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Vážení spoluobčané, 


adventní čas nás neomylně vede k nejkrásnějšímu období v roce, k času, kdy 
by  si  lidé  měli  podat  ruce,  s  láskou  a  pokorou  obdarovávat  své  nejbližší. 
Mnohé  rodiny  se  právě  o  těchto  svátcích  schází  se  svými  dětmi,  vnoučaty 
a blízkými, na které po celý rok pro neustálý spěch a shon prostě nebyl čas. 
Všímám  si  v  obci,  že  se  opět  začínají  zdobit  venkovní  stromky,  osvětlují 

se  svítícími  řetězy  okna,  balkony  a  střechy 
našich obydlí. Určitě toto vše patří k Vánocům. 
Je čas se pozastavit a vzpomenout také na své 
příbuzné  a  známé,  kteří  tu  již  s  námi  nejsou. 
Poděkujme  za  lásku,  porozumění,  za  pomoc, 
která  pro  nás  byla  vykonána.  Užijme  si  těch 
rozzářených  dětských  očí  u  vánočního 
stromečku  a  popřejme  si  navzájem  hodně 
zdraví  do  nového  roku,  abychom  se  zase 
po  roce  všichni  sešli  u  společné  štědrovečerní 
večeře. 



K  vánočním  svátkům  vám  jménem  svým, 
jménem  zaměstnanců  obecního  úřadu 
a celého Zastupitelstva přeji sváteční pohodu, 
v  novém  roce  2017  hlavně  pevné  zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů. 


Jiří Blažek, starosta 

Milí čtenáři Paseckého zpravodaje,


do rukou se vám dostává poslední číslo v tomto kalendářním roce.  Věřím, že 
jste po celý rok při čtení zpravodaje trávili příjemné chvíle a také jste se 
i trošku pobavili. 
Ráda bych poděkovala všem pravidelným i občasným přispěvatelům, jejichž 
zásluhou mohu zpravodaj připravovat a těším se na další spolupráci.


Veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky


přeje Hana Lenobelová 



21.12.2016  
Vánoční zpívání 

od 16 hod v KD Paseka, na závěr ohňostroj

6.1. 2017 
Tříkrálová sbírka 

7.1.2017 
Kurz pletení z pedigu 

11.2.2017  
Dětský maškarní karneval v KD Paseka

27.1.2017 
SPORTOVNÍ PLES SK Paseka 

od 19:30 hod v KD Paseka
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PODĚKOVÁNÍ

POZOR! ZMĚNY NA AUTOBUSOVÉ LINCE OLOMOUC‐JESENÍK A ZPĚT

Svoz tuhého domovního odpadu (TDO), plastů, 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

rok 2017

Svoz TDO 

Probíhá ve 14 denních intervalech vždy v pátek 

počínaje: 6.1.2017 , včetně 14.4. (státní svátek).



Svoz plastů 

Probíhá 1x měsíčně vždy ve středu:

4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 

19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 8.11., 6.12.



Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Probíhá vždy 2x ročně: 6.5.2017 a 21.10.2017

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Ráda  bych  vyjádřila  své  poděkování  mému  manželovi  Marku  Opichalovi.  Již  více  jak  7  let 

pravidelně  pomáhá  lidem  formou  dárcovství  krve.  Má  za  sebou  20  odběrů,  za  něž  obdržel 

Janského  plaketu  a  tím  spíš,  že  většina  byla  za  darování  plazmy,  což  je  ještě  obtížnější  a 

zdlouhavější proces. Samozřejmě vše bez nároku na odměnu. Proto mu celá rodina děkujeme, 

jsme na něho hrdí a přejeme mu pevné zdraví. 

Soňa, Radimek a Mareček Opichalovi

PLÁNOVANÉ AKCE

Společnost Arriva Morava, a.s., Ostrava, provozovatel dálkového spoje Olomouc – 
Jeseník  a  zpět,  č.  spoje  9510104  ‐  ZMĚNILA  PRAVIDLA  OBSLUHY  autobusové 
zastávky  Paseka‐rozcestí.  


S platností od 18.12.2016 se 
NOVĚ JEDNÁ POUZE O ZASTÁVKU NA ZNAMENÍ!!  



To  znamená,  že  BUDE NUTNÉ POŽÁDAT ŘIDIČE O  ZASTAVENÍ  PRO VÝSTUP A NA 
ZASTÁVCE  BUDE  NUTNÉ  ZASTAVIT  AUTOBUS MÁVÁNÍM  NA  ŘIDICE  ZMÍNĚNÉHO 
AUTOBUSU. 
Zastávka Paseka‐Sanatorium bude nadále zachována.

Společnost  Arriva Morava,  a.s.  odůvodňuje  tento  krok  tím,  že  na  zastávce  Paseka‐rozcestí  je  výrazně  nižší 
frekvence využítí  zastávky ve srovnání se zastávkou Paseka‐Sanatorium a že zastavením na dvou zastávkách 
v obci Paseka dochází ke zpoždění, které ovlivňuje návaznosti  linky Olomouc‐Jeseník, č. spoje 950104 na další 
spoje v Olomouci a Jeseníku.



KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

A co nás ještě čeká?
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Školní gymnastika už sklízí první medaile… 26. listopadu se Barbora Vojtášková zúčastnila 

soutěže Vánoční MIA LEAGUE OLOMOUC – Preliminary. Barča cvičila v kategorii O pohár 

od 8 do 12 let. A vyhrála svou první „sólovou medaili“ – vyhrála 1. místo!  
Její  první  sólová  skladba na píseň Haleluja ohromila porotu natolik,  že  jí  během cvičení 

tleskala za jednotlivé akrobatické prvky.



Další  soutěž,  které  jsme  se  během  listopadu  zúčastnili,  bylo  již  tradiční  soupeření 

ve  vědomostně‐dovednostní  soutěži  žáků  5.  ročníku  KVARTETO  z  Olomouckého  a 

Moravskoslezského kraje na  gymnáziu PORG v Ostravě. Ačkoliv  jsme  se  letos neumístili 

na  žádném místě  v  1.  polovině  výsledkové  listiny,  nebyli  jsme  ani  poslední.  Žáci  získali 

cenné zkušenosti, za kterými vyjeli do světa mimo naše okresní hranice.



S  florbalovým  kroužkem  jsme  se  přihlásili  do  florbalového  Poháru  základních  škol 
pro 1. stupeň ZŠ. V úterý 22. listopadu jsme se zúčastnili okresního kola, ve kterém jsme 

změřili  své  síly  s  dalšími  čtyřmi  týmy  z  našeho  regionu.  Zápasy  proběhly  v  krásné 

tělocvičně na  Základní  škole  v  Libině.  I  přesto,  že  naši  chlapci  skončili  na  5. místě,  bylo 

pro  ně  velkým  zážitkem  zahrát  si  na  velkém  hřišti  se  skvělými  soupeři.  Naši  „Ranaři“ 

ze  sebe  vydávali  od  první  minuty  jen  to  nejlepší  a  ani  v  posledních  sekundách 

závěrečného  zápasu  se nevzdávali,  dokonce  se  jim podařilo  snížit  výsledné  skóre. Všem 

hráčům  proto  patří  veliké  poděkování  za  předvedené  výkony  a  vzornou  reprezentaci 

školy.

PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ  


ZE ŠKOLY DUHOVÉ…

Zahájili jsme vánoční koncertování. Ve středu 7. pro‐

since jsme zahráli a zazpívali babičkám a dědečkům 

v nemocnici na Sanatorce.

Náš  tradiční vánoční koncert v kulturním domě 
připravujeme na  středu 21.  prosince.  Jako  vždy 
se  bude  zdarma  podávat  již  vyhlášený  pasecký 
punč  a  čaj.  Před  vystoupením  si  nejen  rodiče 
budou  moci  zakoupit  ještě  nějaké  výrobky 
z  vánočního  jarmarku.  Na  závěr  nebe  osvětlí 
ohňostroj.

Mgr. Jana Knápková
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Představení učitelského sboru mateřské školy Paseka

Od  letošního  září  došlo  ke  změnám  ve  složení  učitelského  sboru  mateřské  školy.  Díky  mému  jmenování  do  funkce 

ředitelky  MŠ  se  uvolnilo  místo  učitelky.  Učitelský  sbor  byl  tedy  od  září  posílen  o  novou  paní  učitelku,  paní  Petru 

Hallovou. Dojíždí k nám do Paseky z Hlušovic a má dlouholeté zkušenosti jako učitelka mateřské školy.

Náš učitelský sbor nyní působí ve složení:



I. třída Krtečkova:  

Eva Ptáčníková, Bc. Radka Benešová 

II. třída Večerníčkova: 
Marie Pavelčíková, Bc. Radka Benešová 

III. třída Žabiččina: 

Jitka Špittová, Petra Hallová 


Důležitou  součástí  našeho  týmu  jsou  pracovnice 

provozu. Zůstávají ve stejném složení:

‐ paní Marie Vojtášková

‐ paní Naděžda Popelková

rodiči  jsme  s  dětmi  prožili  krásné  dopoledne.  Děti 

dlabaly  dýně,  malovaly,  kreslily,  zdobily  vestibul 

školičky,  ochutnávaly  pečenou  dýni.  Celý 

nadcházející  týden  nás  vytvořená  díla  vítala  ve 

vestibulu MŠ. 

Další akcí pro děti byla podzimní slavnost „Uspávání 

broučků“, která se konala v podvečer 16. 11.. Sešlo 

se  nás  opravdu  hodně!  Lidé  místní  i  z  okolních 

vesnic.  I  přes  nevlídné  počasí  se  nám  podařilo 

broučky  z  Paseky  uložit  k  zimnímu  spánku.  Jsem 

lidem nesmírně vděčná za podporu mateřské školy, 

kterou nám projevují svojí přízní. Děkuji Vám za to.

Veškeré  akce  mateřské  školy  i  aktuální  dění  naší 

výchovně  vzdělávací  práce  můžete  sledovat  na 

našich webových stránkách obecpaseka.cz/ms. 

foto: zleva ‐ R.Benešová, N. Popelková, E. Ptáčníková, M. Pavelčíková, J. Špittová, M. Vojtášková, P. Hallová

S počátkem  září  jsme naskočili  do nového  školního  roku. Odpočaté po prázdninách,  plné nadšení  a  elánu.  Jednotlivé 

tématické celky naší práce se snažíme spojit s konkrétním zážitkem a prožitkem a vytěžit tak pro děti maximum. Mimo 

to,  že  děti  z  mateřské  školy mají  pravidelný  kulturní  program  ve  formě  divadelních  představení,  snažíme  se  pro  ně 

organizovat i jiné akce. 

Vzpomenu pár  větších  akcí,  co  již  proběhly. Na  konci  října  jsme  v mateřské  škole  prožili  „Dýňování“.  Při  spolupráci  s 

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Protože máme čas adventu, přeji Vám krásný a klidný čas strávený v pohodě a klidu a do nového roku 
pevné zdraví. 

Za kolektiv mateřské školy Bc. Radka Benešová
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Chtěli bychom pochválit i trenéry 
všech  týmů.  Svým  svěřencům  se 
věnují  naplno  celoročně  – 
tréninky, zápasy, turnaje. Pro své 
hráče  dokáží  připravit  i  odměny 
formou zábavných akcí s rodiči.



SK Paseka 

Rádi bychom vás také chtěli pozvat na ples SK Paseka, který se bude konat 27.1.2017. 
Připravujeme pro vás spoustu zábavy. Těšíme se na vás!

Touto  cestou  bychom  vám  chtěli  poděkovat  za  podporu 
v  letošním nabitém  roce. Oslavili  jsme  70  let  od  založení 
klubu.  Poprvé  v  historii  postoupili muži  do  I.A  třídy.  Z  TJ 
Sokol  Paseka  jsme  se  přejmenovali  na  SK  Paseka. 
A podařilo se nám přihlásit 3 mládežnické týmy.  

Podzimní sezóna ‐ všechny naše 4 týmy poctivě trénovaly 
a na zápasech dosahovaly výborných výsledků. 

Muži  vstoupili  premiérově  do  vyšší  třídy  1.A  a  velkou 
bojovností se umístili na skvělém čtvrtém místě v tabulce. 

Výsledky mladších  žáků už nebyly  tak dobré, ale velmi  se 
snažili  a  přilákali  do  svého  týmu  další  hráče  a  své 
kamarády i z okolních vesnic a za to jsme moc rádi. Kéž by 
se k nim přidalo i více dětí z naší obce. 

Starší  benjamínci  hráli  výborně  a  ke  konci  sezóny  si 
z  turnajů  odváželi  zasloužené  výhry.  Po  dvou  letech  se 
zařadili mezi nejlepší ve svých skupinách. 

Mladší  benjamínci  svou první  sezónu  zvládli  velmi  dobře. 

Dokázali porážet i silné soupeře. Holky i kluky to moc baví 
a vážně si to užívají. 

Všechny  naše  týmy  si  umí  své  vítězství  náležitě  „oslavit“. 
Pasecký  pokřik  „Kdo  je  nejlepší?  Paseka.  Kdo  to  vyhrál? 
Paseka. Už to ví kdo? Všichni!" zní po okolních vesnicích a 
městech čím dál častěji a my jsme na všechny naše hráče 
náležitě pyšní! 

SK Paseka, z.s.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE, PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A DO NOVÉHO ROKU PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ.
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SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ Paseka

K spokojenému žití je třeba radostí. A radost v srdci vzniká 

z práce vykonané pro druhé. To se snažíme naučit své děti 

i ty ve skautském oddíle Rebelové Paseka.

Věřím,  že  jsme  na  dobré  cestě.  Hned  začátkem  prázdnin 

jsme prožili krutou výpravu do hlubokých  lesů u Mutkova 

s názvem SURVIVAL. Skauti  si  sami postavili přístřešek na 

spaní,  postavili  latríny,  vařili  v  kotlíku,  kuchali  čerstvou 

rybu,  zkusili  vázané  táborové  stavby,  malovali  obraz 

přírodním barvivem,  skládali  těžké  zkoušky a  čelili dvěma 

bouřkám.  To  vše  a  ještě  mnoho  radosti  u  táborového 

ohně za pouhé čtyři dny.

ZÁŘÍ 

V  září  jsme  společně  zařídili  novou  klubovnu  a  hned 

uspořádali  pro  děti  a  rodiče  den  otevřených  dveří  pro 

první  družinovou  schůzku,  také  zábavnou  cestu  do 

pohádky  Alenka  v  říši  divů  při  Setkání  Pasečáků.  Pozvali 

jsme  všechny  naše  děti,  ale  také  Klokánek  z  Dlouhé 

Loučky. Jejich dětem dělaly průvodce naše mladší skautky, 

tak si  tety mohly také chvíli vydechnout. Dětem jsme dali 

dárečky, na které si Rebelové vydělali prací na skautském 

plese.

ŘÍJEN 

Víkendová výprava do Černovíra v Olomouci.

„Děti, byly jste Olomouci?“

„Ano!“

„A co jste tam viděly?“

„Nic, my jsme nakupovaly v Šantovce ! S maminkou!“

Tak takhle ne! Když do Olomouce, tak za poznáním. Kašny, 

kostely, orloj, řeka Morava a oběd v parku v Rozáriu a né v 

"mekáči".  Večer  plavání  na  stadionu,  nácvik  záchrany 

tonoucího, to se může hodit vždycky. 

Divíte se, že pak šli všichni rádi spát o půl desáté?

Také  si  procvičili  cestování  tramvají  a  autobusem,  i  když 

pěšky také našlapali dost.

Krutý osud  si  s námi  zahrál a  tak  se  stalo,  že nám v  říjnu 

vyšly  dvě  skautské  akce  na  stejné  datum.  Někdo  by  se 

možná  zhroutil,  my  to  zvládli  bez  ztráty  květinky!  Ráno 

jsme  vyrazili  společně  do  Šternberka  a  pak  se  rozdělili. 

Lampičky a Vlčata šli vařit na šílený Kotlík, Roveři a skauti 

na  výpravu  TIME  MACHINE.  Lampičky  si  pro  tento  den 

daly  jméno  Kaktusáci,  vzhledem  k  tomu,  že  se  rozhodly 

vařit  mexický  guláš.  Ukázalo  se,  že  to  byl  výborný  tah, 

vyhrály  s  přehledem a  s  lehkostí!  Zpívaly  si  celou  cestu  k 

domovu  a  ještě  dovezly  trochu  domů,  maminkám 

ochutnat.  Pak  jsme  vyjely  s  Piškotkou  za  rovery  hledat 

STROJ  ČASU.  Podařilo  se  nám  do  něj  nastoupit,  přestože 

už byl hodně rozjetý a užívaly jsme si to, že ho řídil Adrax a 

Kačka a my se jen krásně vezly. Podzimní les byl smutný a 

sychravý, přesto nám večer u ohně bylo teplo a příjemně. 

Kouzlo  večera  nás  všechny  hřálo.  Kéž  bychom  tu  mohli 

všichni zůstat.

LISTOPAD 

„Pomáháme, kde je třeba". To je naše heslo.

A pomoct stromkům v obecním lese, aby v pořádku přežily 

zimu,  to  už  je  tradice.  Nátěry  proti  okusu  zvěří  jsme 

provedli  s  rovery,  protože  bylo  fakt  kruté  počasí,  zima  a 

vítr.  Přesto  se  nám  podařil  i  ohýnek,  vařené  brambory  a 

špekáčky.

Listopadové  ochotnické  divadlo  přilákalo  mnoho  diváků, 

lačnících  po  kulturním  zážitku.  Ale  divák  má  i  obyčejný 

hlad  a  žízeň,  toho  si  jsou  skauti  vědomi  a  tak  se  ujali 

občerstvení  v  KD  při  divadelní  pohádce  Jak  Mnoušek  a 

Liška Eliška  zachránili prince Pajduláka. Ve vestibulu vařili 

punč, kávu a čaj, nabízeli i sladkosti a perníčky s dýňovým 

zdobením, aby umocnili atmosféru dýňového království.                

PROSINEC 

Mikuláš, čert a anděl, ten spolek, co obdarovává, trestá a 

ochraňuje  děti,  letos  opět  naděloval  v  kulturním  domě. 

Děti  i  rodiče  si  přišli  užít  chvilku  hraní,  zpívání  a  tvoření. 

Všichni  slíbili,  že  budou  hodní,  tak  čert  nakonec  nikoho 

neodnesl.

Do  vánoc  už  nám  zbývá  jen  pár  dní,  do  konce  roku  pár 

týdnů  a  tak  nám  zbývá  jen  se  tak  trochu  pozastavit  a 

zamyslet,  co  se nám povedlo,  co  jsme mohli  udělat  lépe. 

Jestli  jsme někomu neublížili,  a možná  i  odpustit  těm,  co 

ublížili nám. 



KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJE 
VAŠE LIŠKA A SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ. 

Lenka Richterová 
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Getsemanská  zahrada  leží  na  západním  úpatí  Olivové 
hory (také Olivetská hora) ve východní části Jeruzaléma.

Název  Getsemany  pochází  z  aramejštiny  a  znamená 

„olivový  lis“.  Markovo  evangelium  Getsemany  nazývá 

chorion  –  „místo“.  Janovo  evangelium  hovoří 

o  Getsemanech  jako  o  kepos,  čili  zahradě  nebo  sadu. 

Podle  biblického  podání  bylo  právě  tady  oblíbené  místo 

Ježíše  Krista  a  jeho  učedníků.  Sem  se  Kristus  uchýlil 

po poslední večeři.

V zahradě roste několik velmi starých olivovníků. Tvrdí se, 

že  stáří  stromů  se  pohybuje mezi  jedním  až  dvěma  tisíci 

lety,  avšak  podle  letokruhů  jej  spočítat  nelze,  jelikož  se 

v  kmenech  stromů  tvoří  dutiny  a  ze  starého  dřeva 

vyrůstají  nové  ratolesti.  Při  obléhání  Jeruzaléma  v  roce 

70  n.l.  se  na  Olivové  hoře  nacházelo  ležení  římského 

vojska a podle zpráv měli Římané všechny stromy porazit. 

Je  tedy  nepravděpodobné,  že  tyto  současné  stromy  zde 

rostly za doby Krista.

Podle  uhlíkového  datování  odebraného  dřeva  ze  tří 

stromů  je  jeho  stáří  kolem  900  let.  Tyto  stromy  patří 

k  nejstarším  listnatým  stromům  na  světě.  DNA  testy 

ukazují, že stromy pocházejí ze stejné mateřské rostliny.

Stromy  jsou  oplocené  a  návštěvníci  zahrady  se  pohybují 

po cestách kolem nich. Olivovníky stále plodí a vylisovaný 

olej  ze  sklizní  je  používaný  pro  sakrální  účely.  Mladý 

olivovník v roce 1964 zde zasadil papež Pavel VI..

Getsemanské  zahradě  dominuje  Kostel  všech  národů, 
zvaný  jako  kostel  Utrpení.  Na  jeho  výstavbu  se  sešly 

prostředky z celého světa.  Je postaven na místě původně 

byzantského,  později  křižáckého  kostela.  Kostel  spravují 

františkáni.

V dolní  části  zahrady se nachází pravoslavný kostel,  který 

skrývá prázdný hrob Panny Marie. Podle tradice ortodoxní 

církve je zahrada místem, kde apoštolové pohřbili Ježíšovu 

matku  Marii,  a  ta  byla  odtud  vzata  na  nebesa.  Kostel 

s  typicky  zlatou  cibulovitou  kopulí  byl  vybudován  carem 

Alexandrem  III.,  na  památku  jeho  matky  Marie 

Alexandrovny.

Podle Bible se Ježíš odebral do  Getsemanské zahrady, kde 

se modlil, čelil poryvům úzkosti a strachu, tu noc, kdy byl 

zrazen, zatčen a později ukřižován. Pasecký kostel se může 

pyšnit  Getsemanskou  zahradou,  která  je  jedním 

z klíčových momentů velikonočního příběhu….

Hana Lenobelová 

O GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ

Nově  restaurována  malba  Getsemanské  zahrady,  socha  Ježíše  Krista,  anděla  a  jeho  spících  učedníků  se 

po dokončení stanou chloubou a ozdobou paseckého kostela.



Zdroj: Wikipedie, http://botany.cz/cs/olivova‐hora‐getsemanska‐zahrada/
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Bohoslužby o Vánocích budou slaveny takto: 

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Milí čtenáři Paseckého zpravodaje, 

Nejdříve se krátce vrátím k událostem, které proběhly. Už v minulém zpravodaji 
jste  se dočetli  o  nových  lavicích  v  kostele. Náš  kostel  byl  ještě o něco  zkrášlen. 
Když vejdete do kostela a podíváte  se nahoru, uvidíte ve výšce asi 7 metrů dvě 
obnovené  sochy  andělů.  Za  kostelem  pak  můžete  obdivovat  restaurovanou 
„getsemanskou zahradu“, která bude dokončena na  jaře. Velké díky patří všem, 
kdo se o toto dílo zasloužili.

Díky patří také Vám, kdo jste přišli 2. listopadu vzpomenout na naše zemřelé.

Nyní prožíváme adventní dobu a připravujeme se na Vánoce. 

Sobota 24. 12. 2016 ve 22:00  „půlnoční“ mše svatá

Neděle 25. 12. 2016 v 11:00  mše svatá ze slavnosti Narození Páně

Neděle 1. 1. 2017 v 11:00  mše svatá ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

Pátek 6. 1. 2017 v 16:00 mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů)

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI, PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOC A ÚSPĚŠNÝ ROK 2017. 

P. Ladislav Sovadina,   

administrátor farnosti Paseka 

Jak Mňoušek a Liška Eliška zachránili prince Pajduláka před Hloupým Honzou

CO SE JIŽ UDÁLO

Původní  rockovou  pohádku  odehrálo  Halloweenské 
divadlo  v  Pasece  u  Šternberka  před  téměř  300  diváky  v 

sobotu 5. listopadu 2016.

Děj  pohádky  líčil  trable  prince  Pajduláka  s  učením,  jeho 

útěk  do  světa  s  Hloupým  Honzou,  dramatické  stíhání 

uprchlíka, jeho dopadení a nový útěk. 

Pohádka  byla  veselá,  hudební,  ale  také  poněkud 

strašidelná a neměla  tak úplně šťastně pohádkový konec. 

Během  pohádky  si  děti  s  rodiči  a  prarodiči  mohli  házet 

vlaštovkami  s  kouzelným  papouškem,  dověděli  se,  co  je 

biomasa, a třásli se strachy před mocnou čarodějnicí i zlou 

dýňovou  královnou.  A  nakonec  si  společně  s  herci  a 

muzikanty zazpívali novou paseckou píseň. Zpěv všech 10 

písní živě doprovázela rocková kapela GALAXIE z Pohořan. 



Pro  velký  úspěch  představení  a  na  žádost  mnoha 
malých  i  velkých  diváků,  kteří  pohádku  chtějí  vidět 
znovu,  budou  pasečtí  ochotníci  pohádku  hrát  ještě 
jednou. 

Mgr. Jana Knápková 



K odpolední kávičce

ADVENT,  ANDĚL,  BAŇKA,  BETLÉM,  CUKROVÍ,  ČERT, 

DÁREČEK,  EVANGELIUM,  FRANTIŠEK,  GIRLANDA, 

HVĚZDA,  JEŽÍŠEK,  JMELÍ,  KAPR,  KOLEDA,  KOMETA, 

LED,  MIKULÁŠ,  OHŇOSTROJ,  PERNÍČEK,  POHÁDKA, 

PRSKAVKA,  PUNČ,  ROLNIČKA,  RYBA,  SALÁT, 

STROMEČEK,  ŠIŠKA,  TAJEMSTVÍ,  TÁTA,  UHLÍ, 

VÁNOČNÍ KAKTUS, ZDRAVÍ, ŽIVOT

připravila Hana Lenobelová
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Vánoční výstava

V  sobotu  26.  listopadu  mohli  milovníci  českých  Vánoc 

navštívit  tradiční  výstavu  v  Kulturním  domě  v  Pasece. 

Všechny  stoly  obsadili  prodejci místní,  z  blízka  i  daleka  a 

nabízeli vlastní rukodělné výrobky, ozdoby na stromek i na 

krk,  perníkové  chaloupky,  hračky,  kvalitní  čaje,  bylinky, 

zdravé  pamlsky,  domácí  med,  domácí  marmelády, 

aromatické  lampičky,  ozdobné  svíčky,  dekorace  z 

voňavého včelího vosku, nádhernou paseckou keramiku ze 

školní dílny, jedinečné rukodělné výrobky dětí z naší školky 

a  školy  a  k  tomu  spoustu úsměvů, dobré nálady a  recitál 

skvělého  zpěváka  a  kytaristy  Libora  Geiera.  Během 

sobotního  odpoledne  vánoční  výstavu  navštívilo  téměř 

500  lidí,  a  že  vše  dopadlo  na  výbornou,  za  to  děkujeme 

našim dětem, všem prodejcům, milým učitelkám ze školy a 

školky, skautskému oddílu Rebelové a úplně každému, kdo 

za námi přišel užít si příjemnou předvánoční náladu.
Zdeněk Knápek      

Tajenka:

Pryšec nádherný, známý též jako ….tajenka…., je rostlina pocházející z Mexika. Její druhé známé jméno, poinsettia, 

má původ v příjmení prvního velvyslance USA v Mexiku Joela Robertse Poinsetta,  jenž rostlinu v roce 1825 přivezl 

do Spojených států.
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INZERCE

SK Paseka, z.s. 

Paseka 273 

783 97 Paseka 

IČO: 60780657 



V Pasece dne 6.12.2016

Pronájem Hospody – Občerstvení v areálu fotbalového hřiště 

Nabízíme pronájem Hospody ‐ Občerstvení v areálu fotbalového hřiště v Obci Paseka 

od roku 2017. Zájemci se můžou  informovat telefonicky nebo písemně viz kontaktní 

osoby.



Jiří Kučera Hana Drozdová

739056839 723650280

jikupa@seznam.cz hanadrozdova@seznam.cz

SK Paseka, z.s.




