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Děti a učitelky z Mateřské a Základní školy v Pasece, společně s občanským Sdružením přátel 

školy při ZŠ Paseka zvou všechny své věrné i úplně nové příznivce na tradiční VELKOU VÁNOČNÍ 

VÝSTAVU v Kulturním domě v Pasece dne 21. Listopadu 2015. 

Vystaveny budou překrásné vánoční dekorační předměty, podávány budou přeukrutně dobré 

mlsky a lahodné nápoje teplé i studené.  

Vystavovat a prodávat své skvělé výtvory budou kromě vynikajících profesionálů (paseckých i 

zdaleka) také Vaše vlastní děti, sousedi, babičky, a tož za námi přijďte, potěšte oči (budou Vám 

přecházet), dopřejte žaludku a také něco utraťte. Kreativní návštěvníci mohou usednout ke 

společnému stolu a naučit se něčemu novému. A kdo z Vás - našich podnikavých spoluobčanů - 

chce sám vystavovat, nebo prodávat něco zajímavého s vánoční tématikou, či tradiční řemeslný 

výrobek, bude u nás vítán. Jenom nám včas  napište na zs.paseka@seznam.cz, nebo zavolejte 

na 585 039 278 (732 524 991). 

A my pro Vás budeme rezervovat místo. Prodávající prosíme, aby se dostavili už ve 13.00 hodin. 

Pro ostatní návštěvníky je výstava otevřena od 14.00 hodin. 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na každoroční milé setkání s přáteli Vánoc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek 

 

Mgr. Jana Knápková 

mailto:zs.paseka@seznam.cz


Děkujeme za pochopení.  

 

 

 

Vítání občánků 
V listopadu se tradičně uskuteční v obřadní místnosti Obecního úřadu 
Paseka „Slavnostní vítání občánků do svazku obce Paseka“.  
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje 
využívat informace z matrik za účelem zaslání pozvánek na vítání 
občánků, prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se se svými 
narozenými dětmi slavnostního přivítání, aby na obecním úřadu u p. 
Dany Tománkové nebo telefonicky na čísle 585 039 270 nebo 604 135 035 
požádali o zaslání pozvánky, ve které bude přesně uveden datum a čas 
tohoto obřadu.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Benjamínci již zahájili sezónu. Zúčastnili jsme se mistrovských turnajů, Chomoutov, Horka na 

Moravě Litovel a 3.10. 2015 v Pasece. Dosáhli jsme střídavých úspěchů, protože jsme hráli s 

mužstvy, kde je daleko větší hráčská základna. Dokázali třeba porazit SK Litovel 6: 1 a 6:2. Chtěl 

bych poděkovat mladým fotbalistům, ale také rodičům a příznivcům mládežnického fotbalu, kteří s 

námi objíždějí turnaje a fandí. 

TJ SOKOL PASEKA 

 

S pozdravem vedoucí  mužstva J. Zita 

Pasecké stíny 
 

Chci upozornit občany Paseky a 
hlavně včelaře, aby si dali pozor na 
vandala, který se pravděpodobně 
nachází v naší obci.  

Asi před dvěma roky jsem se 
rozhodla chovat včelky. Dne 23.8., 
kolem půl šesté ráno, mi neznámý 
vandal shodil jeden z úlů. Vzhledem 
k tomu, že při pádu zemřela jejich 
královna, přišla jsem o pěkné 
včelstvo.  

Zamýšlím se, co takového člověka 
vede k tomu, aby udělal tak strašný 
čin????  

 

 

Lada Stehlíková 



 

 

Ochotnické divadlo v Pasece v sobotu 3. října odehrálo světovou premiéru muzikálu Zdravé povětří.  

Muzikál byl napsaný v roce 2015 speciálně u příležitosti výročí 100 let od založení Zemské plicní léčebny v 

Pasece.  

Pro amatérské herce z Paseky to byla jejich třetí premiéra, o to těžší, že nejen hráli, ale také zpívali a tančili. 

Svých úloh se všichni zhostili výtečně a odměnou jim byl častý potlesk a bouřlivé ovace téměř dvou set diváků 

nakonec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medaile skautské vděčnosti  
     Během tradiční akce Setkání Pasečáků měl skautský oddíl Dráčata milou povinnost a 

to předat panu starostovi Jiřímu Blažkovi skautské vyznamenání.  

      Medaile skautské vděčnosti je ocenění pro “neskauty” a slouží jako projev hluboké 

vděčnosti za pomoc skautskému hnutí. Vztahuje se tak na rodiče, partnery a všechny 

další, kteří skautování významným způsobem pomohli.  

     Tímto vyznamenáním chce organizace Junák – český skaut ocenit dlouhodobou a 

mnohaletou spolupráci se starostou obce. Vážíme si především dlouhodobého bezplatného pronájmu obecní nemovitosti 

na klubovnu, hrazení všech energií a vody, opravy a rekonstrukce klubovny (přívod vody, elektřiny, zbudování WC ), a i 

každoroční finanční podpory skautů v obci a to již 13 let. S naším oddílem udržuje vřelý vztah, umožňuje využívání i 

kulturního domu, podporuje všechny aktivity oddílu (tábory, den dětí, jarmark, prodej rukodělek dětí, skautský ples aj.) 

Každým rokem navštěvuje náš tábor a vždy doveze dětem nějakou pozornost. Při jakýkoliv problému vyjde vždy ochotně 

vstříc.  

     I díky této podpoře je nyní oddíl největší dětskou organizací v obci, která se zabývá pravidelnou soustavnou výchovou a 

která v letošním roce registrovala 38 členů.  

 

Muzikál ZDRAVÉ POVĚTŘÍ  

Krátce z historie Zemské plicní léčebny - sanatoria v Pasece u Šternberka  
 

     Říčka Teplička protékající Pasekou má své jméno podle teplého minerálního pramene vyvěrajícího v 

Pasece a tekoucího do říčky Tepličky. Tento pramen je v Pasece v písemných záznamech doložen už v 15. 

století. Paseckou minerálku pili lidé pro její dobrou chuť i pro zdraví. V 18. století minerální pramen zanikl, 

ale název Teplička toku protékajícímu Pasekou zůstal až do dnešní doby.  

     Ve 2. polovině 19. století navštěvovali Paseku měšťané z Olomouce, Šternberka, Uničova, Brna a dalších 

velkých měst a v létě si užívali zdravého podnebí k obnovení svého zdraví. Po jistou dobu sem také posílal 

olomoucký magistrát chudé děti z Olomouce na ozdravné pobyty během letních prázdnin. Děti pobývaly ve 

škole a vařila jim manželka pana řídícího.  

     Císařským výnosem z roku 1902 bylo rozhodnuto postavit na střední Moravě plicní léčebnu pro nemocné 

tuberkulózou.  

     Po posouzení klimatických podmínek Moravský zemský sněm rozhodl o vybudování Zemské plicní 

léčebny na jihozápadním svahu Nízkého Jeseníku nad obcí Paseka.  

Stavba sanatoria začala v roce 1913 a 16. října 1915 byla Zemská plicní léčebna uvedena do provozu. Její 

lůžková část kapacitně postačovala pro 137 osob. Prvními pacienty byli rakouští vojáci nemocní 

tuberkulózou.  

     Od roku 1916 až do současnosti je plicní léčebna neustále rozšiřována a modernizována.  

Dne 21. října bude další představení muzikálu Zdravé povětří přímo ve velkém sále plicního sanatoria v 

Pasece, aby si pacienti léčebny mohli udělat představu o tom, jak jejich dočasný domov začínal, a také se 

pořádně zasmát a na chvíli zapomenout na svoje nemoci.  



 

 

 

Škola v přírodě 2015 – co napsali naši žáci ve svých slohovkách…  
Byli jsme na škole v přírodě v pensionu Later (v Pustých Žibřidovicích). Byli jsme tam jen pět dní. Pondělí bylo seznamovací 
a šmejdili jsme po penzionu a okolí. V úterý jsme jeli na výlet…  
... Když jsme ušli několik kilometrů, zastavili jsme se na svačinu. Ta všem dodala energii. Šli jsme dál a užívali si cesty. Došli 
jsme do cíle a zjistili, že je odtamtud nádherný výhled do krajiny. Chvíli jsme se kochali, a potom už byl čas jít zpátky.  
Ve středu jsme opékali. Na škole v přírodě byly dobré soutěže a výlety, ale nejlepší byla stezka odvahy…  
... Malí chodili po dvojicích ještě s jedním starším žákem. Já jsem šla ve dvojici s Verčou. Cesta byla vyznačená provázkem, 
na kterém visely svítící kroužky. Na provázku byly připevněny papíry, na některých byla zvířata a na jiných zase slova. 
Prvňáci a druháci si museli zapamatovat co nejvíce zvířátek a ostatní si pamatovali slova. Ze slov jsme sestavili větu: „V 
labyrintu se člověk neztratí, v labyrintu nepotkáte strašidlo, ale potkáte sebe.“ My jsme šli až poslední, kdy byla největší 
tma. Ptali jsme se, jestli se bude strašit. Všichni nám tvrdili, že ne. Tak jsme mysleli, že to bude nuda. Vyrazili jsme na 
cestu. Šli jsme a najednou se ozvalo: „Baf!“ My jsme se tak lekli, že z nás málem vyskočila duše... 
... Škoda, že to pro mě byla poslední škola v přírodě. Určitě bych jela zase!  

(žáci 5.ročníku)  
Na škole v přírodě se mi líbilo. Bydleli jsme v penzionu, kde byl bazén a tělocvična. Každý den pro nás měly paní učitelky 
vymyšlené hry. Během pobytu jsme byli dvakrát na výšlapu. Ve středu jsme dělali táborák… Byli i koláčky! (Ty nám přivezl 
pan starosta, děkujeme, byly MŇAM!) … a potom byla stezka odvahy. Ve čtvrtek jsme měli pyžamovou párty.  
V pátek jsme se sbalili, paní učitelky nás všechny vyhodnotili (vyhodnotili jsme celotýdenní soutěžení mezi jednotlivými 
barevnými týmy) a hurá domů.  

(žáci 4.ročníku)  

 
                                                                

 
Vážení rodiče,  

skautský oddíl Dráčata zahájil další školní i skautský rok.  
 

V letošním roce bychom chtěli vám a vašim dětem nabídnout novou družinu 

vlčat (tj. družinu pro chlapce ve věku 6-11 let) pod vedením Tomáše Přidala. 

Scházet se budou každý pátek od 15.15 do 17.00. 
 

Děti čekají nová dobrodružství, parta kamarádů a zážitky z pravidelných schůzek, výletů na zajímavá 

místa či letních táborů. 
 

Schůzky pro dívky a pro jiné věkové kategorie: 

Benjamínci a světlušky – středa 15.00 -16.30 

Skautky a skauti – středa 16.30 -  18.00 

Světlušky (od 2. třídy) – pátek 15.15 – 17.00 

Vlčata – pátek 15.15 – 17.00 

Skautská a roverská družina – pátek  17.00 – 19.00 
 

Pokud byste chtěli o nás vědět víc, přijďte na jakoukoliv schůzku, zeptejte se vedoucích, navštivte naše 

webové nebo facebookové stránky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník.  
Příští číslo vyjde 12. prosince 2015. Redakční uzávěrka je 27. listopadu. Své příspěvky zasílejte na email: 
paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 
Vydavatel ani redakční rada neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY 

www. dracata.cz nebo  facebook skupina Dráčata Paseka 

V měsíci říjnu bude zprovozněna pálenice v Pasece. 
Bližší infromace Vám podá  pan Motáň,  mobil: 603 909 904.  

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

