
 

 

 

 

 

 

 

 

Vydán  20. června  2014           ČERVEN 2014 

 

 
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce z mateřské školky v Pasece paní Jitce Špittové za její úžasnou 

práci s dětmi. Díky jejímu všímavému oku byl vybrán obrázek našeho syna Marka Škody ve výtvarné soutěži „Školka 

plná dětí“. Předání diplomu proběhlo 16. dubna na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a pro děti to byla velká 

pocta, vlastně i pro nás, pro rodiče. Moje poděkování patří i paní ředitelce a celému 

kolektivu MŠ za to, že se našim dětem věnují s maximální péčí a snaží se je naučit 

něčemu novému a podporovat je v jejich schopnostech. MŠ Paseka je sice malá 

školka na vesnici, ale díky práci pedagogů, kteří mají tvořivý přístup ke své práci a 

vidí děti jako jednotlivce, všímají si jejich talentu i schopností a neřeší jen, zda zlobí či 

ne, můžou být tyto děti šťastné, spokojené a úspěšné ve svém dalším vývoji a životě. 

            Mnoho sil a energie přejí                               Eva a Martin Škodovi, Rybníček 

 

 

1. KOBLÍŽKOVÝ  PASECKÝ  BĚH  ANEB 

OD  STAROSTY  K  ŘEDITELCE 
 

Běh  na 8 km pro širokou  běžeckou veřejnost 
 

v neděli 13.července 2014, 

start v 18.00 hodin u KD v Pasece 

 

Kategorie: Muži: A do 39 let, B do 49 let, C  do 59 let D do 

69 let,  E nad 70 let  

Ženy:  F do 34 let, G do 44 let,  H nad 45 let  

Přihlášky:  e-mailem do 12.7.2014  na  elischeri@seznam.cz  

na místě v den závodu  od 16,30 -  17,30  hodin v KD  
 

Startovné: 80 Kč 
 

Občerstvení: po doběhu zajištěn pitný režim,  chleba s pomazánkou, koblížky  

Trať:  od Kulturního domu v Pasece na cyklostezku k Sanatoriu, dále parkem OLÚ, poté zpět k místu 

startu  

Ceny: první tři v kategorii odměny a diplomy, absolutní vítěz a vítězka pohár starosty Obce Paseka  

Vyhlášení cen v 19:20 hod.  

Závod je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje (ženy F, G, H; muži A, B, C, D, E) a probíhá pod 

záštitou starosty Obece Paseka a ředitelky Odborného léčebného ústavu Paseka  

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS 

LETNÍ KINO  

Zveme Vás na český film 

REVIVAL 

Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel 

Heřmánek, Vojtěch Dyk a další  

Režie: Alice Nellis   

v pátek 20.6.2014 v 21.30 hod. 

- areál hřiště u KD Paseka 

VSTUP ZDARMA 



 

 

Obec Paseka vyhlašuje další ročník tradiční soutěže o nejhezčí květinovou 

výzdobu oken, balkonů a předzahrádek.     

Vítězové budou odměněni na zářijovém   Setkání Pasečků. 

 

 

 

 

 

19. července 2014  

od 2000  do 0200hod. 
 

Areál u koupaliště v Pasece 

hudba: „Druhej pokus“ – tanec, občerstvení, 

myslivecké speciality, tombola 

                                       VSTUPNÉ:  50,- Kč                    Myslivecká společnost Paseka - Karlov 

 

 

 

        Povrchová úprava soklu  

  nová paleta                            
odstínů 

 

               vysoká odolnost proti UV záření                            vysoká vodoodpudivost 
                      vysoká mechanická odolnost                                velikost zrna 1,8 mm  

                           dlouhodobá odolnost před napadením řasami a plísněmi        

   Poskytuje účinnou ochranu proti účinkům vody ostřikující sokl u terénu a  snadnější čištění fasády.    

        Bohouškovy Barvy      Paseka 106, tel.: 728 979 666   
 
Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 20. srpna 2014. Redakční uzávěrka je 1. srpna. Své 

příspěvky zasílejte na  email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a 

Zuzana Šlešková. 

 

KVETOUCÍ PASEKA 

INZERCE 
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