
 

 

 

 

 

 

 

 

Vydán  14.března 2019                       BŘEZEN 2019 

 

 
 

 

 

 

                            Oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj  

 

 

V období od 1.4.2019 do konce září 2019 proběhne v obci Paseka OBNOVA katastrálního operátu 

novým mapováním na části katastrálního území Paseka u Šternberka mimo rozsah komplexní 

pozemkové úpravy v intravilánu a části extravilánu k.ú. Paseka u Šternberka.  Vlastníci nemovitostí 

budou ke zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně vyzváni Katastrálním úřadem 

nejméně týden předem, přitom budou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad 

nesporné hranice svých pozemků. Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou 

dle zákona o zeměměřičství oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na 

nemovitosti, do staveb mohou vstoupit se souhlasem 

jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke 

vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. 

Vlastník je dále dle zákona o zeměměřičství povinen strpět 

umístění měřičských značek.    

Co to znamená laicky pro vlastníky pozemků a budov. Jde 

o další fázi digitalizace území obce Paseka, a to 

v intravilánu obce a části extravilánu k.ú. Paseka u 

Šternberka. 

Co nás tedy čeká. Všichni dotčení vlastníci nemovitostí 

budou postupně obesláni dopisem Katastrálního úřadu 

k součinnosti. Dojde k určení, zpřesnění hranic pozemků. 

Hranice pozemků je většinou dána ploty mezi sousedy. 

Kdo plot fyzicky nemá, měl by si sám určit hranice 

jednoduchým způsobem – kolíky, značka apod. Takže co 

nyní bude následovat:  postupné obeslání vlastníků, určení 

hranic v terénu za účasti majitelů, sousedů, geodetické zaměření, vyhodnocení, digitalizace. Nemusíte 

se ničeho obávat. Dohodli jsme s Katastrálním úřadem INFO schůzku pro všechny občany, která se 

bude konat v pondělí 25.3. 2019 v 17.00 hod. na sále KD v Pasece.   Pracovníci  katastrálního úřadu 

Vám zde zodpoví všechny Vaše dotazy. Je to jediná možnost, jak se dozvědět důležité informace. 

Jedná se o Váš majetek. Zdůrazňujeme, že se jedná o akci státu -  Katastrálního úřadu. Jedině jejich 

pracovníci Vám mohou podat veškeré informace .  

 

 

Informace obce 



 

 

 

 

 

          Co nás pálí a co možná ani občané netuší -  stav naší kanalizace   

Kanalizační síť letos slaví Kristova léta.  I přes své relativní „mládí“ je ve velmi špatném stavu. Momentálně 

nejožehavějším problémem celé stoky je průsak spodních vod. Na čistírnu odpadních vod přitéká velké 

množství prakticky čisté vody, na což není stavěná. Ideální by bylo vytvořit novou kanalizační stoku a tu 

současnou použít jako dešťovou stoku vyústěnou do potoka. To je ale nad finanční možnosti obce, 

nehledě na to, že by se musela celá obec rozkopat. Alternativní řešení je rekonstrukce současné stoky. Ta 

by mohla proběhnout po etapách a bez výkopově. Specializované firmy jsou schopny opravit pomocí 

robotů vyčnívající přípojky, netěsné spoje, dokonce vyvložkovat celý úsek mezi šachtami. Vložkování 

proběhlo již v roce 2015 v horní části obce. Letos a i v následujících letech by jsme měli pokračovat v 

opravách dalších úseků. Navrhujeme investovat ročně částku do 3 milionů Kč. Začali bychom s opravami 

úseků, které byly při monitoringu v roce 2015 označeny jako kritické s ohledem na vsakování balastních 

vod. Jedná se o úseky mezi šachtami 10 a 12 stoky A, ve stoce B mezi šachtami 6 a 12 (po obou stranách 

potoka v dolní část obce). Ve stoce BII pak v úseku mezi šachtami 7 a 13 (směrem na Sanatorku od silnice 

napravo, stoka vede na soukromých pozemcích).  

Příklady poškození stoky: 

 

Informace obce 

 

- Na podzim jsme se vrhli na projekt rekonstrukce místní komunikace u Křížku. Jednalo se o velmi 

krátkou a šibeniční dobu k přípravě. Přesto byla žádost podána včas.  Zastupitelstvo obce Paseka 

schválilo na 3. zasedání dne 17.12.2019 podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace 

na parcele č. 2188/4 v k.ú. Paseka u Šternberka “. Projekt počítá s kompletní opravou - odfrézování 

stávajícího asfaltu a pokládka nového. Na začátku po obou stranách a pak uprostřed napravo je 

navrženo několik parkovacích stání. Vjezdy z dlažby. Někteří občané nemají zájem o předláždění 

stávajících vjezdů, protože si vjezdy zrekonstruovali na své náklady a jeví se jim jako dostatečné. 

Samozřejmě počítáme s tím, že převis žádostí o tuto dotaci bude značný.  

- Dále jsme využili vyhlášeného dotačního titulu z rozpočtu Olomouckého kraje, program obnovy 

venkova Olomouckého kraje.  Jedná se o zásadní rekonstrukci otopného systému kulturního domu 

a obecního úřadu. Je nezbytně nutné provést co nejdříve rekonstrukci zastaralého otopného 

systému objektu, který je v havarijním stavu. Realizací dojde k výraznému zkvalitnění podmínek 

užívání kulturního domu. Sál KD je využíván téměř denně ke sportovním aktivitám.  

-  V únoru proběhlo jednání se zástupci Správy silnil Olomouckého kraje. Jednali jsme o naprosto 

havarijním stavu státní komunikace od střední části obce směr Huzová. Byl vytipován úsek v délce 

cca 592m, kde se vyskytují za poslední roky rozsáhlé výtluky, trhliny a hrboly po vysprávkách. Po 

letošní zimě je stav vozovky opravdu zoufalý. Víme, že v plánu oprav na rok 2019 se s naší obcí 

nepočítá. Dohoda je taková, že Správa silnic provede v dubnu 2019 diagnostiku silnice. Ze závěru 

diagnostiky bude stanoven způsob stavební úpravy silnice a předpokládaný finanční stavební náklad. 

Následně bude stanoven termín možné realizace.  

 

Monitoring firmou 

Podlas v roce 2006, 

stoka A mezi 

šachtami 27 a 28 

(most u pošty). 

Vyčnívající 

neodborně 

provedená 

přípojka. 

 



 

Informace obce 

Rozpracovaný projekt tělocvičny byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce dne 17.12.2018 

ukončen, a to z několika důvodů. Během stavebního řízení na výše uvedenou akci bylo podáno několik námitek 

na narušení spodních vod, možnost posunutí svahu, zvýšená doprava během stavby, přetížení vozovky.  

Námitky se jeví jako opodstatněné.  Nevhodné zasazení budovy do svažitého pozemku, navíc vysoké 

rozpočtované náklady na vybudování opěrné zdi, možnost narušení spodních vod, vysoká zátěž místní 

komunikace při průjezdu těžké techniky při výstavbě, ohrožení statiky okolních starých budov, malá kapacita 

parkoviště. Obec má dále zájem situaci řešit, avšak umístěním tělocvičny na jiném vhodnějším místě. 

Zpřístupnili jsme náhradní prostory pro sportovní aktivity dětí a sportovně založených občanů.  Sál kulturního 

domu je hojně využíván všemi, kdo mají rádi pohyb - power jóga, zumba, pinec, gymnastický školní kroužek. 

Občané také projevili zájem a uvažujeme o nákupu badmintonové sítě se stojany. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

 

Připomínáme - poplatky za odpad a psa 
 

Lhůta pro úhradu poplatků za odpad a za psa na rok 2019 je do 30.6.2019  
 

- poplatek za trvalý pobyt na osobu a rok  400,- Kč 
- poplatek za stavbu určenou  
- k individuální rekreaci nebo k pronájmu, ve které není osoba hlášena k trvalému pobytu  400,- 

Kč za rok 
- poplatek za prvního psa  100,- Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa pak 120,- Kč za rok, 

toto se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v obecním bytě.  
 

Každý, kdo uhradí poplatek za psa si vyzvedne na pokladně OÚ Paseka 100 ks sáčků, do kterých bude 

při venčení psa uklízet psí exkrementy. Pokud občan neuhradí poplatky do 30.6.2019 bude mu poplatek 

navýšen  na dvojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku! 

 

Nové upozornění: 
Poplatky je možné platit postupně, každý měsíc zaplatit poplatek za jednu, dvě nebo více osob, a to 

dle Vašich finančních možností. Je však nutné zaplatit vše do 30.6.2019. 

Poplatníci s trvalým pobytem v obci, kteří se zdržují v zahraničí nepřetržitě déle jak šest měsíců 

příslušného kalendářního roku, jsou od poplatku osvobozeni. Údaj rozhodný pro osvobození je 

poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 30.6.2019 a doložit potvrzení o pobytu 

v zahraničí, popř. čestné prohlášení. 

 

 

 

Upozorňujeme občany na dodržování Veřejné vyhlášky O veřejném pořádku a 

udržování čistoty v území obvodu obce Paseka, Paseka Sanatorium a Karlov: 

Pohyb zvířat po veřejném prostranství: 
V obci musí být psi drženi na vodítku. To neplatí v případě, že má pes řádně nasazený a upevněný náhubek 
(košík) a bude plně ovladatelný a pod kontrolou držitele. 
Volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat je zakázáno na veřejném prostranství, tvořené především 
silnicemi, místními komunikacemi, chodníky a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, a to na celém 
území obce. 
Dále se zakazuje vodit, nosit nebo jinak umožňovat psům nebo jiným zvířatům vstup do prostorů dětských 
hřišť, pískovišť, sportovišť a do prostorů. 
Každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen na celém území obce ihned odstranit znečištění způsobené 
tuhými exkrementy psa nebo jiného zvířete a za tímto účelem být vybaven prostředky k jejich odstranění  
( mikrotenovým nebo papírovým sáčkem). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



  

UKLIĎME SVĚT         UKLIĎME ČESKO           UKLIĎME PASEKU 

Na závěr se sejdeme v areálu u koupaliště od 13 hod., kde bude pro VŠECHNY 

dobrovolníky připraveno občerstvení, nealko pro děti a pro dospěláky bečka PIVA 

nebo něco na zahřátí…  

Děkujeme všem -  kdo se do celosvětové akce zapojí. 

 

 
 

 

V rámci akce proběhne i sběr železného odpadu po obci. Nachystejte ráno před své 

RD staré železo, traktor bude postupně železo svážet. Výtěžek  bude použit na 

zakoupení cvičebních pomůcek do posilovny. 

 

 

Pokud máte zájem zúčastnit se této akce: 

-vyzvedněte si ochranné rukavice a plastové 

pytle nejlépe do 5.4. na OÚ nebo budeme 

rozdávat přímo v den akce 

 SOBOTA 6.4. 2019 od 9.00 hod.  
- projděme Paseku  společně  

- připojte se k nám, půjdeme i ve skupinách 

- cestou posbírejme odpadky 

- naplněné pytle dávejte na svozová místa plastů 

- ukliďme:   veřejnou plochu 

                   zeleň před svým domem 

                   po zimě zameťme u silnic kamínky  

 - vše budeme postupně svážet 

 - odvezeme pytle s odpadky, smetené kamení 

 

 

 

 



 

 

          

       

 

 
 
 
 
      
          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Společné akce v obci 

 Úterky a čtvrtky pro děti i dospěláky v Duhové škole: 
 

… Na dni otevřených dveří v říjnu 2018 jsme všem 

ukázali, jak máme krásnou školu a jaké báječné nové 

prostory nám obec vybudovala a v novém školním roce 

předala k užívání. A my nezahálíme. A nevyužívají je 

jen naše školní děti! 

Každé úterý se svítí dlouho do večera, neboť paní 

vychovatelka Jitka Adolfová s členy kroužku Vaření 

nejen vaří, peče a smaží, ale taky pak společně večeří (co 

dobrého si ukuchtili). Děti to moc baví a zájem byl tak 

veliký, že jsme zájemce museli rozdělit do 2 skupin, které 

se po 14 dnech střídají. Vedle v dílnách zase jiná skupina 

řeže, brousí, vrtá, přibíjí, užitečné věci vyrábí. To je 

kroužek Mladý řemeslník a o náplni práce a všem 

dalším píše jeho vedoucí pan Zdeněk Knápek.  

 

…Škola je také otevřena pro nové aktivity dospěláků – 

taková „univerzita vyššího věku“. Vyučujeme hned 2 

nové předměty. Základy práce na počítači a Keramiku. 

Jak a co? 

Dne 22. ledna byl v počítačové učebně základní 

školy zahájen počítačový kurz pro dospělé - 

začátečníky i mírně pokročilé - pod vedením Mgr. 

Silvie Soldánové a Mgr. Jany Knápkové. 

Cílem kurzu je naučit se základům práce s počítačem, 

rozšířit si znalosti a dovednosti při práci na PC, 

seznámení se se sociálními sítěmi, elektronickou poštou, 

jak bezpečně komunikovat. Vyhledávání na internetu, 

práce s operačním systémem Windows a další a další a 

další. 

Do kurzu se přihlásilo osm zájemců. Počet účastníků 

kurzu svědčí o tom, že pasečtí občané mají zájem o 

vzdělávání v každém věku a že nikdy není pozdě se něco 

nového naučit. 

Teď na jaře u počítačů sedět určitě nebudeme (i 

když zdaleka nemáme vše probráno), raději si užijeme 

sluníčka a přírody nebo zahrádek, ale až nastanou 

podzimní deště, sejdeme se v počítačové učebně ještě. 

(Mgr.S.Soldánová) 

 

… Keramický kurz nejen pro dospěláky není 

pravidelnou aktivitou, ale možností, jak si na dvou po 

sobě jdoucích setkáních vyzkoušet práci s hlínou a 

s glazurami, vytvořit si něco pěkného pro radost a také 

pozorovat, jak se vše mění po vypálení v peci. 1.setkání 

se za kreativního vedení našich školních keramiček 

Hanky Labonkové a Lenky Richterové uskutečnilo 

v 10.ledna a druhé „glazovací“ barvící 24.ledna. Tolik 

krásných výrobků, radost pohledět. 

Další 2 setkání se uskuteční zase ve čtvrtek, a to 28. 3. a 

11. 4. A téma bude, jak jinak, VELIKONOCE. Pokud 

chcete přijít a keramičinu si vyzkoušet, je nutné se 

předem nahlásit – počet míst je omezen a 1.zájemci už 

jsou po předchozím kurzu zapsaní. Jak? Telefonem 

(725 829 062), mailem zs.paseka@seznam.cz . 

Mgr. Jana Knápková 

 

 

                    Seznam akcí   

Akce, které pro Vás připravili členové kulturní 

komise Paseka, Klub přátel sportu Karlov, MŠ a ZŠ 

Paseka, Myslivecký spolek Paseka, divadelní 

spolek SOPKA,  dobrovolníci a přátelé Paseky 

6.4.      Ukliďme Česko – Ukliďme si Paseku 
13.4.    Vítání občánků 
13.4.    Velikonoční výstava 
13.4.    Zájezd - muzikál Bítls 
21.4.    Tradiční velikonoce - Karlov 
27.4.    Šipkový turnaj  
30.4.    Pálení čarodějnic Paseka 
30.4.    Pálení čarodějnic Karlov 
12.5.    Módní přehlídka p. Cinegrová 
25.5.    Duch Svatý na Skalce u Blinků Karlov  
27.5.   (28,29 bude upřesněno) Školní akademie 
1.6.      Dětský den – kácení Májky Paseka 
1.6.      XI. ročník memoriálu P. Nováka Karlov 
7.6.     Setkání seniorů 
13.7.   Pytlácká noc 
20.7.   Koblížkový běh 
2.8.     Letní kino 
31.8.   Setkání přátel Paseky  
23.11. Premiéra divadla SOPKA 
30.11. Vánoční výstava 
30.11. Rozsvícení vánočního Karlovského stromu  
30.11. Rozsvícení vánoční Paseckého stromu  
19.12. Vánoční koncert žáků ZŠ 
27.12. Koncert v kostele sv. Kunhuty s Liborem  
            Geierem a … 
28.12. Vánoční turnaj PING PONG  

Předsedkyně Jana Zukalová 
Členové: Marek Opichal, Zuzka Šlešková, Bc. 
Veronika Richterová, Blanka Motáňová, Ellen 
Koubková, Hana Labonková, Dana Tománková, 
Lenka Niessnerová 
 
Jednáme o dalších akcích 
 

PING PONG SENIOR 55+ se koná každou středu 

od 9-11 hod. 

mailto:zs.paseka@seznam.cz


 

Knihovna v naší obci pravidelně doplňuje knižní  fond nákupem nových 

knih. Nabízíme čtenářům napětí i romantiku. 

Můžete si přijít půjčit knihy Radky Třeštíkové, Patrika Hartla, Bernarda 

Miniera a Diany Gabaldon. Pro děti jsou nachystané krásně ilustrované 

příběhy od Daniely Krolupperové, spousta komiksů i oblíbený Krteček. 

Obecní knihovna v Pasece také ráda přijme darem knihy, které máte doma 

navíc, máte je přečtené a nemáte o ně už zájem. Knihy musí být čisté a celé, s neuvolněnou vazbou. Po posouzení 

knihovní komisí z Knihovny města Olomouce, pod kterou naše obecní knihovna metodicky spadá, budou knihy 

nabídnuty našim čtenářům. Kontakt pro nabídky: knihovnapaseka@seznam.cz nebo osobně v půjčovních 

hodinách. Těšíme se na čtenáře každou sobotu v době od 16:00 do 18:00 hodin.  

 
 
 
        Územně odpovědný pro obec Paseku je pan Machala 
        Vedoucí oddělení npor.Bc. Leoš Rak  

 
       Stálá služba tel.: 735 788 489 / 488, 487 

 

  

   Obec Paseka se připojila k Mezinárodní kampani  

                      “Vlajka pro Tibet ”  

Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů 
zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. 10.března 2019 jsme si připomněli 60.výroční tibetského povstání. 
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou 
vlajku vyvěsila první čtyři česká města.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

 

 

 

Novinky v naší obecní knihovně 

Informace obce 

 

   Kontakt Městská policie Uničov 

 

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL V OBCI  PASEKA – ROK 2018 

Přistěhovaní  Narození Odstěhovaní Úmrtí 

48 16 34 9 

 

Počet obyvatel celkem k 31.12.2018: 1294 
 

 

mailto:knihovnapaseka@seznam.cz


 

         JSME ŠKOLÁCI HRAVÍ– SOUTĚŽIVÍ 

…V pátek 9. listopadu jsme se s naším florbalovým týmem 

zúčastnili turnaje florbalového „Poháru základních škol“, který 

se konal na Základní škole v Libině. Bojovali jsme v pěti 

zápasech, z čehož jsme uhráli tři vítězství, jednu remízu a jednu 

prohru. Nejtěžší utkání bylo proti Libině. Nakonec jsme se 

umístili na krásném třetím místě. Dostali jsme diplom a 

s dobrým pocitem a s úsměvem na rtech jsme se vrátili do 

školy. Na tu hlavní odměnu jsme si museli počkat do února, kdy 

nám organizátoři soutěže poslali florbalové vybavení pro 

brankáře! 

…V prosinci se sedm šikovných recitátorů představilo na Dni 
otevřených dveří Gymnázia v Uničově při recitační soutěži. 
V konkurenci 24 soutěžících žáků 4. – 6. tříd a 1. ročníku gymnázia 
byli velmi úspěšní. 1. místo získal žák 5. ročníku Kryštof Moravec. 
Žáci 4. ročníku byli oceněni 4., 6. a 9. místem (Kateřina Ščurková, 
Natálie Filová, Matyáš Seidl).  

Začátek nového kalendářního roku byl ve znamení 
astronomické soutěže ve Šternberku, na kterou jsme vyslali dva 
týmy žáků 4. a 5. ročníku. Po velice poutavé prezentaci pana 
Konečného, vyřešili žáci znalostní test. Tomáš Karásek, Kryštof 
Moravec a Robin Suchý se umístili na 2. místě. Richard Lenobel, 

Vanessa Levá a Natálie Filová získali 3. místo.  
Recitátorům, astronomům i florbalistům gratulujeme ke krásným umístěním, děkujeme za vynikající 

reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.  (Mgr. Jana Moravcová) 

 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ŘEMESEL 

…Základní škola, její žáci a zaměstnanci společně s paseckou mateřskou školou a spolkem rodičů a přátel školy 
jsou pořadateli tradiční a oblíbené velikonoční výstavy. Letos se opět uskuteční víkend před Velikonocemi, a to 
v sobotu 13.dubna 2019 v prostorách Kulturního domu v Pasece. K vidění a zakoupení budou dekorace, kraslice a 
dobrůtky všeho druhu. Malé dílničky pro děti i dospělí. Však to velmi dobře znáte. A pokud byste se i vy chtěli 
zapojit a vlastní výrobky představit a prodávat, neváhejte si zamluvit výstavní stůl, nejpozději do pondělí 
8.dubna!!! Jak? Telefonem (725 829 062), mailem zs.paseka@seznam.cz. 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU  ZÁKLADNÍ ŠKOLY  V  PASECE 
Vážení rodiče,  
dovolujeme si Vás pozvat k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ v Pasece, který se bude konat ve čtvrtek 4. DUBNA 2019 
od 13.30 do 17.30 hod. (i déle V PŘÍPADĚ POTŘEBY) v prostorách základní školy. 
S sebou budete potřebovat rodný list dítěte, dále vyplněný dotazník  
a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které Vám přiložíme k osobní pozvánce nebo je obdržíte při zápisu, 
také ke stažení na našich webových stránkách: www.zspaseka.cz. 
Těšíme se na Vás a Vaše děti. Vaše budoucí vyučující. 
 Přijímáme i žáky, kteří nemají trvalé bydliště v Pasece! 
 

 
 
 

 

 

Informace základní a mateřské školy 

mailto:zs.paseka@seznam.cz
http://www.zspaseka.cz/


 

SK Paseka Rádi bychom zde poděkovali Vám, kteří nás podpořili svou účastí na našich 

posledních akcích, a to Retro Party, Společenský ples a Maškarní Ro(c)kovější ples. Velké 

díky směřuje i všem sponzorům za dary do tomboly! Vaše podpora je pro nás velmi 

důležitá – děkujeme! 

Muži – Přípravu jsme zahájili v lednu, v únoru jsme absolvovali soustředění v Karlově pod 

Pradědem. Trenér Vlado Michalík měl k dispozici téměř kompletní kádr. Seznam 

přípravných utkání a případné změny v kádru sledujte na www.fotbalpaseka.cz 

Muži - I.A třída skupina A  Jaro 2019 

kolo datum    čas den 

16 31. 3. 2019  SK PASEKA  SK Bělkovice 15:00 NE 

17 6. 4. 2019  Náměšť na H.  SK PASEKA 15:30 SO 

18 13. 4. 2019  TJ Maletín  SK PASEKA 15:30 SO 

19 21. 4. 2019  TJ Troubelice  SK PASEKA 16:00 NE 

20 28. 4. 2019  SK PASEKA  FK Hlubočky 16:00 NE 

21 5. 5. 2019  SK PASEKA  Sokol Leština 16:30 NE 

22 11. 5. 2019  FK Bohdíkov  SK PASEKA 16:30 SO 

23 19. 5. 2019  SK PASEKA  FK Bohuňovice 17:00 NE 

24 25. 5. 2019  SK Chválkovice  SK PASEKA 17:00 SO 

25 2. 6. 2019  SK PASEKA  SK Řetězárna 17:00 NE 

26 8. 6. 2019  Jiskra Rapotín  SK PASEKA 17:00 SO 

15 16. 6. 2019  SK Haňovice  SK PASEKA 17:00 NE 

 

Mladší žáci – Kluci a holky trénují dvakrát týdně v tělocvičně, mají za sebou už i několik halových turnajů. Letošní 

rok je pro naše žáky dá se říct přelomový, protože poprvé absolvovaly své první fotbalové soustředění. Pod 

vedením Davida Orsága, Miru Andrýska, Petra Zukala a zdravotnice Jany Vymětalíkové prožily děti pár skvělých 

dní ve sportovním duchu. Makali vždy od sedmi od rána - běh, běžky, tělocvična, fotbal, florbal, bazén, společenské 

hry, procházky. Děti měly celé 4 dny co dělat a program pro ně byl opravdu bohatý. 

Mladší žáci - Jaro 2019 

kolo datum    čas den 

1 14. 4. 2019  SK PASEKA  TJ Štěpánov 10:00 NE 

2 20. 4. 2019  Náklo/Příkazy  SK PASEKA 10:00 SO 

3 28. 4. 2019  SK PASEKA  Kožušany/Drahlov 10:00 NE 

4 5. 5. 2019  SK PASEKA  1.FC Olešnice 10:00 NE 

5 11. 5. 2019  TJ Tršice  SK PASEKA 10:00 SO 

6 18. 5. 2019  TJ Štěpánov  SK PASEKA 10:00 SO 

7 26. 5. 2019  SK PASEKA  Náklo/Příkazy 10:00 NE 

8 2. 6. 2019  Kožušany/Drahlov  SK PASEKA 10:00 NE 

9 8. 6. 2019  1.FC Olešnice  SK PASEKA 13:00 SO 

10 16. 6. 2019  SK PASEKA  TJ Tršice 10:00 NE 
 

Letos začali naši žáci s přípravou na sezonu velmi brzy- od 4.1. jsme začali trénovat 2x týdně v tělocvičně Újezdě a 

přes pololetní prázdniny jsme odjeli na 4 dny na zimní soustředění do Karlova pod Pradědem, kde děti tvrdě 

pracovali na fyzické kondici. A to i na běžkách, což pro mnohé bylo poprvé v životě a věřím, že ne na posled. Díky 

velké podpoře Sk Paseka měli děti vše zcela bez nákladů. V únoru jsme odehráli 2x přátelské utkaní proti 

Moravskému Berounu a Senici na Hané, kde děti mohli poměřit síly s jinými týmy. Kádr dětí se stabilizoval a máme 

15 členů. To je velký pokrok do dalších sezon a pro budoucnost mládeže v Pasece. Chci touto cestou poděkovat 

rodičům mých svěřenců za podporu dětí při sportu. Trenér starších benjamínků SK Paseka David Orság. 

 

Sportovní aktivity SK Paseka 



Jan Orság - je mi 22 let a studuji 3. ročník Právnické fakulty v Olomouci. Sportoval jsem už od mala, ale 

k pravidelnému běhání jsem se dostal poměrně nedávno, a to na podzim roku 2016, kdy jsem se u sklenky vína 

vsadil s jednou známou, že uběhneme Olomoucký půlmaraton. V květnu 2017 jsem sebral odvahu a poprvé jsem 

se postavil na start ostrého závodu. Běhání mě úplně pohltilo a stalo se neodmyslitelnou součástí mého života. 

Běh pro mě znamená radost, svobodu, volnost a taky možnost si vyvětrat hlavu a uspořádat si myšlenky.  Běhám 

pravidelně pětkrát týdně a naběhám něco mezi 45-70 Km týdně, měsíčně to zhruba dělá něco mezi 180-230 Km. 

Mezi mé největší osobní úspěchy patří 1. místo z Mladějovického krosu, 1. místo z Běhu pro paměť národa 

v Olomouci, obojí z roku 2018, dále dvě pódiová umístění v závodech 

seriálu Winterrun v kategorii juniorů – 1. místo (2019) a 2. místo (2018).  

Osobní rekordy:   5Km  - 18:59, 10 Km – 40:20, Halfmaraton – 1:27:28  

Jmenuji se Radek Vlček, je mi 16 let a žiju v Pasece. Již devátým 

rokem jezdím bikros. Za tuto dobu jsem získal mnoho cenných pohárů a 

ocenění. Minulý rok jsem se stal mistrem Moravské ligy v Bmx, 

přeborníkem Olomouckého kraje a 2. vícemistrem České Republiky. Jeden 

z mých největších úspěchu je z Evropského poháru, kde jsem skončil na 

sedmém místě. Poslední dva roky jezdím za Sportovní centrum mládeže 

Olomouckého kraje. Před sezónou 2019 jedu s týmem na soustředění do 

španělského Alicante. V letošní sezóně mě čeká mnoho závodů, chtěl bych 

objet Evropský pohár a Mistrovství světa v Zoldru. Za podporu a přípravu 

bych chtěl poděkovat svému týmu a především rodičům. 

 

Marcela Orságová - Můj KATARSKÝ ultra běh  Na 

konci roku 2018 jsem si otestovala své fyzické i psychické možnosti 

během 94 km ultra závodu Qatar East to West. Jako jedna z 85 

nadšenců (20 různých národností) jsem běžela z východního pobřeží 

Dohy napříč dech beroucí katarskou pouští až na západní pobřeží 

Dukhanu. Byl to den plný emocí, radosti, únavy, bolesti, nových 

přátelství………   Kde je vůle, tam je cesta! 

Hurá na další  Vaše Marcela Orságová 

 

 

 

 

Naši pasečtí sportovní nadšenci  

Jmenuji se Kateřina Ondrušík a běhat jsem začala v roce 2014. Vlastně 

za to může tak trochu i naše obec, kde se ten rok běžel 1. ročník Koblížkového 

běhu.  K běhu mě přivedla touha odpočinout si od běžných denních rituálů. 

Mezi své největší úspěchy řadím dvě 1. místa v  „masových bězích“ s názvem 

Night run a Winter run Olomouc (2014). Zaběhla jsem si tři ½ maratony, mezi 

nimi i ten Olomoucký.  

       Běhat chodím kolem 10km, průměrně 5x za týden a naše obec, přilehlé 

okolní lesy a pole jsou pro mě ideálním místem. O víkendech mi dělá společnost 

další pasecká běžkyně Leňa Vojtášková. Moje osobní rekordy, které si tento rok 

chci vylepšit jsou: 5km – 21:50 (2016), 10km – 44:28 (2019), ½ maraton – 

1:45:41 (2016). Letos plánuji odběhnout co nejvíce závodu Velké ceny vytrvalců 

Olomouckého kraje (Liga 100 Olomouc) a příští rok nějaký pěkný maraton.  

Tímto bych chtěla poděkovat svému manželovi za obrovskou podporu a 

poprosit ho, aby nechodil do hospody noc před závodem, protože nejsem 

ráno dobře vyspaná .  

 

 

 



Obec Paseka děkuje těmto sponzorům obecního plesu a dětského maškarního karnevalu  
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Autoservis Miroslav Drozd 
Vepaspol Paseka 
Bohouškovy barvy Paseka 
Cukrářská výrobna Paseka  
František Králík soukromý zemědělec 
Paseka zemědělská a.s.Babice 
Helena Grézlová  Paseka 
CUTCO a.s.Senice na Hané  
STT SERVIS s.r.o. Dlouhá Loučka, 
TIZZI Kroměříž 
EKO UNIMED Medlov  
MODOS Olomouc 
TEKRO Nová Dědina 
Kvapilík Hasící přístroje Šumperk 
Duno deratizace Kralice na Hané 
Bedýnklový rozvoz Unisadplus Králová 
VHH Thermont Uničov  
Technické služby města Uničova 
Český svaz rybářský Uničov 
Rybářství Tovačov 
Pivovar Litovel Markéta Žabenská  
ZOD Agro Dlouhá Loučka 
Jindřiška Šišková cvičitelka zumby 
Grézlová Helena – cvičitelka power jógy 

Truhlářství Jan Podešva 
Prefa Pecina 
Jonap Píšek  
Allgard Radek Cinegr 
Sportservis Petr Orság 
SEPAJACOM Jakub Čejka 
Stolařství František Orság  
WOOd Intex Roman Ratschker 
Kovovýroba Petřek Paseka  
Instalatérské práce Karel Hloušek ml. 
Kominictví Jan Rášo 
Farma Vít Vavřín 
Josef Hloušek 
Myslivecký spolek Paseka Karlov 
SK Paseka 
Miroslav Andrýsek 
Pálenice Paseka pan Motáň 
Elektromonáže Václav Lolek 
Elektromontáže Leoš Petřík 
Media Home Brno ing. Blažek Jiří 
Elektroservis Ludvík Butora 
CStudny Zdeněk Zabloudil 
Astra Uničov M. Orság a P. Kořenek 
 

                               Velké poděkování sponzorům 



 
CHARITA  Šternberk, středisko UNIČOV 

 
Charita je nestátní neziskovou organizací. Poskytuje sociální služby, zdravotní a 
hospicovou péči, a také organizuje humanitární pomoc. Působí v celém 
mikroregionu Uničovska a nabízí  tyto služby a pomoc:  
 

Charitní pečovatelská služba – tel. 585 054 519, 605 897 998 
Pečovatelská služba pomáhá a podporuje uživatele z Uničova a okolí, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují 
dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Nabízíme pomoc při osobní hygieně, 
zajišťujeme nákupy, úklid domácnosti, dovoz obědů a další. 
 

 

Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče – tel. 733 755 927 
Poskytujeme odborné terénní zdravotní služby lidem v domácím prostředí a zajišťujeme odbornou zdravotní 
péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Provádíme komplexní zdravotní péči, odběry biologického materiálu, 
aplikace injekcí, převazy kožních defektů a další výkony, které jsou indikovány ošetřujícím lékařem. Tato péče 
je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

VOBIS centrum PRO VÁS – tel. 581 110 098, 733 755 862 
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – půjčujeme polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, 
toaletní židle, atd. Půjčovna je určena pro seniory, osoby zdravotně postižené a lidem po úrazech. 
HUMANITÁRNÍ SKLAD – výdej ze skladu je určen lidem v sociální nouzi. 
CHARITNÍ BAZÁREK -  slouží k zajištění základního oblečení a vybavení domácnosti pro osoby v nouzi. 
SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU – zajištění potravin pro osoby v nouzi. 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – nabízíme pomoc v případě živelných pohrom, katastrof a havárií.   
Projekt „VOBIS centrum PRO VÁS - unikátní podpora vedoucí k začlenění do společnosti“ je financován se 
zdrojů Olomouckého kraje. 
 

Nízkoprahové denní centrum SCHOD – tel. 585 054 519, 739 500 404 
Centrum pracuje s lidmi na Uničovsku, kteří v důsledku těžké životní situace přišli o domov a jsou bez přístřeší. 
V naší službě poskytneme základní stravu, hygienu, ošacení a poradenství. Pomáháme s hledáním bydlení, 
zaměstnání, komunikaci s úřady atd. Vše vede ke stabilizaci jedince a jeho návratu do běžného života. 
Poskytováním hygienického zázemí služba napomáhá snižovat přenos infekčních nemocí na veřejnosti.  
 

Charitní poradna NEDLUŽÍM – tel. 585 054 519, 605 314 434 
Poradna se zaměřuje na pomoc lidem v mikroregionu Uničovska, kteří se ocitli v dluhové pasti, mají problémy 
s dluhy, nebo neví, jak komunikovat s úřady. Dluhy se dají řešit i dříve než vznikne exekuce. Pro vysokou 
odbornou pomoc využíváme podpory advokáta. Vznik této služby byl podpořen z projektu MMR – Zvyšování 
dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby 
CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi JILORO – SRDÍČKO – tel. 739 500 405 
Podporujeme rodiny s dětmi i osamělá rodiče, těhotné ženy nebo rodiče usilující o kontakt s dítětem. 
Pomáháme s řešením problémů, které přináší běžný život – úřední záležitosti, doprovody na úřady, práce 
s dětmi a další. Tato činnost je poskytována bezplatně. 
 

KLUB POHODA – v klubu u kafíčka se pravidelně setkávají senioři společně s vedoucí charitní pečovatelské 
služby a pastoračním asistentem. 
 
 
 
                                                                                                        
 

Jsme zde pro Vás 



 

Nový kontejner na textil bude v nejbližších dnech umístěn na veřejném prostranství u PÁLENICE (vedle 
obecního úřadu), tam kde se nachází červený kontejner na drobné elektrozařízení  

 
Do sběrného kontejneru patří: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil, 
záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných - 
zauzlovaných igelitových pytlích nebo taškách, dále také spárované - svázané 
nositelné boty. 

Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných 
kontejnerů, byl opravdu zabalený v igelitových pytlích nebo taškách a svázaný. 

Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno!  

Co nepatří do sběrného kontejneru: znečištěný nebo mokrý textil, matrace, 
molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, 
elektrospotřebiče. 

Návod na použití kontejneru aneb Jak na to: 

1. textilní odpad je vhodné připravit si předem do menších balíčků 
2. balíček s textilem umístěte do vkládacího prostoru, ten se otevře manipulací pákou dolů 
3. manipulací pákou směrem nahoru se tento prostor vyprázdní a kontejner je připraven na další 

použití 
 
Umístěním právě tohoto kontejneru v naší obci jsme přímo podpořili Charitu, pobočku Uničov 
 
 
 
 

Šipkový turnaj pro každého se bude konat 
Kdy:  27.4. 2019                                                             
Kde:    Kulturní dům Paseka                          
Hráči budou rozděleni do čtyř kategorií: 
1. A,B,C 
2. D +RHL 
3. Ženy 
4. Neregistrovaní 
Prezentace: 13:00 – 13:45 hod.                                                             
Zahájení: 14:00 hod.                                                    
 
 

 
 
                                                               
 
 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj pro Vás připravila: Jana Zukalová.   
Své příspěvky do příštího čísla zasílejte do 31.5.2019 na email: zpravodaj@obecpaseka.cz   

ZAHRADNICTVÍ u Hanky Štrbíkové nabízí: 
zeleninovou přísadu, jarní květiny, zeminu, hnojiva,  
balkónové květiny, bylinky, drobné ovoce, růže, azalky a  jiné. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Tel: 731 648 920    Paseka 245 

Inzerce   

Kontejner na textil 

                                               Šipkový turnaj 

 

mailto:zpravodaj@obecpaseka.cz

