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Svoz plastů:  16.8., 13.9., 
11.10., 8.11., 6.12. 2017 

Nebezpečný odpad:

21.10.2017

PLÁNOVANÉ AKCE

26.8.2017 

Setkání Pasečáků

Sedm  barev  duhy  ‐  akce  pro 
děti.

16.9.2017 

Nohejbalový turnaj trojic

Paseka ‐ Sanatorium







Vážení spoluobčané, 

prázdninové  číslo našeho Zpravodaje nemůžeme začít jinak než pozvánkou na tradiční 
„SETKÁNÍ  PASEČÁKŮ“.

Letos  je  stanoven  termín  poněkud  dřívější  a  tak  Vás  všechny  zveme  již  na  sobotu 
26.8.2017.  Samozřejmě  budou  připraveny  vepřové  laskominy  na  podráždění  našich 
žlučníků, pro děti připravila Kulturní komise různé soutěže, skákací hrad a nám všem 
k dobré náladě bude od 13:30 hod hrát nejprve Libor Geier a od 17:00 Pavel Novák. 
Pro  letošní  rok upouštíme od pořádání  soutěží,  jako byl  guláš,  štrúdl,  slivovice – pro 
malý počet zájemců.

Věřím, že i v netradičním termínu se přijdete pobavit, dát si štamprličku se sousedem 
či známým, zazpívat si s dobrou kapelou a užít si, věřme tomu, krásného letního dne.


Jiří Blažek, starosta obce



Pasecká pekárna ‐ dlouhý příběh
Vzhledem  k  neustále  se  po  obci  šířícím  jednostranným  nepravdivým  informacím  bych  chtěl  občanům,  hlavně 

mladším ročníkům, objasnit, jak to bylo s pekárnou od začátku.


V  roce  1992  rozhodlo  Zastupitelstvo  obce  využít  nevyužívanou  zrekonstruovanou  vývařovnu  v  objektu  ZŠ  Paseka 
na pekárnu. Po revoluci v tu dobu,  jak si  jistě mnozí pamatují, bylo zásobování pečivem všelijaké a běžně se prodával 
chleba dva, tři dny starý. Také o velikosti sortimentu pečiva se nedalo hovořit – rohlíky,chleba.


Vývařovna pro naše školáky se po rekonstrukci v 90. letech již neobnovila, neboť bylo ekonomičtější dovážet obědy 
z Dlouhé Loučky. Ještě připomenu, že v dané době bylo ve škole 40‐45 žáků, kdežto dnes naši ZŠ v Pasece navštěvuje 
téměř 100 dětí.


Zastupitelstvo  proto  tehdy  rozhodlo,  že  na  náklady  obce  poskytne  a  vytvoří  občanům  lepší  služby  v  zásobování 
potravinami a z tohoto důvodu bylo zakoupeno zařízení pekárny. Pasecké pečivo bylo vyhlášeno v širokém okolí Paseky. 
Prodejna  byla  zřízena  se  záměrem prodávat  hlavně  své  výrobky. O  větší  sortiment  zboží  se  pak  dělily  další  prodejny 
v obci, o čemž jsem dodnes přesvědčen, že bylo správné rozhodnutí.


V  období 90. let to bylo jedinečné rozhodnutí Zastupitelstva obce – vybudovat v obci pekárnu a pálenici – v té době 
neexistovaly  žádné  supermarkety  apod.  Postupem  času  a  s  rozmachem  supermarketů  bylo  stále  těžší  ekonomicky 
utáhnout  provoz  pekárny  a  obchodu.  Konkurence  nás  s  cenami  doslova  dusila,  bohužel  jsme  nebyli  schopni  jít  do 
výběrových řízení na dodavatele pečiva třeba do  léčebny tak, abychom zajistili dostatečný odbyt. Nebyli  jsme schopni 
konkurovat  cenám  Delta  pekáren.  A  pasečtí  občané  se  neprojevili  jako  patrioti,  aby  nákupy  v  pekárně  podrželi  naši 
domácí pekárnu – šli a chodí za  levnějšími, byť nekvalitnějšími potravinami do marketů. Ten největší zlom však nastal 
v době, kdy naše pekárna začala péct sladké pečivo – koláče pro Delta pekárny. Ty si daly podmínku, že koláče budou 
napečeny  do  21:00  hod.,  potom  se  převezou  do  Delta  pekárny,  kde  se  zabalí  do  jejich  obalů  a  rozvezou  do 
supermarketů. Začalo se péct již v 17:00 hod. odpoledne a pečivo pro Pasečáky již druhý den nebylo to pravé jako z naší 
pekárny a tržby pekárny i obchodu rychle klesaly. Po více než dvaceti letech nás ekonomika postavila před rozhodnutí, 
 zda pekárnu zavřít nebo pronajmout s  tím, že soukromník umí nejlépe podnikat!! Tehdejší vize našeho Zastupitelstva 
obce byla naprosto  správná a  současnost  (zatím více v  zahraničí)  to potvrzuje. Vždy  jsme prosazovali,  že naše pečivo 
musí být  jedinečné, ruční práce, klasický chlebový kvásek –  jen tak máme šanci přežít – a ne soupeřit o tuny pečiva a 
rozpékané  umělotiny  z  prášku  a  vody.  V  současné  době  se  naše  vize  vrací.  Lidé  přestávají  mít  zájem  o  rozpékané 
zmrazené pečivo, stále více se vracejí  k malým rodinným pekárnám a obchůdkům – je to opět šance pro malé pekárny?


I proto jsme po rozhodnutí Zastupitelstva obce, že potřebujeme využít další prostory ve školní budově pro výuku dětí 
 např.  na  dílny  či  rozšíření  družiny,  v  dostatečném  předstihu  upozornili  p.  Kuchtu,  že  bude  potřeba  ukončit  provoz 
pekárny v prostorách ZŠ Paseka. Po tři roky mu Rada obce prodlužovala termín ukončení a vycházela mu tak maximálně 
vstříct, aby měl dostatek času na vybudování nových prostor. Byl mu také nabídnut pronájem nebo prodej prostor v   
budově bývalé fary – prakticky jen přes cestu na stejném atraktivním místě nebo objekt bývalé kotelny u bytovek OLÚ – 
vše  pan  Kuchta  odmítl.  Před  rokem  při  osobní  návštěvě  v  Radě  obce  nás  pan  Kuchta  informoval,  že  požaduje  ještě 
o  další  rok  prodloužit  smlouvu,  aby  stačil  upravit  výrobnu  pekárny  ve  svém  objektu  a  vybudovat  novou  prodejnu 
v  objektu  v  obci,  který  předtím  zakoupil  –  použil  při  tom  petici  občanů.  Rada  vyšla  opět  vstříc  a  o  další  rok majiteli 
pekárny,  p.  Kuchtovi,  prodloužila  nájem.  Veškerá  rozhodnutí  byla  vždy  kolektivním  rozhodnutím  Rady  nebo 
Zastupitelstva obce – nikoliv pouze jedné osoby ‐ starosty obce!!


Nikdo ze členů Rady či Zastupitelstva obce nemá zájem „likvidovat“ pekárnu a p. Kuchtu. Chtěl jsem tímto článkem 
vysvětlit situaci, že škola pro velký počet žáků skutečně potřebuje nové prostory pro řádnou výchovu školáků a prodejna 
s  pekárnou  by  tam  ukončila  provoz,  ať  by  ji  provozovala  obec  či  kdokoliv  jiný.  V  dnešní  době  jsou  to  naprosto 
nevyhovující  a  zdevastované  prostory  pro  tuto  činnost.  Stísněné,  nevyhovující  prostory  obchodu  nebylo možné  dále 
takto provozovat, proto jsme kvitovali, že bude nová prodejna – nová pekárna v nových hygienických prostorách.


Také nechci, aby se nám vrátila doba pojízdných prodejen, i když v naší obci už k tomu není daleko. Když vidím, že 
 v  parném  létě  přijede  auto  a  na  silnici  prodává maso  a  výrobky,  tak  se  vracím  o  50  roků  zpět,  ale  to  je  trochu  jiná 
kapitola.


Závěrem důležité  krátké  shrnutí  –  potřeba dalších  výukových prostor  pro  žáky  naší  ZŠ  a  sjednocení  využití  celého 
objektu  pro  potřeby  školy.  A  co  se  týká  pekárny,  tak  ta  fungovala  v  poslední  době  již  v  nevyhovujících  hygienických 
podmínkách jak pro provoz pekárny, tak i pro prodejnu  potravin.


Jíří Blažek, starosta obce 
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I.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat:


v pátek dne 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 

a 

v sobotu dne 21.října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

II.

Místem konání voleb ve volebním okrsku v obci Paseka, je volební místnost na adrese Paseka 17, PSČ 783 97, Paseka 
(zasedací místnost kulturního domu).

III.

Voličem  je  státní  občan České  republiky  (dále  jen  „občan“),  který  alespoň druhý den voleb dosáhl  věku 18  let. Voliči 
bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy  prokáže  svoji  totožnost  a  státní  občanství  České  republiky  platným  občanským 
průkazem  nebo  platným  cestovním  pasem  České  republiky.  Neprokáže‐li  uvedené  skutečnosti  stanovenými  doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

IV.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu dvěma způsoby a to: 

Osobně,  obecní  úřad  vydá  voliči  voličský  průkaz  na  základě  prokázání  jeho  totožnosti.  O  vydání  voličského  průkazu 
při osobním podání žádosti může volič požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů tj. do 18.  října 2017 do 
16:00 hodin. 

Podáním, které může být učiněno ve dvou formách: 

žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,

žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče 

Uvedené dvě formy žádostí musí být doručeny na Obecní úřad Paseka nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13 října 
2017 do 16:00 hodin.

Obecní úřad Paseka předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 05. října 2017, osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

V.

Volič  hlasuje  osobně.  Zastoupení  není  přípustné.  Volič  vloží  do  úřední  obálky  1  hlasovací  lístek.  Volič  hlasuje  tak,  že 
po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před  okrskovou  volební  komisí  nebo  zvláštní  okrskovou  volební  komisí  do  volební  schránky.  Za  voliče,  který  není 
schopen  vložit  úřední  obálku  s  hlasovacím  lístkem  do  volební  schránky,  může  tak  učinit  jiný  volič,  nikoliv  však  člen 
okrskové  volební  komise  nebo  zvláštní  okrskové  volební  komise.  Voliči,  který  se  neodebral  do  prostoru  určeného 
pro  vložení  hlasovacího  lístku  do  úřední  obálky,  okrsková  volební  komise  nebo  zvláštní  okrsková  volební  komise 
hlasování neumožní.

VI.

V  případě  závažných,  zejména  zdravotních  důvodů může  volič  požádat  obecní  úřad  nebo  ve  dnech  voleb  okrskovou 
komisi  o  to,  aby mohl  hlasovat mimo  volební místnost,  k  voliči  jsou  pak  vysláni  2  členové  okrskové  volební  komise 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

VII.

K  zajištění  pořádku  a  důstojného  průběhu  hlasování  ve  volební  místnosti  je  každý  povinen  uposlechnout  pokynů 
předsedy okrskové volební komise.



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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K ZAMYŠLENÍ ...

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Vítání občánků se uskuteční dne  

7.10.2017 od 10.00 hodin 

 v obřadní síni obce Paseka.  

Nejbližší plánované akce farnosti 

"Hodová" mše svatá 

10. 9. 2017 v 11 hodin v kostele sv. Kunhuty.

"Poutní" mše svatá 

17. 9. 2017 v 11 hodin v kapli u Sanatoria.

P.  Ladislav  Sovadina,  administrator  farnosti 
Paseka

Nepořádek okolo kontejnerů. To jsme tak líní?
Na zahrádce uklizeno, vyrovnané záhony, upravené chodníčky…. Krása. Ale co za plotem? To některé z nás netrápí. Jako 
by byli  slepí  a hluší.  Papír,  tráva,  plasty,  sklo  –  všechny  tyto odpady mají  určené popelnice  a  kontejnery.  Snažíme  se 
poctivě třídit. Některým spoluobčanům se ovšem zdá jednodušší krabici ledabyle pohodit u kontejneru místo toho, aby 
ji poskládali či natrhali a hodili do určené popelnice. V  jiném případě nechají  ležet krabici  i s trávou vedle kontejneru. 
Vždyť on ji někdo vysype, že? Věčný problém je i s plasty. Opět se najdou tací, kteří pytel s plasty položí k popelnicím, 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Pozvánky obdrží rodiče v průběhu měsíce září.

ani  se  neobtěžují  jej  do  ní  vysypat,  natož  aby  jej 
dopravili  až  na  určené  svozové  místo.  Na  tento 
nešvar  některých  spoluobčanů  se  ve  zpravodaji  již 
několikrát  upozorňovalo. Marně.  Na  fotografiích  je 
vidět nepořádek u kontejnerů „U kruháčů“. 



‐red‐

Charita zdarma poradí, jak bojovat s dluhy
Od 1.  července  je účinná novela  insolvenčního  zákona.  Insolvenční  zákon upravuje podmínky 
pro podání návrhu na povolení oddlužení    (laicky  řečeno osobní bankrot). Před 1. červencem 
si o osobní bankrot mohl požádat dlužník sám. Návrh není jednoduchý, a toho využívaly různé 
firmy, které jej sepisovaly za poplatky. Často se jednalo o více než 10000 Kč.

Novela nyní umožňuje zpracovávat  insolvenční návrhy pouze těm odborným poradnám, které 
mají  akreditaci Ministerstva  spravedlnosti  a návrhy  sepisují  zdarma a  s odborným dohledem. 
Mezi  tyto  poradny  se  řádí  i  naše  Charitativní  poradna  Nedlužím.  Pokud máte  větší  dluhové 
problémy, obraťte se na nás, nejlépe na číslo 605 314 434.

Pro úplnost dodávám, že návrh na osobní bankrot může po novele sepsat insolvenční správce, 
právník,  advokát  nebo  exekutor  za  zákonem  vymezený  poplatek  4000  Kč.  Nikdo  jiný,  kromě 
uvedených a akreditovaných poraden, nesmí návrh podat na soud. Dluhy se dají  řešit  i  jinak. 
Přijďte k nám a vykročte tím správným směřem.

Bc. Dana Vrzalíková, DiS 

Charita Šternberk‐středisko Uničov 
Převzato z Uničovského zpravodaje.



pasecký zpravodaj / 5

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

ÚSPĚCH  NAŠÍ  GYMNASTIKY.  Představovat  náš  školní 
gymnastický  kroužek  je  už  asi  nošením  dříví  do  lesa, 
zkrátka  zbytečné.  Funguje  i  v  tomto  školním  roce,  schází 
se  pravidelně  dvakrát  do  týdne, má  11  členů  a  báječnou 
trenérku, paní učitelku Silvii Soldánovou, která je i v tomto 
školním  roce  dovedla  k  úžasným  výsledkům. 
Chronologicky seřazujeme, ve zkratce představujeme:

26.11.2016 – 1.MÍSTO v semifinále za skladbu Haleluja ve 
vánočním kole soutěže MIA LEAGUE OLOMOUC v kategorii 
Preliminary,  úroveň  Professional,  získala  BARBORA 
VOJTÁŠKOVÁ;

1.4.2017 – 1.MÍSTO v semifinále za skladbu Haleluja v MIA 
LEAGUE  CHRUDIM  ve  stejné  kategorii  opět  získala 
BARBORA  VOJTÁŠKOVÁ  a  navíc  odjížděla  s  druhým 
nejvyšším ohodnocením v celé soutěži;

9.4.2017  –  a  do  třetice  se  stejnou  skladbou  a  ve  stejné 
soutěži získala BÁRA ještě 2.MÍSTO, tentokrát s postupem 
na mezinárodní finále v Olomouci, kde se umístila TŘETÍ!

BARBORA  s  ELEN MAJEROVOU  nacvičily  skladbu  Ledové 
království, se kterou se také rozhodly vysoutěžit co nejvíce 
úspěchů  a  podařilo  se,  dosáhly  na  nejlepší  možné 

umístění!  Nejprve  získaly  1.MÍSTO  9.4.2017  v  Ostravě  v 
MIA  FESTIVAL  v  kategorii  Professional  a  postup  na 
mezinárodní finále v Olomouci, kde 10.6.2017 získaly opět 
1.  MÍSTO  na  MIA  DANCE  FESTIVAL  International 
CHAMPIONSHIP o Pohár, úroveň Professional, a  staly  se 
MISTRYNĚMI TÉTO SOUTĚŽE! 

Nejen sólistky, ale také CELÉ DRUŽSTVO se dočkalo svého 
vítězství, a to postupně dvakrát:

6.5.2017  –  1.MÍSTO  v  semifinále  v  Olomouci  v  MIA 
Festivalu,  úroveň  professional,  se  skladbou  Kostky  a 
postup do finále v Praze, kde v této mezinárodní soutěži (a 
obrovské  konkurenci  získali  nádherné 2.MÍSTO a  staly  se 
VÍCEMISTRY TÉTO SOUTĚŽE! 

INTERNATIONAL  CHAMPIONSHIP  PRAGUE  pořádá 
sdružení  Děti  fitness  aneb  sportem  proti  drogám,  je  to 
velmi prestižní soutěž a umístění na jakémkoli místě „na 
bedně“  je  mimořádné.  Děkujeme  moc  paní  učitelce  a 
všem  členům  (B.  Bucová,  K.  Hájková,  M. 
Korotwitschková,  T.  Kučerová,  E. Majerová,  F.  Píšek,  N. 
Šlešková,  J.  Vaculíková,  N.  Vavřínová,  B.  Vojtášková,  T. 
Vyhnánková) za vynikající reprezentaci pasecké školy. 


…co všechno jsme ještě na konci školního roku prožili
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Na naší škole pracují i další zájmové kroužky a výsledky své 
celoroční práce mohli jejich členové představit na tradiční 
školní  akademii  letos  věnované  tradičním  lidovým 
pohádkám.  Do  STUDNY  POHÁDEK  si  pro  inspiraci  sáhly  i 
jednotlivé  třídy  a  každá  předvedla  jedno  pěkné  taneční 
vystoupení  na  známé  pohádkové  písničky,  autorkami 
choreografií  byly  paní  učitelky  Silvie  Soldánová  a 
Miroslava  Kořenková,  krátké  veršované  scénky,  které 
uváděly  jednotlivá  čísla,  zahrál  „velký  dramaťák“  a 
popletenou  pohádku  sehrál  „malý  dramaťák“  oba  pod 
vedením  paní  učitelky  Jany  Knápkové,  úvodní  pohádkové 
písničky zazpívali členové pěveckého kroužku za dirigování 
paní  učitelky  Jany  Moravcové.  Potlesku  a  veselí  jsme  si 
užili,  gymnasté  nám  své  skladby  předvedly  a  nakonec 
tanečníci  z  kroužku  tanečního  paní  učitelky  Miroslavy 
Kořenkové  ohromili  jako  vždy  vystoupením  s  duhovými 
stuhami  a  obručemi.  Děkujeme  všem,  kteří  se  na 
nacvičování  a  realizaci  podíleli  a  panu  starostovi  za 
podporu našich aktivit.

Na ŠKOLNÍ VÝLET se vždycky těšíme, poznáme nová místa, 
zažijeme malá dobrodružství, učíme se mimo školní lavice. 
A kam jsme se vypravili letos? Za humna… Cílem naší cesty 
byla  dvě  velmi  blízká  místa,  ale  mnozí  z  nás  byli 
překvapeni, co je možné vidět pár kilometrů od Paseky. Na 
ekofarmě  Doubravský  dvůr  jsme  poznávali 
prostřednictvím  zábavné  hry  život  kraviček  od  jejich 
narození  až  po  dobu,  kdy  dávají  svůj  užitek  svému 
hospodáři  –  mléko  a  maso.  Nakonec  jsme  ochutnali 
vynikající  domácí  zmrzlinu  a  nakoupili  si  nějaké  dobrůtky 
jako dárky pro rodiče. Na zámku v Úsově byl snad každý z 
nás,  ale  divadelní  představení  bylo  připraveno  jen  pro 
školy,  po  jehož  skončení  jsme  se  ocitli  ve  středověku  a 
vyzkoušeli  si  zbraně,  praní  na  valše,  mletí  obilí  mezi 
žernovy,  spřádání  lněného  provazu,  dozvěděli  jsme  se 
zajímavosti  o  chovu  domácích  zvířátek.  Nakonec  jsme 
ještě navštívili židovskou synagogu a hřbitov. Pěkně nám 
to  uteklo,  domů  jsme  se  vrátili  pozdě  odpoledne  (skoro 
večer).

Ke  konci  června  je  vždy pěkné počasí,  a  tak  se namísto v 
lavicích učíme venku,  letos hned  třikrát! Ve čtvrtek 22.6., 
kdy v celé Pasece nešel elektrický proud, jsme se vydali za 

pokladem,  který  nám  schovali  naši  čtvrťáci  společně  s 
jejich  paní  učitelkou  Helenou  Répalovou.  Ale  nedostali 
jsme  ho  zadarmo, museli  jsme  cestou  splnit  víc  jak  kopu 
úkolů. Ale nám to nevadilo, prvňáčci s údivem vyhodnotili 
celý den jako fantastický, zábavný, ale taky hodně poučný.

Další  super  vyučování  pro  nás  připravili  naši  kamarádi 
hasiči z Uničova. Tentokrát nepřijeli za námi do školy, ale 
pozvali  nás  k  sobě  na  stanici.  Všechno  jsme  si  prohlédli, 
odvážné  paní  učitelky  si  vyzkoušeli  speciální  hasičské 
obleky, a protože nám přálo nádherné počasí, mohli  jsme 
„hasit“  požár  ve  speciálním  cvičném  domečku  dráčka 
Hasíka,  občas  se  hadice  stočila  i  na  děti,  a  tak  jsme  se  v 
horku i pěkně osvěžili. Super zážitek.

V  loňském  roce  jsme  obnovili  tradici  „vodnických  dní“, 
které dříve pro pasecké děti pořádala Kulturní komise. Teď 
je však připravují paní učitelky pro pasecké školáky. Stejně 
jako minulý rok jsme si to pořádně užili. Počasí přálo, voda 
skoro  jako  „kafíčko“.  Na  celkem  7  stanovištích  jsme  se 
pořádně  vyřídili,  hledali  vodní  perly  a  kroužky  pod 
hladinou,  závodili  na  nafukovacích  křeslech,  lovili  malé 
rybičky  prsty  na  nohou,  skládali  lodičky…  Nejoblíbenější 
však  byl  souboj  želv.  Nevíte,  co  si  pod  tímto  zápolením 
představit,  zeptejte  se  nějakého  našeho  školáka.  A  ještě 
než  jsme  douklízeli  ve  třídách,  rozdali  si  výkresy  a 
vysvědčení,  čekalo  nás  ještě  jedno  soutěžení,  tentokrát 
atletické  –  skoky,  hody,  běhy,  vyhrál  každý,  kdo  se 
zúčastnil a své výkony nám představil! 

A  NAKONEC  PODĚKOVÁNÍ…  všem,  kteří  nám  během 
školního  roku  pomáhali,  podporovali  nás,  účastnili  se 
našich  akcí,  spolupracovali  s  námi.    Zřizovateli,  Obci 
Paseka,  panu  starostovi  Jiřímu  Blažkovi  a  paní 
místostarostce  Růženě  Čejkové,  Radě  a  Zastupitelstvu 
Obce  Paseka,  paní  ředitelce  mateřské  školy  Bc.  Radce 
Benešové,  Kulturní  komisi  Obce  Paseka  a  paní  Lence 
Richterové  nejen  za  spoluvedení  kroužku  Keramiky,  paní 
Věře Sivkové, paní Haně Lenobelové, paní Haně Drozdové, 
paní  Petře  Šinglovičové,  všem  paní  učitelkám  a 
zaměstnancům  školy…  a  dalším  a  dalších  ochotným  a 
báječným lidem nejen z Paseky. 

Hezké léto za paseckou Duhovou školu přeje 
Mgr. Jana Knápková



Jaký  byl  uplynulý  školní  rok  v  našem 
oddíle? 

Během  školního  roku  jsme  podnikli 
několik  výprav  do  přírody  –  hned  v  září 
jsme  vyrazili  na  „Čertovskou  výpravu  na 
Bradlo“  a  i  když  nám  značnou  část 
výpravy propršelo,  zvládli  jsme  si uvařit  v 
kotlíku výbornou gulášovou polévku, najít 
několik „kešek“, zahrát nové hry a odnést 
si  i  nějaké  nové  poznatky  o  přírodě. 
Celkem  jsme  ušli  asi  9  kilometrů  a  i 
nováčci to krásně zvládli.

V  říjnu  jsme  se  zúčastnili  střediskové 
soutěže  ve  vaření  v  kotlíku.  Světlušky 
vařili  špagety  s  kečupovou  omáčkou  a 
vlčata  se  pustila  do  těstovin  se  dvěma 
druhy  omáček  –  sýrovou  a  rajskou.  Obě 
naše družiny skončily shodně na 4. místě.

Na  oddílové  vánoční  schůzce  jsme 
slavnostně pasovali 4 nováčky a přijali  je 
za právoplatné členy oddílu. Kromě toho 
jsme si užili spoustu legrace při zábavných 
soutěžích,  uvařili  vánoční  punč  a  upekli 
skautské perníčky. Po skončení  schůzky si 
děti  odnesly  domů  v  lucerničkách 
Betlémské  světlo,  aby  jím  mohly 
podarovat  své  sousedy,  příbuzné  a 
známé.

Nový kalendářní rok jsme tradičně zahájili 
Tříkrálovou  sbírkou.  Společně  se 
skautským  oddílem  Rebelové  se  nám  i 
přes  velké mrazy podařilo  vybrat 15 532 
Kč.  Za  odměnu  jsme  se  poté  vydali  do 
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ZZAAHHÁÁJJEENNÍÍ  ŠŠKKOOLLNNÍÍHHOO  RROOKKUU  22001177‐‐22001188 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin tradičně za přítomnosti pana 
starosty Jiřího Blažka, rodičů, vyučujících a hlavně všech žáků školy, kterých očekáváme rekordních 86.

Děti  si  s  sebou  vezmou  pouze  přezůvky.  Bližší  informace  o  tom,  co  si  mají  připravit  a  nakoupit  nejen  do  školní 
aktovky, najdete na našem školním webu nebo se dozví v prvních dnech vyučování. Po společném přivítání nových 
spolužáků bude probíhat krátká výuka ve třídách ‐  jednu vyučovací hodinu do 8.45 hodin. Po skončení půjdou žáci 
domů, obědy ve školní jídelně se budou vydávat až od úterý 5. září. Činnost školní družiny bude zahájena rovněž od 
5.  září,  a  to  ranní  od  6.30  hod.  a  odpolední  od  11.40  do  15.30  hod.  (přihlášky  žáci  obdrží  hned  v  pondělí  1.  den 
školního roku).

Další pro Vás potřebné  informace Vám můžeme poskytnout osobně nebo  telefonicky od pondělí 28.8. do čtvrtka 
31.8. ve škole v době od 8.00 do 14.00 hod. nebo písemně na mailu školy: zs.paseka@seznam.cz 

V  tomto týdnu mohou rodiče platit  i  školu v přírodě, na kterou vyjedeme 11.září. A  to ve výši 1.900 Kč. Částku  je 
možné uhradit i převodem na školní účet:  

181 452 144/0300, variabilní symbol – rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce – jméno žáka.

SKAUTSKÝ ODDÍL DRÁČATA
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SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ

kina v Uničově na filmové představení „Já kocour“.

Na  jaře  jsme  podnikli  výpravu  přes  Křížov  a  Karlov  do 
Paseky. Vzhledem k tomu, že se konala 1. dubna, tak byla 
plná  různých  aprílových  žertíků.  Opět  nechyběla  spousta 
her a vaření v kotlíku.

Květen  se  nesl  v  soutěžním  duchu  –  nejprve  jsme 
uspořádali oddílovou kuličkiádu pro děti a jejich rodiče a 
poté  koncem  května  jsme  se  zúčastnili  střediskového 
turnaje v Softballu na hřišti v Pasece. I když jsme skončili 
poslední, hru jsem si užili a to bylo hlavní.

Školní  rok  jsme  zakončili  oddílovým  výletem  do  centra 
ekologických  aktivit  ve  Sluňákově.  Zde  jsme  prošli  celý 
areál,  plnili  různé  úkoly,  poznávali  stromy  v  lesním 
chrámu,  hledali  drahé  kameny  ve  Sluneční  hoře  a 
zkoumali  bohatý  život  vodních  živočichů  ve  zdejších 
rybníčcích.

Vyvrcholením  naší  celoroční  činnosti  byl  dvanáctidenní 
letní  tábor.  Ten  se  tentokrát  konal  na  střediskové 
základně  na  Hoštejně  u  Zábřehu  a  vyrazili  jsme  tam 
společně  se  skautským oddílem  ze  Šternberka.  Tábor  byl 
motivovaný příběhem Harryho Pottera a tak se na dvanáct 
dní  všechny  děti  proměnily  na  pilné  studenty  a  plnily 
různé zkoušky náročného kouzelnického studia. 

Na více z naší činnosti  i na bohatou fotogalerii se můžete 
podívat na webových stránkách www.dracata.cz nebo na 
fb profilu skupina Dráčata Paseka.

MUDr. Petra Bolardová 
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SK Paseka, z.s.

Sezóna 2016/2017 se zapíše velkým písmem do historie pasecké kopané. 

Po krasojízdě v I.B třídě jsme chvíli váhali, zda se pustit do bojů v I.A třídě či nikoliv. Rozhodnutí, že 
si vyzkoušíme novou soutěž, která se v Pasece nikdy nehrála,  i kdyby to mělo být  jen na rok, bylo 
nakonec správnou volbou. Vždyť jsme jako nováček soutěže obsadili 4. místo !!

Začátek sezóny byl rozpačitý, venku jsme vyhrávali (Maletín 2:3, Loštice 0:1 a Hlubočky 0:1) a doma 
ztráceli (třikrát stejná prohra 2:4 s Dubickem, Bohuňovicemi a Černovírem). 

Celé  jaro  jsme se potýkali  se  slabou koncovkou,  s výjimkou posledního zápasu  jsme ani v  jednom 
utkání nevsítili více jak dvě branky. Na podzim jsme odehráli ještě jednu předehrávku s Maletínem. 

A nutno říct, že tento bláznivý zápas jsme 
vyhráli  s  velkou  dávkou  štěstí,  i  když 
výsledek 6:2 tomu neodpovídá. 

Jaro nám nezačalo  vůbec dobře,  když  se 
po  devíti  minutách  zranil  jeden  z  pilířů 
Martin  Niessner.  Na  velkou  část  jarní 
sezóny  se  na  stopera  stáhnul  Petr 
Vojtášek  a  i  díky  tomu  nebyla  naše 
produktivita  v  útoku  taková,  jakou 
bychom  si  představovali.  Nicméně  i  tak 
jsme  dotáhli  zápas  s  Lošticemi  k  výhře 
1:0.  V  Dubicku  jsme  odehráli  dobrý 
zápas,  ale  dvě  standardky  rozhodly  o 
výhře  domácích  2:0.  Následovala  hladká 
výhra s Hlubočkami 2:0 a naopak smolná 
prohra  s  tápajícími  Bohuňovicemi  2:1. 
Čtyřmi zápasy bez prohry  jsme si pojistili 
čtvrté  místo  v  tabulce.    Smolná  domácí 
prohra s Haňovicemi 1:2 nám vzala naději 
na třetí místo. A zápas v Litovli znamenal 
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třetí prohru na penalty. V předposledním kole jsme dokázali otočit výsledek s Bělkovicemi na 2:1 až v samém závěru a 
ve  Štěpánově  jsme  v  tréninkovém  tempu  vyhráli  5:0.  Konečné  čtvrté  místo  se  ztrátou  jednoho  bodíku  na  třetí 
Bohuňovice je výborný výsledek. Skóre na jaře 26:14.

   

Statistika doma ‐ 9 výher, 4 prohry, skore 35:23, 27 bodů          

Statistika venku ‐ 6 výher, 7 proher, skore 19:15, 21 bodů 


podzim ‐ 8 výher, 5 proher, skore 28:24, 24 bodů                                

jaro ‐ 7 výher, 6 proher, skore 26:14, 24 bodů



V celé sezóně se do hry zapojilo 18 hráčů. Trojice hráčů nechyběla ani minutu ‐ Michal Martinák, Franta Kučera a Petr 
Vojtášek. Hned 14 hráčů se zapsalo do střelecké listiny. Poděkování patří všem hráčům za předvedené výkony po celou 
sezónu. 

V novém soutěžním ročníku 2017/2018 se můžeme těšit na 4 nová družstva. Z krajského přeboru spadly SK Chválkovice. 
A ze skupiny I.A tř. sk. B k nám byla přeřazena tři družstva. Naši staří známí FK Slavonín, dále Sokol Konice a SK Náměšť 
na  Hané.  Naopak  už  nenarazíme  na  postupovou  dvojici  Slovan  Černovír  a  FC  Dubicko.  A  sestupový  tandem  Loštice, 
Štěpánov. 

Nová sezóna začala víkendem 5. ‐ 6. srpna. 

SK Paseka 
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K ODPOLEDNÍ KÁVIČCE ...

INZERCE

INZERCE V PASECKÉM ZPRAVODAJI 

Cena  inzerátu  je  60,‐Kč  za  velikost 
6,5x8,5cm  nebo  3,5x18,5cm  za  jedno  číslo 
zpravodaje. Samozřejmě je možné uveřejnit 
i  větší  formát  a  to ¼ A4  (6,5x18,5cm nebo 
13x8,5cm) za cenu 120,‐Kč či ½ A4 za 240,‐
Kč.  Své  inzeráty  zasílejte  elektronicky  v  jpg 
nebo  doc  na  adresu 
paseckyzpravodaj@seznam.cz  v  té 
podobě,  v  jaké  má  být  zveřejněn  (včetně 
rozložení,  typů  písma  a  grafiky).  Platbu  je 
nutné provést předem na Obecním úřadě v 
Pasece.

Tip na výlet  ‐  tajenka  ‐  jeden ze 7 divů Česka, nachází se v  Jeseníkách,  třetí největší přečerpávací vodní elektrárna na 
světě. Je to zároveň elektrárna s největším spádem v České republice a největším výkonem, její součástí je také největší 
reverzní vodní turbína v Evropě (www.kudyznudy.cz).

Tajenka:

AMULET,  BUŘT,  CIKÁDA,  CIRKUS, 
CYKLISTA,  ČESNEK,  DOVOLENÁ,  ETAPA, 
FLASTR,  GRIL,  HOUBA,  CHATA,  IGELIT, 
JÍZDENKA,  KÁNOE,  KORMIDLO, 
LETADLO,  MAPA,  MUŠLE,  NANUK, 
NOVINY,  OHEŇ,  OKLIKA,  PÍSEK, 
PLOVÁRNA,  RAFT,  RUČNÍK,  ŘÍČKA, 
STAN,  ŠIPKA,  TÁBORÁK,  TOPINKA, 
TURISTA,  UDICE,  UZEL,  VLAK,  ZÁMEK, 
ŽABKA





připravila Hana Lenobelová




