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    Blíží se konec roku a mohlo by se předpokládat, že budeme už jen bilancovat nad letošním rokem,  co 
se  nám podařilo, co zůstalo jen na papíře,  začneme nasávat vánoční atmosféru a zvolníme konečně 

tempo.  
U nás tomu bylo v posledních týdnech právě naopak. V listopadu jsme museli dokončit profinancování 
čtyř podzimních projektů, které se nám podařilo řádně splnit v termínu. Jednalo se o projekty: 
 Revitalizace centra obce Paseka -  zde se jednalo o novou výsadbu keřů u hlavní silnice v dolní části obce.  
 Systém sběru bioodpadu Paseka – kontejnery na sběr bioodpadu, které již obec obdržela a budou sloužit 
občanům v celé obci Paseka, na Sanatorce i Karlově k ukládání bioodpadu ze zahrad.  
Redukce prašnosti mobilní technikou v obci Paseka – zametací a víceúčelový vůz, který pomůže hlavně 
našim pracovníkům s údržbou místních komunikací, chodníků jak v letních tak i v zimních měsících. 
Rozvoj venkovské turistiky v Pasece - Putování za vodníkem – naučná stezka napříč obcí, včetně 

vodníků umístěných u potoka v dolní části obce a minihřiště u hospůdky Rudý dům v horní části obce.  
     Dále jsme připravovali zadávací podmínky pro výběrové řízení na velmi důležitou a největší akci roku 2014 – 2015  
„Intenzifikace ČOV Paseka“ (čistírny odpadních vod). A  protože jsme byli  úspěšní i v programu ROP, máme asi měsíc na 
doplnění veškerých údajů, včetně žádosti o stavební povolení na projekt „Revitalizace centra obce Paseka – Karlov“.  
     V tomto měsíci naplňujeme několikaleté přání našich seniorů DPS, kdy nás žádali o obezdění otevřeného ochozu u 
domu. Dnes již víme, že projekt domu byl v tomto ohledu nedořešený a určitě bude všem bydlícím vyhovovat uzavřená, 
prosklená chodba. Práce budou dokončeny na jaře příštího roku.  
     Mám za to, že i kulturní vyžití bylo v naší obci v letošním roce na velmi slušné úrovni. Počátek roku je vždy spojen s 
tradičními společenskými plesy Obecním, Sokolským, Svatohubertským, maškarním karnevalem Paseckého Babince a 
dětským karnevalem. Na jaře měla velký úspěch „Velikonoční výstava“. V květnu jsme se jako každý rok setkali v KD 
s našimi seniory a v  tomto měsíci uspořádal Pasecký Babinec výšlap do arboreta Makču-Pikču. V rámci akce Kácení máje 
uspořádaly naše spoluobčanky Dětský den na koupališti. Školní rok uzavřela základní škola tradičním vystoupením všech 
žáků Školní akademií. O prázdninách proběhl Tenisový turnaj pro všechny věkové kategorie. V  září to pak bylo tradiční, 
již oblíbené Setkání pasečáků a akce pro děti Pirátská cesta okolo návsi. V září uspořádal Pasecký Babinec v KD Bazárek 
věcí a oblečení. Společenské akce Taneční večery s mistrem panem Stránským se účastnilo po devět večerů nečekaně 
mnoho párů a tato akce měla opravdu velký úspěch. Na konci října proběhlo Biřmování v místním kostele sv. Kunhuty  za 
přítomnosti biskupa olomouckého Mons. Josefa Hrdličky. Velký úspěch mělo v rámci oslav 355 let výuky v obci, 
vystoupení žáků a učitelů školy s názvem Cirkus. A obrovský úspěch měl také Pasecký divadelní spolek, který se představil 
s původní pohádkovou hrou Z. Knápka a Mgr. Jany Knápkové, upravenou všemi členy divadla a doprovázenou původní 
hudbou Libora Geiera, nazvanou Mlsný vodník aneb Zač je v Pasece koláč!  Všechny maminky nejen na 
mateřské dovolené určitě vítají chod a akce mateřského centra Zvoneček. Na konci listopadu jsme měli 
možnost opět nasát vánoční atmosféru na již tradiční Vánoční výstavě aneb Ať žije Ježíšek. Na začátku 
prosince jsme společně v rámci tradičního Zpívání na schodech rozsvítili vánoční strom, popili vánoční 
punč a děti ze základní školy nám zazpívaly. Ve středu 18. prosince navštívily jako každý rok děti 
z mateřské školy naše seniory na DPS. Během roku jsme v naší obci přivítali 15 nových občánků.                
V sobotu 21.12. pořádá v KD v 16.00 hod. Libor Geier  Adventní koncert, v jehož závěru se uskuteční 
odložený ohňostroj. Celý rok jste měli možnost sledovat výsledky našich fotbalistů a výkony nejmenších 
benjamínků. Také nás těší stálý zájem o cvičení Aerobik, Cvičení pro zdraví a  nově i o Zumbu. Konec 
roku uzavřeme sportovní akcí Vánoční pinec, kterou pořádají fotbalisté v sobotu 28.12.2013.  
 

     Vše zmíněné je dobrou vizitkou naší obce. Opravdu velmi děkuji všem, kdo se podíleli a 

budou dále podílet na kulturních, společenských i sportovních akcích v naší obci.    

Přeji všem občanům  šťastné, veselé svátky a vše nejlepší v roce 2014 

starosta Jiří Blažek  

 

 

SLOVO  ÚVODEM 



 

Pasecké generační divadlo 
Chtěli bychom vyjádřit velký dík a obdiv všem hercům Paseckého generačního 

divadla : Janě Jurníkové, Kateřině Jurníkové, Věře  Sivkové, Aleně Pospíšilové, 

Lence Richterové, Haně Labonkové, Liboru Geierovi, Josefu Hlouškovi, Jiřímu 

Hluchenkovi, Brianu Knápkovi, Merlinu Knápkovi,  Milanu Ptáčníkovi , Jiřímu 

Blažkovi a v neposlední řadě také autorům Janě a Zdenku Knápkovým za úžasný 

divadelní zážitek. Hra Mlsný vodník aneb zač je v Pasece koláč s původní hudbou 

Libora Gaiera zaujala a pobavila všechny přítomné malé i velké diváky.   

Díky těmto skvělým lidem teď už víme, proč jsou v Pasece dvě sochy jednoho vodníka Lojzíka a musíme dodat, že 

teď nám ty sochy připadají ještě krásnější než před tím. 

Moc děkujeme a už teď se těšíme na další představení.                      nadšení  diváci 

 
 

Taneční kurz  
Letošní podzim jsme měli úžasnou možnost strávit 9 večerů ve víru tance a to díky tanečnímu mistru 

panu Jiřímu Stránskému a jeho partnerce, kteří nás naučili, jak se ladně pohybovat po parketu a nebát 

se ani zdánlivě složitějších krokových variací. Děkujeme jim, za velmi příjemné večery a za 

trpělivost s jakou nám vysvětlovali (někdy znovu a znovu) jak si nepošlapat špičky. 

Děkujeme a doufáme, že se budeme moci setkávat i příští rok.                             vděční tanečníci 

 

 

 

 

 

 

 

OBJÍŽĎKA  
  

Objízdná trasa pro linkovou autobusovou dopravu linky 950104 

Olomouc - Jeseník a opačně se prodlužuje, a to do 31.8.2014. 

  
 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

        Svoz TDO, plastů, velkoobjemového a nebezp. odpadu -  2014 
 

       Svoz TDO  
 

  Probíhá ve 14 denních intervalech vždy v pátek počínaje: 10.1.2014 
 

 Svoz plastů   
 

  Probíhá 1x měsíčně vždy ve středu:  
 

8.1.,5.2.,5.3.,2.4.,30.4.,28.5.,25.6.,23.7.,20.8.,17.9.,15.10.,12.11., 
10.12.2014 

 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  
Probíhá vždy 2x ročně: 26.4.2014  a 27.9.2014  
 

Žádáme občany, aby nevyváželi odpad ze zahrad na pozemek u rybníka - bývalé  zahradnictví.   

 



 

 

            

Adventní koncert v Pasece 

Koncert se koná v sobotu 21. prosince v 16:00 v Kulturním domě 

v Pasece. Na závěr můžete shlédnout odložený ohňostroj. 

Mezi účinkujícími tohoto ročníku, budete moci zahlédnout: 

Bronislava Chromého a Libora Geiera s jejich hosty : 

 Radkem Žaludem - nevidomý zpěvák, který spolupracuje s 

našimi předními českými umělci, jako jsou Daniel Landa, Jitka 

Zelenková, Tomáš Klus a další  

 Danielu Valíčkovou - operní pěvkyně, kterou podobně jako pana Žaluda, můžete vidět po boku 

Lucie Bílé, Jitky Zelenkové nebo v poslední době nejčastěji s Plzeňskou filharmonií  

 dětský soubor ZŠ Paseka - Veselé pískání         

               Vstupné dobrovolné. 

 

 

 

 

 Dlouhá Loučka Šumvald Paseka 

„Půlnoční“ 

Úterý 24. 12. 2013 20:00 21:30 
15:00  s ohledem 

na rodiny s dětmi 

Slavnost Narození Páně 

Středa 25. 12. 2013 

7:45 – mše svatá 

14:00 – svátostné požehnání 
9:30 11:00 

Svátek sv. Štěpána v oktávu Narození Páně 

Čtvrtek 26. 12. 2013 
8:00 - - 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie, v oktávu 

Narození Páně,             Středa 1. 1. 2014 

7:45 – mše svatá 

14:00 – svátostné požehnání 
9:30 11:00 

Svátek Svaté rodiny 

Neděle 29. 12. 2013 

7:45 – mše svatá 

14:00 – svátostné požehnání 
9:30 11:00 

Slavnost Zjevení Páně („Tři králové“) 

Pondělí 6. 1. 2014 
17:00 - - 

Živnostenský úřad Uničov upozorňuje    
podnikatele, kteří v rámci své podnikatelské činnosti prodávají kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, že dnem 

17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 30912013 Sb., která zásadním 

způsobem mění způsob prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Od tohoto data je možné tyto 

činnosti  provozovat pouze v rámci koncese pro Prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. 

Stávající podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní 

líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Pokud v této lhůtě požádají živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, 

mohou v prodeji na základě svého stávajícího oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení 

koncese. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo 

lihovin podnikatelům právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Pokud podnikatelé požádají 

o tuto koncesi v rozsahu "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin", není nutné k této žádosti 

přikládat žádné doklady či splňovat podmínku odborné způsobilosti. Přijetí této žádosti o koncesi nepodléhá 

správnímu poplatku. 

 

ADVENT 

Vánoční bohoslužby 



 

 

 

 
     Zdravím všechny čtenáře Paseckého zpravodaje, zvláště pak 

příznivce fotbalu i jiných sportovních aktivit. Přinášíme opět 

nějaké informace z fotbalového prostředí.  

     Podzimní část sezóny jsme zvládli velmi dobře. Napomohli 

tomu také samozřejmě navrátilci z paseckých řad – Petr Vojtášek 

a Petr Janoušek. Dále nové posily klubu Jakub Skřivánek, 

Rostislav Bednář, Vladislav Michalík a také nově hrající trenér 

Michal Hloušek. Po čtrnácti  kolech soutěže jsme na nevídaném 

prvním místě, což jde poznat nejen na návštěvnosti domácích, ale 

i venkovních zápasů. Děkujeme všem 

fanouškům za podporu. Před takovou 

diváckou návštěvou se hraje určitě lépe, než jak vidíme u některých soupeřů, kde přijde na 

domácí utkání 10-20 diváků…    uvidíme jak si naši kluci povedou dál ... 

     Podrobnější přehled a popis některých utkání najdete na www.tjsokolpaseka.cz 

Musím znovu upozornit - fotbalisté, kteří by chtěli začít hrát fotbal a to se týká i těch, co již 

registraci mají, musí přijít za vedením TJ SOKOL PASEKA. Je to z důvodu řádné 

přihlášky, která zajišťuje členství ve FAČRu (Fotbalové asociace ČR). Bez řádného členství 

a přiděleného identifikačního čísla nelze totiž nastoupit k fotbalovému zápasu pořádaného 

OFSO (Okresní fotbalový svaz Olomouc).  

     Vše je nyní pod drobnohledem FAČRu a každý sebemenší přestupek je tvrdě 

postihován. Například pořadatelská služba - dobrovolníci ve vestách během zápasu, musí 

být členem FAČRu. Pořadatelská služba musí být u mistrovského zápasu mužů řádně označena, proto mají na sobě 

někteří diváci rozlišováky (barevné nátělníky) a musí být v počtu pěti lidí. Hlavní pořadatel ručí za klidný průběh 

zápasu, za zaparkovaná auta rozhodčích, ….  

 

     Tímto článkem děkuji Všem dobrovolníkům, sponzorům, divákům,..., kteří jsou jakkoliv nápomocni fotbalu v 

Pasece.  

      

 

 

       za TJ Sokol Paseka  Jiří Kučera  

TJ   SOKOL  PASEKA 

       

  SOKOL  PASEKA  zve na  PLES  FOTBAListů 

    V pátek 24.1.2014  od 19.30 hod. v  KD Paseka 

                        Tradiční soutěž  NA  BRANKU 

            Bohatá tombola a občerstvení 

            

        Tradiční  VÁNOČNÍ  

         PINEC se uskuteční  

         v sobotou 28.12.2013   

                   v 9.00 hod. 

                 v KD  Paseka 

            Občerstvení zajištěno 

http://www.tjsokolpaseka.cz/


 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce zve všechny občany, 

přátele a známé na 
 

OBECNÍ  PLES 
 
 

v sobotu 8.2.2014 od 19.30 

v  KD Paseka 
 

K poslechu a hlavně k tanci hraje skupina 

JEN TAK 

 

Maškarní  karneval  pro děti 
 

se bude konat v neděli 9. února 2014 

 

PASECKÝ BABINEC 
zve na  karneval ve stylu 

 

CESTA KOLEM 
SVĚTA 

za jednu noc 
  

sobota  15.3.2014 
v 19.30 v KD Paseka 

Kapela Pandora 



 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

V pátek 17. ledna 2014 proběhne na Základní škole v Pasece zápis dětí do 1. ročníku od 13.00 do 16.00 (nebo i 

déle podle zájmu dětí a rodičů) v prostorách školy. Pro děti bude připraven zajímavý motivační program – 

CESTUJEME - OBJEVUJEME, prostřednictvím kterého si vyzkoušíme jejich znalosti a dovednosti potřebné 

pro vstup do 1. třídy. 

Nabízíme dětem i rodičům školu domácího typu, moderně vybavenou, kde se všichni 

známe, respektujeme se, vzájemně si pomáháme a spolupracujeme. Naším cílem je 

vzbudit v dětech touhu po celoživotním učení, rozvíjet v nich radost z učení, a to 

prostřednictvím vyučovacích  metod tradičních a osvědčených i prostřednictvím nových 

zajímavých (včetně těch nejmodernějších při práci s interaktivní tabulí, které jsou ve 

všech třídách). 

S sebou v den zápisu je třeba mít rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a dotazník (oba 

dokumenty naleznete na webových stránkách školy). 

Schůzka pro rodiče budoucí školáků se uskuteční ve středu 8. ledna 2014 v I. třídě základní školy. 

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti o organizaci a chodu školy, ochotně Vám na Vaše otázky kdykoli 

odpovíme, a to osobně ve škole (každý den do 15.00 hod.) nebo telefonicky na čísle 585 039 278, či mailem: 

zs.paseka@seznam.cz . Rovněž můžete navštívit naše webové stránky, kde najdete potřebné informace, bohatou 

fotogalerii i virtuální procházku školními třídami a dalšími prostorami, výroční zprávu o činnosti školy za minulý 

školní rok (www.skola.obecpaseka.cz). 

PŘIJÍMÁME NEJEN Z DĚTI Z NAŠEHO SPÁDOVÉHO OBVODU, ALE VŠECHNY DĚTI, 

KTERÉ BY CHTĚLY NAŠI ŠKOLU NAVŠTĚVOVAT. TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

Je nás vidět a teď už i pořádně slyšet … 

… Zní vám to povědomě? Aby ne, vždyť vám náš projekt, česko-anglický, Je nás vidět, ale není nás slyšet, průběžně 

představujeme celý rok. Tak ještě jednou naposledy očima našich žáků.  

Na začátku to byl spíš povzdech, že ať se snažíme sebevíc a křičíme z plných plic, přesto nás na našich vystoupeních 

slyšet není, protože naše hlásky nedoletí až do posledních řad mezi diváky. A ten jeden mikrofon, který jsme si mezi 

sebou předávali, opravdu nestačil! A navíc ještě náš nebyl  .  

Tak jsme dali hlavy dohromady, anglicky žádost sepsali a penízky dostali. Nakoupili jsme si mikrofony, reprobedny, 

mixážní pult a zesilovač a ještě mnoho dalších rozličných věcí. A pořádně jsme to rozjeli…  

Poprvé na květnové akademii v kulturáku. A po prázdninách jsme začali nacvičovat znovu, tentokrát abychom vám 

předvedli pořádný CIRKUS na oslavách 355 let školní výuky v Pasece.  

Projekt nás měl naučit udělat něco pro druhé, zkusit si zorganizovat velkou akci pro naše spoluobčany. Zkrátka 

naučit se být aktivními občany a možná jednou i zastupiteli naší obce, panem starostou nebo paní starostkou. Protože 

pokud si budeme umět naplánovat a zorganizovat své vlastní veřejné vystoupení, můžeme v dospělosti uspět i při 

plánovaní a organizaci nejen politického života v obci. Myslíte si, že se nám to daří? 

DUHOVÁ ŠKOLA 

mailto:zs.paseka@seznam.cz
http://www.skola.obecpaseka.cz/


A jak my sami tento náš VELKÝ DEN HODNOTÍME?  

Dá nám to schopnost nebát se. 

Naučí nás to trpělivosti. 

Budeme mít radost. 

Až budeme velcí, nebudeme se stydět. 

Naučíme se poslouchat a naslouchat druhým. 

Budeme kamarádi. 

Udělá to radost divákům. 

Učíme se být slušní. 

Vzchopíme se, když nám budou lidi tleskat. 

Měli jsme štěstí, že přišlo tolik lidí. A jsme rádi, že se přišla podívat 

celá Paseka i lidi z Prahy. 

A všem moc děkujeme, že jste se přišli na nás podívat. 

Jsme rádi, že jsme v novinách PŘED CELÝM SVĚTEM! 

 

Dalo nám to plno zkušeností a práce, ale přesto nás to naučilo nebát se, být sami sebou a být trpěliví 

a naslouchat druhým, nebát se, být hodní a zkušení a také uznávat chyby druhých, být šťastní z toho, 

že jsme to dokázali a vystoupili jsem před tolika lidmi, vzdali jsme se všeho strachu, odvázali jsme se 

naplno a poznali jsme, co je to radost a odvaha i boj se strachem a poznali jsme pravé kamarádství. Moc 

a moc děkujeme, že jste přišli na naše vystoupení. 

Díky projektu jsme také našli nové příznivce a kamarády. S technikou nám od jara pomáhá dvorní zvukař Ondra 

Kořenek (manžel naší paní učitelky). Podařilo se nám zlákat ke spolupráci i statečné dospělé-ochotné ochotníky, 

kteří založili své vlastní Pasecké generační divadlo a zahráli nám pohádku O paseckém vodníkovi. Tóny našich fléten 

dolétly až k uším Libora Geiera a Broňka Chromého, a tak nás přizvali ke společnému adventnímu koncertování 

v sobotu 21. prosince 2013.  

Už se moc těšíme, až vás zase společně potěšíme. A to nejen na konci prosince, ale i v příštím roce. 

Hodně štěstí, hodně zdraví Vám přejí žáci duhoví z pasecké školy. 

Mgr. Jana Knápková 

 

 

 

 

MATEŘSKÉ  CENTRUM  ZVONEČEK 

Hledáme maminky, které by chtěly převzít vedení plně vybaveného 

Mateřského centra  Zvoneček v Pasece.  

Prosím, ozvěte se do 31.12. 2013 na tel.: 731 763 540, na email: 

tsleskova@seznam.cz, nebo osobně každý čtvrtek od 16 do 17 hod. v MC. 
 

Pokud se nikdo nenajde, mateřské centrum ukončí začátkem roku 

2014 svou činnost. 

 

mailto:tsleskova@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Krásné a pohodové prožití 
vánočních svátkû, mnoho osobních 
i pracovních úspěchû v Novém roce 

a příjemné chvíle při čtení 
Paseckého zpravodaje Vám 
přejí 
                                                                        
Zuzana a Taťána Šleškovy

 

 

 

Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 20. února 2014. Redakční uzávěrka je 31. ledna 2014.        

Své příspěvky zasílejte na  email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána 

Šlešková a Zuzana Šlešková. 

 

PÁLENICE   PASEKA 

nabízí volnou kapacitu 
Klasické pálení – topení dřevem 

 1 kotel =240 l kvasu = 3 pytle dřeva, 

 min. množství 130 l kvasu 

Objednávky přijímáme na tel. čísle:   

pevná linka:  585 039 522        

      mobil:   605 063 334 

Paseka, zemědělská a.s. 

JÍDELNA BABICE 

Rozvoz obědového menu až k Vám 

Doprava zdarma!!! 

 

Menu    5 dnů v týdnu, výběr ze 3 jídel  

       připravovaných z kvalitních čerstvých surovin 

Čas dovozu     11.30 – 12.00 hod. 

Způsob dodání:   v jídlonosičích 

Cena celého MENU JE 60,- Kč 

Cena 40,- Kč – pro členy, zaměstnance a důchodce   

       Paseky, zemědělské a.s. a pro pronajímatele   

       půdy (NS 10 let) 

Kontakt: Jitka Chudá tel. 585 034 211,  

       mobil  725 006 040 

        E-mail: chuda.jitka@pasekaas.cz 

INZERCE 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

