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Pro milovníky historie a patrioty naší obce přináším 
krátký popis dosud neznámého pečetidla z Paseky.  
Pečetidlo se zobrazením svaté Kunhuty, patronky 
našeho kostela, pocházející pravděpodobně z 18. 
století a bylo používáno v 18. a 19. století 
římskokatolickým farním úřadem v Pasece.  
Typ pečeti: pečeť obrazová, hagiografická 
s vyobrazením světice. 
Na pečeti je latinský opis:  

SIGIL . ECCLES . PASSENCESIS . S.P. 
KUNEGUNDAE . V . 

V českém jazyce to znamená:  
Znamení (pečeť) kostela paseckého svaté patronky 
Kunhuty vdovy. 
 
Popis pečetního obrazu.  
Svatá Kunhuta v barokně nařaseném rouše sedí na 
trůnu a na hlavě má císařskou korunu. Kolem hlavy 
je zřetelná svatozář. V pravé ruce drží žezlo ve 
tvaru lilie. S lilií byly zobrazovány světice – panny,  

 
které nezemřely mučednickou smrtí. V pravé ruce 
drží svatá Kunhuta prsten. Prsten je po staletí 
atributem svaté Kunhuty a symbolizuje její 
manželskou věrnost. Po smrti svého manžela se 
svatá Kunhuta už znovu neprovdala.    
 
Popis pečetidla 
Pečetidlo je vykováno ze železa a pouze vlastní 
pečetní medailon je z mosazi nebo bronzu. 
Celková délka pečetidla je 87 milimetrů. 
Mosazný nebo bronzový ovál s pečetním obrazem 
je připevněn na železném kanelovaném držadle. 
 
Rozměry pečetního oválu: 30,5 x 34 milimetrů. 

 
 
Svatou Kunhutu si připomínáme vždy 3. března a 
s jejím svátkem je spojeno několik lidových 
pranostik.  
Na svatou Kunhutu o chlup stoupne teplota. 
Mrzne-li o svaté Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní. 
Svatá Kunhuta opouští prutnice. 
Význam prvních dvou pranostik je jasný. Třetí 
pranostika připomínala košíkářům, že od 3. března 
už nemají řezat proutí na pletení, protože by ho už 
další rok měli málo. 

Zdeněk Knápek

PEČETIDLO  Z  PASEKY 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silnice  Paseka  –  Haukovická 
křižovatka  
Již několik let se snaží Obec Paseka prosadit opravu 
silnice v úseku Paseka – Haukovická křižovatka.  
Víme, že spousta občanů zde projíždí na kole a 
dostat se přes tento úsek bez újmy na zdraví je 
opravdu umění. Naposledy jsme tuto žádost 
urgovali v prosinci 2011 dopisem. Bohužel jsme 
obdrželi tuto odpověď:   
Na základě níže uvedeného požadavku pana 
starosty byla provedena kontrola předmětné 
komunikace.  Jedná se o starší penetrační vozovku, 
která vykazuje běžné závady, charakteristické pro 
takto starší vozovky (mírné zvlnění, nerovnosti 
povrchu apod.). V žádném případě zde nejsou 
výtluky či jiné závady, které by ohrožovaly 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
V současné době není komunikace zařazena do 
plánu oprav.  
Ing. Ivo Černý, technický náměstek, Správa silnic 
Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
V žádosti o opravu silnice budeme přesto pokračo-
vat  i v letošním roce.  

Pozemky na  
Sanatoriu 
Obec Paseka se zabývá 
problematikou pozemků 
v lokalitě Sanatoria. 
Tyto pozemky jsou ve 
vlastnictví Krajského 
úřadu Olomouckého 
kraje. Pokud by obec 
žádala o dotace např. na 
výstavbu dětského hřiš-
tě, chodníků apod. je 
podmínkou, aby tyto 
pozemky byly ve 
vlastnictví obce. Nyní 
probíhají jednání s  
majetkovým a právním 
odborem Krajského úřa-
du Ol. kraje a s dalšími 
příslušnými orgány Olo-
mouckého kraje. O vý-
sledcích budou občané 
průběžně informováni.  

Pro občanský  
průkaz v 
pátek? Jen na 
objednání 
Na  úseku  občan-
ských průkazů,   ces-
tovních dokladů,   
evidence obyvatel   a 
dopravně správních   
agend budou od 
středy 1.února  kli-
enti  uničovského   
městského úřadu  ob-
slouženi   od  pondělí  
do  čtvrtka. V  pátek  
jen  po  předchozím   
objednání! Důvodem   
omezení  je  nutnost  
zadávání dat do 
centrálních  systémů  
a další nárůst 
administrativy.    
 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

POPLATKY JE NUTNÉ UHRADIT DO KONCE BŘEZNA! 
Pro ty, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, připomínáme, že: 
 poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí 350,- Kč za každou 

trvale hlášenou osobu 
 poplatek za chatu činí  500 Kč (včetně Karlova) 
 poplatek za psa  se odvíjí od počtu psů - 1 pes 60 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 

240 Kč, 4 psi 330 Kč, 5 psů 420 Kč; plátce, který bydlí v obecním bytě 
(č.p. 8, 189, 215,  295 v Pasece) platí za 1 psa 200 Kč, za 2 psy 500 Kč 

Rovněž upozorňujeme, že vznik, či zánik poplatkové povinnosti (nový pes, 
úhyn či ztráta apod.) jste povinni ohlásit! 
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, či bank. převodem. 
Vzor úhrady přes bankovní účet: rodina Adamova -  4 trvale hlášené osoby, 
Paseka  č.p.985 - 4 osoby x  350,- Kč = 1400,- Kč 
Číslo účtu Obce Paseky: 1801712379/0800 
Variabilní symbol: 1337 
Konstantní symbol: 308 
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat vaše jméno a č.p., aby bylo možné 
platbu identifikovat! (odpad,Adamovi,985)  
Za psa zaplatíte na stejný účet částku odpovídající počtu psů.  
VS:1341, KS: 308, zpráva pro příjemce: vaše jméno a č.p. (pes, Adam, 985) 
     
Pokud občan neuhradí poplatky do 31.3.2012 bude po tomto termínu 
připočítáno k poplatku penále ve výši 50 Kč! 
 

Svoz 
nebezpečného a 

velkoobjemového 
odpadu 2012 

 

 se  uskuteční   
 

9. června  a 

 17. listopadu. 

SVOZ PLASTŮ 
7. března 

a 
4. dubna 
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KONTROLA  OZNAČENÍ  BUDOV 
Kontrolní  komise obce Paseka  provedla  v průběhu měsíce února 2012 kontrolu označení 
všech budov v obci Paseka čísly popisnými a  čísly evidenčními u rekreačních objektů.  
Každý majitel je povinen označit nemovitost  tabulkou s č.p. nebo č.e. a to na viditelném 
místě budovy z pohledu komunikace.  
Tato kontrola se provádí hlavně v zájmu občanů, z důvodu snadnější a rychlejší  orientace  záchranných 
složek, doručovacích služeb, pracovníků společnosti Sitka Šternberk při odečítání vodoměrů a dalších.  
Přesné znění Směrnice č.3/2010 pro označování budov čísly popisnými a evidečními v 
obci Paseka, místní části Pasecký Žleb a Karlov naleznete na www.obecpaseka.cz - 
dokumenty - předpisy v obci - směrnice obce. Případné dotazy Vám budou osobně 
zodpovězeny pracovnicí OÚ pí. Niessnerovou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ TRAVIN 
Bohužel, i v naší obci se rok co rok setkáváme s tím, že někteří občané řeší jarní úklid zahrad a mezí po 
svém. Upozorňujeme proto vlastníky a uživatele pozemků na zákaz vypalování travin.  
Vypalování porostů je zakázáno hned několika zákony a to: zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a 
za porušení tohoto zákazu může Hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu podnikatelskému subjektu až 
1 mil. Kč a občanovi až 25 tis. Kč. Protože při vypalování travin dochází k úhynu živočichů a k ničení 
jejich biotopů, dochází k porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, za který může být 
uložena pokuta až 2 mil. Kč, resp. 20 tis. Kč. Může být porušen i zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., se 
sazbou pokuty 40 tis. Kč, resp. 10 tis. Kč. Zemědělským podnikatelům, kteří by se dopustili této zakázané 
činnosti, hrozí ztráta  dotací ze strany Státního zemědělského a intervenčního fondu.  
Přestože je každoročně nesmyslnost tohoto počínání vysvětlována, někteří, především starší občané, toho 
nedbají. Neuvědomují si přitom, že se vystavují finančnímu postihu a pochopitelně i nebezpečí ohrožení 
života. 
 

HLÁŠENÍ ROZHLASU 
Na internetových stránkách obce 
www.obecpaseka.cz vznikl nový odkaz 
HLÁŠENÍ ROZHLASU, kde bude vždy 
zveřejněno aktuální hlášení. 
Chceme tak předejít situaci, kdy občané na 
některých místech špatně slyší rozhlas. 
Většina občanů už má doma internet a bude 
mít možnost si text přečíst na webových 
stránkách obce. Upozorňujeme však, že 
výjimečně může nastat situace, kdy bude 
vysíláno hlášení a osoba, která je zod-
povědná za vkládání textu na web nebude 
přítomna na úřadě a text zveřejněn nebude. 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  

   Starosta obce zve všechny občany na zasedání 
zastupitelstva, které se uskuteční ve středu         
22. února 2012 od 1700 hod. v zasedací 
místnosti kulturního domu. Na programu bude mimo 
jiné i schvalování rozpočtu obce na rok 2012. 
   Každý ze zúčastněných občanů má právo se 
zapojovat do diskuzí o projednávaných tématech, 
které probíhají před hlasováním zastupitelů. 
V závěrečné diskuzi se můžete svých zastupitelů ptát 
na vše, co Vás ohledně naší obce zajímá. 
   Přijďte a podílejte se na rozhodování o naší obci. 

Deratizace 
Od 26.3.2012 bude společností Sitka Šternberk zahájena kontrola 
stavu hlodavců v kanalizaci pro veřejnou potřebu a následně budou ve 
vybraných lokalitách pokládány návnady.  Po vyhodnocení požeru 
bude dopracován plán zásahu a v lokalitách s nejvyšší koncentrací 
hlodavců bude provedena opakovaná deratizace. Celková deratizace 
bude provedena do 31.5.2012. 
Na objednávku vlastníků nemovitostí provádí Sitka Šternberk i 
deratizaci nebytových prostor – tel. 585 012 730. 
 

Zrušení telefonního 
automatu na Sanatoriu 
Telefónica Czcech Republic, 
a.s. oznamuje, že byl zrušen 
telefonní automat v boxu na 
budově zastávky Sanatoria.  
Důvodem je minimální 
využívání tohoto tel. automatu. 
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Od 1.1.2012 došlo ke změně v cenách vodného a 
stočného. Ceny stanovuje VHS Sitka, s.r.o. na 
základě svých nákladů. Pro srovnání uvádíme ceny 
vodného a stočného v okolních obcích. (Ceny jsou 
uvedeny včetně DPH, která se zvýšila na 14%.) 
 

Volné pobíhání psů po obci . 
Od občanů nám čím dál častěji přichází stížnosti na volně pobíhající psy po obci a to i v přítomnosti svého 
páníčka. Proto připomínáme schválenou Obecně závaznou vyhlášku Obce Paseka č. 2/2005 Čl.3 Zajištění 
veřejného pořádku odst. 2: 
Pohyb zvířat po veřejném prostranství 
a) každý držitel psa nebo jiného zvířete je povinen provést taková opatření, aby pes nebo jiné zvíře 
nemohlo na veřejném prostranství ohrozit  bezpečnost, majetek nebo zdraví osob 
nacházejících se na tomto prostranství, poškodit nebo znečistit veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení obce, 
b) v obci musí psi být drženi na vodítku. To neplatí v případě, že má pes řádně nasazený 
a upevněný náhubek (košík) a bude plně ovladatelný a pod kontrolou držitele. V 
extravilánu obce rozhoduje o "míře zajištění" psa držitel, a to na základě konkrétních 
podmínek, tzn. počtu pohybujících se osob, výskytu zvěře, velikosti daného 
prostoru, vzdálenosti od staveb a povaze (charakteru) psa, 
c) volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat je zakázáno na veřejném prostranství, tvořené především silnicemi, 
místními komunikacemi, chodníky a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, a to na celém území obce. V 
případě nutného odchycení toulavého psa na území obce, jehož majitel se ani po veřejné výzvě nepřihlásí, bude tento 
pes umístěn do psího útulku na náklady majitele psa. Pokud bude majitel zjištěn, uhradí obci vzniklé náklady spojené 
s umístěním psa v tomto útulku a na své náklady si psa vyzvedne v místě jeho umístění. Dále se zakazuje vodit, nosit 
nebo jinak umožňovat posun jiným zvířatům vstup do prostoru dětských hřišť, pískovišť, sportovišť a do prostoru, 
označených značkou (tabulkou) "Zákaz vstupu psů". Tato povinnost se nevztahuje na psy, doprovázející osoby těžce 
zrakově postižené. 
    Žádáme občany o ohleduplnost vůči ostatním občanům a dětem při venčení svých miláčků. Máme 
krásné zelené plochy, které slouží hlavně k odpočinku při procházkách. Venčete tedy psy na 
odlehlejších místech obce nebo používejte sáčky na psí exkrementy. Dále žádáme majitele velkých 
plemen, aby psy vodili na vodítku popř. s náhubkem.   

   Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou je posuzováno jako přestupek dle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.                                                                                              Děkujeme 

 
Cena vodného a stočného 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBYVATELSTVO PASEKY V ČÍSLECH – STATISTIKA ZA ROK 2011 
počet obyvatel 

k   1.1.2011 narození úmrtí přihlášeno odhlášeno sňatek rozvod počet obyvatel 
k  31.12.2011 

1281 13 7 44 42 12 7 1289 
 

Obec Vodné 
 Kč/m3 

Stočné  
Kč/m3 

Celkem  
Kč/m3 

Paseka 33,06 21,66 54,72 

Újezd 33,06 31,92 64,98 

Mladějovice 30,21 31,92 62,13 

Šternberk 30,21 38,19 68,40 

Zubní ordinace Paseka –  
MUDr.   Krestýnová 
Statistické informace  za období od 1.1. do 26.10.2011: 
Počet pacientů  ošetřených  v naší zubní ordinaci     
celkem - 3 374, z toho: 0-14 let 630,  15-19 let 92,   
20-64 let 2 334, 64 let a více 318 pacientů. 
Počet pacientů  ošetřených  od 1.10. do 26.10. - 310. 
Počet jednodenních chirurgií - 189. 
Počet  chirurgických  extrakcí  zubů nebo kořenů - 84. 
Počet extrakcí zubů - 212. 
Největší počet extrahovaných zubů 
jednomu pacientovi - 14. 
Počet rentgenových snímků u křesla - 1100. 
Počet preventivních prohlídek - 1227. 



Tříkrálová sbírka 
Kalendářní rok jsme ve skautském oddíle již tradičně 
zahájili Tříkrálovou sbírkou. Letos koledoval rekordní 
počet dětí v celkem čtyřech skupinkách. Nadšení 
dvaceti paseckých dětí při sbírce bylo velké a podle 
toho dopadl i výsledek. Tento rok se celkově v Pasece 
vybralo 13 668,- Kč. Všem štědrým dárcům za 
příspěvek mnohokrát děkujeme.  
V neděli 15. ledna jsme se s dětmi vypravili do 
uničovského kina, kde na ně jako poděkování od 
charity čekalo promítání filmu "Ošetřovatel". 

MUDr. Bolardová  
 
 
 
 
Pasecká knihovna na webu 

Zveme všechny čtenáře do knihovny v Pasece. 
Otevřeno je vždy v sobotu od 16:00 do 18:00. 
Starším čtenářům nabízíme donášku knih domů. Nutná je však domluva, 
tak nás kontaktujte na telefonu 585 039 116 v otvírací době, nebo 
s pomocí vnoučat na e-mailu: knihovnapaseka@seznam.cz. Na tuto 
adresu můžete psát i žádost o prodloužení výpůjčky, požadavky na 
koupi knižních titulů nebo jiné připomínky a návrhy na zlepšení. 

Veškeré informace a zajímavé odkazy najdete na našich webových stránkách 
www.paseckaknihovna.webnode.cz. Odkaz na ně je také na stránkách obecního úřadu v Pasece. Zde 
se dozvíte i výši poplatků a znění platného knihovního řádu. Doporučujeme ke shlédnutí klip nazvaný 
Mr.ČTI-WO. 
V březnu se chystáme uskutečnit první Noc s Andersenem v Pasece. 
Zájemci se více dozví na již zmíněných webových stránkách.                                            Mgr. M. Orságová 
  

Mateřské centrum Zvoneček  
je otevřeno každý čtvrtek od 9 do 11 hod a 

nově i v pondělí  od 15.15 do 17.15 hod.  
(odpoledne určeno i pro děti chodící do MŠ).  
Více informací i fotografií najdete na  

www.zvonecek-paseka.webnode.cz  
  

Velikonoční výstava kraslic 
Kulturní komise připravuje na 7. dubna 
Velikonoční výstavu kraslic, výšivek, 
krajek a dalších ručních prací našich 
šikovných spoluobčanek a spoluobčanů. 
Podrobnější informace se dozvíte na 
webových stránkách 

www.kulturnikomisepaseka.webnode.cz , na webu obce nebo 
z plakátků. 
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AKTIVITY  PRO  VOLNÝ  ČAS 
 



 
 

Výtvarná soutěž u příležitosti Roku chemie 
Děti navštěvující v letošním roce kroužek Mladých výzkumníků uvítaly možnost opět se zúčastnit výtvarné 
soutěže pořádané Ministerstvem životního prostředí ČR. 
Téma soutěže nazvané 10 let Stockholmské smlouvy bylo docela těžké, neboť děti měly výtvarně vyjádřit, 
jak perzistentní organické polutanty ovlivňují nejen nás, ale i přírodu a životní prostředí. K chvále všech 
osmi žáků a žákyň navštěvujících kroužek Mladých výzkumníků musíme říci, že je soutěžní téma zaujalo a 
k soutěži přistoupili s nebývalým zájmem a velkou pílí. 
Všichni namalovali skvělá výtvarná díla, která jsme včas zaslali odborné porotě k posouzení.  
Za tři týdny přišly z Ministerstva životního prostředí pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků v Praze 
pro Kateřinu Zukalovou, Radka Vlčka a Davida Winklera. 
Radost byla veliká a ostatní členové kroužku, byť 
sami nevyhráli, spolkli svůj žal a upřímně přáli svým 
spolužákům jejich úspěch. 
V naší soutěžní kategorii D1 dostalo celkem 7 dětí 
Ocenění. Bylo to opravdu Ocenění s velkým O, 
protože v žádné soutěžní kategorii nebyly udělovány 
diplomy za 1., 2. a 3. místo, ale pouze Ocenění. 
Tři děti, které Ocenění dostaly, byly z naší školy v 
Pasece a další 4 děti byly z brněnských škol. 
Ze sedmi oceněných výtvarných prací byly vybrány 
tři nejlepší, které postupují do světového kola soutěže.  
Jedna z těchto tří postupujících prací je dílo Kateřiny Zukalové nazvané Stockholmská řepa.  
Základní škola v Pasece dostala samostatné uznání za vynikající výsledky založené na komplexním 
pedagogickém přístupu a systematické práci s dětmi a mládeží.  
Dětem z kroužku musíme poděkovat  za vynikající reprezentaci školy a vedoucímu kroužku panu Zdeňku 
Knápkovi za odborné vedení a organizační zajištění. 

 
Zápis do 1. ročníku 
Ve středu 18. ledna 2012 se dveře naší školy otevřely všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, 
abychom je přivítali na zápise do 1. třídy. Hned u vchodu obdrželi návštěvní list, aby se podle něj mohli 
vydat na Veselé učení se zvířátky v ZOO. U prvního „výběhu“ si mohli procvičit matematické dovednosti 
při Počítání s medvědem a pak si zaskotačit na Opičí dráze, a tím dokázat svou obratnost a nejen hrubou 

motoriku, ale i tu jemnou při jednoduchém psaní. S tygrem 
džunglí si prošli své znalosti ze světa zvířátek a Sloní paměť 
dokázali při vyprávění krátké pohádky. Barvičky a základní 
obrazce si zopakovali s Barvami kohouta Jendy a nakonec se 
mohli pochlubit svým „čtenářským“ uměním při poznávání 
písmen a vytleskávání slov u Želvích obrazců. I sněhuláka jsme 
si postavili, i když jen na interaktivní tabuli. Tuto novou 
technologii si mohli děti vyzkoušet ve všech třech třídách, kde 
se zápis odehrával. A nutno dodat, že žádný budoucí prvňáček 
se této novinky nezalekl, ba naopak! V každé třídě na děti 
čekaly hezké dárky, které pro ně připravili a vyrobili starší 

spolužáci a „strážce vchodu“ pak všechny odměnil sladkou odměnou – lízátkem.  
Všem třinácti rodičům děkujeme za projevenou důvěru v naši školu a budeme se v září těšit na nové žáčky. 
A pokud ještě některý z nich zůstane rok ve školce, nevadí, místo v lavici bude mít vždy připravené. 
 

KRÁTKÉ  ZPRÁVY  Z DUHOVÉ  ŠKOLY 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – PONDĚLÍ 16. LEDNA 2012 
Ještě před Vánocemi dostala naše škola, děti i paní 
učitelky, od našeho zřizovatele Obce Paseka 
překrásný a dech beroucí dárek. Nové učebny 
v podkroví. S téměř posvátnou úctou děti stoupaly 
vzhůru do míst, kam až dosud nesměly, a 

obdivovaly nově vzniklé třídy určené pro výtvarnou 
a hudební výchovu i kroužky a hlavně prostornou 
počítačovou učebnu vybavenou novými počítači a 
dotykovou interaktivní tabulí. Nechtěli jsme si 
radost nechat jen sami pro sebe, a tak jsme 
uspořádali pro naše rodiče, bývalé i budoucí žáky, 
vzácné hosty a všechny přátele a kamarády den 
otevřených dveří, abychom se naší školou 
pochlubili. 
V prvních dnech ledna jsme všechny třídy 
vyzdobili, nové učebny postupně zabydleli, 
nacvičili jsme krátké vystoupení a připravili si 
ukázky vyučování. 
V pondělí 16. ledna  dopoledne zazvonili u našich 
dveří první hosté – bývalé paní ředitelky a učitelky, 
pan senátor Ing. Karel Korytář, pan starosta a 
někteří členové zastupitelstva, zástupci firem, kteří 
se na realizaci nových prostor podíleli, a také naši 
přátelé, kteří nám pomáhají při našich školních i 
mimoškolních aktivitách. Přišli i redaktoři Českého 
rozhlasu Olomouc, kteří s námi strávili celé 
dopoledne. 
Nejprve nám všichni žáci zazpívali a zatancovali 
v nové výtvarně, hosty jsme pohostili dobrou kávou 
a sladkým i slaným občerstvením a jako třešničku 
na dortu jsme servírovali v nové počítačové učebně 
zajímavou  přednášku o pečeti paseckého kostela, 
kterou si pro nás připravil pan Zdeněk Knápek. Žáci 

4. a 5. ročníku ji se zájmem sledovali od svých 
počítačových stanic a po jejím skončení se 
nedočkavě pustili do svého prvního samostatného 
úkolu – vytvářeli powerpointové prezentace na 
téma Svatá Kunhuta, patronka našeho kostela, pod 
odborným vedením paní učitelky Silvie 
Weczerkové.  
Po krátkém oddechu a obědě začali přicházet další 
hosté, zájemci, kteří chtěli vidět, jak se naše škola 
za poslední roky změnila. Ve všech třídách jsme se 
až do pozdních odpoledních hodin „učili“ a 
představovali návštěvníkům, jaké výukové 
pomůcky, nové technologie a zajímavé učební 
metody máme možnost využívat. Jak se vyučujeme 
angličtinu a český jazyk, přírodovědné předměty i 
hudební výchovu a hlavně výpočetní techniku. Kdo 
chtěl, mohl si naše nové interaktivní tabule i 
počítače vyzkoušet, popovídat si s dětmi i paními 
učitelkami, posedět u kávy či čaje s přáteli, posilnit 
se připravenými dobrůtkami, pokochat se pohledem 
na nové podkrovní místnosti zalité sluníčkem ze 
střešních oken, zkrátka prožít příjemné odpoledne. 
A bylo nás takových hodně. S radostí oznamujeme, 
že naši školu navštívilo v tento pro nás významný 
den přibližně 300 hostů, a to nejen z Paseky! 
Příjemně unaveni jsme se rozloučili pod hvězdami a 
světly překrásného ohňostroje.  
Za učitelský sbor, žáky naší školy a jejich rodiče s 
hlubokou vděčností děkujeme starostovi obce 
Paseka panu Jiřímu Blažkovi, obecnímu 
zastupitelstvu a firmě SAN- JV,s.r.o., díky jejichž 
laskavému pochopení a společnému úsilí byla tato 
přestavba zdárně a v termínu dokončena ve 
prospěch a ku radosti našich žáků a všech dalších 
generací. 
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sobota  3.3.2012    Sokolský ples - hraje Druhej pokus ( tradiční kop na bránu ) 

sobota 17.3.2012   Pasecký Babinec - hraje Fofrovanka ( letos ve stylu Černá - Bílá  ) 
Připomínáme, že místenky a vstupenky na ples si můžete zakoupit u pí. Niessnerové. 
Předprodej byl zahájen 13.února 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasecký  zpravodaj   vychází   jako  dvouměsíčník.  Příští  číslo vyjde  20. dubna  2012, redakční uzávěrka 
je 28. března. Své  příspěvky zasílejte na email:  paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční rada –     
Mgr. Taťána  Šlešková  a  Zuzana  Šlešková. 
 

PLESOVÁ  SEZÓNA  POKRAČUJE 

INZERCE 

 

VYUŽIJTE  SOUČASNÉ 
VÝHODY 

 

- Penzijní připojištění 
- Důchodová reforma se týká   
  každého z nás 
- Spořte maximálně efektivně !! 
 

více informací na tel. 605 461 961 
 

www.AutoLakoPaseka.wz.cz 
Nabízím k prodeji /pronájmu části/ areál  

STUDIO ENERGY. 
 

Nabízím odprodej skladových zásob: 
elektromotory, řemenice, elektropřevodovky, domácí 
čerpadla, pístnice, hydraulická čerpadla na štípačky, 
navijáky, novou střešní krytinu vlnu, skleněné tabule, jeté 
zimní a letní pneu, náhradní díly na starší typy vozidel, 
traktory Z 6011, 6911, ZT 324, Malotraktor Slavia, starší 
vozidla na dojetí od 5000,- Kč, lovecké trofeje, kůže, 
vycpaniny, igelitové role, ocelové „T“ profily 

 

Info: Ivo Páleník, tel: 724 107 384 

INZERCE V PASECKÉM 
ZPRAVODAJI 
Cena inzerátu je 60,- Kč za 1/8 strany A4 
(6,5x9cm nebo 3,5x18,5cm) za jedno číslo 
zpravodaje. Samozřejmě je možné uveřejnit i 
větší formát a to 1/4 A4 (6,5x18,5cm nebo 
13x9cm) za cenu 120 Kč či 1/2 A4 za 240 Kč.  
Své inzeráty zasílejte elektronicky 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.  

 

POZNÁMKA REDAKČNÍ RADY 
Jistě jste si všimli, že v tomto čísle chybí rubrika „Společenská kronika“. Na základě nového 
právního výkladu bychom pro uveřejňování jmen ve zpravodaji museli mít souhlas jednotlivých 
občanů. Bohužel není v našich silách toto zajistit. Proto prosíme všechny čtenáře, kteří chtějí veřejně 
pogratulovat svým blízkým či známým k narozeninám či jiným životním jubileím (a to nejen kulatým), 
podělit se o radost z narození dítěte nebo vyjádřit zármutek nad odchodem někoho blízkého, aby nám 
napsali na paseckyzpravodaj@seznam.cz, nebo zatelefonovali na tel: 731 763 540 a pomohli nám tím 
obnovit tuto rubriku.                                                                                                                  Děkujeme. 

SPORTSERVIS  Petr Orság  Paseka 124  tel 585039296 / 604669713 
pondělí – pátek 15 – 18 hod.      sobota 8 – 12 hod. 

 

Zahájena zimní sezona – nabízíme : 
 

Prodej nového i použitého zimního vybavení : 
lyže – boty – hole – běžky – snowboardy – přilby 

 

dále veškeré doplňky : brýle, vosky, rukavice, ponožky atd. 
 

Půjčovna lyží, snowboardů, bot + příslušenství 
 

možnost půjčení na školní kurzy za zvýhodněnou cenu 
 

Možnost zapůjčení celého setu (lyže, boty, hole, helma) na celou 
sezonu (listopad – duben) již od 1 500 Kč 

SERVIS A OPRAVY : 
Provádíme veškeré opravy poškozených hran a skluznic (brousíme 

pásem i kamenem) montáž a seřízení vázání na seřizovačce 
WINTWRSTEIGER včetně potvrzení 


