecpaseka.cz

