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Vážení spoluobčané, 
   Každoroční postesknutí nad splašeným koněm, 
kterému říkáme čas, nám přináší opět atmosféru 
vánoční. Snad i pohodu a trochu klidu. Je to také 
čas bilancování úspěchů či neúspěchů, problémů 
a obtíží, které bylo třeba v uplynulém roce řešit. 
   Slyšíme na výtky „horňáků“ naší obce, že 
pěkná zeleň a vybavenost je jen v dolní části 
obce. Bohužel v horní části není již tolik pro-
storu. Zelený pás je  v některých  úsecích velmi 
úzký, jinde je vedle silnice hned potok. Letos 
byla v této lokalitě provedena II.etapa rekon-
strukce návsi – nové zelené plochy, vyčištěny 
náletovky, vysazeny stromy, keře, květiny. Na 
jaře budou vydlážděné plochy osazeny lavičkami 
a pod Rudým domem bude vybaveno dětské 
minihřiště. 
   Zdaleka největší akcí letošního roku je 
rekonstrukce půdních prostor základní školy. 
Vznikne zde nová počítačová a jazyková učebna, 
zvláštní učebna pro výtvarnou a uměleckou 
činnost, sociální  zařízení a kabinety. Práce 
pokračují  rychlým tempem a je předpoklad, že 
dětem nové prostory předáme ještě do konce 
letošního roku. Náklady na tuto rekonstrukci činí 
4,8 mil. Kč a vše je hrazeno z vlastních zdrojů. 
   Pro bezpečnost nás všech a zvláště obyvatel a 
dětí žijících na Sanatorce, rozhodlo zastupitelstvo 
obce o zahájení výstavby cyklostezky Paseka – 
OLÚ ještě v letošním roce. Přes naši něko-
likaletou snahu získat na tuto akci dotaci, nebyli 
jsme úspěšní. Proto bylo nutné tyto práce rozdělit 
na etapy dle finančních možností obce. Zahájená 
I. etapa se týká těchto prací: skrývka zeminy šíře 
3,5 m  a  hloubka  30  cm  o  délce 780 m,   závoz  

štěrkem. Konečná asfaltová stezka bude mít šíři 
2.5m  a bude měřit 1.2 km. Končit by měla na 
parkovišti před pizzerií. Výsledky výběrového 
řízení na  dodavatele I.etapy akce najdete na web. 
stránkách obce.  Hlavním kritériem byla cena 
díla, čímž se nám podařilo značně snížit náklady. 
II. etapa  je naplánována na příští rok, kdy dojde i 
k položení asfaltového povrchu. 
   Další náročnou oblastí je právě probíhající 
komplexní pozemková úprava, která se dotkla 
většiny občanů. Přes veškeré potíže se snad 
podaří KPÚ ukončit v tomto roce. Po skončení 
všech legislativních kroků, by definitivní tečkou 
mohla být polovina roku 2012. Úspěšné 
zakončení KPÚ je nesmírně důležité jak pro 
všechny vlastníky půdy, tak i pro obec, neboť 
bude možné konečně zahájit práce na proti-
erozních a protipovodňových opatřeních. 
   Co se týče běžné údržby obce, je nesmírně 
náročná a je viditelná každý den. Jistě oceníte 
práci našich zaměstnanců a pracovníků vykoná-
vajících veřejně prospěšné práce, kteří se 
celoročně o vzhled obce starají. 
   Na příští rok plánujeme dokončení  cyklo-
stezky. Pokud  zajistíme finance tak  zahájení     
prací na akci „ Přírodní koupací biotop“ (koupa-
liště), rekonstrukce chodníků, dokončení projektu 
„ Rekonstrukce návsi “ a další. O prioritách 
rozhodne rada a zastupitelstvo obce. 
   Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, krásné a 
spokojené vánoční svátky. Současně Vás zvu na 
pasecký punč při koledách našich dětí a závěrem 
na velký ohňostroj. 

Jiří Blažek - starosta obce  
 
 

SLOVO  ÚVODEM 

 



 

 
                           Sňatek uzavřeli:  Jaroslav Nantl a Pavlína Konupčíková 

 
                            Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a lásky ve společném životě. 
 
 
 

Vážení občané, 
pokud znáte někoho, kdo by si zasloužil veřejné poděkování, prosím, napište nám o něm na email: 
paseckyzpravodaj@seznam.cz, rádi jeho jméno a poděkování zveřejníme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Velký dík patří i všem ostatním lidem, kteří se ochotně zapojují do prací pro dobro svých spoluobčanů 
či naší obce.   
 
  Děkujeme také všem, kteří pomáhali uspořádat velmi zdařilé Setkání Pasečáků, všem sponzorům 
- pojišťovna Generali, Prefa Pecina, Papedo Paseka, VEPA spol. Paseka, Paseka, Zemědělská a.s. Kulturní 
komisi za uspořádání dětských her a samozřejmě našim dvorním kuchařům a servisnímu personálu, kteří 
připravovali veškeré dobroty. Na financování akce nebyly použity žádné obecní zdroje, veškeré náklady 
byly uhrazeny sponzorsky! Ještě jednou velký dík všem. 

 Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 

Upozornění k aktualizaci bytového 
pořadníku 

Na základě směrnice vydané Radou obce, je povinen každý 
žadatel o byt aktualizovat svou žádost, tím že uhradí do 
31.1.2012 poplatek ve  výši 60,- Kč za aktualizaci. Pokud toto 
žadatel neprovede, bude automaticky žádost vyřazena 
z evidence. 
 

Harmonogram svozu TDO a plastů 2012 
Odvoz TDO bude probíhat vždy  jednou za 14 dní v pátek –  
tedy 30.12, 13.1., 27.1., atd. 
Svoz plastů bude prováděn vždy ve středu 
11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 
17.10., 14.11., 12.12. 
Pytle s plastovým odpadem, prosím, odnášejte na svozová 
místa vždy v úterý – den před svozem. 

Dotační výzva 
Valná hromada MAS Uničovsko 
schválila vyhlášení VII. Výzvy 
roku 2012. Podnikatelé z naší obce 
tak mají možnost čerpat dotace 
např. na vybavení dílen, nákup 
strojů apod.  
Předpokládaná alokace by měla 
činit cca 4,5 mil. Kč. Příjem 
projektů bude zahájen od 
16.1.2012 do 31.1.2012.  
Podrobnější informace získají 
zájemci na webových stránkách 
http://unicovsko.cz/ops/                              
Podnikatel nebo živnostník může 
získat dotaci až do výše 50% 
celkových uznatelných nákladů. 
 

DOBŘÍ  LIDÉ  JEŠTĚ  ŽIJÍ… 

 V prvé řadě bychom chtěli velmi poděkovat všem       
členům Kulturní komise za organizování společen-
ských akcí pro děti i dospělé v naší obci. Velice si jejich 
obětavé a nezištné práce vážíme. Je úžasné, že se i v dnešní 
uspěchané a komerční době najdou lidé, kteří jsou ochotni svůj 
volný čas věnovat spoluobčanům. Jejich práce je o to obdivu-
hodnější, že ji pro nás všechny dělají zdarma.  Děkujeme. 
 

 Další poděkování patří panu 
Jaroslavu Axmanovi, který ve 
svém volném čase vede na 
Sanatorce  dobrovolný oddíl, kde se 
děti učí formou her a soutěží lásce 
k přírodě, svému okolí i hezkým 
mezilidským vztahům.  
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                                            Obecní úřad Paseka oznamuje, že v době  

                                             od 23.12. (včetně) do 30.12.2011  

                                             BUDE  OÚ  UZAVŘEN 
                                            Provoz od 2.1.2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ:  
 
 Občanský průkaz vyřídíte od 1.1.2012  na MěÚ v UNIČOVĚ, kde se pořídí i fotografie. 
 Ohlášení ztráty, odcizení, odevzdání neplatného občanského  průkazu nebo odevzdání  nalezeného OP 
      lze nadále provést na Obecním úřadě v Pasece. 
 Občanům, kteří  si  požádali o vydání nového  OP  ještě u Obecního úřadu Paseka a nevyzvednou si ho  
      do 31.12.2011 na OÚ Paseka, předá vyhotovený nový občanský průkaz MěÚ Uničov.  
Připomínáme, že: 
 Od 13.12. 2011 do 31.12.2011 bude probíhat technická odstávka, takže žádost o OP se strojově   
      čitelnými  údaji nevyřídíte nikde. 
 V době od 15.12.2011 do 30.12.2011 lze vydat pouze občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou  
      platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Požádat můžete na MěÚ v Uničově. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

POPLATKY PRO ROK 2012 
Poplatky se budou vybírat od 1.února 2012 do 31. března 2012 v hotovosti v pokladně OÚ nebo je 
můžete zaplatit bankovním převodem (viz níže). 
 poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu se na rok 2012 nemění a bude činit 350,- Kč za 

každou trvale hlášenou osobu 
 poplatek za chatu činí  500 Kč (Paseka i Karlov) 
 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! 
Vzor pro úhradu bankovním převodem: 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.  
V.S. 1341, K.S. 308, zpráva pro příjemce: vaše jméno a č.p. (pes, Adam, 985) 
I v případě bankovního převodu je platbu možné provést nejdříve 1.2. 2012 a nejpozději 31.3.2012.      
 

Pokud občan neuhradí poplatky do 31.3.2011 bude po tomto termínu připočítáno k poplatku penále ve 
výši 50 Kč! 



 
 
 

Knihovna v Pasece  je otevřena každou sobotu od 16:00 do 18:00 hodin. 
Díky finančnímu příspěvku z obecního úřadu může knihovna nabídnout čtenářům mnoho nových knih. 
Pro příznivce napětí jsou tu bestsellery Dana Browna a Dicka Francise. 
Na děti čeká Štuclinka a Zachumlánek, Bolek a Lolek, Spongebob a Karkulín ze střechy. Pro trochu větší 
je přichystán Velký objev Huga Cabreta, Indigový drak, Kočičí holka a Úžasný 
deník Toma Gatese. 
Čtenářky - maminky si můžou půjčit knihy oblíbené spisovatelky Simony 
Monyové ( Srdceboly), Meg Cabotové a Candance Bushnellové   (Džungle 
rtěnek). Jejich malé děti si vyberou z mnoha leporel a knih říkadel a básniček. 
Pestrou nabídku doplňují předplacené časopisy: Receptář Prima nápadů, 
Mateřídouška a Praktická žena. V novém roce přibude časopis Abc. 
Pokud se vám tato nabídka zdá ještě stále malá, přijďte se osobně podívat. Je tu 
totiž ještě Výměnný fond z knihovny v Olomouci... 
 
Zimní večery jsou pro čtení úplně nejlepší!  
A tolik knih jako knihovna doma mít prostě nemůžete. 
 
Pokud máte zájem o nějakou konkrétní knihu, pokud chcete donést knihy domů, pokud máte připomínky 
k otvírací době, napište nám na e-mail: knihovnapaseka@seznam.cz nebo zavolejte v otvírací době na 
telefonní číslo 585039116. Vaše nápady i žádosti budeme řešit. Zároveň prosíme všechny, kteří mají již 
několik let doma vypůjčené knihy z knihovny, aby je přinesli vrátit do knihovny nebo do kanceláře 
obecního úřadu. 

 
 
 
 
  
Nový školní rok začal 1.9.2011 a  pro nás ve 
zcela novém pojetí. Pro velký zájem rodičů o 
umístění svých dětí do mateřské školy byla 
navýšena kapacita školy ze 49 dětí na 70 dětí, 
zapsáno  k docházce na školní rok 2011-2012 je 
70 dětí, čímž je kapacita školy plně využita. 
Navýšení kapacity si vyžádalo zřízení další třídy, 
takže v současné době má mateřská škola 
k dispozici tři třídy. Přijaty byly také 3 kvali-
fikované pedagogické pracovnice, jedna na plný 
úvazek, 2 na zkrácený pracovní úvazek. 
Z celkového počtu dětí  je 12 budoucích školáků, 
ostatní děti jsou ve věku 3 – 5 let. Převažují jako 
vždy  chlapci -  těch je 45  a děvčat 25. 

Děti jsou v mateřské škole vzdělávány dle 
„Školního vzdělávacího programu“, který je 
sestaven přímo pro naši mateřskou školu, vychází 
z místních podmínek, z toho, co naše děti mají 
rády, co je baví a co je zajímá. Hlavní důraz 
klademe na utváření kamarádských vztahů mezi 
dětmi různého stáří a pohlaví, na vytváření 
základních předpokladů pro pokračování ve 
vzdělání a současně s tím napomáháme vyrovná-
vat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 
základní školy. Vše děláme hravou formou, 
převažuje prožitkové učení s využitím pohádek a 
pohádkových postav, které děti milují. Proto již 
několik let náš vzdělávací program má název  
„Kamarádi, kamarádky, pojďte s námi do 
pohádky“. 
Formou tematických celků si děti osvojují 
pracovní, výtvarné dovednosti, rozvíjí si jemnou 
motoriku rukou, rozumové schopnosti, řeč, 
pohybové dovednosti… Dětem se snažíme 
nabízet zajímavé činnosti, jak v mateřské škole, 
tak i mimo ni. Od začátku školního roku již  byly 
nejstarší děti na návštěvě u pana starosty, kde si 
prohlédly celý jeho úřad, včetně obřadní síně. 
Pan starosta dětem ukázal  vlajku naší obce, 
řetěz, který musí mít při slavnostních 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  VĚTŠÍ 

NOVINKY  Z OBECNÍ  KNIHOVNY 



příležitostech , ten si mohly i samy vyzkoušet a 
také je seznámil  s novými záměry v obci – jako 
zbudování nového koupaliště apod. Na cestu do 
MŠ obdržely od pana starosty pohlednici Paseky 
a společná fota na internetové stránky.  

V letošním školním roce máme dohodu s paní 
 ředitelkou  ZŠ o využívání jejich tělocvičny 
k rozvíjení pohybových dovedností našich dětí. 
Nejstarší děti chodí do ZŠ cvičit 1x týdně a jsou 
z této činnosti velice nadšené – mají prostor, 
tělocvičné nářadí a hlavně mohou cvičit ve velké 
škole. Moc paní ředitelce za umožnění děkujeme. 

Při poznávání okolí obce v souvislosti s vodními 
zdroji se děti vypravily vypátrat ztracenou 
studánku v lese. Toto se jim podařilo až na druhý 
pokus, bylo však velké zklamání, jelikož 
studánka byla vyschlá. V období podzimní 
sklizně jsme vyhlásili soutěž  „ O nejlepšího 
dýňáčka“, do které jsme zapojili hlavně rodiče 
našich dětí. Byli jsme překvapeni, jaké množství 
vyřezaných dýní se nám sešlo.  Všechny, kdo se 
soutěže zúčastnili, jsme odměnili perníkovými 
dýněmi, dýňáčkovými medailemi a sladkostmi. 
Výstavku z „dýňáčků“ jsme měli nejprve ve 
vestibulu MŠ, později jsme ji  umístili ven pro 
ostatní kolemjdoucí. Dětem se výstavka moc 
líbila a litovali, když jsme ji museli uklidit. Všem 
touto cestou děkuji za společné tvoření pro radost 

dětí. Blíží se nám nejkrásnější období v roce a 
opět chceme dětem dělat radost, proto 
vyhlašujeme společné tvoření na námět „ 
Mikulášské a vánoční zdobení“, kterého se 
mohou účastnit nejenom rodiče dětí, ale i 
prarodiče, nebo i ostatní občané, kteří s námi 
sympatizují. Mohou svým přáníčkem, vánoční 
ozdobou, drobným dárkem, v podstatě čímkoliv 
souvisejícím s tímto svátkem  ozdobit vánoční 
stromy, které budou připraveny k tomuto účelu 
před mateřskou školou i ve vestibulu školy a 
udělat tak radost nejenom sobě, dětem,  ale i 
ostatním, kteří  kolem školky procházejí a mají 
rádi pěkné věci a společnou radost. Z dalších 
akcí, které pro děti do vánoc připravujeme to 
budou - loutkové divadelní představení „O Anič-
ce a princi Jakubovi“ /25.11./, 5. prosince nás 
navštíví Mikuláš a obdaruje děti mikulášským 
balíčkem a hračkami pro hry v mat. škole, děti 
mu na oplátku zazpívají a zatančí, vystoupí 
s kulturním programem na akci SPOZ – Vítání 
nových občánků / 26.11./, společně budou 
zhotovovat přáníčka, dárky, svícínky, ozdoby, 
připravovat vánoční vystoupení pro rodiče, starší 
občany v obci, které svým vystoupením a 
dárečky potěší přímo v „Domě s pečovatelskou 
službou „. 
Zapojeni jsme po dvouleté odmlce opět do 
celoročního vzdělávacího programu – Hrajeme si 
s Medvídkem NIVEOU, spolupracujeme aktivně 
s pojišťovnou Metal – Aliance, která dětem 
pojištěným u MA, kterých je většina,   poskytuje 
pitný režim v MŠ formou vitamínových 
sirupových nápojů. Je toho ještě více, ale to zase 
až příště. 

    

Hodně zdraví, spokojenosti a více radosti přes 
vánoce i v dalším roce přeje ředitelka Jana 
Blažková a  všichni z MŠ ! 
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Učíme se anglicky – zábavně a prakticky - Anglická snídaně 
S žáky 4. ročníku jsme podnikli virtuální cestu do Velké 
Británie. A jak jinak porozumět mentalitě obyvatel než přes 
jídlo. A tak jsme se po důkladné přípravě slovní zásoby 
vyzkoušeli naše kuchařské nadání. Nejdříve jsme se seznámili 
s typickou anglickou snídaní – toast, smažená slanina a vajíčka, 
žampiony, fazole a rajčata. Naštěstí jen prostřednictvím 
fotografií a prezentace, které jsme měli připraveny. Neboť tak 
velkou a bohatou snídani bychom asi nezvládli. Pak následoval 
oběd, ten už byl daleko zdravější a lehčí. Večeři jsme si dali 
v rychlém občerstvení Fish and Chips. Nakoukli jsme také do 
školního jídelníčku anglických dětí. Velice nás zaujalo, kolikrát 
v týdnu mají na oběd pizzu, těstoviny, saláty a ovoce. 
Pak už následovalo opravdové „vaření“. Ochutnali jsme 

typický anglický čaj s mlékem a cukrem a k němu jsme si připravili anglické tousty. Každý z nás si obložil dle své 
chuti vlastní toust s použitím šunky, slaniny, sýrů, vejce či tuňáka a zapekl v toustovači. Chuť opečeného chleba 
jsme obohatili „chutneym“– indickou pálivou omáčkou. 
Vůně dobrůtek se nesla celou školou, a tak nám nezbylo, než pozvat na malé občerstvení také spolužáky z ostatních 
ročníků a paní učitelky. Ale to my rádi, neboť se nám snídaně vydařila!                               Mgr. Michaela Kubáňová 

 
Sopka nad Pasekou 
Kopce a údolí v katastru obce Paseka tvoří výraznou a 
i pro laika naprosto zřetelnou hranici mezi Nízkým 
Jeseníkem a Uničovskou plošinou a toto spojení 
roviny s horami dalo našemu domovu jinde nevídaný 
ráz, v němž se snoubí tajemná vznešenost hor 
s pohostinnou rovinou.  
K přírodním pozoruhodnostem nacházejícím se přímo 
v našem domově bezpochyby patří i tři sta miliónů let 
stará sopka. V době jejího vzniku v prvohorách bylo 
v katastru naší obce mělké devonské moře, v němž se 
proháněli trilobiti, jejichž celosvětově známé 
naleziště je jen několik kilometrů od Paseky jiho-
východním směrem.  
Děti navštěvující v naší škole kroužek Mladých 
výzkumníků objevily sopku, která dosud nebyla 
v odborné literatuře popsána při poznávací výpravě.    
Zatím bezejmenná sopka se majestátně týčí přímo nad 
našimi domy. Jižním okrajem pozůstatku bývalého 
kráteru vede silnice z Paseky do Karlova.  
Povrch sopky tvoří šedý tuf, to je sopečná hornina 
vzniklá ze sopečného prachu vyvrženého během 
erupcí. Sopečný prach během stovek miliónů let 
ztvrdnul v jednolitou masu, která vlivem deště, mrazů 
a větrů postupně erodovala a stále ještě eroduje, a 
proto dnes na nečinné sopce naleznete mohutné 
tufové masivy, několikatunové tufové balvany i malé 
kamínky. 
Laickým pohledem je tuf lehký porézní beton vytvo-
řený přírodou.   
O svém objevu děti informovaly Českou televizi a 
dne 4. listopadu byla natočena reportáž na sopce za 
účasti mladých výzkumníků z pasecké školy. 
Reportáž byla  vysílána   4.   listopadu   v   18.   hodin  

(záběry z Paseky začaly v 10 minutě a 10. vteřině 
reportáže)  na prvním programu ČT 1  v pořadu 
Regiony Ostrava.    

Záznam televizního zpravodajství si můžete přehrát 
v i-vysílání České televize:  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-
udalosti-v-regionech-ostrava/411231100031104-
udalosti-v-regionech/ 
Členové kroužku během výpravy nasbírali vzorky 
tufu, které ve školní laboratoři rozdrtili na prach a 
rozpustili v destilované vodě. Následně bylo měřeno 
pH – kyselost vzorků. Měření bylo několikrát 
opakováno u několika vzorků. Dosažené hodnoty pH 
se pohybovaly v rozmezí 4 až 4,5. To znamená, že 
tufy z pasecké sopky jsou jen mírně kyselé a 
nepředstavují žádné nebezpečí ani ekologickou zátěž 
pro naši přírodu.                              

Zdeněk Knápek 
 
 

KRÁTKÉ  ZPRÁVY  Z DUHOVÉ  ŠKOLY  



 
Týden školních (památných) stromů  
Druhý týden v říjnu jsme naši pozornost nejen v rámci povinného vyučování obrátili k památným stromům 
Olomouckého kraje. Ve škole probíhal Týden školních (památných) stromů - další z mnoha aktivit v rámci projektu 
s Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese.  
Děti se rozdělily do svých stromových skupin (které si utvořily již na škole v přírodě) a snažily se o svém "stromě" , 
o svém patronovi dozvědět co nejvíce - samozřejmě podle svých schopností a možností.A tak prvňáci a druháci 
zkusili svému stromu vdechnout podobu - nakreslili, jak by si představovali tvář svého stromu. Všechny obrázky 
byly elektronicky uloženy do souborů, aby se mohly stát součástí celoskupinové prezentace. 
Třeťáci své stromy oživili příběhem "pohádkového stromu". Zaslouží si pochvalu za pěkné pohádky. 
Naši nejstarší školáci (čtvrťáci a páťáci) už jsou schopni vyhledávat potřebné informace a také je poutavě zpracovat. 
A tak v rámci informatiky a pracovních činností vytvořili powerpointové prezentace o svých skupinových stromech. 
Vhodně je doplnili fotografiemi a také obrázky svých spolužáků, takže v dalších letech budou složit jako doplňující 
výuková pomůcka v přírodovědě. 
Na konci týdne v pátek 14.10. žáci 3.-5. ročníku zakončili své teoretické bádání praktickými dovednostmi v rámci 
Oslav lesa na Floře, kde byl pro přihlášené děti připraven zábavný výukový program. 
V pátek 11.11.2011 (na sv.Martina) jsme se všichni sešli v I. třídě a jednotlivé skupiny před ostatními 
představovaly své prezentace a informovali je o všech zajímavostech, které se během svého bádání dozvěděli, 
včetně výkladů vlastností lidí narozených ve znamení svého stromu podle keltského kalendáře. 
Prožili jsme příjemné a informacemi nabyté dopoledne. Děti ukázaly, že interaktivita a počítače nejsou jen hraní her 
a neplodné chvíle strávené u obrazovky. 
A protože chceme, aby nám stromy zkrášlovaly naše prostředí, pořádáme pravidelně sběr starého papíru, abychom 
k jejich ochraně také přispěli. Letos jsme právě v tomto projektovém týdnu nasbírali společně s mateřskou školkou 
celkem 8.110 kg. Všem, kteří nám pomáhali, moc děkujeme a věříme, že se stejným úspěchem budeme sbírat starý 
papír i na jaře.                                                                                                                                  Mgr. Jana Knápková 

Poděkování 
Nastává adventní čas, čas příprav na Vánoce. I naše škola se každoročně na tento 
svátek pečlivě chystá. Nacvičujeme koledy na vánoční koncert pro rodiče a ostatní 
občany Paseky, připomínáme si tradice a zvyky při projektovém dnu, chystáme dárky 
pro naše nejbližší. A letos nás s touto činností velmi pomohl pan Jan Podešva, který 
nás navštívil a přinesl nám dřevěné šablony na výrobu vánočních stromečků a kapříků. 
Na jejich zdobení jsme si vyzkoušeli různé výtvarné techniky – práce s přírodninami, 
zdobení perníků, ubrouskovou techniku nebo lepení mozaiky. Zatím Vám 
představujeme jen jeden stromeček, ale až nazdobíme všech 70 stromečků a rybiček, 
pochlubíme se svým uměním na našich internetových stánkách. 
PANU JANU PODEŠVOVI MOC DĚKUJEME, A TO NEJEN ZA ZAJÍMAVÝ 
NÁMĚT DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY, ALE TAKÉ ZA SKLÁDAČKY 
(PUZZLE), KTERÉ NÁM VĚNOVAL DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. 

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 

V úterý 17. ledna 2012 proběhne na Základní škole v Pasece zápis dětí do 1. ročníku od 13.30 do 
16.00 (nebo i déle podle zájmu dětí a rodičů) v prostorách školy. Letos pozveme děti do ZOO . 
S sebou je třeba mít rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a dotazník (oba dokumenty naleznete na 
webových stránkách školy). Nabízíme dětem i rodičům školu domácího typu, kde se všichni známe, 
respektujeme se a vzájemně si pomáháme. Naším cílem je zaměřit se na vyučování nových zajímavých 
vyučovacích metod (včetně těch nejmodernějších při práci s interaktivní tabulí, které jsou ve všech 
třídách) a prostřednictvím nich vzbudit v dětech touhu po celoživotním vzdělávání a radost z učení. 
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. 
Rovněž můžete navštívit naše webové, kde najdete potřebné informace, bohatou fotogalerii i virtuální 
procházku školními třídami a dalšími prostorami, výroční zprávu o činnosti školy za minulý školní rok 
(www.škola.obecpaseka.cz). 
PŘIJÍMÁME NEJEN Z DĚTI Z NAŠEHO SPÁDOVÉHO OBVODU, ALE VŠECHNY DĚTI, 
KTERÉ BY CHTĚLY NAŠI ŠKOLU NAVŠTĚVOVAT. TĚŠÍME SE NA VÁS! 
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     Podzimní část fotbalové sezóny máme (nevím jestli 
mohu napsat)  „úspěšně“  za sebou. Jak bývá zvykem, v 
pauze dochází k hodnocení mužstev, ohlédnutí za 
odehranými zápasy a dochází také k celkové bilanci 
paseckého fotbalu. 
     Protože Pasecký zpravodaj vychází cca měsíc po 
sepsání těchto zpráv, občas dojde k tomu, že zrovna čtete 
o skvělé úrovni paseckého fotbalu - jak se našim mužům, 
dorostům a žákům daří ...  pak přijdete jako fanoušci na 
hřiště a vidíte, že skutečnost je trochu jiná a že to, co 
bylo napsáno neodpovídá realitě – bohužel, tuhle  
časovou prodlevu nedokážeme v průběhu sezóny 
ovlivnit. Nyní je podzimní sezóna ukončena a do jara 
snad žádné zásadní změny neočekáváme. 
     Snaha napravit si reputaci po nevydařených 
předešlých sezónách zatím celkem vychází. Byla velká 
škoda, že muži nedokázali dotáhnout do vítězného konce 
některé zápasy, kde byl soupeř opravdu velmi slabý. 
Jednalo se hlavně o klání s Odrlicemi, kdy muži prohráli 
gólem v poslední minutě, remízový zápas se 
Slavonínem, který měl skončit minimálně 5:0, ale když 
netrefíte bránu, gól nedáte a pak také doma skvěle 
rozehraný, ale nakonec remízový zápas s  Blatcem.  Na 
druhou stranu v posledních  zápasech předvedli naši 
muži bojovnost, odhodlání a chuť po vítězství - rozlučka 
s našimi diváky v posledním domácím utkání proběhla 
ve velkém stylu – výhra 9:1 nad Náklem, kdy se mladá 
golmanská posila (přezdívaná „mamiňák“) proměnila v 
brankostroj. Následovalo poslední kolo s těžkým 
soupeřem v Přáslavicích, kde jsme vyhráli 2:1 – tyto tři 
body byly opravdu vydřené do poslední minuty. Dále se 
předhrával zápas 1. jarního kola v Bouzově – naši muži 
zvítězili po velké bitvě s mužstvem ze dna tabulky 3:1, 
za nepříznivého stavu museli otáčet zápas ve svůj 
prospěch. Tímto zápasem se mužstvo mužů dostalo na 
třetí místo tabulky se ztrátou sedmi bodů na první Babice 
a dvou bodů na druhé Nové Sady B.  
Trenér žáků a dorostu Jaroslav Kučera: 
     Mladší žáci i dorostenci vstupovali do soutěže s cílem 
stabilizovat sestavu pro příští sezónu. V této sezóně mají 
oba týmy proti soupeřům nevýhodu – jsou mladší a 
viditelně menší (zvlášť dorostenci), ale pro příští sezóny 
by to mělo být podstatně vyrovnanější. Co však bude a 
zda-li vůbec nějaká příští sezóna bude??? Žalostná účast 
většiny hráčů na trénincích, špatná fyzička a s tím 
související katastrofická technika. V podzimních 
zápasech se vystřídalo 24 hráčů, přesto nebylo možné 
sestavit jedno stálé a silné mužstvo. Vrcholem nezájmu 
bylo poslední kolo, na které se dostavilo šest hráčů 
dorostu. Dorostenci bohužel doplácí na slabou účast při 
trénincích a také na „noční veselí“ před zápasem. První 
poločasy nebývají zase až tak špatné, dokonce i s tými z 
předních míst tabulky hrají kluci vyrovnané partie, ale 
fotbal se hraje devadesát minut Druhé poločasy odejdou 
kluci fyzicky a s tím souvisí také špatná technika a 
neschopnost správně nahrát, rozehrát, podržet míč ... 

     Mnohem  lépe  jsou  na  tom mladší žáci, kde je sice jen 

devět hráčů (8 na hřišti), ale kvalita je opravdu nadějná. 
Pokud dáme dohromady 10 – 12 hráčů, mohli by mladší 
žáci být opravdu výborní. 
     Na jarní dohrávku a zvláště na pokračování v příští 
sezóně se budeme těšit, ale bez pomoci rodičů, přátel a 
známých, ale hlavně zvýšeného zájmu všech borců 
budeme jen velmi těžko pokračovat. 
     Tímto odstavcem chci oslovit upozornit všechny 
fotbalové hráče – muže, dorosty a také naši nejmladší 
fotbalovou generaci. V mužstvech sice panuje hodně 
dobrá nálada, ale někteří hráči mají problém s 
docházkou a disciplínou, ale to už je úděl 
neprofesionálního dobrovolného fotbalu.  
     Tímto samozřejmě nechci nikoho omlouvat, protože 
pokud začnu fotbalovou sezónu a řeknu trenérovi a 
celému vedení paseckého fotbalu, že fotbal chci hrát, ať 
se mnou tento rok počítají, tak bych měl (pokud mi to 
zdravotní stav dovolí) dotáhnout sezónu do konce a ne 
skončit kdy se mi to hodí nebo když mě fotbal přestane 
momentálně bavit – odhlášení ze soutěže v průběhu 
sezóny není levná záležitost a opravdu si nemůžeme 
dovolit jen tak „vyhodit z okna“ tisíce korun za 
neschopnost hráčů vydržet a odehrát podzimní a 
jarní zápasy 
     Nejde tady o jednotlivce, ale o závazek vůči celému 
týmu. Fotbal je kolektivní hra a pokud si více kluků 
řekne v průběhu sezóny, že na to kašle, doplatí na jejich 
rozhodnutí celý zbytek týmu. Dorosti i žáci se 
přihlašovali do soutěže na poslední chvíli a sami hráči 
nás prosili, abychom jim dali šanci, že chtějí hrát... 
bohužel realita je úplně jiná, po pár odehraných 
zápasech opadla euforie a fotbal je spíše na obtíž a je 
brán jako taková povinnost...    
     Přihlášení do soutěže stojí nějaké peníze, platí se 
poplatky za rozhodčí plus jejich cesťáky, cesťáky na 
zápasy našich hráčů, dresy, balóny, praní, údržba 
hřiště... Trenéři vykonávají svoji činnost zatím zdarma a 
poplatek na rok za členství je proti jiným týmům spíše 
symbolický. Možná i proto si tohoto skvělého zázemí 
málokdo váží. Někdy nám to připadá, jako by trénink 
byl brán ze strany rodičů jako taková družina po škole – 
někdo se o děti (mládež) postará,  ale ti poslední dobou 
na fotbalové hřiště ani nedorazí, jsou na dětském hřišti 
nebo na hřišti „v kleci“ před tréninkem, po tréninku, ale 
v době tréninku někam zmizí a na fotbalovém hřišti 
není ani noha... 
     Většina dorostenců a žáků bohužel vidí fotbalové 
hřiště jen na zápasech a to ještě trenér a někteří hráči 
musí objíždět Paseku nebo obtelefonovávat spoluhráče, 
aby se mohlo hrát v plném počtu... 
     Myslím, že bylo dost kritiky. Prostřednictvím 
Paseckého zpravodaje chci zároveň poděkovat všem 
hráčům za snahu, předváděné výkony na hřišti a za 
reprezentování obce po sportovní stránce. Děkuji 
fanouškům, sponzorům a vedení obce Paseka za 
podporu a přeji všem pevné zdraví a pohodu v této 
uspěchané době. 

Jiří Kučera a Jaroslav Kučera  
 

TJ  SOKOL  PASEKA 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vánoční bohoslužby v Pasece: 

Sobota     24.12.       „půlnoční“                                                           v  23:30 hod. 
Neděle     25.12.       Boží hod vánoční                                                v  11:00 hod. 
Pátek       30.12.       Svátek svaté Rodiny                                            v  16:00 hod. 
Sobota     31.12.       Sedmý den v oktávu vánočním   - Sanatorium   v  12:30 hod.  
Neděle   1.1. 2012    Matky boží Panny Marie v oktávu vánočním     v  11:00 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starosta obce, kulturní komise a děti ZŠ zvou na 

„TRADIČNÍ  VÁNOČNÍ  ZPÍVÁNÍ  NA  SCHODECH“ 
ve středu 21.12.2011 od 16.00 hod. u KD 

Jak je již zvykem bude se podávat horký čaj a pasecký punč 
Na tradičním „Vánočním jarmarku“ se budou prodávat drobné 

výrobky z perníku a keramiky, které vyrobili žáci ZŠ. 
Finanční výtěžek bude použit na další výtvarné dílny ZŠ. 

Po skončení koncertu se můžete těšit na ohňostroj 

Tradiční vánoční turnaj pasečáků 
„ PINEC “ 

se uskuteční v úterý 27.12.2011 od 9.00 hod. na sále KD Paseka 
Letos je připraven zvlášť turnaj pro děti do 15-ti let 

 

 

 

Obecní ples 
Starosta obce zve všechny občany na tradiční ples , který se bude 

konat v sobotu 11.února 2012 od 19.30 hod. v KD Paseka. 
K poslechu i tanci bude hrát skupina JEN TAK, kterou 

známe z akce setkání Pasečáků 2011 
Bohatá tombola a občerstvení. 

Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu Vás srdečně zve na  

13. Svatohubertský ples v Pasece 
v sobotu 4.února 2012 od 19.30 v KD Paseka  

 trubači - hudba Gama - předtančení - zvěřinové občerstvení a 
tombola 

Hraje skupina GAMA, vstupné 70,- Kč 

POZVÁNKY 
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                                 VIZÁŽ  STUDIO  MAGIC 

Služby:                                                                                                       
- barevné poradenství a 

vizážistika                                          
- líčení denní, večerní, svatební                                               
- styling oblečení                                   
- poradenství péče o pleť a tělo                                                
- kosmetika ženám přesně na míru   

Speciální nabídka:                                                                                   
-  profesionální proměny včetně stylingu vlasů, kosmetického 
ošetření,                         
  vizáže, líčení, barevné typologie, fotografie před a po proměně                                    
     +dárkové poukázky na tyto služby nebo nádherně zabalené 
dárkové balíčky k různým příležitostem (balíčky dovezu na přání 
zdarma až domů) 

Plesová sezóna přichází,nechte se profesionálně nalíčit třeba přímo u Vás doma! 
Můžete si také objednat bezplatnou hodinku konzultace péče o pleť zdarma! 

Kontakt: Soňa Krejčí, Paseka 222,tel.: 732 861 643, e-mail: krejci@istudio.cz, 
www.studiomagic.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Milí spoluobčané, 
je to již skoro rok, co pro Vás připravujeme Pasecký zpravodaj. Děkujeme Vám za 
kladné ohlasy i náměty na zlepšení. 
Přejeme Vám krásné a pohodové prožití Vánočních svátků, mnoho osobních i pracovních 
úspěchů v Novém roce a příjemné chvíle  při čtení dalších čísel Paseckého zpravodaje.  

                                                                                                                   Taťána a Zuzana Šleškovy 

INZERCE 

 

Pasecký Babinec Vás zve na netradiční ples ve stylu 

ČERNÁ & BÍLÁ     
V sobotu 17.března 2012 od 19.30 v KD Paseka 

Soutěž o nejkreativnější masku 
Hraje kapela Fofrovanka 

Předprodej vstupenek a místenek od 13.2.2012 u L.Niessnerové 

Dětský maškarní karneval 
se bude konat v neděli 12.února 2012  od 14.30 – 17.30 hod. 

Je zajištěn pestrý program se soutěžemi. 
Nejhezčí masky budou jako vždy vyhodnoceny 

Vstupné: masky ZDARMA, děti 5Kč, dospělí 10Kč 

  ZAVEDENÁ,  DYNAMICKÁ 
ÚČETNÍ  KANCELÁŘ TRIO V UNIČOVĚ 

        NABÍZÍ  PRO PODNIKATELE  A   
              BYTOVÉ  JEDNOTKY 
      -   V E D E N Í   Ú Č E T N I C T V Í 
   -  D A Ň O V É   E V I D E N C E 
   -  Z P R A C O V Á N Í   M E Z D 
   -  D A Ň O V É   P Ř I Z N Á N Í 
   -  P O R A D E N S T V Í   
 

KONTAKT:  ÚČETNÍ KANCELÁŘ TRIO 
        OLOMOUCKÁ 226, 783 91 UNIČOV 

         TEL: 585 001 400 
 

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


