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Zveme na akci „Setkání přátel Paseky“ 

v sobotu 31.8.2019 od 14.00 hod., areál u KD Paseka 

               

  Malování na obličej                                           Hasičská pěna                                                                       

 

 Ukázka hasičské techniky  -  hasiči  Dlouhá Loučka 

                        VANCOS - sokolská show - ukázka dravců   

        

Večerní ohnivá show – Víťa Hromek               Vystoupení úspěšné taneční skupiny   

  

     Kytara a zpěv  
   Libor Geier                 

                               

                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                              

                                                                                                         

                                                                                

 

 

 

 

          Cimbálovka 

 Od 20.00 hod.  

 taneční zábava                                                                                            

 

OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO  

zpravodaj@obecpaseka.cz 



 

Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vás informovala o tom, co se v naší obci událo, čím se zabýváme, co připravujeme:  

 Digitalizace - mapování hranic intravilánu obce Paseka. Některé z Vás už navštívili pracovníci Katastrálního 

úřadu a hranice Vašich pozemků již určili. Jednání probíhají bez větších problémů a občané jsou vstřícní 

k pracovníkům katastrálního úřadu. V rámci možností se veškeré hranice narovnají dle skutečnosti. V některých 

případech však bude nutné majetkoprávní vypořádání mezi sousedy nebo s obcí. Během měsíce nastoupí geodeti a 

všechny pozemky budou zaměřeny, tak jak je vyznačili pracovníci v terénu. V další fázi nastane administrativní 

zpracování veškerých podkladů, které potrvá min. 1 rok.  

 

 Mám dobrou zprávu pro všechny rybáře. V nejbližších dnech bude odstraněna cedule „Zákaz rybolovu“ u 

paseckého rybníka. Rybáři ze Šternberka nasadí poslední velké ryby a rybolov bude obnoven.  

 

 Obec Paseka požádala o dotaci na rekonstrukci topení a kotelny kulturního domu, který je hojně využíván. 

V pondělí zde mají zkoušku naši ochotníci SOPKA, v úterý a ve čtvrtek se zde cvičí POWER - JÓGA, ve středu senioři 

PINEC a ZUMBA, sál využívají i naše úspěšné gymnastky. V žádosti o dotaci jsme byli úspěšní. V dotačním programu 

„Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ jsme obdrželi od  Olomouckého kraje na rekonstrukci částku 

ve výši 423 000 Kč.  

 V dubnu proběhla v naší obci akce Ukliďme svět - Česko- Ukliďme si Paseku. V rámci této akce proběhl 

svoz železa.  Výtěžek činil 27.000 Kč.  Obec přispěla navíc částkou cca 8.000 Kč. Dne 3.6.2019 byla převedena na 

účet spolku Sport pro všechny Paseka celková částka ve výši 35 000 Kč na nákup nového posilovacího stroje do 

místní posilovny. Všem, kteří přispěli hromádkou nepotřebného železa děkujeme.   

 

 Na jaře pracovníci Správy silnic Ol. kraje, středisko Šternberk opravili část krajské komunikace v horní části 
obce směr Huzová, a to v rámci možností.  V současné době se zde nevyskytují žádné výtluky. Doufejme, že stav 
vydrží alespoň do zimy.  Dle informací SSOK tato silnice III. třídy není zařazena do nejbližšího plánu oprav. Budeme 
však dále usilovat o celkovou rekonstrukci, alespoň v nejkritičtějším úseku obce. V letních měsících budou dále 
společností SEKNE vyspraveny výtluky, prořezy a nerovnosti na některých úsecích místních komunikací. 
 
 

 Na jaře jsme se pustili do projektu „Víceúčelové hřiště u ZŠ 
Paseka. Do přípravy se zapojily i paní učitelky naší základní školy, které 
navrhly pro žáky jednotlivé prvky. Hřiště je projektováno v provedení 
umělý odpružený tartan a jeho součástí bude běžecká oválná trať,  
doskočiště, hrazdy, trampolína, šplh. Hřiště bude sloužit pro volejbal, 
tenis, florbal, streetball, nohejbal. Počítáme s tím, že hřiště budou moci 
využívat i místní spolky, sportovci, i sportovní nadšenci a milovníci 
kolektivních her. Nyní byla odsouhlasena studie a začíná samotná 
příprava projektové dokumentace pro stavební povolení. Na podzim 
bychom chtěli požádat o dotaci.   
  
 

 V květnu jsme rozjeli projekt „Klubovna Na Staráku“, jehož cílem je vytvoření společenské jednoduché 
budovy pro všechny občany, spolky a sportovce. Zde by se odehrávaly veškeré kulturní a společenské akce. Občané 
by mohli za poplatek místnost využívat i k soukromým oslavám. K jednání jsme přizvali zástupce Mysliveckého 
sdružení, abychom znali jejich názor na stávající a již nevyhovující přístřešky, které využívají na Pytláckou noc. Padla 
dohoda, že přístřešky budou časem odstraněny a vystavíme pouze jeden, ale s více výdejními okénky. Nyní 
projektant připraví studii, která bude projednána na veřejném zasedání zastupitelstva. Následný krok vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení.  Samozřejmě součástí bude postupná celková rekonstrukce areálu 
u koupaliště, včetně hřiště. Vše je také otázkou financí a rozpočtu. 

 
 
 



 
 

 V květnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele „vložkování“ pěti úseků havarijního stavu kanalizace v 
dolní části obce. Zasedla hodnotící komise ve složení Mgr. Taťána Šlešková, Mgr. Antonín Černoch, Miroslav Orság. 
Byly předloženy dvě nabídky. Nabídka společnosti WOMBAT, s.r.o. cena 2 942 700 Kč bez DPH a nabídka společnosti 
BMH spol. s r.o. cena 2 478 700 Kč bez DPH. Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti – nižší cena. 
Vítězným uchazečem se stala firma BMH spol. s r.o. Zhotovitel se zavázal ukončit práce nejpozději 30.9.2019.  Tímto 
děkuji zastupiteli Mgr. Tondovi Černochovi za čas a úsilí, které věnoval této problematice až po výběrové řízení.  
 

 V červnu byly započaty práce na rekonstrukci menší budovy u farské zahrady. Budova je v havarijním 
stavu a bylo již nutné začít s opravami. Veškeré práce hradí obec. Dále plánujeme do zimních měsíců vyměnit 
alespoň některá okna na obecní budově cukrářské výrobny. Přes léto budou opraveny schody na zdravotním 
středisku a KD. 
 

 Stále se můžete přihlásit na zájezd, který organizuje pan Bartoněk z Lužic ve dnech 5.-9.10.2019 do 
termálních lázní na Slovensko do Velkého Medéru.  Cena autobusové dopravy včetně ubytování  4 noci činí 1.800 
Kč. Účastnit se mohou všichni občané i děti. Přihlásit se můžete u paní Hany Labonkové nebo na úřadě u paní J. 
Zukalové. Pokud bude zájem, proběhne tento zájezd samostatně také na jaře 2020.   
 

 Obec Paseka se zapojí do projektu Seniorské cestování 2019 po Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 
Cena pro 1 osobu po dotaci je 200 Kč. Zájezdy jsou určeny obyvatelům Olomouckého kraje, kteří nejpozději v den 
konání výletu dovršili 60 let. Každá osoba může absolvovat v roce 2019 pouze 1 výlet. Obec Paseka jedná o 
skupinovém zájezdu cca 20 seniorů, kterého se zúčastní i senioři z jiných obcí. Nepodařilo se nám vyjednat 
samostatný zájezd pouze pro seniory z Paseky. Zájezd se uskuteční v druhé polovině září. Více Vás budeme 
informovat, až budeme mít konkrétní údaje. Zatím vše řešíme s agenturou. Všechny nabízené výlety zahrnují cestu 
pohodlným klimatizovaným autobusem, program včetně vstupného a všech poplatků souvisejících s programem, 
oběd, služby průvodce, který se stará o zajištění programu a poskytuje informace o historii a významu 
navštívených míst Olomouckého a Moravskoslezského kraje, cestovní pojištění. Platbu za výlet je nutno provést 
předem. Kdo ze seniorů má však zájem účastnit se zájezdu zvlášť mimo skupinový zájezd obce, může si zájezd 
objednat a zakoupit přímo u pořádající agentury: 

Cestovní kancelář Za sluncem s.r.o., Pekařská 616/12, 779 00 Olomouc,   
Seznam výletů je k dispozici  na webových stránkách:  www.seniorske-cestovani.cz. 
Červen - Úterý, středa, čtvrtek 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00.  Pondělí a pátek zavřeno. 
Telefon:  585 515 850, 731 620 768, Email: senior1@zasluncem.cz, Web: www.seniorske-cestovani.cz 
 

 Na jaře jsme museli od Pozemkového úřadu převzít k údržbě tzv. „oplocenku“, kde se nachází velké 

množství stromů a keřů.  Ta byla vybudována v rámci Realizace plánu společných zařízení  I. etapa za „ Kruháčema“ 

kde  začíná a končí až za Staňkovým. Jedná se o obrovskou plochu k sekání. Obec zakoupila profesionální výkonnou 

sekačku – traktůrek  ETESIA  BUFFALO  HPHV, se záběrem 124cm, koš o objemu 600l s hydraulickým ovládáním – 

zdvihem a výsypem.  Cena 475.230 Kč není zrovna malá, ale tato technika je velmi potřebná.  Dále by se obec měla 

starat o ohromné zelené plochy za obcí, které nám byly v rámci akce předány. Děkujeme tímto všem zemědělcům, 

kteří nám pomáhají se sečením těchto ploch.  Děkujeme také občanům, kteří sečou trávu a udržují zeleň před 

svými rodinnými domy.   

 

 Na základě schůzek dětí a diskuze rodičů, padly návrhy na vybudování freestylových ramp pro 

skateboardy, koloběžky apod.  Kluci předvedli své dovednosti na koloběžkách a je vidět, že jim tento moderní 

sport opravdu jde. Rádi bychom jim proto vyšli vstříc. Určitě se budeme žádostí dětí zabývat. Vhodným místem 

pro tyto rampy a zázemí pro „náctileté“ by mohl být prostor za fotbalovým hřištěm a umělkou.  

 Kdo z vás ještě nevyužil možnosti zasílat zdarma „Hlášení rozhlasu do mobilu formou SMS“, může se 
zastavit na OÚ u paní J. Zukalové, která vše zařídí. 
 
Přeji Vám prosluněné prázdniny  
Lenka Niessnerová, starostka 

 
 
 

http://www.seniorske-cestovani.cz/
mailto:senior@zasluncem.cz
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              Krátké zprávy z Duhové školy   
360. Školní rok v Pasece končí… 

…nejen žákyně 4.ročníku Natálie Filová se s ním básničkou loučí: 

 
  Naše škola 

                                                            

Naše ZŠ Paseka, 

ta nás nikdy neleká. 

 

Ona slaví třistašedesát, 

děkujem jí na stotisíckrát. 

 

Všichni se tu máme rádi, 

všichni jsme tu kamarádi.  
 

Natálka není jen „básnířka“, ale také šikovná recitátorka, která naši školu reprezentovala až v 

krajské recitační soutěži v Olomouci. A nebyla jediná, která po nás vybojovala diplom. 

 

Soutěžíme stále a rádi… 
V březnu se nám setkaly hned dvě soutěže, 2. kolo astronomické soutěže ve Šternberku a okresní 

kolo recitační soutěže v Olomouci.  

Naši zvídaví astronomové si přivezli krásné 2. místo. Tentokrát byli těmi šťastnějšími ze dvou 

tříčlenných družstev Richard Lenobel, Vanessa Levá a Daniel Snihota. 

Na recitační soutěži byli naši žáci velmi úspěšní. Ze šesti žáků naší školy dostali ocenění poroty 

Jindřich Moravec, Ema Holubová a Kryštof Moravec. Velikou radost nám udělala Natálie Filová, která 

získala dokonce ocenění s postupem do krajského kola, což se dosud žádnému z paseckých účastníků 

nepodařilo.  

Děti, které mají zájem o přírodu, se vydaly do Šternberka na přírodovědnou soutěž Zlatý list. 

Celkově naši školu reprezentovala tři družstva. Žáci Václav Macíček, Barbora Vojtášková a Adéla 

Marcináková se umístili na 3. místě. 

Daniel Snihota a Jan Zukal se zúčastnili matematické soutěže žáků 4. tříd, které se konalo ve 

Šternberku. Oba si změřili své síly se stejně nadanými dětmi v oboru, který jim je velmi blízký, a Daniel 

se stal „úspěšným řešitelem“ této soutěže. 

Tak jako jsme my hrdi, že jste žáky naší školy a reprezentujete její jméno za hranice obce, tak 

věříme a doufáme, že i vy jste na svou školu pyšní. Děkujeme.  
 

Jak si stojíme mezi školami? Výsledky SCIO testů… 
...Do národního testování žáků 3. a 5. tříd jsme se jako každý rok bez obav zapojili. Je nám jasné, že 

do „zkoušek“ vstupují všichni žáci bez rozdílu, není to soutěž, kam se vybírají jen ti nejlepší. A jsme hrdi 

na to, že jsou výsledky naší školy špičkové, naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování, 

v některých oblastech jsou výsledky „alespoň“ nadprůměrné a tam patříme mezi úspěšné školy a máme 

lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. U páťáků se dokonce zjistilo, že výsledky žáků jsou na vyšší 

úrovni, než odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, takže paní učitelky s nimi zřejmě velmi dobře 

zacházejí a žáci tak pracují nad svoje možnosti. 75 % našich páťáků splňuje očekáváný výstup v cizím 

jazyce (republikový průměr je 60 %, takže i tady jsme nad). Většina třídy dosahuje jazykové úrovně A1-

A2, máme tu i úroveň B1! 

                                                                                           Za kolektiv ZŠ Paseka Mgr. Jana Knápková 
 



 

Školní knihovna… 
…V dnešní době moderních technologií děti spíše sáhnou po tabletu či mobilu, než po knize. My se 

snažíme dětem připomínat, jak je krásné a důležité číst. Na začátku školního roku jsme nakoupili spoustu 

nových knih, se kterými jsme děti seznámili v čtenářských dílnách během hodin čtení. Knihy je velmi 

zaujaly a děti postupně nacházely chuť ke čtení. Díky jejich nadšení jsme zřídili ve škole menší 

knihovničku, kde si mohou chodit půjčovat knihy dvakrát týdně během velké přestávky. V únoru jsme 

naši knihovničku rozšířili a určitě to nebylo naposledy. Děti mají o knihy zájem a my jsme za to rádi. 

Navíc jsme na chodby umístili „knižní budky, ve kterých bydlí knížky“, sdílené, půjč si mě, vezmi si mě, 

přines místo mě jinou, nebo mě zase vrať na místo. O přestávkách si děti mohou chodit k budkám číst. A 

čtou! 

O prázdninách místnost knihovny dostane nový kabátek – vymalujeme, nazdobíme stěny, srovnáme 

police, zkrátka uděláme knížkám hezký domov. 

Naše škola se také zapojila do projektu „Knížka pro tebe“. V rámci tohoto projektu budou nakoupeny 

další knižní tituly a nábytek do čtenářských koutků. Součástí projektu jsou čtenářské soutěže, do kterých 

se děti již zapojily. V příštím školním roce je plánovaná beseda s autorem dětské knihy. 

 

Mapa školy… 
...Společnost SCIO zpracovávala i dotazníky žáků, rodičů a zaměstnanců, takzvanou Mapu školy. 

Všechny zprávy a grafy budou uveřejněny na našich webových stránkách. Rodiče stejně jako v loňském 

roce chtějí, aby se jejich děti naučily ve škole samostatně myslet a řešit problémy, naučily se „umět se 

učit“, spolupracovat v kolektivu a jednat s lidmi, samostatně vyhledávat a zpracovávat informace a po 

nás učitelích chtějí, abychom předali svým žákům maximum znalostí a vědomostí. S tím souhlasíme a 

děláme pro to maximum. Vedle toho vedeme naše žáky ke schopnostem dodržovat pravidla a slušně se 

chovat. Nejméně polovina žáků chodí do školy hodně ráda a dalších 40 % trochu, avšak opravdu neradi 

chodí do školy žáci v pouhých 5-8 %. Ale to je přirozené, vzpomeňme si na svoje školní roky, jak se nám 

nechtělo ráno vstávat, jak jsme nechtěli jít do školy, když nás čekalo zkoušení nebo písemka… Děti mají 

nejraději tělesnou výchovu a kreativní předměty. Tak doufáme, že se nám ve spolupráci se zřizovatelem 

– Obcí Pasekou - podaří, aby měly ke sportování vhodné prostory.  

Děti se nebojí chodit do školy, nemají strach ze spolužáků. Naší snahou je budovat pěkné mezilidské 

vztahy a náznaky jakéhokoliv ubližování jeden druhému ihned řešíme! Šikanu ne, tu nemáme! Rodiče 

jsou se školou spokojeni, ať už je to komunikace s třídním učitelem, nabídkou kroužků či prostorami, 

školu ohodnotili známkou 1- (jedna mínus) a naši školu by svým přátelům doporučili – spíše ano, a to 

jsme moc rádi.  

A budeme se stále snažit, aby tomu tak bylo i v dalších letech, nebo abychom byli ještě lepší. Vždy 

je co zlepšovat. Za projevenou důvěru a názory děkujeme! 

 

Krátké ohlédnutí za školní akademií… 
... Ve škole, po škole i za školou, děti Vám předvedou, co dovedou… 

To bylo moto celého představení školní akademie v úterý 28. května 2019. Ukončili jsme tak 

definitivně oslavy 360. školního roku v Pasece a putování celoškolním projektem Stroj času od 100 let 

republiky až po naše výročí. Celým programem provázeli členové Dramatického kroužku v roli 

netradičních uvaděčů, bylo to jejich absolventské vystoupení. Sami si připravili krátké reklamy-scénky, 

tak trochu retro ohlédnutí za reklamami s panem Vajíčkem – Kryštofem Moravcem. Na podiu se 

vystřídaly všechny třídy v tanečním a gymnastickém rytmu písniček inspirovaných školou, svou troškou 

do mlýna přispěl i kroužek taneční a své mistrovské umění předvedly naše gymnastky. Rodiče nám 

tleskali, smáli se našim vtípkům a nakonec se slzou v oku po společné závěrečné písni Za sto let od svých 

dítek přijali malý dáreček – přáníčko a kamínek. 

…Děravej kamínku, držím tě v pěsti, naděl nám do vínku, kousíček štěstí. Trošičku naděje a taky 

bolu, ať nám zas dobře je, a ať jsme spolu… Třeba i za sto let…  

Krásné prázdniny a v novém školním roce se budeme zase těšit.                                      

                                                                                                                                Vaši Duhováčci 
 

 

 

 



Pasecké gymnastky opět excelovaly… 
      V letošním roce se naše gymnastky pod vedením Mgr. Silvie Soldánové zúčastnily několika 

soutěží. Vždy přivezly nějakou medaili. Soutěž Czech Dance Tour v Prostějově - 3. místo se skladbou 

Stoličky, Semifinále Mia Festivalu v Olomouci - 1. místo se skladbou Stoličky, 2. místo skladby 

Rebelky a Vajana. Těmito výkony si zajistily postup na Mezinárodní finále Mia Festivalu v Praze, 

kde opět nezklamaly a dovezly zlatou medaili za skladbu Rebelky (Tereza Kučerová, Kateřina 

Hájková, Nikola Vavřínová, Viktorie Vaňková), stříbrnou za skladbu dua Vajana (Elen Majerová a 

Barbora Vojtášková) a bronzovou medaili za skladbu Stoličky. Na této soutěži za svůj profesionální 

výkon obdržely to nejvyšší ocenění poroty, a to absolutní vítěz ve své kategorii a obdržely titul 

MISTR MIA LEAGUE GYMNASTIKA. Tím dokázaly, že byly nejlepší gymnastky v této soutěži. 

Další úžasné ocenění obdržely po skončení mezinárodního finále v Praze, a to v podobě pozvánky na 

světovou soutěž v Českých Budějovicích. Obrovská gratulace, 

slzy štěstí a dojetí, hrdost nad našimi gymnastkami.  
 

 

 

 

                              

 

 
Za kolektiv ZŠ Paseka Mgr. Jana Knápková 

 

 

Zprávičky ze života naší školičky… 

Jaro máme v plném proudu a konečně i venku za okny to vypadá, že se dočkáme teploučka.  

Během jara byl program u nás ve školce pestrý, jako záhon jarních květin. Do mateřské školy přijely 
divadelní soubory se svými pohádkami, zavítali za námi i z Českého červeného kříže s pohádkou o 
první pomoci. I my jsme se vydali za pohádkou. Jeli jsme autobusem do uničovského kina.  

Jako tradičně jsme oslavili Den matek naší školní besídkou.  Děti všech tříd vystoupily s krátkým 
programem, kde kromě naučených básní a písní mohly předvést ukázku výchovně vzdělávací práce 
v MŠ. Děti maminkám předaly malý dáreček a odměnou všem zúčastněným byl společně strávený 
čas. V měsíci květnu proběhl zápis do MŠ, k 1.9.2019 bylo přijato devatenáct nových předškoláčků, 
na které se budeme všichni těšit. 

V naší školce jsme také přivítali pracovníky Záchranné stanice živočichů a děti zhlédly program o životě 
sov. 

Den dětí jsme slavili na školní zahradě, kde probíhalo dopoledne plné soutěží, tancování, díky 
hudebnímu programu paní Vičarové a hledání pirátského pokladu. Na závěr školního roku nás ještě 
čeká rozloučení s předškoláčky, pasování školáků, třídní schůzky pro nově příchozí děti a škola 
nanečisto ve spolupráci se Základní školou v Pasece. 

Školní rok opět utekl jako voda a my se všichni těšíme na zasloužené a odpočinkové prázdniny. 
Přejeme všem hodně sluníčka a pohody a těšíme se na nový školní rok, který zahájíme v pondělí 
2.9.2019. 

Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Vanková 
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Skautský oddíl           

Rebelové Paseka 
NÁŠ ODDÍL 

Jsme malý oddíl, který byl založen Lenkou a 

Veronikou Richterovou v roce 2016. V roce 

2017 byla do vedení oddílu jmenována i 

Kateřina Jurníková. Jsme součástí celosvětové 

organizace skautů, pod neziskovou organizací 

Junák-český skaut, z. s., která má v celkově 64 

383 členů. Náš oddíl má k roku 2019 celkem 24. 

registrovaných členů z toho 15 pod 18 let. 

NAŠE ÚSPĚCHY 

Naší snahou ale není mít velkou členskou 

základnu, naopak vytvářet jedinečný program. 

Který je ušitý na míru našim členům. Za své 

krátké působení jsme již měli příležitost 

reprezentovat obec. Třikrát nám vyšel článek 

ve skautském časopisu. Loňský rok jsme získali 

3. místo na okresním kole skautského závodu a 

zúčastnili jsme se i kola krajského. 

NÁŠ PROGRAM  

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, založený na moderní pedagogické činnosti, který se snaží 

vést a motivovat člověka k osobnímu růstu. Důležitými principy skautingu je ale hlavně respektování 

mravních hodnot a služba společnosti. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.                                                                       

Více informaci a kontakty na FB: Rebelové Paseka 

Fotbalový klub SK Paseka, z. s. Fotbalová sezona 2018/2019 je u 

konce. Zbývá nám odehrát poslední utkání v Haňovicích, je ale jisté, že skončíme nejhůře na 

desátém místě. I když to na začátku sezony vypadalo všelijak, museli jsme se vyrovnat 

s odchodem několika hráčů, skládalo se nové mužstvo pod novým trenérem Vladem Michalikem. 

Hlavní cíl jsme splnili, I.A třída se bude v Pasece hrát i další sezonu. Važme si toho, protože je to 

velmi kvalitní soutěž.  

Mladší žáci na podzim odehráli velmi slušné zápasy. Na jaře už hráli proti silnějším soupeřům a výsledkově to bylo 

slabší. I přesto odvádí trenér David Orság výbornou práci, za kterou mu děkujeme. Klukům a holkám přejeme, ať je 

pro ně fotbal hlavně zábavou.  

SK Paseka děkuje všem fanouškům za skvělou podporu po celou sezonu a sponzorům za podporu.  

O novinkách v klubu, začátku nové sezony, přípravných zápasech se více dozvíte na www.fotbalpaseka.cz.                                                                                              

Za fotbalový klub Petr Vojtášek                     

 

 

    



   

 Ocenění „Osobnost Moravy 2018“  

získal pan Ing. RADIM SLABÝ, který převzal cenu pro vítěze 

„Bronzovou plastiku stylizované moravské orlice“. Blahopřejeme 

k velkému úspěchu.  

Pan Radim je botanik, znalec přírody a zakladatel paseckého 

Makču Pikču. Skvělým člověkem pro rozvíjení tohoto zájmu se 

stal jeho dědeček, se kterým trávil velmi mnoho času na 

procházkách v přírodě. V roce 1995 ukončil vysokou školu, dnes Mendlovu zemědělskou lesnickou 

univerzitu v Brně, fakulta v Lednici. Vždy snil vytvořit si vlastní ukázkovou zahradu. Během povodní 

v roce 1997 nedaleko Karviné začala realizace tohoto snu. Dřina a první kameny začaly tuto zahradu 

směřovat správným směrem. První ukázkové záhony, skalky, jezírka, první malá prodejna rostlin 

s poradenstvím, to vše se rychle s nadšením utvářelo v Botanickou zahradu v Karviné. Dále 

následovalo vybudování paseckého Makču Pikču, které všichni známe. Přejeme mnoho sil a 

vytrvalosti v krásné a pestrobarevné zálibě.  

 

Sportovní pasecký nadšenec 

pan Vít Vavřín běhá 5 x týdně, každý 
týden přes 50 km. Je soutěživý. 

Dvakrát do roka si zaběhne 1/2 
maraton a různé kratší závody na 
5km nebo 10 km. Jeho nejlepší 
umístění je 4. místo v kategorii 40+ let „Run tour České pojišťovny“, 
trať dlouhá 5km. Dále také 1 x týdně plave a  2x týdně cvičí power jógu 
v Pasece.  

Přejeme hodně sportovních úspěchů. 

 

 

Poděkování obci Paseka 

Dovolte mi poděkovat Obci Paseka za ochotu, podporu a poskytnutí finančního daru k uspořádání  

Benefičního koncertu na podporu Sbírky „ Zasukované tkaničky 2019 “ pořádanou Spolkem Trend 

vozíčkářů Olomouc ve dnech 24. – 25. 4.2019 v Olomouci. I díky Vám jsme mohli dělat radost a do 

našich kasiček nasbírat úžasných   107 506,- Kč              

DĚKUJEME                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                     

                                                   Naši občané  8  8/9 

    Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Libor Geier.                                                                                                          

 



  ŽENA, KTERÁ SÁZÍ STROMY    
Velké poděkování od Obce Paseka patří také paní 

Lence Richterové, která se věnuje ve volném 

čase  obecnímu lesu.        

 

Ochrana stromků v obecním lese 2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ochrana stromků v obecním lese 2015 

 

 

 

 

 

 

Ochrana stromků v obecním lese 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znáte to všichni, najdete na podzim 
kaštan, chvíli si s ním hrajete, převalujete jej 
v ruce, ale nakonec ho zahodíte. Ale naše 
skautská vedoucí Liška ne! Ona si ho nechá, 
zasadí u sebe na zahradě a následně, když je 
z něj pěkná sazenička, mu najde místo někde 
v lese. Aby se ujistila, že opravdu vyroste, chodí 
kosit trávu, která by jej mohla udusit. Na podzim 
natře vrcholový pupen barvou proti okusu lesní 
zvěří. Mezi doma předpěstované stromy, které 
vysazuje ve volném čase v lese, patří kaštany, 
ořechy, lísky, duby a javory. Podél potoků a mezi 
poli vysazuje vrby, které pravidelně rok co rok 
chodila zastřihávat, aby měly pěknou korunu, na 
které na jaře rašily pěkné žluté proutky na 
pomlázky a košíky. Liška se této činnosti věnuje 
už okolo 20 let a její stromky jsou už vzrostlé a 
dávají plody.  

Péčí o samotné stromky to nekončí, 
častokrát má přírodovědné aktivity na veřejných 
akcích pro děti. Nebo vezme náš skautský oddíl 
a jdeme natírat stromky proti okusu, nebo sázet 
stromky do obecních lesů. Děti se tak naučí, že 
je to dlouhý a náročný proces, než se z malé 
sazeničky stane pěkný košatý strom.  

Naše vedoucí se věnuje ochraně stromků 
ve své práci, ale i tam dbá na to, aby byla práce 
dobře odvedená, a né jen aby pokukovala po 
hodinkách, že už bude mít padla. Ke svým 
pasekám se ráda vrací a jak sama říká: "Každý 
svůj strom znám jménem!" Proto je pro ni 
velkým zklamáním, že ji někdo její snažení vracet 
do lesa pestrost kazí. Jako například, když jí 
pěkný asi 10 let starý kaštan, rostoucí u cesty 
z Paseky na Huzovou zbytečně uřezal člověk, 
který kreslí turistické značky na stromy. Stromek 
ničemu nezavazel, nezakrýval žádnou značku, ba 
právě naopak značkář mohl značku nakreslit na 
něj a strom by tak mohl sloužit jako orientační 
bod pro turisty.  Místo toho desetiletá péče o 
stromek přišla vniveč.  

Tento článek jsem napsala, abych informovala o 
práci, kterou někteří lidé pro přírodu odvádějí. V 
tichosti a skromně soustavně pracují na zlepšení 
a nečekají žádné ovace. Zkusme se ale kolem 
sebe lépe koukat a dříve, než něco zničíme, 
popřemýšlejme, je-li to opravdu nutné. Snad 
tento článek inspiruje i Vás čtenáře k dobré věci.            
        
 Veronika Richterová     

 

 



  

 
Údaje: Záleží však jen na Vás, jaké kolonky v 
tiskopisu vyplníte! 
Umístění: Viditelné místo v bytě. Na dveře 
lednice magnetkou či na vchodové dveře ze 
strany bytu. Jsou to první dveře, jimiž 
složky záchranného systému prochází. 
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje 
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách 
léků, kontaktů, po hospitalizaci. 
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte 
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, 
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba 
schopna zjistit z Vašich dokladů. 
Alergie: Velmi významná kolonka, zvláště 
alergie na léky, pyl atd. 
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste 
nemoc prodělali před rokem nebo před 20 
lety. 
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg), 
dále dávku (například 1 tableta) 
a pak dávkování (například 1-0-1). 
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami 
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen 
v případě podání informace o odvozu 
nemocného, ale i v případě, že je třeba 
postarat se o domácího mazlíčka. 
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy 
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o 
lidi, kterým věříte a kterým byste rádi dali 
vědět o Vaší situaci. 

• Kontakt na praktického lékaře napomůže při 
zjištění dalších informací. 
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci Vaši 
blízcí nebo praktický lékař. 
• V případě, že jste byli v poslední době 
hospitalizováni, vložte do obálky i poslední 
propouštěcí zprávu. Je zde uvedeno mnoho 
zdravotních údajů, které pomohou  
záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho 
aktuálního stavu a optimální terapii na místě 
nebo nutnosti transportu do zdravotnického 
zařízení. 
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou 
pravdivé 
a že je mohou záchranné složky využít v 
případě 
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života. 
• Neotvírejte však své dveře bez zábran 
každému! 
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“ 
na dveřích. 
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“. 
• Novinkou je mini trezorek na náhradní klíč 
z venkovní strany dveří, kdy číselný kód hesla 
znáte pouze Vy, Vaši příbuzní nebo například 
tísňová péče. 



6. KOBLÍŽKOVÝ PASECKÝ BĚH: 
 
Všem známá akce pro širokou běžeckou veřejnost  - běh na 8 km  obcí 
Paseka a parkem OLÚ Paseka konaný dne 21.7.  se startem v 17.00 
hodin.  
Kategorie: startují běžci a běžkyně v obvyklých kategoriích. Muži: A 
do 39 let, B do 49 let, C do 59 let, D do 69 let, E nad 70 let. Ženy: F do 
39 let, G do 49 let, H nad 50 let. Bude vyhlášen i nejlepší běžec z 
obyvatel Paseky.  
Start i cíl: Paseka u Šternberka, Kulturní dům (Obecní úřad).  
Šatny: k převlečení a uložení věcí během závodu k dispozici v Kulturním domě v Pasece.  
Přihlášky: na místě v den závodu od 16.00 do 16,45 hod. v Kulturním domě v Pasece.  
Startovné: 100 Kč  
Občerstvení: po doběhu zajištěn pitný režim, koblížky (každý dostane!)  
Trať: cca 8 km, asfalt, dlažba, parkové cesty – vede od Kulturního domu v Pasece, poté obcí na cyklostezku 
k sanatoriu, dále parkem Odborného léčebného ústavu a následně se vrací k místu startu – trať bude 
řádně vyznačena.  
Ceny: pro vítěze pohár starostky obce Paseka, první tři v kategorii diplom, věcné ceny dle možností 
pořadatelů. Vyhlášení cen v 18:30 hod.  
Závod je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje (ženy F, G, H; muži A, B, C, D, E) a probíhá pod 
záštitou starostky Obecního úřadu v Pasece a ředitelky Odborného léčebného ústavu Paseka.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. června proběhl XI.ročník memoriálu Pavla Nováka „Karlovská olympiáda“   

Této akce, kterou pořádal Klub přátel sportu Karlov, se zúčastnilo celkem 62 dětí z regionu, pozvané děti 

z dětských domovů Zábřeh, Konice, Plumlov a z Klokánku Dlouhá Loučka. Účelem projektu bylo sportovní 

a kulturní vyžití dětí z regionu a chovanců dětských domovů v podmínkách rekreační oblasti.  Tato akce 

navazuje na dlouholetou práci s dětmi, kterou v osadě Karlov zavedl pan Pavel Novák, zpěvák a 

spisovatel, kterého měly rády děti po celé republice. V jeho projektu Tradice a zvyky na Karlově navazuje 

ve svém plánu akcí Klubu přátel sportu Karlov. Pro děti byly nachystány soutěže, které jednak připomínají 

olympijskou myšlenku a zároveň rozvíjí smysl pro fair play, kamarádství, spolupráci a samostatnost. 

V první části byly děti rozděleny podle věku a soutěžily samostatně nebo za doprovodu rodičů. Každý 

účastník byl ohodnocen věcnou cenou. Ve druhé části Memoriálu P. Nováka byla dětmi vytvořena 

družstva, která již musela spolupracovat a soutěžit v několika soutěžích. Všichni soutěžící dostali opět 

hodnotné ceny. Celou akci doprovázely dětské písničky P. Nováka. Po celou dobu konání akce bylo 

soutěžícím podáváno občerstvení a cukrovinky, které byly zajištěny od tradičních sponzorů akce – CBA 

Nuget Šumperk, Biomac s.r.o.  Akce byla zakončena v odpoledních hodinách slavnostním nástupem a 

vyhodnocením celé akce. Dětem i rodičům bylo přislíbeno, že i v příštích letech bude tato akce 

připomínající Pavla Nováka pokračovat. 

Akci finančně podpořili: 
Olomoucký kraj  
Obec Paseka  
Prefa Pecina  
 
Za Klub přátel sportu Karlov 
Mgr. Frömel Ivo   

 
 



KULTURNÍ AKCE V OBCI:  

12.07.   Koupaliště od 14.00 hod. akce pro děti         

              Radio Haná a „KOLÍ LIMONÁDY“   

13.07.   Pytlácká noc  od 20.00 hod., hraje LIVIN 

21.07.   Koblížkový běh   

02.08.   Večerní letní kino areál u KD od 20.45 hod. „ŽENY  

                 V BĚHU“  

31.08.   Setkání přátel Paseky - rozloučení s létem    

12.10.   Koncert „Pavel Novák je tu stále"  

23.11.   Premiéra divadelního spolku Sopka   

30.11.   Vánoční výstava   

30.11.   Slavnostní rozsvěcení karlovského stromu - Karlov   

30.11.   Slavnostní rozsvěcení paseckého stromu - Paseka             

19.12.   Vánoční koncert ZŠ  

27.12.   Koncert v kostele sv. Kunhuty s Liborem Geierem   

28.12.   Vánoční turnaj Ping Pong   

 

Pozn.: O případných dalších akcích jednáme včetně dotovaného zájezdu pro seniory v září 2019 
 

Svoz odpadu: 

21.6., 5.7. svoz se uskuteční i ve svátek, 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10. 

 

Svoz plastů: (zavázané plastové pytle dávejte na svozová místa vždy max. 1 den před svozovým dnem)  

19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. 

 

Poplatky za odpady a psy pro rok 2019 jsou splatné do 30.6.2019. Pokud občan neuhradí poplatky do 

30.6.2019, bude mu poplatek od 1.7.2019 navýšen na dvojnásobek dle OZV č. 1 2017, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti je potřeba ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla ( přistěhování, narození  

dítěte, nový pes, úhyn, ztráta, nákup-prodej rekreační nemovitosti). Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě 

nebo bankovním převodem: Vzor úhrady přes bankovní účet: rodina Adamova – 4 trvale hlášené osoby, Paseka č.p.985,4 x 400 

= 1600,- Kč, v rodině jsou 2 psi 100,- + 120,- = 220,-Kč, číslo účtu obce Paseka: 1801712379/0800, variabilní symbol: 1340, 

konstantní symbol: 308, Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a číslo popisné (Adamovi, 985), Za psa zaplatíte na stejný 

účet částku odpovídající počtu psů, Variabilní symbol: 1341, Konstantní symbol: 308. Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, 

číslo popisné, pes kolikrát (Adam, 985, 2x).  
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