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     Obec Paseka zve na letní pasecké slavnosti. Občerstvení zajišťuje Klub akčních seniorů a Obec Paseka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 Rekonstrukce vodovodního řádu  

Na začátku července budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v obci Paseka, a to v části 

místní komunikace malá strana okolo základní školy od RD č.p. 89 po RD č.p. 79. Jedná se o I. etapu 

rekonstrukce vodovodního řádu v naší obci.  Tento úsek byl vytipován k rekonstrukci správcem vodovodní 

sítě společností VHS Sitka Šternberk. Právě na tomto úseku se vyskytují poruchy na vodovodu nejčastěji. 

Práce jsou záměrně načasovány na období letních prázdnin, kdy je v okolí škol nižší frekvence osob a 

automobilů. Zakázku bude realizovat společnost JR STaKR s.r.o. Bruntál. V případě dotazů ohledně 

průběhu prací, se můžete obracet na odpovědnou osobu za realizační společnost: pan Novotný, 

stavbyvedoucí: tel.: 732 113 840. Práce budou probíhat po etapách dle harmonogramu prací, který 

obdrželi občané, firmy a instituce v předmětné lokalitě. Rekonstrukce vodovodu bude ukončena na konci 

srpna 2022. Občané by měli počítat s omezením provozu v tomto úseku místní komunikace po dobu 

realizace akce. Děkujeme občanům za trpělivost a spolupráci s provádějící firmou. 

 Nové hrací prvky okolo KD 

Okolo kulturního domu přibyly další herní prvky pro děti. Vybrali jsme cenově dostupnou věžovou sestavu 

UNIVERSAL pro menší děti s dopadovou plochou do 1 metru. Ideálně pro rodiče a prarodiče, aby nemuseli 

za dětmi okolo prvku 

běhat se strachem, že 

dítě spadne z výšky.  Na 

zelené ploše u KD byly 

dále instalovány 

houpačky jak pro 

malinké, tak větší děti. 

Lavičky, které byly pod 

pergolou jsme přesunuli 

dále od obytné zóny do veřejné zeleně.   

 

 Sečení veřejných ploch 

V letošním roce jsme se rozhodli pro částečné sečení travnatých ploch v obci profesionální firmou, a to 
společností Sečení trávy - Ing. Adam Veselský, Bohuňovice. Přidali jsme se tak k dalším městům a obcím, 
která tyto služby využívají. Firma se nám zatím stará o sečení ploch v části obce od zdravotního střediska 
směr koupaliště. Uličku u Křížku dosekává naše údržba. Dále firma seče plochy na Sanatorce. Firma 
předloží také cenovou nabídku na sečení oblasti Karlova.  Jedná se 
o velkou změnu v systému sečení trávy v obci.  Jsme přesvědčeni, 
že jdeme správnou cestou. Pro obec to jednoznačně znamená 
úsporu nákladů na údržbu zeleně v jarních a letních měsících.  
Firma disponuje vysoce profesionální technikou. Sečení probíhá 
1x za 3 až 4 týdny.  
Pro informaci - naše obecní údržba nekončí - jak už jsme měli 
možnost slyšet tyto „zaručené zprávy“ po obci. Naši chlapi a paní 
Ellen mají opravdu dost práce v celém katastru obce. 
Všem pracovníkům obecní údržby patří velké DÍKY za jejich práci.   
 
Poděkování také patří těm občanům, kteří nám pomáhají s údržbou veřejné zeleně.  
Na závěr jedna žádost - neházejte prosím do zeleně kameny, větve, nebo jiné předměty. Sekačka nemusí 

střet s takovým předmětem přežít. A opravy jsou opravdu finančně nákladné. Děkujeme 😊 

 

 

 

 



 
    Přírodní koupaliště Paseka 

Koupaliště zahájilo sezónu 2022 již 18.6. Otevřeno je  

denně od 10.00 - 19.00 hod. dle aktuálního počasí. Sledujte 

facebook Koupaliště Paseka. Vstupné zůstalo nezměněné, 

dospělí 60 Kč, děti od 3 - 15 let 30 Kč, skupinové vstupné (1 

dospělý + max. 3 děti) 100 Kč, permanentka pouze pro děti 

do 15 let - 10 vstupů 250 Kč, děti do 3 let zdarma. Ceník od 

17.00 hod.: dospělí a děti (od 3 do 100 let) 20 Kč, děti do 3 let 

zdarma. Plážová lehátka k dispozici zdarma.  

 Areál u koupaliště 
Obec Paseka pokračuje v úpravě areálu u koupaliště. V dubnu zde byly 
instalovány pevné dřevěné stoly a lavice pro cca 80 lidí. Při první letošní 
venkovní akci Pálení čarodějnic jsme měli možnost otestovat sezení i 
nové ohniště v areálu. Když se zadaří, mohli bychom v příštím roce 
opravit nebo - postavit nové pergoly pro občerstvení. Dále bychom rádi 
pod les instalovali další hrací prvky pro děti - houpačky apod.   

 

 
 Pasecký běh 

Běh je v termínové listině Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje zařazen na neděli 10.7. se startem v 

17.00 hod. na cyklostezce před OÚ v Pasece. Předepsáno je 8 kategorií dospělých (5 mužských a 3 ženské): 

kategorie A muži do 39 let (1993 a mladší), kategorie B muži 40-49 let (1982-1973), kategorie C muži 50-

59 let (1972-1963), kategorie D muži 60-69 let (1962-1953), kategorie E muži 70 a starší (1952 a starší), 

kategorie F ženy do 39 let (1983 a mladší), kategorie G ženy 40-49 let (1982-1973)  a kategorie H ženy 50 

let a starší (1972 a starší). Osoby mladší 15 let startovat mohou ale jen se souhlasem rodičů. Zvláštní 

devátou kategorií je „Nejrychlejší Pasečák“. Účastníci z Paseky neplatí startovné.  

 

 Balíkovna a Zásilkovna 

V naší obci se nachází 2 výdejní místa na podání a rychlé vyzvednutí zásilek: Zásilkovna, prodejna potravin 

Paseka č.p. 27 a Česká pošta Balíkovna, Paseka č.p.94. Obec nemá v úmyslu pořizovat další e-boxy. 

    Přistavení kontejnerů na bioodpad k Vašemu RD 

Připomínáme, že každý občan si může požádat na OÚ o přistavení kontejnerů na bioodpad ke svým 
objektům a RD. Služba je zpoplatněna částkou 300 Kč +21%DPH za 1 kontejner, max. přistavení 2 dny v 
katastru obce Paseka, Pasecký Žleb včetně Sanatorky. Pro katastr Karlov u Paseky je to částka 450 Kč 
+21%DPH za 1 kontejner, max. přistavení 2 dny. Objednávky na přistavení kontejneru přijímá p. Zukalová 
tel. 604 572 017. Platba pouze v hotovosti v pokladně OÚ. Podmínkou je třídit bioodpad kontejner listí + 
tráva a zvlášť kontejner na větve. 
 

 



 

 Úpravy okolo skateparku 

V měsíci červnu jsme pokračovali v zemních úpravách okolo fotbalového hřiště. Mezi hřištěm a 

skateparkem byl vytvořen přístupový chodník. Na žádost fotbalistů zde bude o prázdninách nainstalován 

2m vysoký plot s průchozími brankami. Ten bude oddělovat skatepark a pumptrack od fotbalové hřiště.  

Jelikož se obci podařilo získat do majetku vedlejší pozemek u skateparku, budeme v září pokračovat 

v  úpravách. Zde by měla být vytvořena propojovací „cestička“ ze štěrku mezi místní komunikaci a polní 

cestou za hřištěm. Tudy by také děti a mládež měly najíždět - chodit ke skateparku. Na podzim bude 

pozemek osázen vzrostlejšími stromy a vnikne zde břízová alej.  Žádáme děti, aby nejezdili přes fotbalové 

hřiště.  

 

 

 

 Zpomalovací prahy 

V jarních měsících byly na žádost občanů instalovány dva zpomalovací prahy na malé strany směr Dlouhá 

Loučka. Počítáme také s instalací prahů v zóně okolo základní a mateřské školy. Zpomalovací polštáře 

budou také usazeny na místní komunikaci na Karlově. Nyní probíhá povolovací řízení.  

 
 Zklidnění dopravy v obci   

Obec Paseka zadala studii „Zklidnění dopravy v obci Paseka“ na hlavním 
tahu přes obec směr  Šternberk - Sanatorka. Společnost Nell Projekt 
navrhla řešit problém dopravy umístěním dvou přechodů se světelným 
signalizačním zařízením s chodeckým tlačítkovým detektorem, a to 
kulturního domu a „u Elšíků“. Jako součást těchto umístění SZ je v obou 
případech navrženo umístění rychlostního radaru. K této studii jsme 
obdrželi stanovisko DI Olomouc. Obdrželi jsme vyjádření - výňatek z vyjádření:  „V případě záměru 
vybudovat SSZ u KD v blízkosti křižovatky v centru obce, kdy by se jednalo o umístění světelného 
signalizačního zařízení s chodeckým tlačítkovým detektorem, jehož součástí by však nebylo detekční 
zařízení pro omezování rychlosti vozidel (tzv. zpomalovací semafor, by bylo možno tento návrh dále 
rozpracovat a vycházet z parametrů předložené varianty, ale je k tomu zapotřebí ze strany obce dodat:  
- statistiku intenzity provozu vozidel v daném místě za 24 hod. v pracovní den 
- dodat poptávku po přecházení, zda tato přestoupil ve špičkové hodině pracovního dne hodnotu 50 chodců         

za hodinu a další a další podklady“.  
Studie přechodu u Elšíků nebyla ze strany DI Olomouc posvěcena. V případě, že by se jednalo o přechod 
pro chodce včetně SSZ s chodeckým tlačítkovým detektorem, tuto variantu DI Olomouc nedoporučil:  „S 
tím, že provést výstavbu spočívající ve změně místa pro přecházení na přechod pro chodce musí mít své 
opodstatnění, pádný důvod, zejména zde musí docházet k velké intenzitě jak automobilové dopravy, tak 
i chodců. Místo musí být vyhodnoceno jako rizikové a nehodové. DI dále uvádí, že za posledních 6 let zde 
PČR registruje pouze 1 dopravní nehodu, která však nemá přímou souvislost se stávajícím místem pro 
přecházení.  Nejsou zde známý ani případy, kdy by chodec nebyl schopen využít toto místo pro přecházení 
a přejít vozovku z důvodu vysoké intenzity provozu. Z tohoto důvodu se nejeví dle DI Olomouc tato 
varianta (přechod - SSZ) jako přínos pro zklidnění dopravy v daném úseku“.   
Obec Paseka tedy bude hledat s projektantem jiné řešení, tak aby „prošlo“ přes DI a Obec obdržela kladné 
stanovisko k projektové dokumentaci „Zklidnění dopravy v obci Paseka“. 



 

 Veřejné osvětlení   

Na žádost občanů jsme instalovali veřejné osvětlení ve střední části 

místní komunikace směr od koupaliště. Tato lokalita nebyla vůbec 

osvětlena a hrozilo zde ve večerních hodinách riziko úrazu. 

Poslední lokalitou, kde bude instalováno VO je hlavní komunikace 

směr Uničov. Práce proběhnou během prázdnin.  

 

 Kruhový trénink 

 Bolest je slabost, která opouští tělo 

 Nikdy to nevzdávej 

 Kdo chce, hledá způsoby, kdo      

nechce hledá výmluvy 

 Bolest je dočasná, hrdost je věčná 

Takovými citáty nás motivuje a podporuje 

trenér Jarda Vojtášek ml.   

Posilovací cvičení „Kruháč“ probíhá každé úterý a čtvrtek vždy od 18.00 hod. - 19.00 hod. v KD Paseka. 

O prázdninách začátek cvičení posunut na 18.30 hod. Pozor : 19.7. - 21.7.2022 NECVIČÍME     

 Pasečáčci 

V březnu 2022 bylo zahájeno cvičení pro rodiče s dětmi, za podpory Obce Paseka a hlavně díky 

maminkách, které se 2x v týdnu věnují vedení tohoto cvičení. Jedná se o volnočasové aktivity pro děti, 

pohybové hry, kreativní činnost s Montessori prvky. V úterý probíhalo vždy cvičení v době od 9.30 – 

11.00 pro děti od 1 - 3 let, ale mohly samozřejmě přijít i maminky s mladšími i staršími dětmi, sourozenci.  

Ve čtvrtek se scházeli rodiče s dětmi od 3 - 5 let popř. i starší, a to od 16.00 - 17.30 hod.  Obec Paseka 

nakoupila pomůcky pro děti, MŠ Paseka poskytla vyřazené židličky, stolečky. Maminky, které pohybovky 

vedou mají vždy připraven pro děti program a občerstvení. V dubnu proběhlo hledání velikonočního 

pokladu s úkoly a jak se rozjařilo probíhalo cvičení i venku na sluníčku. Děti se učily poznávat barvičky, 

třídily odpad, hrály na nástroje, procvičovaly různé smysly, vjemy, naučily se písmenka, básničky, říkanky 

a další a další. Děti byly velmi šikovné a navázaly nová kamarádství. Sblížily se více i pasecké maminky, 

které se až tak neznaly. Cvičení bylo ukončeno v červnu závěrečným setkáním rodičů s dětmi v areálu na 

koupališti.  

Pasečáčci se opět začnou scházet po prázdninách v září 2022.  

Přesný termín bude upřesněn.  

Děkujeme za Váš zájem o cvičení s dětmi 😊 



 

 

 Nový traktor 

Obec Paseka pořídila traktor s přídavným zařízením - sněhová 

radlice, lopata a posypové zařízení. Děkujeme tímto 

společnosti Prefa Pecina za dosavadní zimní údržbu obce. Od 

letošní zimy budou údržbu provádět zaměstnanci obce.  

 

 

 Dětský karneval, pálení čarodějnic, muzikál Pretty Woman, letní kino a Hurá na prázdniny 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volby do Zastupitelstva obce Paseka se uskuteční v těchto dnech: 
 

pátek   23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
                                   sobota 24. září 2022 od  8:00 hodin do 14:00 hodin 

 
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v kulturním domě Paseka 17 - sál 
kulturního domu. 
Každému voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek. V případě, že dojde k jeho  
poškození  nebo ztrátě, obdrží  volič nový  hlasovací  lístek přímo ve volební místnosti. 
Právo volit do Zastupitelstva obce Paseka má občan obce Paseka za předpokladu, že jde 
o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb 
v obci Paseka přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň v druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let, je v den voleb v obci Paseka přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu. 
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu, následně obdrží od okrskové  
volební komise  úřední obálku, vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a vloží do úřední 
obálky upravený hlasovací lístek. 
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Volič   může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva obce Paseka má být zvoleno (15 
členů). 
 
1.) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho   kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních  
stran  
nebo 
2.) volič   může   na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební  
strany nejvýše  jednu  volební stranu.  Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta  křížkem  
další  kandidáty,  pro  které  hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené 
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni. 
 
Úřední obálku s upravený hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. 
V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební  
komise, a hlasovací lístek za  něho upravit  a vložit do  úřední obálky. 
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat Obecní úřad Paseka nebo ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo   volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 
2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. 
 
Telefonní čísla na Obecní úřad Paseka pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky: 
604 135 035. 

 



 
 

Odpadové hospodářství dle platné legislativy 

Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 kategorií odpadů (odpady využitelné, 
zbytkové, nebezpečné, vybrané technologické a sanační). Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za 
ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. 
Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 
2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 
1.850,- Kč za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku). Oproti dosavadní právní úpravě naopak 
došlo ke snížení poplatku za skládkování nebezpečných odpadů (zrušení tzv. rizikové složky poplatku). 
Pozor nejedná se o místní poplatek za odpady, které hradí občané. Jedná se o poplatek, který hradí 
v našem případě obec.    

Zákaz skládkování od roku 2030 

Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Tento zákaz se bude vztahovat na 
odpady o stanovené výhřevnosti, odpady překračující limitní hodnotu parametru biologické stability a 
recyklovatelné odpady (jinými slovy, odpady které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a 
recyklovat). Tento postup je tak odrazem tzv. hierarchie odpadového hospodářství, skládkování bude až 
posledním možným způsobem nakládání s odpady.  

Oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu 

Obce mají povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního 
odpadu (tzn. nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků 
a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). V naší obci již tento systém zaveden. Obce jsou povinny zajistit, aby 
odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 
2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, 
kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění 
podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud. Obce se budou muset 
zaměřit zejména na důkladné vytřídění bioodpadů (přičemž bez důkladného třídění v této oblasti nebude 
dle zákonodárce možné plnění cílů dosáhnout).  

Nové nádoby na gastroodpad v obci  

A nejen proto, ale i z dalších důvodů nově zavádíme do obce nádoby – popelnice na gastroodpad.   

Od ledna roku 2023 budou mít všechny obce legislativní povinnost oddělovat gastroodpad od 

komunálního odpadu (černé popelnice na směsný odpad). Kam se zbytky jídel, prošlými potravinami? Jak 

likvidují tento odpad občané, kteří nemají hospodářská zvířata? Vesnice už není, co to bývávalo. Na 

každém dvorku pár slepic, kačen, v chlívu prasátko. Všechny zbytky se zužitkovaly.  Samozřejmě by bylo 

ideální, aby žádné gastro zbytky nevznikaly. Aby se potraviny nevyhazovaly.  

Ze zkušeností víme, že občané zabalí zbytky jídla do sáčku a vyhodí do černé popelnice nebo spláchneme 

zbytky do kanalizace. A potom to v naší kanalizaci vypadá jak v chovatelské stanici zvířátek - potkanů. Ti 

se pak díky nám mají hodně dobře v podzemí. Vesele se rozmnožují a rozmnožují.  Na některých místech 

v obci je patrné, kde se potkanům u nás velmi daří.   

Již v těchto dnech máte možnost gastroodpad vhazovat do speciálních popelnic, které jsou prozatím na 8 

místech v obci. Provedli jsme test kolik tohoto odpadu sesbírá dvoučlenná domácnost. Pořídili jsme 2 ks 

uzavíratelných kyblíků. Za 14 dnů byla naplněna  10l nádoba tohoto odpadu, která by šla buď do kanalizace 

nebo do černé popelnice. Při počtu obyvatel v naší obci se může jednat opravdu o tuny tohoto 

gastroodpadu, který končí v naší kanalizaci nebo na skládce.  

 



 

V pořízení gastro popelnic vidíme nejen naši připravenost na blížící se legislativní změny, které od ledna 
příštího roku městům a obcím přímo ukládají povinnost třídit gastroodpad od komunálního, ale i 
zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Dalším nezanedbatelným bonusem je finanční úspora, kterou 
do budoucna očekáváme. Podle všeho totiž budou poplatky za skládkování směsného odpadu stále velmi 
strměji narůstat, a proto potřebujeme dlouhodobě snižovat objem komunálního odpadu (černé popelnice). 
 
Takto vytříděný kuchyňský odpad bude následně využit pro výrobu obnovitelné elektřiny, tepla a 
biometanu v bioplynové stanici EFG Rapotín.  
 
Svozová společnost Marius Pedersen Šternberk bude měsíce července 2022 svážet speciálně uzavíratelné 

gastro popelnice. Vždy 1x týdně ve čtvrtek vyveze společnost tento odpad a vymění za čisté 

vydesinfikované popelnice.  Doporučujeme občanům pořídit si uzavíratelné kbelíky, které jednou za x dní 

vyvezete do gastropopelnice.   

NOVÉ GASTROPOPELNICE se nachází na těchto místech v obci: 

                                                                                                                                   Gastroodpad - příjmová hala  

                                                                                                                                             EFG Rapotín BPS 

Bytový dům č.p. 256 na Sanatorce 

Bytový dům č.p. 215 na Sanatorce 

Novostavby Kruháče  

Palírna - pod kulturním domem 

Bytový dům č.p. 224 u Praděda  

Nové domky za hřištěm                            

Bytový dům č.p. 30 

Ulička u Křížku                                                                                  
 

 

 



 
Do nádoby na gastroodpad patří: 

 Nespotřebované pokrmy a potravy, zbytky jídel 

 Potraviny s prošlou lhůtou spotřeby – volně, nebo včetně obalu  

 Odpady živočišného původu z přípravy jídel 

 Maso, kůže, malé kosti, tuk 

 Mléko, sýry, mléčné výrobky, vejce 

 Prošlé potraviny můžete vhodit  v původních obalech, balené v plastu nebo papíru.  
 

Do nádoby na gastroodpad nepatří: 

 Komunální odpad včetně separace, nebezpečné odpady 

 Odpad ve skleněných a kovových obalech 

 Samostatné plastové obaly, sklo, kovy 

 Gumové či mikrotenové rukavice, mycí houbičky, drátěnky 

 Jednorázové nádobí (tácky, kelímky, příbory) 

 Kameny, zemina, dřevo, tráva, popel, nedopalky 

 Exkrementy 

 Odpad rostlinného původu, pečivo 

CO PATŘÍ do bioodpadu (zelené velkoobjemové kontejnery umístěné po obci) 

 listí, tráva, seno, kůra, sláma, piliny, hobliny 

 větve, ořezy keřů  

 zbytky a slupky z ovoce a zeleniny  

 skořápky z vajec a ořechů 

 čajové sáčky, kávová sedlina 

 plevel, rostliny, zemina z květináčů 

 trus býložravých zvířat 

 popel z dřevěného uhlí 

 papírové kapesníky, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec 

 

CO NEPATŘÍ do bioodpadu (zelené velkoobjemové kontejnery umístěné po obci) 

 maso, kosti, kůži a vůbec směsné zbytky z kuchyně 

 mléčné výrobky 

 olej z fritézy 

 exkrementy zvířat živených masem 

 mrtvá těla zvířat 

 rostliny napadené plísní a jinými chorobami či škůdci 

 cigaretové nedopalky 

Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na  

cenné organické hnojivo. Právě na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného  

komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo dokonce do spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze 

za svoz, platíme za skládkování či spalování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost. 



 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ A TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI 

Občané obce Paseka, část Karlov a zároveň vicemistři světa pro rok 

2014, mistři republiky pro rok 2015 a vítězové mnoha 

zahraničních  i českých soutěží v latinsko-amerických tancích 

Hanka Kopřivová a Milan Adamec nabízí občanům, dětem a 

seniorům obce Paseka a okolí : 

  

Taneční kroužek pro děti od věku 7 let bude probíhat v KD Paseka od půlky září 2022 po celý školní rok. 
Cena 280 Kč/ měs., platba na celé pololetí. 

Taneční pro dospělé  mohl by probíhat od října 2022. Jedná se o kurz o 8mi lekcích a v případě zájmu 
navazující pokračující kurz. Cena kurzu 1.350 Kč/ osoba. Jedná se o 8 dvouhodinových výukových lekcí 
(2x45min s 15 minutovou přestávkou). Pod našim vedením máte možnost seznámit se s 9 tanci: waltz, 
čača, rumba, salsa, tango, quickstep, jive, polka a valčík. 

Latin dance fitnes pro ženy   případě zájmu můžeme otevřít následně kurz pro ženy.  Jedná se o 8x 60 min. 
lekcí. Cena je 960 Kč.  Slovíčko fitness napoví, že se jedná o intenzivní tanec, s cílem rozvíjet svou fyzickou 
kondici v rytmu latinskoamerické hudby, zatančit si krátké sólové variace a pořádně si je užít. 

Není to tak dlouho, co  jsme ukončili svou reprezentační taneční kariéru ověnčenou nejen tituly z 
mistrovství republiky, ale i vavříny z mistrovství světa. 

Věnovali jsme se dvěma soutěžním disciplínám: latinskoamerickým tancům a show dance.  

Po završení závodní kariéry 2. místem na mistrovství světa a titulem Mistrů České Republiky v 
latinskoamerických tancích v kategorii SEN I.a 2.místem na mistrovství ČR v showdance v kategorii 
dospělých jsme se rozhodli využít všech svých dosavadních zkušeností a dovedností a dále šířit nadšení 
pro taneční umění a motivovat děti i dospělé k tanci.  

Do tanečních pro dospělé,  tanečního kroužku pro děti i do Latin dance fitnes pro ženy se můžete 

přihlásit u  paní Zukalové, obecní úřad Paseka tel.č. 604 572 017 do 31.8.2022. 

Taneční kurz a kroužek pro děti bude zahájen pouze při dostatečném zájmu občanů a dětí. 

Těší se na Vás Hanka a Milan 

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

Setkání seniorů 

Obec Paseka srdečně zve na tradiční setkání seniorů, které proběhne v pátek 

16.9. 2022 od 13.00 hod. v kulturním domě. Můžete se těšit na bohaté 

občerstvení, vystoupení gymnastického kroužku ZŠ Paseka a spoustu dobré 

zábavy. K poslechu i tanci zahraje skupina Galaxy.  

Letošní jubilanti 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 96 obdrží dárkové balíčky. Pokud zdraví 

nebo jiná okolnost nedovolí seniorům se na setkání dostavit, budou dárkové 

balíčky rozvezeny a osobně předány jubilantům přímo doma. 

 

 



 

Krátké“ zprávy z Duhové školy  

 DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ ŠKOLE KONČÍ… 

…a my bychom se rádi za ním ohlédli. Byl tak trochu s omezeními, ale hlavně jsme byli po celou dobu ve 

škole, mohli jsme se účastnit soutěží, jezdit za hranice naší obce, pořádat naše oblíbené akce (tedy až na 

vánoční výstavu a vánoční koncert, ty jsme uspořádali alespoň „distančně“)… Tak jaký ten rok byl? 

  Pasecké gymnastky a Gymnastika vážky poletí v září společně do Disneylandu… 

Jaro bylo a je v plném proudu a stejně tak i soutěže pro školní děti. 

Po dvou letech zákazů a omezení se konečně mohli naši žáci vydávat sbírat ocenění a úspěchy, nebo se 

jen účastnit. A jak přísloví praví: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! 

Ale pro některé to neplatí. Tak trochu jsme si zvykly, že naše pasecké gymnastky pod vedením paní 

učitelky Mgr. Silvie Soldánové vyhrávají. A nezklamaly! 

V březnu si ze soutěže Best World Dance Group semifinále (Nejlepší světová taneční skupina) 

dovezly rovnou nejen úspěch v podobě 2 zlatých medailí, postupu do finále, ale taky nejlepší bodové 

ohodnocení za celý semifinálový den. Obrovskou pochvalu dostaly i sólistky týmu Nela Zapletalová a 

Veronika Adamíková, které jsou z velké části autorky vítězných choreografií. 

Ve Zlíně 2. dubna na semifinále Taneční skupiny roku tým gymnastek - trio Patricie Paulová, Tereza 

Kučerová a Daniela Hlaváčová - vybojoval 1. místo.  

Uplynuly sotva tři týdny a děvčata 23. dubna vyrazila na další soutěž, tentokrát na semifinále Mia Festivalu 

do Otrokovic. I tady se to úspěchy jen hemžilo. Vyhrály 1. místa za všechny tři zúčastněné skladby Skladba 

Hvězdy nám nepřály si získala nejen hlasy poroty, ale i pochvalu od samotné ředitelky soutěže.  

A konečně 1. května se společně gymnastky pasecké Duhové školy a Gymnastika Vážky, jež do soutěže 

vstoupily jako tým, vydaly na finále Best World Dance. Na této světové soutěži konané v Praze se utkaly 

s tanečními skupinami hned z několika států světa, ať už ze sousedních zemí, z Německa, Polska, Rakouska, 

ale třeba i z Řecka, Ukrajiny, Španělska a dalších. Se všemi skladbami se umístily na stupních vítězů. Krásná 

tři 3. místa v takové konkurenci jsou nádherným úspěchem.  

Po součtu všech získaných bodů ze semifinálového a finálového kola 

si společně s pohárem odvezly i jednu z hlavních cen – kontrakt 

v podobě dvacetiminutového skupinového vystoupení na hlavní 

scéně v Disneylandu ve Francii pro 40 účinkujících a jednoho trenéra. 

Částka, kterou budeme potřebovat pro všechny děti, činí cca 

600 000,-Kč. 

Vysoutěžené peníze však na pokrytí všech nákladů nepostačí. 

Snažíme se talentovaným dětem pomáhat a sportovně je rozvíjet, a 

proto hledáme sponzory, kteří by je na této cestě za dalšími úspěchy 

a mezinárodní slávou podpořili. 

 

 



 

Kolik jich nakonec do Francie na vystoupení a soutěž pojede, to se uvidí. Musí si zajistit nejen dobrý 

program, což určitě zvládnou na výbornou, ale hlavně sponzory 😊. Budou rády za jakýkoli příspěvek na 

transparentní účet číslo:248224155/0600 a předem za něj moc děkují. 

Ale stále nejsme u konce.  

8. května se gymnastky zúčastnily dalších závodů Mia festivalu v Olomouci a zde vybojovaly další úspěch 

- 1. a 3. místo. Umístěním si zajistily postup do Mezinárodního finále v Praze a odtud si 27. května domů 

dovezly medaile za dvě 3. místa.  

4. června sólistky Patricie Paulová a Tereza Kučerová uspěly na další soutěži v Otrokovicích a 

každá získala svůj pohár za 1. místo v soutěži Mia festivalu „o Pohár“. 

Trenérka Mgr. Silvie Soldánová a vystupující trenérka Veronika Adamíková 

Najdete nás na instagramu: @gymnastikavazky 

 Březen - měsíc knihy a recitačních úspěchů… 

My jsme tento svátek knihy a literatury oslavili školním kolem recitační soutěže. V letošním roce se do 

ní přihlásilo 10 soutěžících ve dvou kategoriích (2. a 3. třída – 1. kategorie; 4. a 5. třída – 2. kategorie). 

Stateční recitátoři své texty předvedli před svými spolužáky, kamarády a porotou. Ta měla nelehký úkol – 

vybrat pouze 3 nejlepší v každé kategorii, kteří pak naši školu reprezentovali v okresním kole soutěže 

v Olomouci.  

Reprezentovali a měli obrovský úspěch! Dalibor Slezák a Tereza Žáková 

si za svůj výkon odvezli ocenění poroty. Agátě Suché, soutěžící v mladší 

kategorii, se podařilo svým přednesem textu Sněhová sestřička porotu 

natolik zaujmout, že získala ocenění s postupem do krajského kola.  

V krajském kole Agátu čekala konkurence v podobě dvaceti dvou 

soutěžících. Ti se sjeli do Olomouce ze všech koutů našeho kraje a toužili 

zvítězit. Porota vybrala pouze 4, kteří byli oceněni. Agátka byla mezi 

vybranými a soutěž vyhrála! Její básničku a přednes jsme si poslechli i na 

naší školní akademii. Z jejího vítězství máme nesmírnou radost a velice jí 

gratulujeme. Moc Agátce děkujeme za nádhernou reprezentaci školy a její 

rodině za podporu.  

Naše poděkování a obdiv ovšem patří všem žákům, kteří se 

do soutěže zapojili a věnovali přípravě svůj čas.   

                                Mgr. Jana Moravcová  

 Na návštěvě v našich knihovnách… 

…Kniha nemůže býti knihou, pokud nemá své čtenáře.  

Alfonso Celso PastoreI 

Také rádi čtete jako my? Většina dětí naší školy rozhodně ano a pravidelně si chodí půjčovat nové 

knížky do naší školní knihovny. My je stále podporujeme a pravidelně rozšiřujeme naši knihovnu a 

dokupujeme  nové  knížky,  protože  těch   není  nikdy  dost.  Děti  si  mohou  půjčit   nejen nejnovější tituly  



 

současné dětské literatury, ale i ty starší klasiky. V knihách jsou ukryta velká moudra a čtenář se pomocí 

jejich tajuplných příběhů může dostat do různých koutů světa a životních situací. 

V letošním školní roce bych chtěla poděkovat všem dětem, které si chodí půjčovat knihy a krásně 

se k nim chovají. Musím moc pochválit letošní prvňáčky, kteří jsou do čtení velice zapálení a velmi často 

naši školní knihovnu navštěvují. Doufám, že jim to vydrží a kniha bude jejich věrným přítelem. 

Mgr. Barbora Vohralíková 

A ještě jednu knihovnu nejen pro děti v Pasece máme. Obecní. A tu 

jsme postupně navštívili všichni, všechny ročníky. Moc děkujeme 

paní Mgr. Martině Orságové, která měla vždy pro děti připravený 

program, pracovní listy a hezké povídání o knihách. 

                                                                                  Mgr. Jana Kukučková 

 

 A o knížkách ještě jednou. Projekt Knížka pro Tebe… 

V září jsme byli osloveni ZŠ Haškova v Uničově, zda bychom se zapojili ještě s dalšími školami do 

pokračování projektu Knížka pro Tebe. Cílem projektu je rozvíjení vztahu ke knihám, zvýšení čtenářské 

gramotnosti a vzbuzení zájmu čtení u dětí. První částí tohoto projektu bylo zřízení dětských koutků 

(knihovniček) s křesílky, která jsou dětem dostupné buď na chodbách nebo ve třídách školy. Dítě si knihu 

ve škole přečte a vrátí zpět do knihovničky.  

Druhou letošní částí projektu bylo zpracování pracovních listů žáky ke knize Kam chodí kosmonauti 

na záchod?. Odměnou pro žáky byla sada těchto 22 knih do školní knihovny. Hlavním úkolem projektu 

bylo zpracování sady pracovních listů k jednotlivým kapitolám z knihy. Každá škola zpracovala dané 

kapitoly, které byly poté sjednoceny a vznikla tak velká sada pracovních listů pro čtení s porozuměním 

k dané knize. Žáci si tak vyzkoušeli roli učitele, který tyto pracovní listy ve své profesi běžně tvoří. 

                                                                                             Mgr. Miroslava Kořenková 

 Jak si stojíme mezi školami? Výsledky SCIO testů… 

...Do národního testování žáků 3. a 5. tříd jsme se jako každý rok opět bez obav zapojily. A letos ještě 

navíc byla naše škola vybrána českou školní inspekcí k  testování v rámci výběrového zjišťován výsledků 

vzdělávání žáků na úrovni 5. ročníků ZŠ. Je nám jasné, že do „zkoušek“ vstupují všichni žáci bez rozdílu, 

není to soutěž, kam se vybírají jen ti nejlepší. Radost nám udělali třeťáci, kteří od první třídy měli hodně 

výuky distančně (na dálku). Přesto jejich výsledky v matematice a českém jazyce jsou lepší než 80 % 

zúčastněných škol, v angličtině jsou lepší než 70-80 % zúčastněných škol a v předmětu Člověk a jeho svět 

(tedy v prvouce) jsou jejich výsledky špičkové, patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Děkujeme 

všem paním učitelkám. U páťáků se zjistilo, že výsledky žáků v matematice 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. Jsou lepší než 80 % zúčastněných škol. V českém jazyce jsou lepší než 

70 % škol. V angličtině polovina třídy dosahuje jazykové úrovně A1, dva žáci jsou A2, čtyři žáci jsou A0, což 

odpovídá republikovému průměru. Přece jen cizí jazyk na dálku se vyučuje velmi obtížně! 

 

 



 

 Kdy, kde, co, se nám ještě povedlo… 

Na Zelený čtvrtek (1.den velikonočních prázdnin) jsme se 

opravdu v hojném počtu sešli na hřištích u Kulturního domu v 

Pasece. Ve spolupráci se všemi složkami integrovaného 

záchranného systému a s vojáky jsme pro děti každého věku i 

pro dospělé uspořádali Bezpečnostně branný den Paseka 

2022. 

Po pěti letech jsme tuto oblíbenou a vyhledávanou akci opět mohli uskutečnit, a jak uvedla por. Klára 

Beranová Dis z Hasičského záchranného sboru v Olomouci, byli jsme první škola a obec po všech zákazech 

a omezeních. Poděkování patří více jak 20 příslušníkům 

integrovaného záchranného systému a vojákům za ochotu 

přijet a věnovat se všem účastníkům, kterých bylo víc jak 200. 

K vidění a vyzkoušení toho bylo opravdu hodně. Všechny 

záchranářské vozy a jejich vybavení, děti si mohly vyzkoušet 

střelbu ze vzduchovky, opilecké brýle, odchytové zařízení na 

psy a nebezpečné plazy, jízdu v elektrickém autíčku na 

dopravním hřišti, hasičskou vysílačku i vojenské maskování, 

rozdýchat „anču“… Kdo chtěl soutěžil, kdo nechtěl, jen se díval. 

A užíval si. Fotografie jsou na našem fb profilu. Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s Domovem 

seniorů v Komárově. Před Velikonocemi a na Den dětí jsme pro místní klienty (babičky a dědečky) 

uspořádali představení. V dubnu vystoupili žáci 5.ročníku, naše gymnastky a šikovní recitátoři. Byli jsme 

velkým překvapením. Nikdo z domova netušil, že za kopcem chodí do školy tak šikovné děti.  

Den dětí byl ještě velkolepější. Obdarovali jsme se vzájemně. Kroužek Veselého pískání, třeťáci s hrou 

na boomwhakers, taneční vystoupení druháků i Tomáškova hra na violoncello a sólové taneční vystoupení 

Patricie vyvolaly velké ovace a uznání. Ještě že máme tak šikovné děti a paní učitelky, které dokážou 

nacvičit takové zajímavé představení. Za odměnu si naši žáčci užili „řádění“ s balonkovým klaunem a mohli 

si nechat pěkně pomalovat obličej. Krásné dopoledne! Všechna vystoupení a ještě mnoho dalších jsme 

pak odehráli na naší roztančené školní akademii Pojď tančit. Každá třída se zapojila, taneční kroužek, 

Veselé flétny, jež se nebály zahrát We will rock you od Queen. Dramatický kroužek se ujal role moderátorů 

se svými absolventskými scénkami. Postupně se na podiu vystřídali všichni žáci. Společně jsme zazpívali 

úvodní a poslední písničky, dali svá opravdová i keramická srdíčka našim nejbližším.  

 

 

 

 

 

 

Tak zase za rok…                                      Mgr. Jana Kukučková 

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



 

Zprávičky z naší školičky 

S příchodem jara jsme v naší školce přivítali nově příchozí paní učitelku Moniku Křupkovou a asistentku 
pedagoga paní Petru Medkovou, které tímto v našem kolektivu vítám. Jsou pro nás velkou posilou. Po celé 
období byl náš výchovně vzdělávací program doplňován krásnými doprovodnými akcemi. Pořádali jsme 
velikonoční odpolední dílničky pro rodiče s dětmi, projektové dny zaměřené na rozvoj enviromentální 
pedagogiky a polytechnické gramotnosti, navštívily nás divadelní soubory, sférické kino, byli jsme na 
dopravním hřišti v Uničově, na krásném školním výletě v Doubravském dvoře. Letos se nám podařilo 
absolvovat kurz plavání, a tak se z našich nejstarších dětí stali šikovní plaváčci.  

Prožili jsme krásné jaro a než jsme se nadáli, vítáme léto a loučíme se se školním rokem i našimi 
předškoláky. I letos budeme mít na naší školní zahradě rozloučení s předškoláčky a vypustíme je tak do 
velkého světa.  

Když přichází loučení, vítáme i něco nového. Pro nás jsou to nové děti, které s příchodem nadcházejícího 
školního roku přijdou do naší školky. Pro rodiče nově příchozích dětí jsme pořádali třídní schůzky, aby se 
dozvěděli co nejvíce informací o naší školce ještě před nástupem svého dítěte.  

Na závěr školního roku naši mateřskou školu navštívily inspektorky z kontrolního a poradenského orgánu, 
České školní inspekce. Byli jsme pochváleni za skvělé klima v naší školce, za velmi vysokou úroveň 
výchovně vzdělávacího procesu, který je hodnocen na mnoha úrovních napříč celého Olomouckého kraje. 
Velké poděkování patří všem zaměstnancům naší školky za to, jak skvěle odvádí svoji práci, paním  

učitelkám, asistentce pedagoga i tetám provozním.  
 

Letošní školní rok byl pro nás zatěžkávací zkouškou po všech směrech.  
Přeji Vám krásné prázdniny zaslouženého odpočinku, spoustu sluníčka a radosti se svými blízkými.  

                                                                               Za kolektiv naší mateřské školy Bc. Radka Vanková, ředitelka 

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

ADULT CLINIC s.r.o. Paseka č.p. 18, ordinace praktického lékaře MUDr. Válkové upozorňuje pacienty: 
Z důvodu dovolené neordinujeme: 1.7., 11.-22.7., 15.-29.8.2022, v těchto dnech zastupuje MUDr. 
Václav Kohoutek,  Jiráskova 2468/27, Šternberk 

Pro objednání, vystavení e-receptů či konzultace volejte v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod. (kromě 
středy), ve středu pouze 13:00 do 18:00 hod. na tel.číslo 739 272 290. 
 
Veškeré ordinační hodiny pouze pro objednané 
Pondělí:     8 - 12,30 hod.                  13 - 15,00 hod. 
Úterý:         8 - 12,30 hod.                  13 - 15,00 hod. 
Středa:                -                                 13 - 18,00 hod. 
Čtvrtek:      8 - 12,30 hod.                  13 - 15,00 hod. 
Pátek:         7 - 8 hod.                             8 - 12,30 hod. 
 
Důležité upozornění pacientům: 
S akutními potížemi se můžete objednat na stejný den. 
Pro nemocné s respiračními obtížemi (rýma, kašel, bolest v krku) dále platí povinnost nosit ochranu 
dýchacích cest.  Chráníte tak personál i ostatní pacienty. Budova je uzamčena, pokud jste 
objednaní zvoňte. 
 



 

Klub akčních seniorů Paseka, seniorské aktivity 

Naši senioři se nadále setkávají každou středu v kulturním domě, kde měří své síly v pingpongování. Jsou 
stále lepší a lepší. Nesetkáváme se ale  jen u „pingstolů“. Po Velikonocích se naši senioři utkali v 
bowlingovém soupeření v Olomouc- BEST, kde naše družstvo získalo krásné čtvrté  a šesté místo. 
Uspořádali jsme výlet na Helfštýn. Bylo krásné středeční ráno 18.5. a skupinka devatenácti  hochů a 
dívek“ se vydala za krásami tohoto nádherné hradu. Moc se nám tam líbilo. Další výlet- „ PUTOVÁNÍ ZA 
LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM„- to byla sobota 28.5. a jen čtyřčlenná skupinky nadšenců se vydala do Loštic . 
Vybrali jsme si 15 km trasu, bylo krásné  slunečné počasí. Je pravdou, že jednu chvilku se zatáhlo, spadlo 
pár kapek, ale to nic nezměnilo na tom, že jsme si tento výlet  krásně užili. 
A jaké jsou naše další plány? Chtěli bychom se podívat opět na Slovensko do Mederu, určitě vyrazíme na 
kolech do přírody a v srpnu nás čeká odložený „Sportovní den seniorů“ v Olomouci.                                                                                         
Za KAS  Paseka Hana Labonková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotbalový klub SK Paseka, z. s.  

Fotbalová sezona 2021/2022 je za námi. Naše „A mužstvo“ obsadilo nakonec 10. místo v I.A 

třídě. Pomýšleli jsme určitě na příčky vyšší po povedené zimní přípravě, ale jarní část se nám 

nepovedla podle představ. Zejména zápasy na domácím hřišti jsme neodehráli dobře. Až 

snad drtivou výhrou v posledním zápase proti České Vsi (11:0) jsme si fanoušky mohli trochu udobřit.  

Poslední zápasy v našem dresu 

odehrál Laďa Laurin, který se 

rozhodl ukončit aktivní kariéru. 

Laďa celou kariéru strávil v Pasece, 

zažil pád do III. třídy a následný 

postup do I.A. Odehrál 

neskutečných 334 zápasů. 

DĚKUJEME za vše ! 

MLÁDEŽ 

Žáci obsadili konečné 20. místo 

v celém Olomouckém okrese. Jaro 

už byl spíše boj abychom 

vzhledem k počtu dohráli důstojně 

sezonu. Děkujeme Davidovi 

Orságovi, který se této kategorii věnoval poctivě skvělých 7 

let. Benjamínci pod taktovkou Jirky Kučery se neustále 

zlepšují a je radost je pozorovat. V těchto zápasech nejde o 

výsledky, ale kluci a holky porážejí daleko větší týmy.  

Na hřišti máme nový velký kontejner, který nám pomůže 

s uskladněním fotbalových pomůcek a věcí k údržbě hřiště. Za 

zakoupení děkujeme Obci Paseka. 

Děkujeme všem fanouškům za podporu po celou sezonu jak 

na domácích tak venkovních zápasech. Stejně tak musíme 

poděkovat našim partnerům, kteří nás finančně podporují, bez Vás by to nešlo. 

Sledujte web www.fotbalpaseka.cz kde se dozvíte vše co se děje v našem klubu. 

Za SK Paseka Vojtášek Petr 

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

Česká pošta, pobočka v Pasece, provozní hodiny a telefonní číslo: 954 278 397 
         

PONDĚLÍ       ZAVŘENO             13:00 – 18:00 

ÚTERÝ         8:00 – 12:00           13:00 – 14:00 

STŘEDA         ZAVŘENO             13:00 – 18:00 

ČTVRTEK     8:00 – 12:00          13:00 – 14:00 

PÁTEK          8:00 – 12:00          13:00 – 14:00 

http://www.fotbalpaseka.cz/


 
Junák český skaut, oddíl Dráčata 
 
Školní rok 2021/22 ve skautském oddíle u Dráčat 

Klubovna u školy ožívá třikrát týdně pravidelnou 
družinovou činností. V současné době máme 
v oddíle přes 30 dětí z Paseky ale i okolních obcí. 
Malí skautíci jsou rozděleni do několika družin podle 
věku.  
Od září jsme podnikli několik jednodenních i 
vícedenních výletů, zúčastnili jsme se Tříkrálové 
sbírky a nyní trávíme hodně času na brigádách na 
novém tábořišti. 
 
Benjamínky – naše skautská mláďata – provázela celý školní rok víla Rozárka, která děti postupně zavedla 
k několika studánkám, z nichž každá měla své tajemství: Jaká je voda? Jaká může a umí být? Voda je živá, 
když budí ze spánku semínka. Je věčná ve svých proměnách na zemi, nad zemí i pod zemí. Je čarovná, když 
zrcadlí svět, a živelná, když se vylije ze břehů. Tvoří velký kus světa, a přitom na mnoha místech chybí. 
Sucha přibývá, studánek ubývá.  
Děti vodu lépe poznávaly také proto, aby o ni chtěly a uměly lépe pečovat. 
 
Světlušky a vlčata – se po roční pauze nadšeně vrhli na plnění skautských stezek a také na přípravu na 
skautské závody. Závody vlčat a světlušek se konají každé dva roky (nyní však kvůli Covidu byly až po 4 
letech)  a děti si při závodech vyzkouší jak si zvládnou poradit v situacích potřebných pro život v dnešním 
světě. Disciplíny, které na děti čekaly byly např. tyto: znalost první pomoci, znalost dopravních značek, 
manuální zručnost, logické myšlení, schopnost komunikovat, řešit problémové situace, vyhledávat 
informace, kuchařská dovednost, znalost přírody a její ochrana a další. 
Pečlivá příprava se vyplatila a tak obě družiny postoupily z okresního kola do krajského a v krajském kole 
se chlapecká družina umístila na prvním místě a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v září. 
Dívčí družina také poctivě zabojovala a v krajském kole obsadila páté místo.  
Všichni rozhodčí na stanovištích velmi kladně hodnotili obě naše družiny jako velmi kamarádské, 
spolupracující a respektující se, z čehož mám mnohem větší radost, než z celkového umístění. 
 
Skauti – nejstarší, zatím však malá družina pěti kluků trávila letošní rok především přípravou na vedení 
mladších členů od příštího roku. Pro skauty, společně s dalšími oddíly ze střediska Šternberk, byly 
připraveny rádcovské víkendy, kdy měly možnost zažít nevšední dobrodružství - například zkoumání 
nepřístupných částí jeskyní poblíž Javoříčka nebo noční výsadek v okolí Šternberka. Dále teď taky vydatně 
pomáhají na budování nového tábořiště. 
 
Před sebou máme ještě poslední družinové schůzky a o prázdninách vyráží více než polovina dětí z oddílu 
na skautský letní tábor poblíž Huzové. 
 
V příštím školním roce budeme nabírat nováčky pouze do 
družinky benjamínků – tzn. děti ve věku 5-7 let. 
 
Krajské kolo závodů  
vlčat a světlušek  
Týn nad Bečvou 
21.5.2022 
 
                                                                                                                    
Vedoucí oddílu: MUDr. Petra Bolardová 
 



 
Oddíl Rebelové Paseka  

Loučíme se starým školním rokem a 

tak připojujeme ohlédnutí za tím co 

nás všechno potkalo. 

V záři jsme to rozjeli ve velkém. Naši 

skauti, tedy už roveři, přebrali 

schůzky a zrodila se nám družinka 

benjamínků Piráti pod vedením Barči 

a Lvíčka (s pomocníky Plaminkem a 

Masoxem) a družinka světlušek a 

vlčat- Průzkumníci pod vedením 

Ovečky a Kitty (s pomocníky 

Masoxem a Elen).  

Hned na začátku září čekal naše rovery 2. víkend RACKA. Tentokrát už plnohodnotného na Hájence v 

Písařově. Tady se konal velký hudební festival, závod spartan race nebo taky dispečink zdravotnické 

záchranné služby. Také naši velcí roveři zavítali na svůj první okresní roverský sraz RFORWOOD, kde měli 

možnost poznat se s dalšími skauty z okresu Olomouc. Sraz byl ve stylu Hollywoodu, takže nechyběly 

kostýmy, maskování, natáčení a hlavně galavečer s natočenými filmy. 

V říjnu se Průzkumníci vydali na svou úplně první přespávací výpravu na skautský srub Líheň. Nastala nám 

trochu personální krize, takže celé výpravě velela Kitty, zatímco Ovečka se doma léčila z nemoci. Nicméně 

Kitty i děti to zvládly na výbornou a hned se těšily na další výpravy. Také proběhla tradiční oddílová schůzka 

u skautských laviček, na které jsme si připomněli vznik samostatného českého státu. 

Na začátku listopadu se vlastní výpravy dočkali také malí Piráti. Výprava vedla na Uničovský krytý bazén, 

kde zdokonalovali své plavecké dovednosti, jezdili po tobogánu, ale také se seznámili s orientací v mapě. 

Proběhla též speciální kostýmová schůzka Průzkumníků, na kterou dorazili rakeťáci, někteří pokémoni, ale 

taky čarodějnice a různá strašidla.  

V listopadu jsme také konečně zjistili, kdo to vlastně byl ten Vláďa Tylšar, podle kterého se naše středisko 

jmenuje a to díky velké střediskové hře. Na té jsme se měli možnost 

seznámit s ostatními oddíly střediska a taky si trošku projít Olomouc. 

Během procházky po Olomouci jsme navštívili i setkání skautských 

sběratelů, kde jsme si koupili krásné pohlednice a pokochali se 

pohledem na nejrůznější skautské nášivky.  

Vánoční schůzku jsme letos pojali trochu netradičně. Abychom 

nemuseli přijít do blízkého kontaktu s našimi seniory, vyskládali jsme 

letos pod okna planoucí svíčky do tvaru srdce a hezky z plných plic 

zpívali venku pod okny. 

Na začátku února se naše vedení vydalo na dalekou a velice 

nebezpečnou cestu - do Bruntálu. A byla opravdu nebezpečná, 

nedorazili všichni. Půlka roverů zůstala doma s nemocí a spojili jsme 

se jen přes videohovor. V Bruntále jsme řešili tábor pro naše 



Průzkumníky a Piráty, oslavili Liščiny narozeniny a taky si zašli na 

únikovku ve stylu Indiana Jonese. Hezké to bylo, ani zubaté žáby 

nás nepokousali. 

Strašlivá zima potrápila naše nejmenší benjamínky při výpravě 

na Zelenou budku nad Šternberkem. Barča opět připravila 

skvělý program s mapou a hledáním informací. Vystoupali jsme 

na nejvyšší bod v okolí a kochali se pohledem na Šternberk 

zahalený v mlze.  Naše bříška zajásala, když jsme si udělali malý 

ohníček a opekli špekáček.  

Bum ho! Najednou je teplo! Naše těla již touží po sluníčku a tak jsme se sešli na brigádu na koupališti. Bylo 

třeba odstranit odumřelé části rostlin z biotopu. Byla to špinavá práce, ale do oběda jsme měli hotovo.  

Již tradičně jsme se první dubnový víkend vydali vyčistit studánku Živé vody. Výprava byla celooddílová, 

takže se sešli všichni od nejmenších po největší. Celou výpravu organizovala Pomněnka. Po vyčištění 

studánky a úpravě okolí jsme si opekli špekáček a naši nejmenší Piráti se vydali zpět k domovu k 

maminkám. Průzkumníci s Tygřicemi se vydali do Údolí Sýčků, kde se Průzkumníci seznámili s tábořištěm, 

zkusili si postavit přístřešek a uvařili si na ohni guláš. 

Na konci dubna nás pro změnu čekala velká výzva! Pořádali jsme totiž Závod vlčat a světlušek, akci pro 

světlušky a vlčata z celého okresu Olomouc. Akce se konala v lomu na Sanatorce a sešlo se nás dohromady 

přes 150. Pro děti byla připravená trasa s úkoly ze skautského i praktického života, která vedla nádherným 

parkem u Sanatoria. Celá akce se nesla v duchu mimozemšťanů a záchrany naší drahé planety Země. 

Vítězství v chlapecké kategorii získal tým z oddílu Dráčata Paseka.  

Moc dlouho jsme si po závodu neodpočinuli. V květnu nás čekala druhá výzva: postavit v Údolí Sýčků 

novou jídelnu. Naštěstí jsme na to nebyli sami a dorazili spřátelení táborníci, co do Údolí Sýčků už mnoho 

let jezdí, naši kamarádi a taky naši skvělí skautští rodiče a roveři. Všichni odvedli velký kus práce, budovali 

se sprchy, samotná jídelna, kopala se nová latrína, uklízelo se….no spoustu toho bylo a my jsme moc rádi, 

že kolem sebe máme tolik dobrých lidí ochotných pomoci.  

Jistě nebudeme chybět na nadcházejícím Dětském dnu na Sanatoriu, kde již tradičně budeme pomáhat s 

atrakcemi pro děti. Teprve nás čeká závěrečná výprava Průzkumníků do Doubravského dvora okouknout 

tamní zvířátka a projít se částí Litovelského Pomoraví. Dále nás čeká příprava tábořiště na nadcházející 

sezónu. 

Na červenec plánujeme dva tábory. 

Jeden hned začátkem prázdnin pro 

Průzkumníky a benjamínky Piráty a 

druhý putovní pro rovery. Mladší členy 

oddílu bude čekat dobrodružství v 

podsadových stanech na tábořišti za 

Paseckým Žlebem a ti starší prožijí strasti 

a slasti putování kolem řeky Ohře v 

Karlovarském kraji. 

Takže teď už hurá na prázdniny!! 

Za oddíl Rebelové Paseka zapsaly Kačka 

a Piškot   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v SOBOTU  8.10.2022  

        na těchto místech v obci:       
7.30 - 9.30 hod. parkoviště u hřiště 
9.40 - 10.40 hod. parkoviště u koupaliště 
Vůz zajede i k bytovému domu č.p.215 
11.00 - 11.45 parkoviště Sanatorka 
12.00 - 12.45 parkoviště Karlov 
 

Svozová firma EKO-UNIMED Medlov upozorňuje občany          
           

 Na svozová místa neodvážejte odpad předem, ale v den a čas dle uvedeného rozpisu. 

 Každý je za svůj odpad zodpovědný a musí si svůj odpad naložit. 

 Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např. starý nábytek, koberce, elektrozařízení, 
baterie, barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, kapaliny, obaly, a další.  

 Nebereme stavební odpady, azbest a jiné střešní krytiny (odvezení tohoto odpadu na skládku si musí 
každý občan zajistit sám (přistavení kontejneru lze objednat)   

 Nebereme pneumatiky, které si každý odveze na daná místa dle www.eltma.cz 
 

 

Svoz komunálního odpadu v Pasece: 

1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12 

Svoz nových popelnic PLAST: 

28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 18.11., 15.12. 

 

Svoz nových popelnic PAPÍR: 

20.7., 17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12. 

 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj vychází 2x ročně.  
Příští číslo vyjde 20. prosince 2022. Redakční uzávěrka je 30. listopadu.  Své příspěvky zasílejte na email: 
zpravodaj@obecpaseka.cz . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 

http://www.eltma.cz/
mailto:zpravodaj@obecpaseka.cz

