
Byla zahájena také částečná rekonstrukce oplocení u MŠ ze strany od potoka. Museli 
jsme  jít  na  kompromis  a  vybudovat  prakticky  nové  oplocení  uvnitř  zahrady  a  staré 
betonové základy, které jsou zakopány téměř po úroveň potoka ponechat. Jinak by se 
jednalo o velmi složité vybudování hluboké zídky a vydláždění břehů potoka. 

Na bytovém domě č. 215 započneme ještě v tomto měsíci se zateplením čelních stěn. 
Bude  to  první  etapa,  v  celkovém  zateplení  by  se mohlo  pokračovat  v  dalších  letech. 
Bohužel na dotace na zateplení nedosáhneme z několika důvodů – dotační  titul bylo 
možné  využít  na  panelovou  výstavbu  –  nejméně  však  150  bytů.  Proto  jsme  začali 
na  vlastní  náklady  s  opravou  tohoto  paneláku  –  bylo  vyměněno  topení  ve  všech 
bytech, opraveny balkony, vyměněna plastová okna a balkonové dveře. Dnes, kdy se 
pravidla mění, už nám na dotace nevyjde energetický audit, neboť máme dvě třetiny 
hotové – zjednodušeně řečeno. 

Také  letos  ještě  provedeme  vyvložkování  části  kanalizace  –  za  zhruba  350  000  Kč. 
Nebude  to  zdaleka  takový  rozsah,  jak  bylo  plánováno  v  rozpočtu  obce,  neboť 
monitoringem  nové  části  „u  kruháčů“  byl  navržen  jiný  postup  při  řešení  problému 
nátoku balastních vod na ČOV.



Přeji nám všem krásné podzimní dny.
Jiří Blažek, starosta
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12.11.2016 

Vítání dětí  

26.11.2016 

Vánoční výstava 

03.12.2016 

Mikulášská nadílka 

21.12.2016 
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PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,

V minulém zpravodaji jsem končil svůj příspěvek konstatováním, že se podařilo dokončit naše biokoupaliště a také první 
čísla o návštěvnosti. Dnes  již můžeme hodnotit první sezonu – všichni víme, že  letošní  léto nebylo zdaleka tak teplé a 
příznivé  jako  to  loňské.  Přesto  i  v  tuto  krátkou  koupací  sezonu  přišlo  na  biokoupaliště  téměř  8000  návštěvníků. 
Po odečtení nákladů na mzdy zaměstnanců, elektřinu, vodu, rozbory vody můžeme říct, že koupaliště si na svůj provoz 
vydělá, je v zisku a nebude tak zatěžovat obecní rozpočet. Je však třeba nasazenou laťku udržet ba naopak ještě doplnit 
o případné další služby – půjčování lehátek, slunečníků, hrací koutek pro děti, parkoviště atd. Návštěvníci jsou nároční a 
je třeba si je udržet. 

I když tady máme podzim s počasím, které k němu patří, práce v obci se nezastavují. 

Byla dokončena oprava střechy na DPS, oplocení u tenisových kurtů, které bylo v havarijním stavu je vyměněno za nové. 
Rekonstrukci plotu jsme dali zelenou, neboť po odstranění jednoho sloupku se zřítila další velká část oplocení. A protože 
bezpečnost sportovců, dětí, návštěvníků je prioritou, budeme postupně oplocovat celý areál hřiště – začneme ze strany 
od  krajské  silnice.  Jsme  velice  rádi,  že  se  do  sportovního  dění  zvláště  v  letošním  roce  zapojilo  se  svými  dětmi  tolik 
rodičů.  Musíme  jim  vytvořit  hlavně  –  z  důvodů  nebezpečné  silnice  –  bezpečné  prostředí.  Podíváte‐li  se  několikrát 
v  týdnu,  kdy  mají  tréninky,  na  hřiště,  je  to  radost  vidět  tu  spoustu  dětí,  které  nesedí  u  počítače,  ale  prohání  se 
na krásném zeleném pažitu našeho hřiště. Není to o tom, že hřiště je pro jedenáct vyvolených fotbalistů. Právě naopak 
naši  i aktivní  fotbalisté pomáhají  s  tréninkem a předávají  zkušenosti  těm nejmenším. Proto se budeme snažit vytvořit 
právě pro  ty nejmenší dobré podmínky a  zázemí pro  sportování  – nejen  fotbal  –  což  znamená  i  postavit  nové  šatny, 
které  budou  odpovídat  dnešní  době.  Vždyť  ty  stávající  pamatují  60léta  a  zdaleka  neodpovídají  dnešním  nárokům  a 
požadavkům. 
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PODĚKOVÁNÍ

Na celém území obce Paseka je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej.

K 1.září 2016 ukončila v naší Mateřské škole pracovní poměr p. ředitelka Jana Blažková.  
V naší Mateřské škole působila od 70let a později ve funkci ředitelky MŠ dokázala naši školku vypracovat mezi 
nejlepší  a  nejlépe  hodnocené  Mateřské  školy  v  celém  našem  kraji.  O  výsledku  její  práce  svědčí  nejen  ty 
nejlepší inspekční odborné zápisy, ale i spokojenost rodičů, jejichž děti naši školku navštěvovaly či navštěvují.  
Rada obce děkuje p. Janě Blažkové za její dlouholetou a úspěšnou práci v naší Mateřské škole. 

Rada obce 



K 31.12.2016 končí v naší obci zubní ordinace MUDr. Krestýnové.  
Chtěl bych poděkovat paní doktorce za nás pacienty – za to, že po dlouhá léta tuto potřebnou péči v naší obci 
vykonávala. Přejeme jí, ať se  jí v „domácím“ prostředí daří, samozřejmě hodně pacientů a pěkné vzpomínky 
na ordinaci a pacienty v naší obci. 

Jiří Blažek, starosta 

Již  od    11.12.2014   platí NAŘÍZENÍ OBCE PASEKA Č.  1/2014, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD. TUTO SKUTEČNOST  si 

někteří  prodejci  neuvědomují    a  obtěžují  občany  přímo  v  jejich  domech  nevyžádanými  nabídkami  služeb  (pojištění, 

přechod k  jinému dodavateli plynu či el. energie), nebo nabídkami nevyžádaného zboží  (např. prací prostředky, atd.). 

Za tento způsob prodeje může být prodejci uložena vysoká pokuta. 

Občané  by  neměli  na  tyto  nabídky  reagovat,  pouštět  neznámé  osoby  do  svého  obydlí  a  vystavovat  se  zbytečnými 

rizikům krádeží a nekalých praktik prodejců. Jedinou možnou reakcí na nabídku např. „ kontroly úspornosti spotřebičů“ 

či  nabídku  dodávky  elektrické  energie  za  polovinu  ceny,  by měla  být  odpověď  ve  smyslu …víte,  že  na  území  obce  je 

zakázán podomní a pochůzkový prodej? A  rázné zabouchnutí (a zamčení) dveří!!   

Informaci o prováděném podomním prodeji poskytněte co nejdříve panu starostovi, či na obecní úřad (tel. 585 039 270) 

– pro co nejrychlejší vykázání prodejce.



Výňatek z Tržního řádu: 

Článek 6 

 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

(1)  Na celém území obce Paseka je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej.

(2)    Podomním  prodejem  se  rozumí  všechny  formy  prodeje  zboží  a  poskytování  služeb  bez  předchozí  objednávky, 

případně  i  pouhá  nabídka  zboží  či  služeb,  které  jsou  provozovány  fyzickými  osobami  či  zástupci  právnických  osob 

obchůzkou  jednotlivých  bytů,  domů,  objektů  sloužících  k  rekreaci  či  veřejných  budov  (např.  budova  základní  školy, 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostní vítání občánků do svazku obce Paseka 

se uskuteční v  

sobotu 12. listopadu 2016 v 10 hodin. 

v obřadní síni Obecního úřadu Paseka. 

Rodiče obdrží pozvánku do své schránky v nejbližších dnech.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku. 

mateřské školy, obecního úřadu, zdravotního střediska).

(3)  Pochůzkovým  prodejem  se  rozumí  všechny  formy  prodeje  zboží  a  poskytování  služeb,  případně  i  pouhá  nabídka 

zboží  či  služeb,  které  jsou  provozovány  fyzickými  osobami  či  zástupci  právnických  osob  při  postávání  na  veřejném 

prostranství, či jeho obchůzkou a současně nedochází k umístění prodejního zařízení.



Článek 7 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje  

Toto  nařízení  se  nevztahuje  na  prodej  zboží  a  poskytování  služeb  mimo  provozovnu  při  slavnostech,  sportovních  a 

kulturních akcích v době a místě konání těchto akcí a na ohlášené očkování domácích zvířat.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016  

Od  září  došlo  k  zjednodušení  cestování  hromadnou 

dopravou.  Občané  ji  mohou  jezdit  s  jedinou  jízdenkou. 

Ta  platí  ve  všech  spojích  objednávaných  Olomouckým 

krajem, ale  také městské hromadné dopravě v Olomouci, 

Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích. 

K 1. září se do systému IDSOK integrovalo šest zbývajících 

železničních  tratí  číslo  270,  274,  280,  290,  300  a  330. 

Na  jednu  jízdenku  tak možné  cestovat  všemi  spěšnými  a 

osobními vlaky, příměstskými autobusy, ale i MHD.

Jízdenky  si  cestující  koupí  na  obvyklých  místech,  tedy 

u  řidičů  autobusů,  v  pokladnách  Českých  drah  i 

v informačních kancelářích dopravců. 

„Naše  práce  se  nyní  dostává  do  další  strategické  fáze. 

Nadále  pracujeme  na  rozšíření  bezkontaktního  odbavení, 

které  se  týká  časových  jízdenek  a  přiřazení  takzvaných 

časových kupónů IDSOK na bankovní karty v co největším 

rozsahu.  Prozatím  tento  způsob  odbavení  funguje 

v  autobusech  na  Jesenicku  a  Prostějovsku,  včetně  zdejší 

MHD  a  snahou  je  co  nejvíce  více  informovat  cestující,  že 

tento  způsob  placení  je  možné  využít,“  sděluje  ředitel 

Koordinátora  Integrovaného  dopravního  systému 

Olomouckého kraje Jaroslav Tomík. 





Tratě zařazené k 1. září do IDSOK 
270 Hoštejn – Zábřeh na Moravě – Olomouc – Přerov 
– Hranice na Moravě – Polom 

274 Litovel předměstí – Mladeč 
280 Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou 
290 Olomouc – Uničov – Šumperk 
300 Přerov – Chropyně – Nezamyslice 
330 Přerov – Říkovice
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Za  krásného  téměř  letního  počasí  se  uskutečnilo  v  sobotu  10.  září  2016  tradiční  Setkání  Pasečáků.  To  letošní  bylo 

„sváteční“.  Oslavovali  jsme  690  let  naší  obce.  K  prodeji  byla  výroční  turistická  známka.  Jako  každým  rokem  i  letos 

probíhaly  soutěže  o  nejlepší  štrůdl,  guláš  a  slivovici.  Z  velkého  počtu  soutěžících  měla  komise  těžkou  práci  vybrat 

v každé kategorii tři nejlepší. Nutno říci, že umístění bylo těsné. A kdopak  byl oceněn? 

Nej guláš: 1. místo – p. Jarmila Viktorínová, 2. místo – p. Miroslava Mlčochová, 3. místo – p. Jan Richter.

Nej slivovice: 1. místo ‐ p. Josef Hloušek, 2. místo – p. Miloš Machač, 3. místo – p. Jaroslav Tomeček.

Nej štrůdl: 1. místo – p. Lenka Neklová, 2. místo – p. Lenka Čejková, 3. místo – p. Hana Labonková.

Novinkou  byla  soutěž  o  nejlepší  originální  pasecký  produkt  vyrobený  z  ořechů.  V  této  kategorii  zvítězila  p.  Sylva 

Bednářová se svým medovníkem.

I děti si den náramně užily. Mohly si pomocí šablon a barev ozdobit plátěné tašky, připraveno bylo malování na obličej, 

projížďka na koních, cukrová vata, skluzavka, pohádková cesta na téma Alenka v Říši divů.

A nechyběla ani hudba a tanec…

Velký dík patří všem, kteří vše perfektně zorganizovali a o báječný den se zasloužili. Tak se budeme těšit zase za rok…

Hana Lenobelová 

Ohlédnutí za Setkáním Pasečáků
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ROZHOVOR

MATEŘSKÁ ŠKOLA PASEKA

Na  konci  srpna  proběhl  konkurz  na místo  ředitelky  v  naší mateřské  škole.  Paní  ředitelka  Jana  Blažková  ukončila  své 
dlouholeté působení  v MŠ a odešla  k  1.  září  do důchodu.  Tímto bychom  jí  chtěli  velmi poděkovat  za přínos pro naši 
mateřskou školu a popřát jí do dalších let hodně zdraví a spokojenosti v rodinném kruhu.

Novou ředitelkou pasecké MŠ se stala paní Bc. Radka Benešová, která je členkou pedagogického sboru MŠ již druhý rok.

Kdy  jste  začala  pracovat  v  MŠ  v  Pasece?  Řeknete  nám 
něco o svých pedagogických začátcích? 

V  MŠ  jsem  začala  pracovat  v  říjnu  1971  jako 
nekvalifikovaná středoškolačka s maturitou bez jakýchkoliv 
zkušeností  s  prací  s  dětmi.  Z  tohoto  důvodu    byly  mé 
pedagogické začátky velmi těžké. 

Proč  jste  si  vybrala  toto  povolání?  Chtěla  jste  být  vždy 
učitelkou v MŠ? 

Vždy jsem chtěla být pouze učitelkou, ale spíše v základní 
škole. Po maturitě  jsem se hlásila na Pedagogickou školu, 
ale  nebyla  jsem  přijata.  Začala  jsem  pracovat  jako 
aranžérka u podniku Drogerie Olomouc. K učitelství mě po 
4  letech  aranžování  přivedla  tehdejší  ředitelka  MŠ  paní 
Věra Ratschkerová, která mi nabídla práci učitelky. Přijala 
jsem  tuto  nabídku,  dálkově  jsem  vystudovala 
Pedagogickou školu, a tak se ze mě nakonec učitelka stala, 
i když trochu oklikou.

Jana Blažková 

V MŠ Paseka pracovala od října 1971 do srpna 2016. Od 1.1.2001 do 31.8.2016 zastávala funkci ředitelky MŠ.

Na co jste nejvíce hrdá za dobu působení v pasecké MŠ? 

Jsem hrdá na několik věcí:

‐  na  to,  že  jsem dokázala  vytvořit  spolehlivý,  kamarádský 
kolektiv  zapálený  pro  společnou  věc,  a  to  po  celou  dobu 
mé ředitelské funkce,

‐  že  se  mi  podařilo  zrekonstruovat  školku  do  stávající 
podoby tak, aby se tam líbilo především dětem,

‐  že  se  za mého  působení  nestal  v MŠ  žádný  vážný  úraz 
dítěte,

‐  na  to,  že  jsme  společně  s  ředitelkou  ZŠ  Mgr.  Janou 
Knápkovou  vybudovaly  vzájemnou  spolupráci  na  vysoké 
úrovni ku prospěchu dětí.

A  také  mě  těší  to,  že  po  provedené  letošní  inspekci  ČŠI 
jsem byla za svou práci pochválena a naše mateřská škola 
byla velmi dobře hodnocena v rámci kraje.

Prožila  jste  mezi  dětmi  řadu  let.  Určitě  máte  nějaký 
nezapomenutelný  zážitek.  Vzpomenete  si  na  nějaký 
neobvyklý zážitek? 

Zážitků  za  dobu  mého  působení  v  mateřské  škole  byla 
strašná  spousta,  veselých,  smutných,  drobných  zážitků  i 
velkých. Byli jsme v mateřské škole vždy jako velká rodina, 
a  tak  jsme  vše  hodně  společně  prožívali,  řešili,  a  i  malé 
zážitky  ve  mně  vždy  zanechávaly  velké  dojmy.  Vlastně 
jsem po celý život měla v sobě i část jiných osudů, radostí, 



pasecký zpravodaj / 6

štěstí i neštěstí. 

Vzpomínám  si,  ne  snad  na  neobvyklý,  ale  velmi  silný 
zážitek,  který  mě  provází  celým  životem.  Když  před  lety 
malý Honzík ztratil  tatínka a my si zrovna v MŠ povídali o 
rodině, děti dostaly za úkol nakreslit svého tatínka. Honzík 
se  rozplakal  a  povídal,  že  ho  nemůže  nakreslit,  protože 
žádného nemá, že má jenom dědečka.

Uplynuly  téměř  dva  měsíce  od  ukončení  Vašich 
pracovních  povinností  ve  školce.  Jak  si  užíváte  volných 
dní? Jaké jsou Vaše koníčky? 

Volné ‐ nudné dny zatím nemám, jsem stále v pohybu, ale 
abych  si  aspoň  trochu  uvědomila  změnu,  strávila  jsem 
společně  s  manželem  v  září  týden  klidu  u  moře.  Nyní  si 
užívám  ani  ne  tak  volných,  jako  bezstarostných  dní. 
Koníčků  mám  spoustu  ‐  šití,  pečení,  tvoření  výrobků  z 
různých  materiálů,  focení,  četbu  detektivek,  luštím 
křížovky, mám ráda víkendové relaxační pobyty, cestování 
a další.


Za Vaši kariéru prošla MŠ řadou proměn. Můžete nám je 
přiblížit? 

Ano,  za  mého  působení  ve  funkci  ředitelky  prošla 
mateřská  škola  celkovou  rekonstrukcí  a  stala  se  z  ní 
moderní  školka  spíše  útulnějšího,  rodinného  typu. 
Kompletně  byly  zrekonstruovány  umývárny  dětí  i 
zaměstnanců,  všechny  třídy,  chodby,  schodiště,  šatny, 
výdejna stravy i plynová kotelna. V budově byla vyměněna 
všechna  okna  za  plastová,  včetně  vstupních  i  vedlejších 
dveří,  provedeno  bylo  zateplení  budovy,  zhotovena  nová 
fasáda. Zmodernizována a nově upravena byla také školní 
zahrada.  Školka  byla  vybavena  kamerovým  systémem,  z 
důvodu větší bezpečnosti dětí. Úpravou ‐ poslední prošla i 
ředitelna.  Možnost  prohlídky  interiéru  mateřské  školy  je 
na webových stránkách MŠ ‐ www.skolka.obecpaseka.cz.



Děkuji za rozhovor 

Hana Lenobelová 

Bc. Radka Benešová 

V  MŠ Paseka pracuje od září roku 2015. Od 1.9.2016 zastává funkci ředitelky MŠ.

Řeknete nám něco o sobě? Jak jste se do Paseky dostala?  

Po  studiích  jsem nastoupila  do praxe  a  začala  pracovat  v 
mateřské škole. Brzy se mi splnil životní sen. Stala jsem se 
mámou. Narodil se mi syn Šimon a za dva a půl roku dcera 
Eliška. Nyní oba navštěvují  základní školu v Bohuňovicích, 
syn  pátou  třídu  a  dcera  druhou.  Dělají mi  velkou  radost, 
jsem na ně pyšná a jsem vděčná za to, že je mám. 

Už na mateřské dovolené jsem vedla pro mé i ostatní děti 
v  obci  kroužky  výtvarné  výchovy,  dětské  mateřské 
centrum. Jak mé děti rostly, zpracovala jsem materiály pro 
rozvoj  grafomotoriky  a  vytvořila  si  tak  pro  ně  metodiku 
správného  postupu  rozvoje  dětské  ruky.  Dnes  tyto 
zkušenosti  a  materiály  ráda  využívám  při  své  práci  v 
mateřské škole. 

Do  Paseky  jsem  se  dostala  zřejmě  řízením  osudu.  Byla 
jsem ve správný čas na správném místě. V polovině srpna 
roku  2015  jsem  se  dozvěděla  o  tom,  že  se  v  Pasece 
uvolnilo místo  učitelky  v MŠ,  napsala  jsem paní  ředitelce 
Blažkové  email.  Ještě  v  tom  týdnu  jsem  jela  na  pracovní 
pohovor  a  od  září  jsem  nastupovala  do  Paseky  jako 
učitelka  nejmenších  dětí.  Jsem  zvyklá,  že  se  věci  v  mém 
životě dějí rychle.

Do  Paseky  jezdím  moc  ráda.  Je  tu  nádherné  prostředí, 
příjemné klima a fajn lidé. 



Proč  jste  si  vybrala  toto  povolání?  Chtěla  jste  být  vždy 
učitelkou v MŠ? 

Možná proto, že mě od tohoto povolání všichni odrazovali, 
jsem  se  stala  učitelkou  mateřské  školy.  Rodiče  mě 
směřovali na ekonomicky zaměřené obory. Cítila jsem ale, 

že mě  jako  člověka  naplní  práce  s  lidmi.  Ještě  při  studiu 
základní  školy  jsem  se  jako  praktikantka  zúčastnila 
dětského  táboru  pro  neslyšící  děti.  Práce  s  dětmi  mě 
chytla za srdce a já jsem věděla, že jednou budu pracovat s 
dětmi. Šla jsem tzv. protiproudu, protože mé nejbližší okolí 
toto  rozhodnutí  nepodporovalo.  Připravila  jsem  se  na 
přijímací  řízení,  domluvila  si  doučování  a  snažila  se  o  to, 
aby  mé  okolí  pochopilo,  že  jdu  tou  správnou  cestou. 
Studium mě bavilo, naplňovala mě praxe. Takže  jsem už  i 
jako  studentka  měla  spoustu  dobrovolných  činností  i 
brigád, kde jsem byla v kontaktu s lidmi každého věku. Po 
střední  škole  jsem  vystudovala  Speciální  pedagogiku 
předškolního věku na UP v Olomouci.  Součástí  závěrečné 
státní zkoušky byla zkouška ze znakového jazyka, Braillova 
písma, logopedické prevence. 



Prozradíte nám plány v naší MŠ? Chystáte nějaké změny? 

Dovolím  si  na  tuto  otázku  odpovědět  zdrženlivě.  Nerada 
prozrazuji  plány,  sny. Mám  tu  zkušenost,  že  se  nevyplní. 
Budu se snažit o to, aby  lidé z mého týmu chodili  rádi do 
práce, dětem se v mateřské škole líbilo a rodiče, aby cítili, 
že  v  nás  našli  partnera  pro  výchovu  a  vzdělávání  svých 
dětí. 

Tímto  svému  pedagogickému  týmu  děkuji,  který  je 
obohacen  o  nově  příchozí  paní  učitelku  Petru  Hallovou. 
Tímto  ji  u  nás  vítám  a  přeji  co  nejvíce  pěkně  strávených 
chvil. 

Děkuji za rozhovor 

Hana Lenobelová 

Foto: soukromý archiv p. Blažková
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1.září nastoupilo do 5 ročníků celkem 78 žáků, dvě žákyně navštěvují školu v zahraničí – v Anglii a v Itálii,  sborovnu sdílí 

celkem  5  učitelek  a  2  asistentky  pedagoga  (inkluzivní  vzdělávání  a  individuální  přístup  ke  všem  žákům  je  pro  nás 

samozřejmostí). Ve školní družině máme 3 oddělení, to třetí je kroužkové, na škole pracuje 16 zájmových kroužků. A již 

všechny  třídy  jsou  vybaveny  interaktivní  tabulí. Určitě pro Vás připravíme 2  vystoupení  (vánoční  koncert  a  květnovou 

akademii), budeme organizovat řemeslné výstavy. Těšíme se na nové zážitky ve školním roce 2016‐2017 a budeme rádi, 

když se budete radovat s námi a těšit se z našich úspěchů. 

První  vlaštovka  přiletěla  hned  1.  září  v  podobě    ocenění  naší  žákyni  Nelle  Grézlové  za  nejlepší  výsledek  v 
Olomouckém kraji v  testování 3.tříd mezi žáky základních škol od společnosti SCIO – testování znalostí, vědomostí a 
dovedností. Gratulujeme!!! 

Základní škola Paseka v číslech

V  letošním  školním  roce  jsme  opět  zahájili  činnost 

florbalového  kroužku.  Posíleni  o  8  nováčků  jsme  se  v 

pátek  30.  září  zúčastnili  Podzimního  turnaje  v  Dlouhé 

Loučce,  kde mezi  sebou  soupeřily  týmy  z Dlouhé  Loučky, 

Medlova a pasečtí „Ranaři“.  

K  naší  veliké  radosti  se  nám  podařilo  získat  2.  místo. 

Všichni hráči si zahráli do sytosti. Od první chvíle bojovali s 

velkým nasazením a odměnou hned po prvním zápase jim 

byl  vítězný  pokřik.  Na  sportovišti  panovala  úžasná 

atmosféra,  o  kterou  se  zasloužili  sami  hráči  i  skvělí 

fanoušci. 

Moc  děkujeme  za  pozvání  na  turnaj  panu  řediteli  ZŠ 

Dlouhá  Loučka  Mgr.  Leopoldu  Kropáčovi,  který  nám  tím 

umožnil příjemně strávit sportovní odpoledne.

Chtěli bychom také poděkovat našim hochům za vynikající 

reprezentaci  školy a popřát  jim mnoho úspěchů v dalších 

zápasech.

A  velký  dík  patří  panu  Davidu  Provazovi  za  pěkný  dar, 

který  poslal  našim  florbalistům  na  začátek  sezony  – 

plastové mety pro tréninky rychlosti a obratnosti.

Mgr. Jana Knápková

foto: Mgr. Jana Moravcová
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NOVÉ  LAVICE  V  KOSTELE 
SV. KUNHUTY

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Největší akce farnosti se odehrála 
v neděli 9. 10. 2016. Při slavnostní 
mši  svaté  proběhlo  za  účasti 
bývalého  i  současného 
duchovního  správce,  starosty 
obce  a  dalších  hostů  žehnání 
nových  lavic  v  kostele  svaté 
Kunhuty.  Lavice  zhotovil  pan 
Rostislav  Orság  z  Paseky.  Velké 
díky patří všem, kdo se o toto dílo 
zasloužili.  Vedle  řady  dárců 
největší  finanční  částkou  přispěla 
obec Paseka ze svého rozpočtu.

GALERIE FOTOGRAFIÍ DŘÍVE A DNES

Vážení spoluobčané, obyvatelé Paseky, současní i bývalí. Připravujeme pro Vás fotokroniku obce Paseka, ve které budou 
fotografie  naší  obce  z  různých  časových  období  doplněné  vždy  fotografií  současnou  vyfocenou  přibližně  ze  stejného 
místa jako její historická předloha.

Každému, kdo nám umožní pořídit kopii staré fotografie nebo pohlednice naší obce, budeme velmi vděčni. Nemusí  jít 
pouze  o  fotografie  domů,  ale  uvítáme  i  fotografie  různých  oslav  a  společenských  událostí.  Vzácné  fotografie  nebo 
pohlednice můžeme okopírovat přímo u Vás během několika minut, a proto nemusíte mít strach, že o ně přijdete.

Galerie fotografií nazvaná DŘÍVE A DNES bude dostupná na webových stránkách Obce Paseka.

Kopírováním historických fotografií a pohlednic je pověřen Zdeněk Knápek.

E‐mail: pasekafoto@seznam.cz, telefon: 733 297 714.    Zdeněk Knápek 

foto: Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.

Ve středu 2. 11. 2016, v den památky věrných zemřelých bude v 16 hodin mše svatá v kostele a poté 
v  16:30  pobožnost  na  hřbitově.  Přijďte  uctít  památku  všech  našich  blízkých,  kteří  nás  předešli  na 
věčnost. 


P. Ladislav Sovadina  

administrátor farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Stará a nová podoba domu č.p. 76 v Pasece na malé straně. Za poskytnutí fotografií děkujeme panu Zabákovi. 
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POZVÁNKY NA AKCE
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INZERCE

K odpolední kávičce

AKTOVKA,  APATYKÁŘ,  AROMA,  BÁBOVKA,  BALET, 

BATOH,  BETON,  BOBULE,  BRATR,  CAPART, 

DRAMATIK,  FOTBALISTA,  HRNÍČEK,  HOUSENKA, 

JEŘÁBNÍK,  JEHLICE,  KAMNA,  KARAMEL,  KUŠE, 

KROKODÝL,  LAKOMEC,  LÍZÁTKO,  MAMUT, 

MATERIÁL,  NÁJEZD,  NÁPAD,  OBÁLKA,  PAUZA, 

PNEUMATIKA,  STARTÉR,  ŠIŠKA,  TALÍŘ,  TRAKTOR, 

UNIFORMA, VLAJKONOŠ, XYLOFON

připravila Hana Lenobelová

28.  října  si  připomínáme  vznik  samostatného  československého  státu.  V  tajence  najdete  dokončení  citátu  prvního 

prezidenta Československé republiky Tomáše Garrique Masaryka.

„Láska  ukazuje  člověku  cíl  jeho  života.  Rozum 

ukazuje (tajenka)“

(Tomáš Garrigue Masaryk)




