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Večere štědrý, přicházíš vonný
čarovnou mocí splnit naše přání.
Velebným tónem znějí naše zvony
příchodu tvému vstříc na uvítání.

Vážení spoluobčané,
kdykoliv slyšíme slovo Vánoce vždy se nás zmocňuje
zvláštní nálada. V našich myslích se vynořuje představa
vánočního stromku, ozářeného zažehnutými svícemi, na
kterém se třpytí různé ozdoby a kolem něj jsou shromážděni
všichni ve slavnostní náladě. Vzduch bývá prosycen pryskyřičnou
vůní jehličí a v tyto dny jsou si lidská srdce blízká jako nikdy
předtím.
Vždyť jsou Vánoce, svátky radosti a míru, svátky lásky a přátelské pohody, naplněná starými pověstmi a
bájemi, zvyky a koledami. Dnes v tyto dny právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k člověku,
vzájemnou důvěru jednoho ke druhému, opravdové pochopení a úctu.
Zcela jistě se život stává příjemnějším a snadnějším, jestliže je člověk obklopen přáteli a dobrými lidmi.
Chceme s vámi společně prohloubit toto přátelství, vytvořit v naší obci klidné a příjemné prostředí,
naplněné radostnou pohodou a spokojeností.
Věnujme také tichou vzpomínku těm, kteří s námi tyto krásné svátky již nemohou prožít.
Vám všem, vážení spoluobčané, přejeme z celého srdce pohodu, klid a mír v srdcích. Kéž toto přání se nám
všem splní a je nám posilou v dalším životě, abychom se opět za rok v tyto dny ve zdraví sešli.
K vánočním svátkům vám jménem svým, jménem zaměstnanců obecního úřadu a celého Zastupitelstva
přeji sváteční pohodu, v novém roce 2018 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
Jiří Blažek, starosta

Milí čtenáři Paseckého zpravodaje,
srdečně vás zdravím v tomto adventním čase. Přípravy na očekávané Vánoce vrcholí. Dopisy Ježíškovi napsány, cukroví
napečeno, doma krásně uklizeno... Děti se již nemůžou dočkat Štědrého dne. My dospělí bychom naopak přivítali
nějaký den navíc, abychom vše stihli podle našich představ.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mi po celý rok pomáhali, trpělivě psali a zasílali zprávičky. Bez jejich ochoty a
přispění by to opravdu nešlo. Velké poděkování patří i vám, čtenářům, za to, že si najdete chvíli ke čtení a také za vaše
ohlasy a nápady, co zlepšit. Věřte, moc si toho vážím.
Poslední letošní číslo našeho zpravodaje je plné vánočních přáníček. A co nám všem nakonec přát?
Abychom se rádi měli,
na sebe se nezlobili,
dárky z lásky darovali a
do nového roku 2018 štěstí,
zdraví a lásku navzájem si přáli.

Hana Lenobelová

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

rok 2018

Svoz TDO
Probíhá ve 14 denních intervalech vždy v pátek
počínaje: 5.1.2018 , včetně 30.3. (státní svátek).

PLÁNOVANÉ AKCE
21.12.2016
Vánoční zpívání
od 16 hod v KD Paseka, na závěr ohňostroj

12.‐13.1. 2018
První kolo volby prezidenta ČR

20.1.2018
SPORTOVNÍ PLES SK Paseka

Svoz plastů
Probíhá 1x měsíčně vždy ve středu:
4.1. (čt), 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6.,
18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Probíhá vždy 2x ročně: 5.5.2018 a 27.10.2018

26.‐27.1.2018
Druhé kolo volby prezidenta ČR

16.2.2018
Obecní ples (Family band Pavla Nováka)
17.2.2018
Dětský karneval

Pálenice Paseka informuje:
Vzhledem k malé úrodě ovoce bude pálenice v provozu do 20.1.2018, pokud nebude větší zájem o pálení.
Přijďte vypálit svůj kvas, jako bonus poskytujeme dřevo k pálení zdarma.
Cena 1 litru slivovice 51 % vás bude stát 122 Kč.
Těším se na vaši návštěvu.
Motáň Vladislav tel. 603909904
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INFORMACE O CENÁCH VODNÉHO A STOČNÉHO v roce 2018
VHS SITKA, s.r.o. Šternberka stanovila cenu vodného v obci Paseka ve výši 32,‐ Kč
+ zákonná sazba DPH (15%) s platností od 1.1.2018
Rada obce Paseka stanovila cenu stočného v obci Paseka ve výši 24,68 Kč +
zákonná sazba DPH (15%) s platností od 1.1.2018

Oznamujeme občanům, že VHS Sitka s.r.o. bude provádět odečty vodoměrů v domácnostech ve
dnech 2.‐ 3.ledna 2018.

POZOR! NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI OD 1.1.2018
V Olomouckém kraji v roce 2018 byli na základě výběrového řízení vybráni NOVÍ
AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI, kteří budou zajišťovat provoz linek veřejné linkové dopravy
(VLD) v závazku veřejné služby.
NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 1.1.2018 JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
WWW.KIDSOK.CZ
Na těchto stránkách je uveden i přehled přečíslování a změny trasování autobusových
linek a seznam linek pro jednotlivé zastávky.

SEZNAM LINEK OBSLUHUJÍCÍ ZASTÁVKY V KATASTRU OBCE PASEKA
(Přepravu zajišťuje společnost: VOJTILA TRANS s.r.o.)

890322 Uničov – Újezd – Dlouhá Loučka
890324 Uničov – Řídeč – Šternberk
890326 Uničov – Dlouhá Loučka – Paseka – Uničov
890332 Paseka – Řídeč – Šternberk
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY
… než krásné, klidné a bohaté Vánoce Vám popřejeme, chceme Vám říct, co se u nás ve škole děje …
… Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek …
Vánoční výstava se konala už tradičně ještě před první adventní nedělí v sobotu 25.
listopadu, to abyste si mohli nakoupit drobné dárečky a načerpat inspiraci k
vánočnímu zdobení a pěknému slavení.
Povedlo se! Ke koukání i nakoupení bylo zboží moc a Vás přišlo také hodně a za to
moc děkujeme, neboť jste tím podpořili nejen stánky prodejců, ale hlavně děti z
naší školky a školy.
I kavárnička Za Oponou opět byla, i když to z počátku vypadalo, že z provozních
důvodů bude letos zavřená ;‐)
Chceme tímto poděkovat našim školním maminkám, které napekly spoustu
sladkých a slaných dobrot a přinesly je k prodeji. To, co jsme za ně utržili, věnovaly
školním dětem.
Také chceme poděkovat manželům Holubovým, kteří věnovali výtěžek z prodeje
občerstvení školním dětem hned dvakrát – na vánoční výstavě prodávali popcorn a
na adventním koncertě v paseckém kostele se také postarali o občerstvení.

… Vánoční recitování na Gymnáziu v Uničově …
V pondělí 11.12. se v rámci dne otevřených dveří na uničovském gymnáziu konal již
4. ročník recitační soutěže. Ve dvou kategoriích. Ta naše, které jsme se letos opět
zúčastnili, je pro žáky 4.‐6.tříd nebo 1. ročníku víceletého gymnázia. Tentokrát jsme
uspěli nejlépe, jak jsme mohli. V konkurenci uničovských škol jsme si do Paseky přivezli všech prvních 5 míst, která byla
vyhodnocena. Naši dětem moc gratuluji a děkuji všem, kteří se podíleli na jejich přípravě. Mgr. J. Knápková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Kryštof Moravec - úryvek z knížky Překlep a Škraloup
Nela Šlešková - Housle od Jaroslava Seiferta
Tereza Körnerová - Zlatý kolovrat od K.J. Erbena
Barbora Bucová - Jarmareční píseň na počest prvních vzduchoplavců od Jiřího Žáčka
Michaela Smékalová - pohádka Pavla Šruta - Kočka a myš

Divácká soutěž: shodně hlasů získali a první místo obdrželi Kryštof Moravec a Richard Lenobel, který měl rovněž
prózu, úryvek z knihy Harry Potter a Kámen mudrců.

… Advent začal s předstihem naším projektovým
dnem …
Školní projektový den Vůně Adventu už má svůj ustálený
scénář a je u našich žáků velmi oblíbený. Ve čtvrtek
16.listopadu před státním svátkem jsme napekli perníčky,
upletli adventní věnce, připomněli si vánoční zvyky u nás a v
Anglii, vyrobili si keramického anděla a vánoční přáníčka,
zopakovali jsme si koledy na VÁNOČNÍ KONCERT, na který Vás
srdečně zveme, a to ve čtvrtek 21.12. v 16.00 hod. v
Kulturním domě v Pasece (pěkně v teple na sále) – těšit se
můžete na opravdu pěkné a zvučné vánoční písničky a koledy,
na tradiční punč, ohňostroj a také malý jarmárek školních
výrobků.

…ŠŤASTNÉ A VESELÉ ZE ŠKOLY DUHOVÉ,
NASTÁVAJÍCÍ ROK 2018 BEZ STAROSTÍ, PLNÝ RADOSTÍ…
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…Štrůdl
Hípa…

jeho

veličenstva

Uriáše

Venku se setmělo, ale v sále Kulturního domu
v Pasece se rozsvítily nové reflektory, které
ozářily podium ‐ prkna, jež znamenají svět
pro pasecké ochotnické divadlo. Svým
divákům předvedli pasečtí ochotníci svou
novou divadelní hru ‐ detektivku s písničkami
‐ Štrůdl jeho veličenstva Uriáše Hípa, opět z
pera dvorního autora spolku Zdeňka Knápka
a v režii Jany Knápkové. Tímto oslavili své 5.
narozeniny, jež slavíme i díky školním dětem,
které nám v rámci svého školního projektu
daly impuls k jeho založení. Ač už společně s
námi současní žáci nehrají (ale někteří bývalí
ano), divadlo žije dál a my děkujeme! Na
závěr přestavení jsme slavnostně pokřtili
oficiální název divadla SOPKA, divadelní
Spolek ochotníků Paseka.

Nakonec všichni diváci ochutnali chutné štrůdlíky, které napekly herečky
divadla...

„Ve staré dobré Anglii peče bába štrůdl,
dala ho chladit na zem, ukradl ho pudl.
Pudl štrůdl v tlamě nese, bába hlavou zlostí třese.
Děj hry se odehrával v kouzelné kuchyni
Bábinky Aninky, setkali jste se s Hraběnkou Počkej, pudle, vrať se zpátky, pojď si ke mně pro pohádky…“
Kočičkou, Baronkou Liškou, Kněžnou Tygřicí, Podívejte se na fotografie na školním rajčeti a těšte se, že určitě
Blešokem Holpesem a dalšími postavami, ale budeme tuto hru reprízovat, a to nejen v Pasece.
hlavně se svými oblíbenými herci z
https://duhovaskola.rajce.idnes.cz/STRUDL_JEHO_VELICENSTVA_URIASE_HIPA
paseckého ochotnického divadla a písničkami
_‐_slavnostni_premiera_4.listopadu_2017/
v aranžmá a nahrávkách skupiny Galaxie z
Pohořan.
Mgr. Jana Knápková

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zatímco se příroda připravila na zimní spánek, u nás v mateřské škole byl
barevný podzim naplněný tvořivými aktivitami. Děti kreslily, malovaly, stříhaly a
sbíraly přírodniny na vycházkách i na zahrádce k dalšímu tvoření.
V podzimním čase se připravují na zimní spánek některá zvířátka. I naše děti
chtěly být při tom na akci lampiónového průvodu a uspávání paseckých
broučků. Broučky vyrobené z papíru jsme od školky zanesli k paseckým
vodníkům, kteří budou v připraveném pelíšku spát až do jara. Na cestu jim
posvítily barevnými lucerničkami. Děti broučky uspaly a budou se těšit na jejich
jarní probuzení.
I na podzim jsme si užili divadla a zajímavé akce. Děti vítaly nové občánky obce Paseka a připravily vystoupení na
vánoční posezení seniorů, kterým také vyrobily malý vánoční dáreček.
Adventní čas jsme ve školce začali přípravami na příchod Mikuláše, čerta a anděla, kteří děti obdarovali sladkým
překvapením a dárečkem.
Kalendář nám již oznamuje příchod nového roku. Poděkování patří všem rodičům a lidem, kteří podporují naší MŠ,
zejména pan J. Podešva, který má naše velké díky. Díky patří i panu starostovi J. Blažkovi, který je na naši školku doufám
i nadále pyšný.
Těšíme se na další akce naší mateřské školy i obce, na kterých nebudeme ani příští rok chybět.

Posíláme z naší školky přání krásných a pohodových Vánoc a do nového roku 2018 přejeme všem hlavně
hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Benešová
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Milí čtenáři Paseckého zpravodaje!
Jak jsem uvedl v posledním zpravodaji, Getsemanská zahrada byla dokončena. Její požehnání se konalo v neděli 5. 11.
2017. Poděkování patří Ministerstvu zemědělství za poskytnutou dotaci i všem dalším, kdo přispěli. Pokud se týká
posledně zmiňované „praktické výbavy“ kostela, je to spojeno s některými, podle mého názoru zbytečnými problémy,
které zde nechci, zvláště v tomto předvánočním čase, rozebírat.
Prožíváme dobu adventní a připravujeme se na nejkrásnější svátky v roce. K přípravě na Vánoce patří také roráty.
Možná si je někteří ze svého mládí pamatují. V kostele se zpívá zpěv, který zní latinsky „rorate coeli de super“, česky
„rosu dejte nebesa shůry“. Tou rosou je Ježíš Kristus, zachránce a spasitel, jehož narození o vánocích slavíme. On je také
světlem světa, proto je součástí mše svaté průvod se světly. „Rorátní“ mše svaté budeme slavit o nedělích adventních.
Advent má čtyři neděle. Letos to vychází tak, že 4. neděle adventní je zároveň Štědrý den. Mše svaté budou slaveny
takto:

Neděle 17. 12. 2017 v 8:00
Neděle 24. 12. 2017 v 8:00
Neděle 24. 12. 2017 ve 20:00
Pondělí 25. 12. 2017 v 11:00
Pondělí 1. 1. 2017 v 11:00
Pátek 5. 1. 2017 v 15:00

mše svatá s roráty
mše svatá s roráty
„půlnoční“ mše svatá
mše svatá ze slavnosti Narození Páně
mše svatá ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie
mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) s požehnáním
tříkrálovým koledníkům

Těším se na setkání s Vámi. Přeji všem krásné Vánoce a pokoj a radost v roce 2018.
P. Ladislav Sovadina, administrator farnosti Paseka

ADVENTNÍ KONCERT skupiny HALELUJA BAND
V neděli 10. 12. 2017 v kostele
svaté Kunhuty se uskutečnil
Adventní koncert skupiny
Haleluja
band.
Skupina
Haleluja band v obci Paseka v
tomto předvánočním období
již vystoupila podruhé. Skupina
zpívala mezinárodní repertoár
písní s vánoční tématikou a
umožnila nám posluchačům na
chvíli
zapomenout
na
předvánoční shon a povzbudila
v nás adventní náladu.
Bližší informace o skupině
Haleluja band je možné nalézt
na
facebooku:
https://www.facebook.com/H
alelujaBand/
Poděkování patří obci Paseka za zajištění koncertu a P. L. Sovadinovi, administrátoru farnosti Paseka, za pronájem
krásných prostor kostela pro realizaci koncertu. Vřelé díky patří také manželům Holubovým za zajištění občerstvení,
které pro návštěvníky připravili a také za to, že výtěžek z prodeje věnovali dětem z naší základní školy.
‐red‐
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Florbalový tým ZŠ Paseka ‐ RANAŘI
Rana…,Rana…, Ranaři, ti vám to tu zavaří!
Ve čtvrtek 7. prosince jsme se zúčastnili florbalového turnaje Poháru základních škol pro 1. stupeň, který se konal ve
sportovní hale Gymnázia Čajkovského v Olomouci. V turnaji bojovalo 10 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin.
V naší skupině jsme se umístili na třetím místě. Do boje o finále a tak o postup do krajského kola jsme sice nepostoupili,
ale z úspěchu jsme měli obrovskou radost. Jedna výhra, dvě remízy a jedna prohra – doposud nejlepší výsledek z
turnajů. Odměnou za hru nám budou nové florbalové hole, které po celkovém ukončení turnaje (jaro 2018) náš tým
získá. Florbalu zdar!
za florbalový tým Ranařů Ríša Lenobel, 4.roč.
Chtěla bych mnohokrát poděkovat všem chlapcům za skvělé výkony, za úžasný pocit radosti, který jsme spolu sdíleli při
vítězném pokřiku našeho týmu. Velké poděkování patří také panu Lenobelovi a manželům Holubovým, kteří nám
umožnili klidnější cestování na turnaj i domů, jelikož se nám postarali o převoz našeho florbalového vybavení.
Jana Moravcová, vedoucí florbalového kroužku

SK Paseka, z.s.
Fotbalová podzimní sezóna je za námi a myslím, že fanoušci, rodičové benjamínků, trenéři i hráči
všech věkových kategorií mohou být opravdu spokojeni. Veškeré výsledky a konečnou tabulku
umístění najdete na našich stránkách, kde vás o aktuálním dění informujeme o všem podstatném.
Úpravu stránek a veškeré informace na web i Facebook dodává Petr Vojtášek.
Určitě jste již byli informování o tom, že naše muže povede do jarní části fotbalové sezóny 2018
nový trenér Pavel Hledík ze Šternberka. Zimní příprava bude určitě náročná a kluci budou
dostatečně připraveni na jarní kolo soutěže a pokusí se poprat o historické nejlepší umístění
Paseky v této soutěži. Tímto moc děkujeme bývalým trenérům. Vladimír Paul a následně Rosťa
Moravec, každý odvedl svou práci a nesmazatelně se oba zapsali do historie paseckého fotbalu...
Protože podle našeho názoru je v Pasece málo kulturně společenských akcí, u kterých by se mohli setkat občané všech
věkových skupin, rozhodli jsme se uspořádat Retropárty. Myslím, že tato akce měla skvělou odezvu. Kdo chtěl (a to byli
téměř všichni návštěvníci akce), mohl přijít v dobovém oblečení a užít si cestu časem zpět se vším, co k tomu patří.
Velké poděkování patří také našemu "zásobovači dobré hudby" ‐ Vlado Michalík alias
DJ Vladěna. Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli a také všem, kteří vypomohli s
organizací, obsluhou i závěrečným úklidem.

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2018 hodně zdraví, štěstí a také pracovních i osobních úspěchů.
SK PASEKA
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SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ

Mikulášská nadílka pro děti
V neděli odpoledne 3. prosince mohly děti v Kulturním domě v Pasece i letos potkat Mikuláše, čerty a anděly.
O program pro naše nejmenší se postarali skauti z oddílu Rebelové. Připravili pro děti spoustu tvořivých dílniček a
také zahráli divadlo. Nakonec byli všichni malí návštěvníci obdarováni nadílkou od Mikuláše.
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LUŠTĚNÍ PRO CHYTRÉ HLAVIČKY ...
Tajenka: Oblíbené vánoční cukroví.
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připravila: Hana Lenobelová
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