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Ředitelka  mateřské školy oznamuje výsledek přijímacího řízení týkajícího se zápisu dětí do MŠ na školní rok 2014 – 

2015. Ve čtvrtek 27.2.2014, v den zápisu, bylo přijato 12 žádostí o umístění dětí do MŠ a v přijímacím řízení byly 

všechny tyto žádosti  kladně vyřízeny.  Jsme rádi, že kapacita naší mateřské školy plně postačuje k uspokojení všech 

zájemců z obce,  i některých z okolí, a že nemusíme řešit celostátní problém, který je  s umísťováním dětí do 

předškolních zařízení. Kapacita naší mateřské školy není zcela naplněna,  rodiče mohou přihlášku ještě podat.  

Začátkem měsíce února se děti II. třídy zúčastnily 

mezinárodní výtvarné soutěže – ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ, 

pořádanou Mateřskou školou, městem a Pedagogickou 

fakultou Hradec Králové zasláním několika výtvarných 

dílek. Výstava ze všech zaslaných prací probíhá ve dnech 

od 24. 3. do 18. 4. 2014 v prostorách Pedagogické 

fakulty Univerzity Hradec Králové.  V těchto prostorách 

se uskuteční i slavnostní vyhlášení soutěže s převzetím 

cen a diplomů , a to  16. 4. 2014. Jsme velice šťastni, že 

naše mateřská škola v této soutěži  /při účasti 4000 

výtvarných dílek / uspěla , a náš malý školáček  Marek 

Škoda se stal jedním z vítězů se svou  výtvarnou prací 

s názvem „ Hasiči hasí dům“. Moc mu všichni 

blahopřejeme. 

Vítězné práce i všechny ostatní zúčastněné se dají prohlédnout na webových stránkách – www.mskampanova.a-

fW.net/soutěž2014.php 

 

 

 

Rada obce Paseky a Sbor pro občanské záležitosti si dovolují pozvat všechny 

seniory a jejich partnery na tradiční Společenské setkání seniorů a jubilantů. 

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

v Kulturním domě v Pasece. 

Srdečně Vás zveme. Přijďte se pobavit. 

 

 

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA 

SPOLEČENSKÉ  SETKÁNÍ  SENIORŮ  A  JUBILANTŮ 

 Jana Blažková – ředitelka MŠ 

http://www.mskampanova.a-fw.net/soutěž
http://www.mskampanova.a-fw.net/soutěž


 

 

Nebezpečný odpad 

bude proveden v sobotu 26.4.2014  

7.30 - 9.30 hod. parkoviště u hřiště 

9.40 - 10.40 hod. parkoviště u koupaliště 

11.00 - 11.45 parkoviště Sanatorka 

12.00 - 12.30 parkoviště Karlov 
 

Na svozová místa neodvážejte odpad předem, ale v 

den a čas dle uvedeného rozpisu. Do 

velkoobjemového a nebezp. odpadu patří např. starý 

nábytek, koberce, elektrozařízení, baterie, barvy, 

oleje, kyseliny rozpouštědla, kapaliny, obaly, 

pneumatiky a další. 

Přesun kompostárny 

Z důvodu rekonstrukce čistírny odpadních 

vod je přemístěna komunitní kompostárna do 

prostor bývalého zahradnictví. Žádáme 

občany, aby již neukládali trávu a zahradní 

odpad před ČOV. Občané mohou využívat i 

kontejnery rozvezené po obci – koupaliště, 

bytovka č.p. 30, křižovatka (za mostem na 

malou stranu), DPS, začátek uličky k ČOV, 

ulička pod kruháči. 

Kontejnery jsou zvlášť na větve 

a na trávu. 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Upozorňujeme občany, že ve dnech  23. a 24. 5. 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Dne 

23.5.2014 se bude hlasovat od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 24.5.2014 se bude hlasovat od 8,00 hodin do 

14,00 hodin. Sídlo volebního okrsku č.1  je Paseka č. p. 17, zasedací místnost kulturního domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

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 2014. 

- 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. 

Poděkování  myslivcům 
 

Rádi bychom poděkovali všem členům MS Paseka- 

Karlov, kteří se v sobotu 28. března  zúčastnili 

brigády   v   obecním lese.  

Pracovali zde zdarma  a ve 

svém volném čase. Vysadili  

 700 buků a 300 borovic. 

 
 

zastupitelé obce 

MUDr. Lenka Válková, praktický lékař pro 
dospělé, otevřela svou praxi na poliklinice 
v Uničově v ul. Nemocniční 270/5 (2. patro). 
Klienti všech pojišťoven se mohou objednat 
k registraci na tel. 607 077 655.  
Webové stránky: www.ordinacevalkova.cz  

 
Ordinační hodiny:  
PO         -  
ÚT   7:30-13:30  

ST    13:00-18:00  

ČT    7:30-13:00  

   PÁ    7:30-12:00 

 

http://www.ordinacevalkova.cz/


Uzavírka silnice Uničov - Šternberk 

byla zahájena dne 17.3.2014. Od tohoto data je uzavřena pro veškerý provoz mimo autobusy trasa Šternberk – 

Babice – Mladějovice – Rybníček. Oprava bude probíhat v této fázi pouze v úsecích mezi obcemi. Ukončení 

uzavírky je plánováno do 22.8.2014, není však vyloučena následná navazující uzavírka kvůli přesunutí prací na jiný 

úsek trasy nebo do intravilánu obcí. Objízdná trasa Uničov - Šternberk bude vyznačena 

přes Želechovice, Strukov, Žerotín, Hnojice a Lužice v obou směrech.  

 

Uzavírka silnice Medlov – Úsov 
 

do 11.5.2014 bude na trase Medlov – Úsov uzavřena silnice. Uzavírka bude provedena kvůli 

realizaci dvou na sobě nezávislých akcí: oprava povrchu silnice od konce Medlova po 

začátek Úsova v době od 1.4. do 21.4.2014 a vybudování splaškové kanalizace v Medlově 

v době od 1.4. do 11.5.2014. Objížďka bude vyznačena při souběhu obou akcí v době od 1.4. 

do 21.4.2014 ve směru z Úsova přes Klopinu, Veleboř, Lipinku, Novou Hradečnou, 

Troubelice a Lazce do Uničova, pro opačný směr od Medlova přes Uničov, Lazce, Troubelice, Pískov a Klopinu do 

Úsova. Snahou při vyznačování objízdných tras bylo eliminovat míjení a vzájemné vyhýbání nákladních vozidel. Ve 

druhé fázi uzavírky v době od 22.4. do 11.5.2014 povede objížďka z Medlova přes Troubelice a Lazce do Uničova 

oběma směry.  

 

Metropole Olomouc informuje o dění na Hané 

     Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný 

Metropole Olomouc. Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí do 

něj z okolí, případně Olomouc považují za přirozené centrum svého regionu.  

     Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát denně aktualizovány zprávy o 

nejdůležitějších tématech hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný 

„Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr z černé kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také 

souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad a 

katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam mateřských, základních, středních a vysokých škol včetně telefonů a emailových 

adres.  

     Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují na 

Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí se k odběru novinek 

přihlásit na některé z těchto sítí.  

     Případné náměty a připomínky je možné posílat na adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne prostor 

informacím o dění v jednotlivých městech a obcích včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná akce není tak 

malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na portálu Metropole Olomouc.                                                                               -mo- 

 

POŘAD  VELIKONOČNÍCH  BOHOSLUŽEB 

 17.4. Zelený čtvrtek - mše sv. na památku  

                 poslední večeře Páně: 

                17:00 - Šumvald 

                18:30 - Paseka, následuje adorace  

                            v getsemanech 

  

18.4. Velký pátek - obřady na památku umučení  

                Páně: 

                15:00 - Šumvald 

                17:00 - Paseka

19.4. Bílá sobota - velikonoční vigílie: 

                20:00 - Paseka 

  

20.4. Velikonoční nedělě - Boží hod velikonoční 

                7:45 - Dlouhá Loučka 

                9:30 - Šumvald 

              11:00 - Paseka 

  

21.4. Velikonoční pondělí 
                8:00 - Dlouhá Loučka 

 

 

http://www.metropole-olomouc.cz/
mailto:redakce@metropole-olomouc.cz


ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA ve spolupráci se všemi složkami  

Integrovaného záchranného systému a s Kulturní komisí Obce Paseka pořádá tradiční 

BEZPEČNOSTNĚ BRANNÝ DEN 

VE ČTVRTEK 17. DUBNA 2014 

Od 9.00 do 12.00 na dětských hřištích u kulturního domu a v bezprostředním okolí. 

Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny soutěžní úkoly,  

pro malé i velké ukázky práce záchranářů, policistů a hasičů… 

 

 Skutečné dopravní hřiště – soutěžní jízda na koloběžkách a autíčcích  

 Poznávání dopravních značek 

 Prohlídka vybavení vozů rychlé záchranné služby, hasičů, policistů 

 Poskytování první pomoci 

 Povinná výbava kola 

 „Opilecké brýle“, které simulují vnímání člověka ovlivněné požitím alkoholu 

 Laserová střelnice 

 Ukázka práce psovoda a policejního psa 

 Překážková dráha 

 Důležitá telefonní čísla  

 Preventivní činnost hasičů – testíky, kvízy a doplňovačky… 

Prezence soutěžících již od 8.45. 

Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších soutěžících po 12.00 hodině. 

Děti z mateřské školky se dne zúčastní v rámci výuky. 

Občerstvení zajištěno! 

 

VÝZVA DUHOVÉ ŠKOLY A EKO-TÝMU 

Den Země budeme slavit celý DUBEN. Jak? 

 Opět uspořádáme sběr starého papíru. 

 Zorganizujeme sběr malého vysloužilého elektrozařízení (žehličky, 

varné konvice, malé přehrávače – zkrátka vše, co funguje na baterky 

nebo je napájeno ze sítě). 

 Stále pokračujeme ve sběru použitých elektrobaterií. 

 Nově zkusíme sbírat použité tonery a cartridge. 

 Vydáme se uklidit od odpadků okolí naší školy, dětská hřiště i další 

zelené plochy v naší Pasece. 

POMŮŽETE NÁM? Prosíme, sledujte naše výzvy a plakáty na 

webových stránkách obce, školy a v hlášení obecního rozhlasu. 

Za pomoc předem děkujeme Váš Eko-tým 

 



 

 

hledá dobrovolníky na skautský letní tábor 

v termínu od 29.6. do 12.7. 2014 

 

Požadavky:  

 věk 18 let a více, 

  zájem o práci s dětmi, 

  způsobilost k práci s dětmi,  

 dobré nápady k činnosti jsou 

 vítány, ale nejsou podmínkou 
 

 

 

Kolo Datum Zápas Čas Den 

19 19. 4. 2014 Drahlov :       PASEKA 16:00 NE 

20 27. 4. 2014 PASEKA :       Nová Hradečná 16:00 SO 

21 3. 5. 2014 Nemilany :       PASEKA 16:30 NE 

22 11. 5. 2014 PASEKA :       Lužice 16:30 NE 

23 18. 5. 2014 Újezd u Uničova :       PASEKA 16:30 SO 

24 25. 5. 2014 PASEKA :       1.SK Šternberk 16:30 NE 

24 31. 5. 2014 Chomoutov :       PASEKA 16:30 SO 

25 8. 6. 2014 PASEKA :       Těšetice 16:30 NE 

26 15. 6. 2014 Nové Sady "B" :        PASEKA 10:15 SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chci se s Vámi a celou naší vesnicí podělit o trpkou zkušenost, která se nám stala 21.2.2014. Máme 

zahradu a několik slepic, které pravidelně každé ráno pouštím na tuto oplocenou zahradu. 21. února to 

bylo stejné jako každý den. Asi po dvou hodinách jsem na zahradě našla velkou spoušť a celkem 13 

potrhaných slepic. Když jsem tuhle spoušť uklízela vrátili se dva rozběsnění psi a měli snahu se dostat 

znovu na zahradu dírou, kterou si předtím udělali v plotu. S jistotou jsem v těchto vetřelcích poznala 

psy pana Pouče a pana Mišáka. Nebylo to poprvé, co jsem je viděla pobíhat po vesnici. Žádný z pánů 

majitelů se k této události nechtějí vyjádřit. Taky nejsme jediná takto postižená rodina. Ten den tito dva psi potrhali slepice u 

Konečných a u Šindlerů  (7 a 11 ks). Chci jen upozornit spoluobčany, aby si na takové vetřelce dali pozor. Není to příjemné něco 

takového najít na zahradě, když dnes slepice stojí i 170kč. 

                                                                             Dana Gáborová 

 

Kolo Datum Zápas Čas Den 

16 19. 4. 2014 Šumvald : PASEKA 16:00 SO 

17 27. 4. 2014 PASEKA : Haňovice 14:00 NE 

18 1. 5. 2014 Dlouhá Loučka : PASEKA 17:00 ČT 

19 4. 5. 2014 Litovel : PASEKA 10:00 NE 

20 11. 5. 2014 PASEKA : Dolany 14:00 NE 

21 14. 5. 2014 PASEKA : Náklo 17:00 ST 

22 17. 5. 2014 Štěpánov : PASEKA 14:30 SO 

23 21. 5. 2014 Šternberk : PASEKA 17:00 ST 

24 25. 5. 2014 PASEKA : Bohuňovice 14:30 NE 

25 1. 6. 2014 Pňovice : PASEKA 14:00 NE 

SKAUTSKÝ ODDÍL DRÁČATA PASEKA 

TJ  SOKOL  PASEKA 

Více informací pro případné 

zájemce osobně na jakékoliv  

schůzce oddílu – středy 

(15.15-17.00), pátky  

(15.15 – 19.00)  

nebo telefonicky – viz 

kontakty na webových 

stránkách oddílu  

                                                                           

www.dracata.cz 

MLADŠÍ ŽÁCI 

MUŽI 

PASECKÉ  STÍNY 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EK3EtMTx2V_ItM&tbnid=AhIqiFEvDOh0XM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.adam.cz/clanek-2012050002-postovni-znamka-ke-sto-letum-ceskeho-skautingu-vyjde-2-kvetna.html&ei=bWEvU4f6POiJ0AXcyoCIBQ&bvm=bv.62922401,d.ZG4&psig=AFQjCNFFtUO2LBNAgcFfFCp8mYHwprBTgQ&ust=1395700425731057
www.dracata.cz


             
 

                  PRODEJ                   Certifikovaného   zateplovacího   systému 

Polystyrén fasádní -  lepící a stěrkový tmel 

tkanina -  hmoždinky -  penetrace - 

probarvená omítka s přísadami 

proti řasám 
 

Cena  od 335,-/m2
 

10 cm polystyrén a akrylátová omítka 
 

Cena  od 367,-/m2
 

10 cm polystyrén a silikonová omítka 

                V  zimě hřeje – v létě chladí     

   Bohouškovy Barvy        Paseka 106, tel.: 724 979 666   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZERCE 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 20. června 2014. Redakční uzávěrka je 30. května. Své 

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

a Zuzana Šlešková. 

Potřebujete upéct dort na narozeniny 
nebo jinou příležitost? 

Volejte na tel: 604 830 357 

KVETOUCÍ  PASEKA   

Soutěž "Kvetoucí Paseka  

2014" 
 

Obec Paseka vyhlašuje další ročník 

tradiční soutěže o nejhezčí květinovou 

výzdobu oken, balkonů a předzahrádek.       

Hodnocení bude probíhat během června. 

Vítězové budou odměněni na zářijovém 

Setkání Pasečků. 

 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

