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Vážení občané,  

                dovolujeme si Vás srdečně pozvat na  již tradiční 
 
 

SETKÁNÍ   PASEČÁKŮ 
 

které se uskuteční  3. září od 13 hod.  
u kulturního domu. 

          
přijďte se podívat, jak se vyrábí zabíjačkové pochoutky (10 - 13 hod) 

     ochutnat zabíjačkové speciality, 

      zúčastnit se soutěže o NEJLEPŠÍ PASECKÝ GULÁŠ  

     a  NEJLEPŠÍ PASECKÝ ŠTRŮDL, 

     podívat se na vítěze soutěže KVETOUCÍ PASEKA (v 17 hod), 

             shlédnout výstavku loveckých trofejí našich myslivců, 

     projet se po obci bryčkou, 

  děti si mohou zařádit na skákacím hradě a 

      zasoutěžit si na Cestě kolem světa s Willy Fogem  

     na POHÁDKOVÉ NÁVSI (od 15 hod) 

     

          od 16 hod. bude hrát  k poslechu i k tanci skupina JEN TAK  



 

 

 
Naši jubilanti: 

září:     Vojtěch Jehlář       75           Božena Ilháková        75 
říjen:    Aloisie Koldová   90              Věra Mlčochová         70 

      Blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví,štěstí a životního optimismu.  
Sňatek uzavřeli:  Milada Hrubá a Jiří Blažek 
            Jana Zatloukalová a Ladislav Smékal  
                            Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky ve společném životě. 
Opustili nás:   Miloslava Pavlíčková,  Jiří Mauler 

Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 
 

 
 

 
OBEC PASEKA ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR  pronajmout nebytové prostory (bývalé 
kadeřnictví paní Gecová) na zdravotním středisku  čp.18 v obci Paseka. 
Písemné žádosti s konkrétním podnikatelským záměrem budou přijímány do  31.8.2011  
(včetně) do 16.00 hod. v podatelně OÚ, Paseka čp.17  
Prohlídka prostor je možná po domluvě s pí. Niessnerovou, tel.585039270, 
email:niessnerova@obecpaseka.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE  OBČANŮM 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

 2 

KULTURNÍ KOMISE 

OBCE PASEKA HLE-

DÁ NOVÉ ČLENY,  

kteří mají zájem se aktivně 
účastnit na pořádání kul-
turních a sportovních akcí 
pro pasecké děti a spolu-
občany. 
Těšíme se na spolupráci 
 
za Kulturní komisi 
Lenka Richterová 
736260938 
lenkarichterova61@seznam.cz 
 

PASECKÁ OBECNÍ KNIHOVNA 
Knihovna v Pasece plánuje své 
znovuotevření veřejnosti k 1. říjnu. 
Nyní v knihovně probíhá revize knih.  
Spousta knih je rozpůjčována mezi čtenáři i několik 

let, proto prosíme všechny čtenáře naší 
knihovny o vrácení všech knih z knihovny, 
které mají doma. Knihy můžete nechat bez průkazu 
čtenáře (anonymně) na sběrném místě v mezipatře 
obecního úřadu. Všechny vrácené knihy vrátíme zpět do 
fondu a budou si je moci přečíst ostatní čtenáři. 
Předem všem děkujeme a chystáme se čtenářům 
nabídnout spoustu nových knižních titulů. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosíme všechny občany, aby dávali pytle 
s plastovým odpadem na svozová místa 
pouze v dané dny (vždy středa před dnem 
svozu). Svozová místa jsou pouze 
jednorázová a pytle umístěné sem mezi 
svozy hyzdí a znečišťují naši obec. 

Děkujeme 

SVOZ  PLASTŮ    proběhne  
22. září.   Pytle s plasty, prosím, 
zaneste na daná svozová místa  
ve středu 21. září. 

Děkujeme. 
 

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉHO PROUDU 
 

24. srpna  7.30 – 17.30 hod. 
 
Jistě jste všichni zaznamenali, že v naší obci probíhá 
rekonstrukce vedení VN a s tím spojené odstávky elektrického 
proudu. Pokoušeli jsme se vyjednat s distribuční společností, aby 
došlo ke zkrácení doby jednotlivých odstávek tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocování majetku lidí (rozmražené 
potraviny…) Bohužel jsme byli odmítnuti s tím, že podle 
platného zákona jsou všichni občané povinni strpět omezení 
spojená s rekonstrukcí el. vedení. 
 

E-BOX 
V minulém čísle jsme Vás 
informovali o možnosti odevzdat 
vyřazené drobné elektrospotřebiče 
a baterie k recyklaci do E-boxu na 
OÚ. Firma Asekol, která kon-
tejnery provozuje, bohužel ještě 
objednaný E-box nedodala (alespoň 
do uzávěrky tohoto čísla). 
Omlouváme se a doufáme, že dojde 
v nejbližší době k nápravě. 
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Valná hromada společnosti Papedo Paseka s.r.o. 

zveřejňuje záměr pronájmu 

obecní pekárny, prodejny a pálenice. 
Pronájem je možný po jednotlivých provozovnách 
tj.pekárna + prodejna a samostatně pálenice. 
Zájemci mohou předložit své nabídky do 31. srpna 2011 
v podatelně OÚ Paseka. 
Další informace poskytne jednatelka společnosti,  
paní Čejková, tel.: 734 443 243. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A ještě jeden příklad bezohlednosti a lhostejnosti 
Mnohokrát již Obecní úřad zveřejňoval prosbu, aby občané neparkovali svá vozidla na obecních trávnících. 
Bohužel, účinnost této prosby není nikdy příliš dlouhá a auta denodenně zaparkovaná na obecních travnatých 
plochách jsou zde stále. A to dokonce i na částech trávníků, které byly letos na jaře revitalizovány a nově 
založeny. Takže místo pěkných zelených ploch jsou zde bahnité vyježděné koleje. A přitom by stačilo málo… 
otevřít bránu svého dvoru a zajet dovnitř…. 

 

 
 
 
Vážení rodiče, 
i v tomto školním roce můžete své dítě přihlásit do hodin katolického náboženství. Výuka probíhá formou 
jedné vyučovací hodiny týdně na pasecké Základní škole namísto družiny. Dětem ani rodičům tak nevzniká 
žádná komplikace. K zápisu se nevyžaduje křest ani pravidelná účast na nedělní mši. (Nepokřtěné dítě může 
být samozřejmě pokřtěno, např. ke konci školního roku.) V hodinách je potřeba běžných školních pomůcek, 
pastelek, pera a nůžek.  
Co Vaše dítě může získat? - Seznámí se s mravními hodnotami, naučí se Desateru, díky základní orientaci v 
křesťanské nauce mu umožníte poučenější volbu vlastního náboženského přesvědčení…  
… a snadno se nedá oklamat pověrami ani lacinými sliby zhoubných náboženských sekt.  
V úvodu školního roku plánujeme pro děti z náboženství jednodenní výlet na poutní místo Jívová (u 
Šternberku).  
 
Na seznámení se těší zdejší katolický duchovní  P. Pavel HÖDL, SL.L.  
 
Přihlášku do hodin náboženství si můžete vyzvednout např. na našich farních internetových stránkách 
www.farnost.sumvald.cz. Vyplněný tiskopis odevzdejte nejlépe přímo do rukou kněze. Pro jakékoli dotazy 
můžete také využít mailové schránky  fapaseka@ado.cz anebo zavolat na mé mobilní číslo 731 626 519 či 
pevnou linku dlouholoučské fary 585 037 084. 
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ŠVESTIČKY Z OBECNÍ ZAHRÁDKY 
Jen málo věcí dnes můžete mít zadarmo a je skvělé, že se najdou i v naší obci. Nechci dnes psát o 
nových hřištích a in-line dráze, které mohou všichni zdarma užívat ani o tom, že se v naší mateřské 
školce neplatí školné, což je pro rodiče obrovská pomoc. Mám na mysli něco hmatatelnějšího…. 
Před několika lety nechala Obec vysázet kolem polní cesty na Pálenou krásnou švestkovou alej. Dělala 
to nezjištně, aby si zde občané mohli při letních procházkách natrhat švestky na chuť nebo třeba na 
nedělní koláče. Bohulibý záměr, jenže… 
… jenže, když je někde něco zadarmo, vždycky se najde filutové, kteří si přijdou víckrát a někteří ne 
s košíkem, ale s vozíkem…             … nebo rovnou s vlečkou…,        vždyť co je doma, to se počítá! 
… a těch pár zlomených větví, to se stane, vždyť jsou to jen obecní stromy… 
… a že byly švestky ještě nezralé a kyselé…, co na tom, vždyť kdybych je dnes neočesal já,  
otrhal by je  zítra někdo jiný…                lhostejnost a hamižnost dnes světem vládne… 
Takže, bohužel, milí občané, pokud letos dostanete chuť na švestkový koláč, budete si  
muset švestky koupit. Alej na Pálené je očesaná. 
Já ale pevně věřím, že si ty švestkové koláče budeme moci dát alespoň příští rok. 

                                                                                                                                       - red-    
 

PASECKÉ  STÍNY 

VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAŠI ŠKOLÁCI ZÍSKALI JEŠTĚ V ZÁVĚRU ŠK. ROKU VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ! 
 

 V krajské zeměpisně ekologické 
soutěži EVROPA KOLEM NÁS, která 
byla již třetím rokem pořádaná pro žáky 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje 
Základní školou Břidličná a podporovaná 
ESF, získalo naše družstvo ze čtvrtého 
ročníku - Natálie Michaliková, Alena 
Orságová a Pavel Bahounek – 1. místo ve 
výtvarné soutěži – volná technika - a 
celkové 4. místo mezi 46 soutěžícími 
týmy. Jejich výtvarné zpracování loga 
soutěže se porotě líbilo nejvíce. 
Poděkování za pomoc při realizaci patří 
paní učitelce Lence Duškové. 
 

   Naši sportovci – florbalisti – 
se předposlední den školního roku 
29. června pustili do souboje 
s ostatními kamarády z okolních 
škol v rámci trunaje mikroregionu 
Uničovsko o Putovní pohár 
předsedy MAS Uničovsko, o.p.s., 
a získali pěkné 3. místo 
v kategorii mladších žáků. 
Děkujeme soutěžícím a také jejich 
trenérce Mgr. Michaele Kubáňové 
a také panu starostovi Jiřímu 
Blažkovi za podporu a pomoc při 
dopravě žáků na turnaj. 

 ZPRÁVY  Z  DUHOVÉ  ŠKOLY 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2011 v 8.00 hodin tradičně za 
přítomnosti pana starosty Jiřího Blažka, rodičů, vyučujících a hlavně všech žáků školy, letos by do školních 
lavic mělo zasednout 62 školáků. 
Děti si s sebou vezmou jen přezůvky. Bližší informace o tom, co si mají připravit a nakoupit nejen do 
školní aktovky, najdete na našem školním webu. Po společném přivítání nových spolužáků (a to nejen 
prvňáků) bude probíhat krátká výuka ve třídách - jednu vyučovací hodinu do 9.00 hodin. Po skončení 
půjdou žáci domů, obědy ve školní jídelně se budou vydávat až od pátku 2. září.  
Obědy na měsíc září se budou platit ve středu 24. srpna 2011, a to od 12.15 do 13.15 hod. ve školní 
jídelně a od 13.15 do 15.15 hod. v mateřské školce. V tento den a pak i do konce srpna mohou rodiče 
uhradit pobyt žáků na škole v přírodě v ředitelně školy (vždy od 8.00 do 14.00 hod.) 1.300 Kč/žák. 

 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
Ve dnech 12. – 16. září vyjedeme všichni společně na školu v přírodě do penzionu Later v Pustých 
Žibřidovicích nedaleko Velkých Losin. Pro žáky stejně jako v předchozích letech máme připravený bohatý 
program zaměřený na poznávání Jeseníků, přírody na přelomu léta a podzimu a hlavně na rozvíjení a 
upevňování zdravých přátelských a kamarádských vztahů v třídním a školním kolektivu, kdy starší 
pomáhají mladším a naopak. Škola v přírodě je nejen součástí našich osnov (školního vzdělávacího 
programu), ale i celoročního ekologického projektu S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese. Na tuto akci 
jsme z projektu vyčlenili 11.000 Kč a další prostředky se budeme snažit získat i z dalších zdrojů, a proto si 
žáci uhradí pouze ubytování, stravu a nepatrnou část dopravy ve výši 1.300 Kč. Ostatní náklady na výlety 
do okolí vlakem či autobusem, vstupné, odměny v soutěžích a dalších pomůcky uhradíme z jiných dotací a 
sponzorských darů. Přesto, pokud byste chtěli (nezávisle na tom,zda máte nebo nemáte své dítě u nás ve 
škole) dětem přispět nejen na školu v přírodě, ale i na další činnosti v rámci školního roku drobným 
finančním obnosem nebo sponzorským darem např. vhodným jako odměnu v soutěžích, rádi vaši pomoc 
uvítáme a předem za naše žáky děkujeme. 
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   Dařilo se však i našim nejmladším, tedy převážně 
Mirku Bahounkovi. Nejenže vyhrál školní kolo ve 
hře SUPERFARMÁŘ a postoupil do velkého finále 
v Olomouci, kde se probojovali spolu s Alenou 
Orságovou skoro až k vítězství, ale obrovským 
úspěchem bylo jeho umístění ve výtvarné soutěži 
NAMALUJTE CHEMICKÝ KOMIKS vyhlášený 
Ministerstvem životního prostředí u příležitosti 
Mezinárodního roku chemie 2011. Soutěž byla 
vyhlášena pro žáky všech základních a středních škol 
ČR, a to ve dvou formálních kategoriích – papírové 
práce a práce vytvořené elektronicky. Do soutěže se 

zapojili všichni členové zájmového kroužku Mladý 
výzkumník pod vedením pana Zdeňka Knápka a 
vytvořili zajímavé práce nejen výtvarné, ale starší 
žáci i elektronické komiksy na přiřazené téma 
Klasická česká pohádka, v níž je obsažena chemie 
(žáci do 10 let) a Život bez ropy (žáci ve věku 10-15 
let). Mirek ve své kategorii R1 se svou pohádkou 
Sůl nad zlato získal 3. místo za žáky ze ZŠ Hradec 
Králové a ZŠ Litvínovská z Prahy 9. Mirkovi 
gratulujeme a děkujeme panu Zdeňku Knápkovi za 
trpělivost a odborné vedení. 

 

14. června jsme vyrazili za poznáváním jižní 
Moravy a dob dávno minulých. V rámci školního 
výletu jsme navštívili Archeoskanzen v Modré 
nedaleko Velehradu. Děti měly možnost poznávat 
život na Velké Moravě - viděly ženy při 
zhotovování oděvů a obuvi a pečení placek, muže 
při ochraně vesnice, výrobě zbraní, nástrojů či 
šperků, nebo nádob z hlíny. Samy si mohly 
vyzkoušet hod oštěpem a okusit chlebovou placku 
čerstvě upečenou v peci a ochucenou česnekovou 
pomazánkou. Prohlédli jsme si i blízký hrad 
Buchlov. Počasí se vydařilo a první kapky na nás 
dopadly až při zpáteční cestě domů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto hasiči 

Foto Rácovi 

 

 

 

Ve středu 22. června jsme opět využili 
pozvání uničovských hasičů na jejich 
stanici, abychom si prohlédli vybavení, 
hasičské vozy i speciální obleky 
používané nejen při požárech. 
S největším úspěchem se vždy setká 
ožnost obléci si některý z nich nebo si 
alespoň nasadit opravdovou hasičskou 
přilbu. Která paní učitelka je 
nejodvážnější? Všechny. Každá si 
vyzkoušela něco – sjezd po tyči, 
protipožární a protichemický oblek či 
stříkání z hasičské hadice. A protože nám 
počasí opět přálo, k vodě a hašení 
fiktivního požáru se dostali všichni 
zájemci. Ti nejsilnější udrželi proudnici i 
pod největším tlakem! 

V pátek 24. června nás počasí málem zradilo, neboť pršelo celou 
noc, ale ráno se vyčasilo a my se mohli společně vydat na 
Sovinec na Garden party u Rácových. Stejně jako v loňském 
roce (ačkoliv už děti Rácovy nejsou našimi žáky) jsme přijali 
pozvání na malou zahradní slavnost k oslavě konce školního 
roku. Žáci 1. ročníku si mohli nejprve prohlédnout malé 
muzeum Řádu německých rytířů v kostelní věži a obhlédnout 
okolí z nejvyššího patra a pak jsme se všichni společně 
občerstvili minerálkou a koblížky, které pro nás připravila paní 
domu. Na zahradě nás čekalo milé překvapení v podobě 
barevného nápisu Ať žije ZŠ Paseka a spousta možností, jak si 
zasportovat nebo jen tak pohrát – míče, kruhy, pískoviště, 
houpačky, lodní můstek (průlezka) a hlavně vzduchovka, ze 
které si všichni pod odborným vedením paní učitelky Míši 
Kubáňové mohli zastřílet. Ani se nám nechtělo domů, do školy 
na oběd. Tak zase příští rok nashledanou? A moc děkujeme 
Rácovým! 

Omlouváme se za chybný údaj v minulém čísle zpravodaje. Žák, který úspěšně složil přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Pionýrů v Uničově se umístil na 3. místě a žák, který bude studovat na osmiletém 
gymnáziu v Uničově se umístil na 7. místě v přijímacím řízení.     6 



 

 

   
   Začátkem srpna začíná nová fotbalová sezóna 
2011/2012. Doufáme, že bude lepší než předešlé 
ročníky, kdy naše mužstvo mužů dvakrát po sobě 
sestoupilo. V letošním roce budeme hrát III. třídu. 
Po herní stránce se nic nemění, obsazením 
mužstev v naší soutěži bude fotbal atraktivnější 
pro oko diváka – budeme hrát totiž více tzv. derby 
zápasů - Dlouhá Loučka, Mladějovice, Babice,...  
     Muži mají letos nového trenéra – pan Ráb z 
Uničova. Uvidíme, jestli tato změna povede k 
lepším výsledkům a také k větší účasti našich 
hráčů na trénincích, neboť fyzická připravenost a 
technika s míčem u našich mužů trochu poklesla. 
     Další velkou změnou a zatraktivněním 
nedělního dne fotbalovým fanouškům, je založení 
družstva dorostu. To povede pan Jaroslav 
Kučera. Doufáme, že se klukům povede v soutěži 
dobře a že jim euforie a nasazení vydrží, neboť 
tito hráči by měli pomalu ale jistě začít nahrazovat 
naši stárnoucí generaci mužů.  
     Pokud by chtěl někdo začít s fotbalem v 
dorosteneckém věku a bojí se, že nemá fyzickou 
kondici, můžeme ho uklidnit – dorostenci mohou 
v okresních soutěžích střídat hokejovým 
způsobem. 
     Dále jsme založili družstvo mladších žáků. 
Této soutěže se mohou účastnit děti narozené do 
1.1.1999. Hraje se 2 x 30 minut na polovině hřiště 
a to v počtu hráčů 6 + 1, střídání je také hokejové. 
Pokud má kdokoliv z rodičů zájem přihlásit své 
dítě (mohou hrát i slečny), přijďte kdykoli na 
hřiště v době tréninku. 
     V řadě našich bývalých i současných fotbalistů 
nemá nikdo o trénování zájem. Je to dáno také 
tím, že téměř nikdo z rodičů nemá zájem o 
fotbalové dění. Málokdo z rodičů se přijde 
podívat na své děti, jak se jim daří po sportovní 
stránce. Také bychom byli rádi, kdyby se rodiče 
jakoukoli pomocí zapojili do fotbalového dění -  
jedná se především o pomoc při tréninku nebo při organizaci zápasu. 
 

                                   !!! Neustále hledáme trenéra k našim žáčkům !!! 
 

     Pokud by se tohoto úkolu nikdo nechopil, museli bychom mužstvo žáků zrušit.  
  

za TJ Sokol Paseka  
Jiří Kučera  

 
www.tjsokolpaseka.wbs.cz 
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Vážení občané, 
Doufáme, že se Vám Pasecký zpravodaj líbí 
a že v něm nacházíte užitečné informace.  
Byli bychom velice rádi, kdybyste nám své 
připomínky, postřehy a názory na zpravodaj 
poslali na náš redakční email 
pasckyzpravodaj@seznam.cz a pomohli 
nám ho tak zlepšit. 
Budeme také rádi, když nám pošlete své 
příspěvky nebo náměty na články – vše, co 
vás ohledně naší obce zajímá, trápí, co se 
vám líbí…  

Děkujeme za pomoc 
 

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

INZERCE 

 

Redakční poznámka 


