
 

 

 

    Přírodní koupací biotop v Bohuslavicích u Brna     nemusela  financovat  z  vlastních  zdrojů.                                                                                    
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Vážení občané, 
   Jistě jste již zaznamenali, že práce na projektu   
„Rekonstrukce návsi – II. etapa“ (od křižovatky       
po koupaliště), o kterém jsme Vás informovali 
v minulém čísle, jsou již v plném proudu. Začalo se s 
čištěním břehových porostů – probíhá kácení suchých, 
nemocných, přestárlých a náletových dřevin. Již při 
přípravě projektu byl odborníky pečlivě posouzen 
stav jednotlivých stromů a ke kácení byly určeny jen 
ty, jejich zdravotní stav nebyl dobrý. Některé byly 
v tak špatném stavu, že by zde do budoucna hrozilo 
riziko vyvrácení či odlomení větví (což by mohlo 
způsobit škody na majetku či dokonce na zdraví). 
Stromy nejsou vytrhávány s kořeny, aby nebyly      
porušeny břehy potoka. Následně bude probíhat      
výsadba nových stromů, keřů a trvalek a dojde 
k rekonstrukci travnatých ploch.  

   Protože odpočinkové zóny včetně laviček a vybave-
ní malého dětského hřiště nebyly zařazeny do      
uznatelných nákladů výše uvedeného projektu, byla 
podána žádost z programu POV - Program obnovy 
venkova. Do dnešního dne neznáme zda byla naše  
žádost úspěšná - pokud ne, na náklady obce           
zhotovíme současně s úpravou travnatých ploch          
i vydlážděná místa pro budoucí umístění laviček. Dále 
dojde k doplnění a výměně svodidel a opravě zábrad-
lí, což nám přislíbila Správa silnic. 
Protože úpravy budou probíhat až do podzimu, 
prosíme všechny občany o shovívavost a opatrnost 
vzhledem ke zvýšenému pohybu těžkých strojů a 
probíhajících prací. Dbejte, prosím, také zvýšené-
ho dohledu nad svými dětmi.                                        
 

Děkujeme za pochopení.
 

    
   V minulém zpravodaji jsme Vás také informovali o tom, že 
Rada obce nechala zpracovat projekt na rekonstrukci areálu 
koupaliště s jeho přeměnou na tzv. přírodní koupací biotop, 
který bude využívat k čištění vody přirozenou filtrační 
schopnost bakterií a kořenů rostlin. Projekt byl zpracován a 
vyplývá z něj, že koupací biotop by mohl být umístěn ve 
stávajících bazénech. Větší nádrž by se zvolna svažovala a 
přecházela by z pláže (vstup do nádrže) až do max. hloubky 
3,6 m. Dětský bazén by po rekonstrukci zůstal a byl by 
propojen vodním koridorem s velkou nádrží a napojen na stejný      Plán přírodního koupacího biotopu v Pasece  
filtrační okruh. V zadní části areálu by se nacházela tzv.  biologická zóna, která by byla osázena vhodnými  

rostlinami s čistící schopností. Oběh vody z bazénů do biologické 
zóny a zpět by byl zajištěn čerpadlem. Provozní náklady 
přírodního koupacího biotopu jsou mnohonásobně nižší, než je 
tomu u koupališť s chemickým čištěním.  
   Než se ovšem budeme moci v rekonstruovaném přírodním kou-
pališti osvěžit, bude to ještě nějaký čas trvat. Záměr vybudovat 
přírodní koupací biotop musí nejprve projednat a schválit zastupi-
telstvo obce, pak musí proběhnout stavební řízení a budeme se 
také snažit získat na realizaci dotace, aby obec celou rekonstrukci.  

SLOVO  ÚVODEM 
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Změna ceny in-
zerátu ve zpra-

vodaji 
Oznamujeme, že do-
šlo ke změně výše 
platby za komerční 
inzerát v  Paseckém 
zpravodaji. Původní 
cena byla navýšena o 
20 % DPH. Konečná 
cena inzerátu v zá-
kladním formátu-  1/8 
A4 (což je 6,5 x 9cm 
nebo 3,5 x 18,5cm) je 
tedy 60,- Kč.  
 

Úprava odjezdu autobusové-
ho spoje. 

Od 12.června 2011 dojde ke změně  
odjezdů autobusu na lince 890751  
Uničov – Újezd - Dlouhá Loučka    
jezdícího v sobotu, neděli a státní 
svátky. Spoj s pravidelným odjezdem 
ze zastávky Újezd, Jednota ve 12.50 
hod. bude na odjezdu o 15 minut 
opožděn. Po úpravě bude odjezd ze za-
stávky Újezd, Jednota ve 13.05, 
Újezd,žel.st. ve 13.10, ze zastávky  Pa-
seka u mostu 13.15, Paseka  kulturní 
dům 13.16,   Paseka u Elšíků, 13.17 a  
Paseka sanatorium ve 13.19 hod. 
 
 

Obecní knihovna končí 
svoji činnost  

 30. června  2011 
Pro malý počet zájemců – čtenářů - 
rušíme po dohodě s knihovnicí 
RNDr. Jiřinou Gottwaldovou čin-
nost Obecní knihovny. Knihovnu       
nebudeme rozprodávat ani jinak 
likvidovat. 
Pokud se najde zájemce o práci 
knihovníka - knihovnice, má     
nápad jak zatraktivnit výpůjčku 
knih nebo jinak rozšířit služby 
knihovny přihlaste se, prosím, na 
Obecním úřadě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

obec leden únor březen 
Šternberk 10,7 % 10,5 % 10,3 % 
Šumvald 12,5 % 12,7 % 12,5 % 
Újezd 13,3 % 13,3 % 12,5 % 
Uničov 13,7 % 13,2 % 12,7 % 
Paseka 18,4 % 16,9 % 14,4 % 
Mladějovice 15,8 % 15,2 % 14,8 % 
Troubelice 14,4 % 14,4 % 14,7 % 
Komárov 19,5 % 17,2 % 14,9 % 
Dlouhá Loučka 18,2 % 17,2 % 15,6 % 
Řídeč 23,4 % 24,7 % 26 % 
Mutkov 33,3 % 33,3 % 27,8 % 
Huzová 30,0 % 30,6 % 29,0 % 

 
 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

SVOZ  
PLASTŮ: 

19. května 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
bude proveden  
v sobotu  
28. května  

Očkování psů 
Prosíme majitele psů, kteří mají zájem o společné očkování psů, aby se do 
6.května 2011 nahlásili na obecním  úřadě (tel.: 585 039 270). Pokud bude dostatek 
zájemců, OÚ zajistí a zprostředkuje společné očkování psů. V případě malého zájmu 
se společné očkování psů konat nebude. 

 

  7.30 – 9.30    u kulturního domu 
  9.40 – 11.00   u koupaliště    
11.15 – 12.00   parkoviště léčebna   
 

                                                                                                                       

ZAJÍMAVOSTI  ZE  STATISTIKY 

Nezaměstnanost v Pasece a okolních 
obcích v prvním čtvrtletí 2011 
V lednu se Paseka řadila k obcím s vysokou mí-
rou nezaměstnanosti. V březnu, s příchodem jara, 
se nezaměstnanost o  4 % snížila, přesto byla stá-
le o 3,4 % vyšší než průměrná míra nezaměstna-
nosti v okrese Olomouc.  
Obcí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v okrese 
Olomouc za měsíc březen bylo Bílsko (6,7 %) a 
nejvyšší byla v Huzové (29 %). V Olomouckém 
kraji činila nezaměstnanost v březnu 12,1 % a 
v celé České republice to bylo  9,2  %.                     

                                                                       -red- 



 

 Naši jubilanti: 
leden:     Božena Nováková 80 
únor:      František Häusler 75 
     Zdenka Rozsívalová      70 
březen:  Wilfried Schwendt 70 
     Jiřina Bendová  70 
     Bohumil Galda  70 
 

     duben:  Jarmila Smékalová      70 
     květen:  Zlatuše Baťová      80 
     červen:  Emil Navrátil      80 
            Marie Kamlerová      75 

                     Všem jubilantů blahopřejeme a do dalších      
let přejeme mnoho štěstí, zdraví a životního optimismu.

Blahopřání: Vše nejlepší slečně Marcele Orságové  k 30. narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky  
                      a úspěchů v osobním i pracovním životě přejí       rodiče a bratr 
 

Narodili se:   Vendula Hloušková, Kateřina Krahulcová, Barbora Chromá, Dominika Schenková 
                                Všem  dětem přejeme hodně zdraví a krásné dětství. 

Sňatek uzavřeli:  Věra Országhová a Michal Drozd  
                            Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky ve společném životě. 
Opustili nás:   Marie Novotná, Anežka Štrbíková, Rudolf Žitník 

Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 
 

 

Krádeže a vandalismus.  
   Začátkem března byly z místního kostela odcizeny některé měděné svody a okapy. Nebylo to poprvé, ale 
doufejme, že to bylo naposledy, protože chybějící prvky byly nahrazeny méně vzhlednými PVC rourami.    
Samozřejmě bylo podáno trestní oznámení proti neznámému pachateli. 
   V souvislosti s kostelem je potřeba zmínit i místní hřbitov, který bývá znečišťován psími exkrementy. Pokud 
jdete navštívit své drahé zesnulé, tak, prosím, nechte své čtyřnohé mazlíčky doma.  Hřbitov je také vyhledáván 
místní mládeží, která hlavně v teplých měsících posedává na lavičkách, baví se a kouří. K zábavě jsou         
vyhrazeny jiné části v obci. 
  Jistě jste si všimli spáleného keře u pošty. Ano, tak to tu ještě nebylo... 
Nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. Vždyť Paseka je obcí nás všech. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 
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PASECKÉ  STÍNY 

Dětská hřiště jsou určena dětem nikoli psům! 
Prosíme rodiče i ostatní občany, aby dodržovali zákaz vstupu psů na dětská hřiště.  
Ta mají sloužit k hrám dětí a to i těch nejmenších, proto zde musí být  dodržována 
hygienická i bezpečnostní  pravidla. Byli  bychom  rádi, kdyby nově vybudovaná  
hřiště sloužila našim dětem co nejdéle, proto Vás prosíme o ohleduplnost. 
 

Ze zprávy o stavu veřejného pořádku POLICIE ČR 
 – obvodní oddělení Uničov:  
V katastrálním území obce Paseka bylo v  roce 2010 spácháno: 
20 trestných činů :11x krádež (2x objasněno, 9x pachatel neznámý) 

        6x krádež vloupáním (1x objas., 5x p. neznámý) 
     1x zanedbání povinné výživy (objasněno)  
     1x maření výkonu úředního rozhodnutí (objas.) 
     1x sebevražda (objasněno) 

33 přestupků:       14x proti občanskému soužití 
         18x majetkový přestupek 
           1x proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
V porovnání s rokem 2009 stoupl počet trestných činů o 6 a po-
čet přestupků stoupl o 7. 
 

Vypalování travin 
I letos se někteří občané vrhli na 
jarní úklid po svém. Namísto 
pracnějšího, zato však ekolo-
gičtějšího vyhrabání staré trávy, 
zvolili jednodušší vypalování. 
Nejenže je toto počínání nebez-
pečné z  hlediska vzniku požárů, 
ale poškozují tím faunu, flóru a  
znečišťují ovzduší. Z těchto dů-
vodů je vypalování trávy zakázá-
no hned několika zákony a hrozí 
za něj pokuty ve výši až 55 tis. 
Kč pro občany a až 3 mil. Kč pro 
podnikatele.                          



 
 

Školka plná dětí,  
tak můžeme mluvit v příštím školním roce o Mateř-
ské škole v Pasece. Ukázal to zápis dětí do mateřské 
školy na školní rok 2011 – 2012, který se uskutečnil 
dne 18.2.2011, kdy se k docházce do mateřské školy 
přihlásilo rekordních 22 dětí z Paseky a tři děti mimo 
obec. 
Do základní školy k 1. září 2011 odchází 10 dětí,  
což znamená, že pro přijetí všech „paseckých“ dětí 
by kapacitně naše mateřská škola v příštím roce     
nestačila. Dosavadní kapacita mateřské školy je    
stanovena na 47 dětí a v letošním školním roce je 
zcela naplněna.  
Naše mateřská škola má naštěstí dostatečné prostory 
k tomu, aby mohlo dojít k požádání o navýšení      
kapacity mateřské školy, což se také stalo, a od  Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje již došlo potvrzení o 
navýšení kapacity na 70 dětí. Všem žadatelům bylo 
vyhověno a v příštím školním roce bude mateřská  
škola rozšířena o celou jednu třídu, což je asi histo-
rický okamžik, neboť výchovně vzdělávací práce v 
mateřské škole v celé její historii byla prováděna 
nejvýše ve dvou třídách. Z toho máme určitě všichni 
velkou radost. Je to ale zásluha především obce a    
jejích zastupitelů, že připravuje podmínky i mladým 
rodinám čímž se obec  rozrůstá a tolik nestárne.  
Abychom mohli v září všechny děti podle hygienic-
kých předpisů v mateřské škole přivítat, je nutné 
provést ještě řadu úprav. S některými již bylo  zapo-
čato – navýšení počtu umyvadel v umývárnách / z 9 
na 14 ks/, místnost nyní určená pro ložnici se mění 
na třídu, bude vybavena částečně i novým nábytkem, 
hračkami a pomůckami, hracími koutky. Z šatny    
pedagogických pracovnic vznikne šatna s  novým   
zařízením pro třetí třídu, výdejna stravy bude         
dovybavena chybějícím nádobím. Je také potřeba 
opravit zdivo v jídelně, vstupní hale, některé prostory 
školy vymalovat.  
Přestože  nás  čeká  hodně  práce a  musíme ji  zvlád- 
 
 
 
 
 
 
 

nout, nezapomínáme na současný školní rok a na děti 
navštěvující mateřskou školu nyní, pro které jsme 
připravili ještě, kromě každodenní pravidelné        
výchovné činnosti, do konce školního roku řadu     
zajímavých akcí: 
 Od měsíce dubna do 10.června mají nejstarší 

děti možnost absolvovat plavecký výcvik  
v krytém bazéně v Uničově společně s dětmi ze 
základní školy – 10 lekcí – 1x za týden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19. dubna děti shlédly maňáskové představení 

pohádky – Jak Matěj vysvobodil vítr, 
 koncem měsíce dubna pořádáme v mateřské 

škole „Jarní tvořivé dílny rodičů a dětí“,  
 21. dubna proběhne na místním hřišti policejní a 

hasičský den,  
 s velikonočními zvyky a tradicemi se děti       

seznámí při pobytu na hradě ve Šternberku – 
22.dubna,  

 1.6.- k MDD uspořádáme pro děti v prostorách 
mateřské školy a na zahradě karneval se soutě-
žemi, občerstvením, dárky, venkovní vernisáž 
z dětských prací pro rodiče i veřejnost, 

 výlet plánujeme do vesnice tradic a řemesel do 
Příkaz.  

V červnu se také slavnostně rozloučíme s bu-
doucími školáky a jejich rodiči. V prázdniny bude 
mateřská škola 5 týdnů uzavřena, dokončeny budou 
v  této době  potřebné úpravy a potom se už zase 
začneme těšit na stávající a nové děti a doufat, že i 
ony se budou těšit na nás. Všechny je již nyní do 
mateřské školy srdečně zveme. 
Jana Blažková, ředitelka mateřské školy a kolektiv 
zaměstnanců   

 
Upozorňujeme rodiče na nové telefonní číslo do školní jídelny v Dlouhé Loučce – 585 001 429. 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
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Florbal 
Naším  hlavním cílem  
je naše žáky vyučovat  
a vychovávat, ale také  
jim  nabízet možnosti  
aktivního využití vol- 
ného času. Škola  jim 
nabízí  bohatý   výběr 
zájmových    kroužků 
Starší     žáci    (kluci) 
navštěvující   kroužek  
pohybových    her    – 
florbal – se pod vede- 
ním    vedoucí    Mgr.  
Michaely   Kubáňové 
přihlásili do hokejového turnaje hraného v Moravskoslezském a Olo-
mouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let. Naším 
protihráčem bylo vybráno družstvo ze ZŠ Dlouhá Loučka. Celkem 
hoši odehráli dva zápasy. I přes jejich velkou snahu se jim sice nepodaři-
lo zvítězit, ale  přesto jim tento turnaj dodal další chuť trénovat a hrát 
florbal. Naše barvy hájili: brankář Patrik Mlčoch, hráči Jakub      
Michalík, Rosťa Orság, Lukáš Galda, Pavel Bahounek, Vojta       
Vohralík, Marek Mauler. Zvláště chceme vyzvednout našeho brankaře 
Patrika Mlčocha, který předvedl výborný výkon. Velký dík patří i našim 
fanouškům - spolužákům, kteří při zápase na domovském hřišti ve středu 
23. března mohutně povzbuzovali.  

Projekt EU – peníze školám 
Od nového školního roku vstoupíme do projektu EU – peníze školám. Na podporu interaktivní výuky a   
výuky prostřednictvím nových efektivních vyučovacích metod obdržíme 547.900 Kč, za kterou zakoupíme 
moderní výpočetní techniku, zajímavé pomůcky a hlavně podpoříme interaktivní vyučování, jehož       
možnosti již nyní vyučující i žáci poznávají (fotografie z vyučování naleznete i na našem webu). Prozatím 
máme k dispozici jednu interaktivní tabuli, o kterou svádíme „boj“. Doufáme, že díky tomuto projektu se to 
brzy změní!  
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KRÁTKÉ  ZPRÁVY  Z DUHOVÉ  ŠKOLY 

S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese 
     V minulém čísle Paseckého zpravodaje jsme vás informovali               
o průběhu a činnostech v rámci našeho školního ekologického projektu      
Duhový most – propojení světa člověka a říše přírody. V minulém    
školním roce se nám podařilo na tuto aktivitu získat od Olomouckého 
kraje 30.000 Kč. I v letošním roce jsme se rozhodli v našich ekologic-
kých aktivitách pokračovat a připravili jsme si projekt s názvem 
S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese (neboť letošní rok je       
vyhlášen Rokem lesa) a opět jsme si zažádali o stejnou částku. Je více 
než pravděpodobné, že ji získáme! Kromě činností v rámci školního 
vyučování, mimo jiné opět pleteme košíky z pedigu pod vedením paní 
Lenky Richterové a vytváříme zajímavé keramické výrobky za nemalé 
pomoci paní Aleny Stibůrkové, a také aktivit, které chceme vyvíjet pro 
zvelebení naší obce, jsme tentokrát do projektu zahrnuli i podzimní 
školu v přírodě, kterou již nyní plánujeme a připravujeme. Ta bude 
podpořena polovinou částky, tj. 15.000 Kč.  

Sběr papíru 
Koncem března jsme společně 
s mateřkou školkou uspořádali 
tradiční jarní sběr starého 
papíru. Děti a jejich rodiče 
houževnatě sháněli a přinášeli 
noviny a další papír, který se 
jim podařil přes zimu nashro-
máždit. Děkujeme všem, kteří 
přispěli nejen k ekologickému 
chování. Celkem se nám po-
dařilo odevzdat do sběrny 
4 786 kg papíru. Na podzim 
opět připravujeme sběr starého 
papíru. Podaří se nám společně 
překonat rekord? 

 

Soutěže a olympiády 
Na jaře se probouzí nejen  
příroda, ale také organizace, 
které pořádají různé soutěže  
a turnaje nebo tyto klání     
vrcholí. Snažíme se naše žáky 
co nejvíce zapojovat, aby si 
mohli své znalosti a doved-
nosti porovnávat se stejně  
starými dětmi z  okolních 
škol. Chceme všem našim 
žákům poděkovat za jejich 
aktivitu. Do soutěžních klání 
vkládají maximální nasazení, 
které často nese ovoce 
v podobě pěkného umístění 
na výsledkové listině. A tak 
hned z  první soutěže –       
astronomické – přivezli žáci 
4. a 5. ročníku - Jakub      
Michalik, Rostislav Orság 
a Alena Orságová, krásné   
3. místo, první dvě příčky  
obsadili studenti nižšího 
šternberského gymnázia. 
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 Vernisáž výstavy fotografií  

 prof. Jindřicha Štreita 

  na téma "Vztahy" 
 proběhla dne 30.3.2011 

    v prostorách Centrální jídleny  OLÚ  Paseka. 

 

Akce školní družiny 
   Další aktivity připravujeme i v rámci běžného pro-
vozu školní družiny, a proto jsme se přihlásili do      
krajského turnaje ve stolní matematické hře            
Superfarmář. Stolní hru, se kterou se bude hrát, jsme 
již obdrželi, stejně tak i věcné ceny pro vítěze       
školního kola a diplomy pro všechny zúčastněné. Teď 
už stačí jen nastudovat pravidla a začít hrát. 
   V pondělí 28. března jsme využili nabídky Domu  
dětí a mládeže ve Šternberku, abychom se zapojili   
do mikroregionální ligy v netradičních disciplínách,    
pracovně jsme si jej nazvali SRANDATURNAJ.  
Pracovníci domečku přijeli za námi a v době mezi   
13. a 15. hodinou nám připravili pro naše žáky 1. kolo 
soutěží. Za naši školu jsme postavili dva soutěžní 
týmy, které hájili naši "sportovní čest", ale 
v mezičasech si mohly soutěže vyzkoušet i ostatní 
děti. Celkem se nás v tělocvičně sešlo 45 vášnivých 
sportovců a samozřejmě všichni pedagogičtí         
pracovníci. 
   Na našich webových stránkách si můžete přečíst    
sestavu soutěžních týmů a hlavně první výsledky. 
A máme se čím chlubit. Naši žáci si v konkurenci 
dalších škol mikroregionu Šternbersko -Mladějovice,  

Babice,  Jívová,  Štarnov  a  také 3. ZŠ Šternberk -
prozatím nevedou špatně. Dokonce se nám  podaři-
lo vytvořit 4 rekordy, a to v disciplíně nejtěžší 
a fyzicky nejnáročnější – OZEMBOUCH (soutěží-
cí během jedné minuty musí co možná nejvíckrát 
přeskočit a hned zase podlézt tyčku, která je umístě-
na asi 40 cm nad zemí): Radek Vlček, Vojtěch    
Vohralík, Daniel Skočík a Natálie Michaliková. 
Chceme všem - organizátorům a hlavně soutěžícím - 
poděkovat za aktivní odpoledne. 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostně branný den 
Základní škola pořádá opět v tomto roce Bezpečnostně branný den za výrazné pomoci všech složek         
integrovaného záchranného systému, členů kulturní komise a rodičů našich žáků. Tradičně se tato          
bezpečností akce chystá na čtvrtek 21. dubna 2011 (první den školních velikonočních prázdnin)    
dopoledne v nově upravených prostorách kolem kulturního domu, v případě potřeby i uvnitř. Účast     
tradičně přislíbili olomoučtí hasiči, přijedou opět s hasičskou cisternou a také stánkem preventivě výchovné 
činnosti, příslušníci Policie ČR s tradičními soutěžemi, dopravními testy, ukázkou sebeobrany, výstroje a 
výzbroje policisty, možná nám přivezou i služebního psa a předvedou jeho výcvik. Nebude chybět ani sa-
nitka s posádkou a zkušený lékař, který nás proškolí v poskytování první pomoci – MUDr. Břetislav       
Bolard, a také tradiční jízda zručnosti na kole. Určitě si udělejte čas a přijďte si zasoutěžit a něco        
nového a zajímavého se dozvědět! 

STŘÍPKY Z AKCÍ 



 
 

TJ SOKOL PASEKA 
   Dne 26.3.2011 se uskutečnila 
Valná hromada TJ Sokolu Paseka. 
Stínem rokovaní byla nízká účast 
aktivních členů družstva mužů. 
   Ze zprávy o hospodařeni TJ 

Sokolu Paseka, ze zprávy o činnosti TJ Sokolu Pase-
ka a následné diskuse vyplynulo, že máme skvělé  
zázemí - udržované hřiště, šatny a sociální zařízení, 
dresy, praní dresů, možnost tréninků jak v tělocvič-
ně tak na umělém trávníku ve Šternberku či Uničově. 
Podmínky pro fotbal v Pasece byly, jsou a snad 
do budoucna i budou dobré. Proto nás hodně mrzí 
malý zájem našich hráčů na trénincích či dokonce 
fotbalových soutěžích, kdy jde o důležité body. 
   Fotbalový oddíl TJ Sokol Paseka se stále potýká s 
nedostatkem dalších funkcionářů a hlavně trenérů 
pro muže i žáky. Současný trenér Milan Gábor       
nemůže kvůli pracovnímu vytížení dále vykonávat 
funkci trenéra mužů. 
   Žáky, kterých se po odstoupeni L. Jedličky ujali   
Libor Kolář a Lukáš Pěnčík jsme přihlásili do okresní 
soutěže , kde si vedou velmi dobře. Bohužel, ani tito 

vedoucí nebudou moci z pracovních důvodů v jarní 
části soutěže své funkce vedoucího a trenéra dále  
vykonávat. Protože je naší snahou vychovávat žáky  
k fotbalu i nadále, rozhodl se staronový trenér mlá-
deže František Pončík, že se žáky soutěžní ročník 
jako vedoucí družstva dokončí. Pokud se podaří 
přilákat k fotbalu i ty nejmenší , chtěli bychom už na 
jaře založit přípravku benjamínků pod vedením pánů          
J. Blažka a F. Pončíka. Jednalo by se o seznámení 
našich nejmenších se základy fotbalu - podrobnější 
informace najdete v příštím zpravodaji. 
   Trenéra k našim starším žákům hledáme dál. Zvláš-
tě bychom rádi oslovili rodiče dětí, zda nechtějí     
pomoci. Základní trenérské kurzy pro zájemce se dají 
zajistit prostřednictvím fotbalového svazu. Bez      
odpovědných vedoucích a funkcionářů se mládežnic-
ká kopaná organizovat nedá.. Ale doufáme že v  
červnu, kdy každoročně posíláme přihlášku do další-
ho soutěžního ročníku budeme naladěni optimističtěji 
a budeme mít silná a konkurence-schopná družstva. 
Všem fanouškům vše nej... v roce 2011  

za výbor TJ Sokol Paseka,  Jirka Kučera 
 

Rozpis utkání: 
Muži – II. třída Starší žáci – II.třída 
24. 4. 2011  NE 16:30 PASEKA : Chomoutov    24. 4. 2011  NE 14:15 PASEKA : Štěpánov 
  1. 5. 2011  NE 10:15 Hlubočky "B" : PASEKA   30. 4. 2011  SO 12:30 Červenka : PASEKA 
  8. 5. 2011  NE 16:30 PASEKA : Babice               8. 5. 2011  NE 14:15 PASEKA : Dolany 
15. 5. 2011  NE 16:30 Střelice : PASEKA           14. 5. 2011  SO 13:30 Hněvotín : PASEKA 
22. 5. 2011  NE 16:30 PASEKA : Nová Hradečná 22. 5. 2011  NE 14:15 PASEKA : Mor. Beroun 
28. 5. 2011  SO 16:30 Štarnov : PASEKA 29. 5. 2011  NE 12:30 Haňovice : PASEKA 
  5. 6. 2011  NE 16:30 PASEKA : Horka n. M   5. 6. 2011  NE 14:15 PASEKA : Horka n. M 
11. 6. 2011  SO 16:30 Lužice : PASEKA 

 

12. 6. 2011  NE 14:15 Troubelice : PASEKA 

XXVII. ROČNÍK PŘEJEZDU JESENÍKŮ   
Této náročné třídenní akce, konané na konci ledna, se 
zúčastnila i „Pasecká parta“ sedmi běžkařů. Za místo startu 
zvolili pořadatelé tentokrát Brannou a cíl byl, jako už 
tradičně, na Králickém Sněžníku. Trasa byla dlouhá 
přibližně 100 km. 

Paseckou partu dali před lety dohromady pan Janošík 
s dnes už zesnulým panem Janíčkem a od té doby se ta 
fajn parta "Pasečáků" drží z různými obměnami stále. 
Takže SKOL.                                                 František Orság 
 
Všem členům Pasecké party blahopřejeme ke sportovnímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci Paseky.   - red.- 

 

ZE  SPORTU 
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Vážení občané, 
jistě víte, že farnost v Pasece má od konce minulého roku nového duchovního. Po smrti pana faráře Zdeňka Holuši byl 
zdejším farářem jmenován P.Pavel Hödl. Přinášíme vám výňatek z jeho životopisu, který si v nezkrácené podobě může-
te přečíst na www.farnost.sumvald.cz.                                                                                                              -red- 

    
     Narodil jsem se 20. května 
1980 v Uherském Hradišti. 
Přestože se doma o víře nikdy 
nemluvilo, byl jsem jako dítě 
pokřtěn, byla mi vštěpována 
úcta k věřícím osobám, čestnost 
i otevřenost k duchovním 
hodnotám. 
     Na osmiletém gymnáziu 
jsem začal navštěvovat hodiny 
náboženství pod strhujícím 

vedením dominikána P. Angelika Mičky. Zde jsem 
podrýval katechetovu důstojnost pochybovačnými      
otázkami. Když jsem jednou zaútočil na papežskou       
neomylnost, vzteky tento pravověrný dominikán vzkypěl: 
„Mlč, modli se a pochopíš to.“ Citelně zraněn ve své      
ješitnosti jsem se rozhodl k pravidelné modlitbě a brzy se 
mi věci víry skutečně začaly ujasňovat. 
    V patnácti letech jsem s nadšením přijal  nabídku k mi-
nistrování. Bylo mi jasné, že od Božího oltáře se už       
nechci nikdy vzdálit, přitahoval mě jako magnet. Duch 
svatý mě dovedl před bránu kněžského semináře               
v Olomouci a já jsem vzal bez váhání za kliku. 
     Jako bohoslovec jsem se podílel na přípravě kurzů pro 
ministrantské vedoucí – tzv. Minifor a pravidelně pořádal 
letní tábory pro děti z mé rodné farnosti. Po dvou letech v 
Olomouci jsem byl vyslán na studia do Říma. Mé jáhen-
ské svěcení se konalo v bazilice velehradské 13. srpna 
2005. Kázání otce arcibiskupa, Mons. Jana Graubnera by 
se dalo shrnout do jediné věty: Žít Boží Slovo, nejen        
o něm mluvit.  

Od 1. července 2005 jsem byl poslán, nejprve jako       
pastorační asistent, do Zábřehu a okolí, abych tam        
opatroval a pěstil křehkou rostlinku víry. Jako jáhen jsem 
měl na starosti navštěvovat místa, kam kněží kvůli své   
vytíženosti běžně nezavítají. Není krásné připravovat duše 
na příchod kolegů? Právě proto jsem si za patrona zvolil 
Jana Křtitele: Připravte cestu Páně. 
     Na slavnost svatých Petra a Pavla roku 2006 jsem byl 
vkládáním rukou olomouckého arcibiskupa ordinován na 
kněze. Začínal jsem v malebném severomoravském městě 
Hranicích. Protože jsem si přál pokračovat ve studiích, 
zapsal jsem se od akademického roku 2008/2009 do dvou-
letého licenčního kurzu Posvátné liturgiky při Liturgic-
kém institutu. Z Aventinského kopce jsem mohl každý 
den obdivovat věčné město Řím. 
     K prvnímu prosinci roku 2010 mě pan arcibiskup   
jmenoval farářem v Dlouhé Loučce. Důležitým krokem 
bylo  i uzavření licenčního studia; 14. prosince 2010 jsem      
obhájil svou licenční diplomovou o Krvi Kristově             
v Gotickém misálu  Nastupuji také do Paseky a Šumval-
du, poznávám místní obyvatelstvo, seznamuji se s pozo-
ruhodnými dějinami a hlavně se modlím, aby křesťanská 
víra, vtištěná našimi předky do šedé kůry této krásné    
rozlehlé vísky, i nadále zúrodňovala naše každodenní  
soužití. 

 
Všem našim spoluobčanům a mým farníkům ze srdce 

žehná P. Pavel Hödl 
 
Telefonní  kontakt na pana faráře P. Pavla Hödla je 
731 626 519

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB V PASECE: 

Velký pátek 
22.duben 

14:30 – odpolední modlitba 
15:00 – velkopáteční obřady  
(Kostel po obřadech otevřen dle potřeb věřících.) 

Bílá sobota 
23.duben 

od 8.00 do 12:15 – otevřen Boží hrob veřejnosti 
12.00 – modlitba uprostřed dne 

Neděle Zmrtvýchvstání 
24.duben 9:30 – mše svatá 

Pondělí velikonoční 
25.duben 9:30 – mše svatá 

 
Víte že… 
Naše farnost sdílí s Dlouhou Loučkou a Šumvaldem nové webové stránky 
www.farnost.sumvald.cz.  Najdete zde aktuality, pořad bohoslužeb aj.  

 

 

PŘEDSTAVENÍ DUCHOVNÍHO 
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CO NA JARO PŘIPRAVUJE KULTURNÍ KOMISE? 
Již třetí ročník závodů na 
kolečkových bruslích, skateboardech 
a koloběžkách na pasecké in-line 
dráze. Doufáme, že se již všichni 
sportovci po zimě probudili a pořádně 
trénují! Zájemce vyzýváme, aby 

pozorně sledovali plakáty a hlášení obecního rozhla-
su, aby jim neunikl termín konání závodů. 
 

V červnu děti nepřijdou o již tradiční 
Sluníčkový dětský den. Předběžně 
jsme pro tento den vybrali sobotu      
11. června, avšak počasí či jiné skuteč-
nosti mohou naše plány pozměnit. 

Včas vám přineseme prostřednictvím obvyklých 
sdělovacích prostředků oznámení o datu, čase i 
místě. Těšíme se na všechny děti.  
Za kulturní komisy Lenka Richterová ,předsedkyně

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

ZVEME  VŠECHNY  K  PROHLÍDCE  NAŠEHO 
KOSTELA 
Noc kostelů nám dává šanci podívat se  dovnitř do chrámů, 
které stojí v našich obcích a městech  jako symboly víry a naděje. 
Dne 27. května od 17 do 19 hodin bude možnost navštívit  
chrám svaté Kunhuty v Pasece. 
V rámci celoevropské akce  NOC KOSTELŮ  zde bude připraven 
program pro děti a prohlídka s výkladem pro dospělé zájemce.  
Více informací na www.nockostelu.cz. 

 
 
 
 
 

AKCE PRO VOLNÝ ČAS 
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Občanské sdružení Zvoneček – Paseka za podpory Nadačního fondu VEOLIA pořádá  

KURZ PRVNÍ POMOCI A RESUSCITACE MALÝCH DĚTÍ  
Všem rodičům záleží především na tom, aby byly jejich děti zdravé, spokojené a aby měly krásný dlouhý život. Jenže děti jsou od 
přírody zvídavé a neposedné, vrhají se po hlavě do nebezpečí a je naším úkolem je chránit. Proto by každý rodič měl vědět co 
dělat, když dojde k úrazu, vážnému krvácení, tonutí, opaření, zasažení elektrickým proudem, vdechnutí či spolknutí cizího před-
mětu, pádu na hlavu...; co dělat, když se u dítěte projeví febrilní křeče, epileptický záchvat..., když dojde k zástavě srdce, dechu... 
Je vždy lepší být připraven, než být zaskočen!                        
                                                                                                  ( z projektu První pomoc pro rodiče aneb Kdo je připraven, není zaskočen) 

                                     který se uskuteční 25. května v 17 hod. v prostorách MC Zvoneček. 

                                     Kurz je určen rodičům, jeho délka je 3 hodiny. 
                                     Školitelem  bude  MUDr. Milan Brázdil, lékař  letecké  záchranné  služby  Ol. kraje.  
                                     Cílem kurzu je naučit účastníky odvaze a praktické dovednosti pomoci člověku 
v ohrožení života na fantomu lidského těla - s ohledem na specifika resuscitace dětí. Součástí kurzu je také 
výuka jak organizovat záchranný řetězec, komunikovat s dispečerem, pacientem, zvládat paniku….  
Samozřejmě bude prostor i na vaše konkrétní dotazy. 

Vzhledem k omezené kapacitě kurzu je nutné se ZÁVAZNĚ  přihlásit do 10. května na email zvonecek-
paseka@seznam.cz  nebo osobně u Taťány Šleškové (Paseka 166) či Lucie Ščurkové (Paseka 168). Při-
hláška  musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště,  telefon, (email). Přijetí přihlášky vám bude potvrzeno 
emailem. V případě, že již bude kapacita kurzu naplněna, může být  vaše přihláška  předběžně  přijata na 
druhý kurz, který plánujeme na podzimní měsíce. Pokud se nebudete moci na kurz dostavit, dejte 
nám, prosím, neprodleně vědět, abychom vaše místo mohli ještě doobsadit dalšími zájemci. 

Podrobnosti na www.zvonecek-paseka.webnode.cz              Mgr. Taťána Šlešková, předsedkyně 

ZVONEČKOVÝ DĚTSKÝ DEN ANEB HON ZA POKLADEM. 

se uskuteční v úterý 31. května. Sraz všech dětí a rodičů je v 16 hod. před budovou 
 zdravotního střediska. S sebou dobrou náladu a vhodné oblečení.  



 

Rada obce vyhlašuje již II. ročník soutěže  
KVETOUCÍ PASEKA - o nejhezčí květinovou 
výzdobu oken, balkonů a předzahrádek.  
Hodnotící komise bude v průběhu letních měsíců procházet obcí, bude 
fotit a hodnotit. Fotky nejzdařilejších květinových výzdob si opět bude-
te moci prohlédnout na www.obecpaseka.cz. 
Výsledky budou vyhlášeny v září a budou uveřejněny na webových 
stránkách obce a v Paseckém zpravodaji.  

Vítězové obdrží hodnotné ceny, které jim budou v září slavnostně předány. 
 

 
 

Rada obce Paseky a Sbor pro občanské záležitosti si dovolují pozvat 
všechny  seniory a jejich partnery na 

SPOLEČENSKÉ  SETKÁNÍ  SENIORŮ A JUBILANTŮ. 
Letos se toto setkání uskuteční v pátek dne 20. května 

od 16.00 hodin v  Kulturním domě v Pasece. 
K dobré náladě a pohodě bude hrát  pěvecké sdružení 

"Přátelé" z Dlouhé Loučky. 
 

Srdečně Vás zveme. Přijďte se pobavit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INZERCE 

Firma PREFA PECINA s.r.o. 
 
     Nabízí prodej pytlovaného cementu 
     CEM 32,5 R - baleného po 25 kg. 
     Cena 260,-Kč/q. Cena za pytel cementu 65 Kč. 
     Prodejní doba: Po-Pá 6:00-16:00,So 8:00-11:00  
     tel: 585 039 262, email:pecina@prefapecina.cz 
     www.prefapecina.cz 
 

 

INSTALATÉR–TOPENÁŘ 
s 20-ti letou praxí 
nabízí své služby 
Radovan  BUC 
Paseka 24 
Tel: 736 106 328 
buc.rad@seznam.cz 
 

Děkujeme všem občanům, organizacím a 
spolkům, kteří přispěli do zpravodaje svými 
články. Velice si vašeho zájmu o Pasecký 
zpravodaj vážíme a doufáme, že nám své    
příspěvky budete zasílat i nadále. 

-red- 

Poděkování redakční rady 

Pasecký zpravodaj vychází jako dvouměsíčník. Příští 
číslo vyjde 20. června 2011, redakční uzávěrka je 
30. května. Své příspěvky zasílejte na email: 
paseckyzpravodaj@seznam.cz. Redakční  rada       
(-red.-) – Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 
 

KVETOUCÍ PASEKA 2011 

SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ 


