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Prázdniny
Prázdniny má každý rád,
může chodit na koupák!
Zmrzlinu si může dát,
v každý den a v každý čas.
U moře je taky změna,
ne jen škola – samá věda!
Kamarády pozveme,
do stanu si vlezeme.
Ráno ptáci zazpívají,
že už je čas k probuzení!
Poslední dny utíkají,
učitelky otvírají.
Teď už není na to čas,
příští rok tu budou zas.
Nella Grézlová,
Adéla Andrýsková,
žákyně 5.třídy

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
stále krásné letní a dovolenkové období svádí k lenošení a
hrátkám u vody. Jak jste si snad mohli všimnout, v obci je
tomu právě naopak. V jarních měsících finišovaly práce na
rekonstrukci školy, v současné době skončily práce na
rekonstrukci chodníků. Dnes můžeme říci, že máme
bezpečné chodníky prakticky od koupaliště až na konec
obce po č.p.1. Bylo položeno na 1800 m2 zámkové dlažby,
přes 3000 bm obrubníků. S prací stavební firmy Presbeton
jsme maximálně spokojeni.
Jsou také ukončeny práce na rekonstrukci hřbitovní zdi,
přístupové komunikace ke kostelu. Mám za to, že hřbitov
včetně nově upraveného chodníčku k památníku padlých
v I. svět. válce je skutečně nyní důstojným stánkem. I když
ani tady se nevyhneme kritice, co vše se mělo udělat jinak,
ale to už je pasecký folklor – přece nemůžeme říct, že se
nám něco líbí, že se povedla pěkná práce.
Vyřešen je také problém jak a kde umístit nějaké WC v
areálu hřbitova tak, aby sloužilo návštěvníkům hřbitova a
také kostela. Bylo zakoupeno obcí suché WC a servis
tohoto zařízení zajišťuje a financuje obec.
V souvislosti s nedávnou vichřicí, která nadělala v lesích
kolem Paseky neskutečnou pohromu, chci poděkovat
všem lesákům‐chlapům z obce za velkou pomoc při
likvidaci škod v obecním lese. Stejné poděkování také
patří naší dílenské rychlé rotě, která se stará o úklid a
pořádek v obci. Jejich práce není občany doceněna. Lidé
berou vše jako samozřejmost. Že musí přehrabat a třídit
bioodpad, protože některým občanům je jedno, co do
kontejneru nasypou – však on si s tím někdo poradí, já
mám zahradu uklizenou. Stejné je to s kontejnery na plast
a papír. Neuvěřitelný nepořádek kolem těchto kontejnerů.
Svoz již zajišťujeme i mimo svozové dny, což se
samozřejmě projeví v ceně za odpady. Lidé místo ukládání

plastových lahví do pytlů je odhodí do kontejneru. Ten je
okamžitě plný. Stejně je to i s papírem. Proč bych se
namáhal kartony od lednice či televize a nábytku alespoň
natrhat na menší kousky? Jednodušší je pohodit je vedle
kontejneru. A takových nešvarů je v obci spousta, ale
všichni chceme čistou obec – tak co s tím? Chci však také
poděkovat a to hlavně těm starším spoluobčanům, kterým
to jedno není a vzorně se starají o předzahrádky a třeba i
na obecním pozemku. Pomáhají nám tak v nelehké práci
na údržbě obce. Když se jich ptám, proč to dělají, tak mi
odpoví: “To je přece samozřejmé, je to před naším a
chceme to mít hezké, vždyť to tak děláme spoustu let a
kluci mají dost práce se sečením po obci.“
Teď se ale vraťme k tomu, co nás ještě letos čeká – kromě
voleb.
Do konce roku ještě vybudujeme za téměř milion korun
dětské hřiště na terasové louce u paneláku 215. Alespoň
částečně tak chceme splatit dluh, který cítíme k dětem v
této části obce.
V srpnu by měla být zahájena revitalizace rybníka s
termínem ukončení 2019.
Přírodní koupací biotop ‐ slib je splněn a tak mají děti
možnost zařádit si na novém hracím prvku ‐ pirátské lodi.
Věřím, že další zatraktivnění našeho krásného koupaliště
bude pokračovat i v příštích letech. Jen je určitě škoda, že
naši občané, pro které převážně toto koupaliště má
sloužit, ho tak málo navštěvují. Proč??
Na závěr chci poděkovat všem, kteří ať účastí či
pořádáním různých akcí spoluvytváří příjemné prostředí v
naší malebné obci a chci všechny POZVAT NA tradiční
SETKÁNÍ PASEČÁKŮ, které letos bude 1. září. Přeji všem
pohodové letní dny a zasloužený dovolenkový odpočinek.
Jiří Blažek, starosta obce

SKUTEČNĚ SE TAK NĚKTEŘÍ CHTĚJÍ CHOVAT? TAKTO NENÍ MOŽNÉ UDRŽOVAT NAŠI OBEC ČISTOU A
UKLIZENOU! (ukázka nepořádku na dětském hřišti)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úplná uzavírka silnice III/4451 a cyklostezky Paseka ‐ Sanatorium
do 27.9.2018, z důvodů výstavby propusti a napojení polních cest v rámci
akce Pozemkového úřadu "Realizace PSZ ‐ I.etapa v k.ú. Paseka u Šternberka.
Objízdná trasa vede přes spodní silnici směr Dlouhá Loučka ‐ Sanatorka.
Po dobu uzavírky je veřejná linková doprava vedena po objízdné trase Paseka
‐ spodní silnice na Dlouhou Loučku ‐ zastávka Paseka ‐ Sanatorium. Na
parkovišti se autobusy otáčí a dále jedou po trase dle jízdních řádů. Objízdná
trasa je obousměrná.
Zastávka Paseka ‐ Sanatorium slouží jako obousměrná.
Zastávka Paseka ‐ u Elšíků není obsluhována.
Zastávka Paseka ‐ Rozcestí bude nahrazena zastávkou Paseka ‐ Kulturní dům.
Spoje od Haukovic odbočují v Pasece vlevo přes Dlouhou Loučku směr Paseka ‐ Sanatorium, zastávku Paseka ‐ U
mostu přemístěna na silnici III/44418 za most.
Spoje neobslouží náhradní zastávku Paseka ‐ Kulturní dům.
Veškeré další informace naleznete na jednotlivých autobusových zastávkách nebo získáte přímo u dopravců ARRIVA
MORAVA a.s. nebo VOJTILA TRANS s.r.o.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Koupaliště v Pasece v provozu
Denně od 10.00 – 19.00 hod. dle aktuálního počasí.
Kontakt koupaliště tel.: 605 386 611
Vstupné: děti do 15 let: 20,‐ Kč, dospělí: 40,‐ Kč
Občerstvení, WiFifree

Pálenice Paseka v provozu
Pálení můžete objednávat na tel.: čísle 603 909 904

Pasecká knihovna

SVOZ PLASTŮ:
12. 9., 10. 10., 7. 11., 5. 12. 2018

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
27. 10. 2018

PLÁNOVANÉ AKCE
1. 9. 2018
Setkání Pasečáků

Po prázdninách pravidelně otevřena od 8.9.2018 každou
sobotu 16:00 – 17:50hod.
https://paseckaknihovna.webnode.cz/

9. 9. 2018
paseckýsv.
zpravodaj
/3
Hodová mše svatá v kostele
Kunhuty

POWER JOGA s Helenou

14. 9. 2018
Poutní mše svatá v kapličce u sanatoria

Cvičí se každé úterý a čtvrtek vždy od 18.00 hod. na sále
KD.
Ve čtvrtek 6. 9. 2018 je sál KD obsazen a bude se cvičit v
tělocvičně ZŠ nebo dle domluvy s Helenou ‐ bude
upřesněno.

5. ‐ 6. 10. 2018
Komunální volby – volby do obecního
zastupitelstva
3. 11. 2018
Představení paseckého divadelního spolku
SOPKA
24. 11. 2018
Vánoční výstava
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SETKÁNÍ PASECKÝCH SENIORŮ
Na pozvání Rady obce Paseka a Komise pro občanské záležitosti se dne 11. 5. 2018 sešli ti, kteří v tomto roce oslavili
nebo oslaví krásné životní výročí 70, 75, 80, 85, 90 a více let.
Setkání jubilantů proběhlo společně se setkáním seniorů z naší obce. Všechny přítomné čekalo pěkné odpoledne mezi
přáteli a zástupci obce. K tanci a poslechu hrála jihomoravská kapela Rozmarýnka s lidovým vypravěčem. Bylo
přichystáno občerstvení a bohatá tombola. O pěkný program se postaraly děti ze Základní školy Paseka.

Pasecké divadlo SOPKA
Jak Mňoušek a Liška Eliška zachránili prince Pajduláka před Hloupým Honzou…
Pasecké divadlo Sopka, pokřtěné tímto názvem v listopadu minulého roku, vycestovalo za hranice naší obce v úterý
10. července 2018. Představení pohádky, kterou jsme hráli na Uničovském kulturním létě, dopadlo více než na
výbornou. Herci spokojeni, diváci nadšeni, organizátoři nešetřili pochvalnými slovy a údivem nad profesionalitou našeho
amatérského souboru. Navíc jsme hráli v krásném prostředí kina, kde je velké pódium, možnost hraní si se světly, neboť
pan osvětlovač úžasně spolupracoval. Naše maskérka Dita byla jako vždy fantastická a my krásně namalovaní. Jedním
slovem SUKCES.
V našem divadle prázdniny nemáme, takže už zase něco chystáme. Těšíme se na Vás, naši milí diváci, na další premiéře…
Mgr. Jana Knápková
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Milí čtenáři Paseckého zpravodaje!
Prožíváme čas prázdnin a dovolených.
Rád bych se vrátil k jedné události, kterou jsme slavili v našem kostele v neděli 27. května. Jedná se o první svaté
přijímání. Určitě, zvláště vy dříve narození, o této události nějaké povědomí máte.
Prvním krokem v životě křesťana je křest, který většinou přijímáme krátce po narození. Tím druhým je právě svaté
přijímání. To absolvují děti okolo 9 let jejich věku.
Jak svaté přijímání popsat? Při mši svaté
přinášejí věřící k oltáři tzv. obětní dary,
což je víno a chléb (u nás spíše malé
„oplatky“ kruhového tvaru zvané
hostie). Kněz se nad chlebem a vínem
modlí, a naše víra spočívá v tom, že
právě od okamžiku modlitby už to není
obyčejný chléb a víno, ale je zde
přítomen Ježíš Kristus. Svaté přijímání
potom znamená naše sjednocení s ním.
Přijímáme ho jako průvodce naším
životem.
Letos byly u prvního svatého přijímání
čtyři děti z Paseky, které se na tuto
událost připravovaly při schůzkách na
faře v Dlouhé Loučce společně s jejich
rodiči a také při mších svatých v
paseckém kostele. Slavnost svatého
přijímání byla krásným završením této
přípravy.
Z připravovaných akcí uvádím hodovou mši svatou v kostele svaté Kunhuty, která bude v neděli 9. 9. 2018
v 10 hodin. Po mši svaté požehnáme opravené prostranství před kostelem. Poutní mše svatá v kapličce u sanatoria
bude v pátek 14. 9. 2018 v 17 hodin.
Jste srdečně zváni. Přeji všem krásné letní dny.
P. Ladislav Sovadina, administrator farnosti Paseka

Koblížkový pasecký běh aneb od starosty k ředitelce
Již po páté se dne 15. července 2018
za velmi horkého počasí konal
osmikilometrový závod, kterého se
zúčastnilo 46 běžců z širokého okolí.
Tradičně byli vyhlášeni a oceněni
pohárem starosty obce i nejlepší běžci
z Paseky, kterými se letos stali
manželé Kateřina a Mirek Ondrušík.
Výsledky a fotogalerii naleznete na
www.liga100.cz/zavody/5‐koblizkovy‐
pasecky‐beh/.
Kateřina Ondrušík
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Honební společenstvo Paseka se sídlem v Pasece

K ODPOLEDNÍ KÁVIČCE ...
Známé rčení říká: „Před heřmánkem
smekni, před bezem klekni.“
Plody černého bezu dozrávají od srpna do
listopadu. Z bezinek se připravuje oblíbený
(tajenka).

AKCIE, ASTRA, ATMOSFÉRA, BERUŠKA,
BIATLON, BYLINA, CELNICE, ČÍSLO,
DOLAR, DYNASTIE, ELEGÁN, FASÁDA,
FAVORIT, GOBELÍN, HEREČKA, HOBLÍK,
IGELIT, JEZERO, KAPRADÍ, KNOFLÍK,
KŘESLO, LUPEN, MAŠLE, MÝDLO, OBILÍ,
OKRASA, POKUTA, ROHLÍK, SESTRA,
SLABIKÁŘ, SKOKAN, ŠANCE, ŠVESTKA,
TÍLKO, UBRUS, VLADAŘ, VÝBAVA,
ZEBRA, ŽRALOK
připravila Hana Lenobelová
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ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY
Den matek, Den otců a Den rodiny jsme oslavili společně
s „paseckými indiány“.
Před koncem školního roku jsme uspořádali tradiční
školní akademii, a to ve čtvrtek 7.6.2018. Účast byla
hojná a přestavení pěkné a pestré. Ukončili jsme tak
celoroční projekt Indiánský rok započatý na škole v

přírodě. Naši žáci se proháněli na pomyslných amerických
prériích a společně s Barčou Pasekou alias Barbara Glad se
učili od indiánů jejich dovednosti, písně a tance.
Děkujeme všem, kteří se na tomto nádherném odpoledni
podíleli, dětem za vystoupení, paním učitelkám za
nacvičení.

Pasecké gymnastky a gymnasta opět vystoupili v
mezinárodní soutěži v pražské Lucerně na „bednu“ a
přivezli 2. místo…
…pasecká gymnastika pod vedením paní učitelky Silvie
Soldánové přivezla z mezinárodního finále mezinárodní
soutěže MIA Festival Děti fitness, která se konala v pátek
25. května 2018 v pražské Lucerně, nádherné 2. místo ve
své kategorii se skladbou Donuts. Moc děkujeme a
gratulujeme. Vítěznou skladbu zacvičili i na školní
akademii. Vystoupení nám otevřelo cestu do Ameriky k
indiánům.
Další želízka v ohni jsme měli i v sólových vystoupeních
Barbory Vojtáškové a v duetu Barbory s Elen Majerovou.
Opět na mezinárodní úrovni, a to v Olomouci 9. června. A
obě uspěly a do své sbírky si přidali jedno první a jedno
druhé místo… Šikulky!
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Po deseti letech opět v krajské soutěži…
… Zelená stezka – Zlatý list je přírodovědná soutěž, které
se pravidelně každý rok účastníme. Letos se nám podařilo
po 10 letech vyhrát okresní kolo ve Šternberku a
postoupit do krajského kola v Olomouci. Pátek naše dvě
tříčlenné hlídky v Olomouci zúročili nejen své znalosti a
dovednosti ze školy, z kroužků i ze skautu, ale také
zkušenosti z ekotýmu a vybojovali pro nás pěkné 6. místo.
V konkurenci starších spolužáků a studentů z osmiletých
gymnázií je to nádherný úspěch a vynikající reprezentace
naší školy. Moc děkujeme závodníkům Nele Šleškové,
Michalu Přidalovi , Kryštofu Moravcovi, Tereze Körnerové,
Michalu Hlouškovi a Nelle Grézlové, a paním učitelkám za
přípravu.

Mapa školy…
… ne, nenechali jsme si naši školu nakreslit v nových
mapách, ale ve spolupráci se společností SCIO proběhlo
dotazníkové šetření nazvané Mapa školy. Děkujeme
všem žákům, zákonným zástupcům a pracovníkům školy
za projevený názor. Kompletní zpráva bude uvedena na
našich webových stránkách. Jsme rádi, že můžeme říct, že
je naše škola ze strany rodičů většinou ohodnocena
známkou výborně či chvalitebně, pouze 11 % by nám dalo
známku dobře. Z grafů vyplývá, že jsme ohodnoceni jako
stejně všechny zúčastněné školy – více jak 15 tisíc
respondentů. Stejně tak by 80 % rodičů naši škol rozhodně
a spíše ano doporučila svým přátelům. A to je moc dobře!
Zodpovědně můžeme říct, že se budeme i nadále snažit,
aby prestiž školy měla stoupající tendenci…

Výlety na konci školního roku…
… než prázdniny nastaly, ještě na několik zajímavých míst
jsme se podívali. Školní výlet nás zavedl do nedalekých
Čech pod Kosířem – prohlídka Muzea kočárů se proměnila
ve stezku odvahy, neb v celé obci nešel proud, tím ovšem
byla zajímavější. Další kroky vedly do Hasičského muzea a
dál na zámek na prohlídku s princeznou a vílou. Po obědě
jsme zdolali „nejvyšší hanácký vrch“ Kosíř i jeho
rozhlednu. Na druhé straně kopce v obci Slatinice na nás
čekala zmrzlina a také Muzeum veteránů. Domů jsme
nepřijeli k ránu, ale tak akorát na Večerníčka.
A v úterý 26. 6. jsme ještě vyrazili za kulturou do divadla
Na Šantovce v Olomouci. Moc se nám líbila pohádka
Terezka a kouzelné autíčko. Pak jsme si trochu zařádili na
dětském hřišti. Žáci neplatili vstupné ani dopravu, neboť
jsme takto využili penízky za sběry starého papíru a
výtěžek z řemeslných výstav.

… Což dokazují i výsledky celonárodního testování žáků
3. a 5. ročníku, které také každoročně organizujeme.
Výsledky žáků 3. ročníku jsou špičkové a naše škola patří
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování, a to v
českém jazyce, angličtině, matematice, prvouce a v
klíčových kompetencích.
Výsledky žáků 5. ročníku jsou také velmi vysoké – v
českém jazyce a matematice jsou lepší než 80 %
zúčastněných škol. Výsledky jejich studijních předpokladů
jsou ještě lepší, téměř 100%. V angličtině pak 20 % žáků
dosáhlo úrovně A2, což je více než celostátní průměr. Tak
našim páťákům přejeme, aby se jim další studium na
jiných školách, kam brzy přejdou, dařilo.
Mgr. Jana Knápková
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Zahájení školního vyučování – pondělí 3. září 2018
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin tradičně za přítomnosti
pana starosty Jiřího Blažka, rodičů, vyučujících a hlavně všech žáků školy, letos by do školních lavic mělo zasednout
75 školáků!
Děti si s sebou vezmou jen přezůvky. Bližší informace o tom, co si mají připravit a nakoupit nejen do školní aktovky,
najdete na našem školním webu‐www.zspaseka.cz. Po společném přivítání nových spolužáků bude probíhat krátká
výuka ve třídách ‐ jednu vyučovací hodinu do 9.00 hodin. Po skončení půjdou žáci domů, obědy ve školní jídelně se
budou vydávat až od úterý 4. září, školní družina rovněž začíná svůj provoz v úterý 4. září.

SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ
Rebelové na táboře
Letos se náš oddíl vydal na tábor do Rychlebských hor. Během týdne si mohl každý splnit některou skautskou výzvu.
Někdo se snažil o tři kapky rosy, jiný chtěl vidět východ slunce. Každý si ale vyzkoušel překonat svůj strach a obavy z
nepohodlí, protože našim mottem bylo: slovo nejde‐neexistuje. Písnička „Když nemůžeš, tak přidej“ zněla snad každý
den. Při výstupu na Boží horu, při šití sukně, při lezení na skalní převis nebo i při sekání dřeva na vytopení chlebové
pece. Všechny dívky odjížděly nakonec domů veselé a hrdé na své úspěchy.

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY
Oddíl Rebelové přijme od nového školního roku nové členy ve věku od 6‐11 let.
Můžete se přijít podívat na některou z pátečních schůzek od 15:30‐17:30. První schůzka proběhne 7. 9. 2018 v klubovně
na DPS. Nebo nás můžete potkat 1. 9. na Setkání Pasečáků.
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Florbalový oddíl RANAŘI a kroužek Logických her
Za krásného slunečného dne 14.6.2018 jel náš florbalový tým na přátelské utkání do Dlouhé Loučky. S kroužkem
Logických her jsme se rozhodli, že pojedeme naše florbalisty podpořit.
Do Dlouhé Loučky jsme jeli autobusem. Když jsme dojeli, paní učitelka Vohralíková nás zavedla k chodníčku pro bosé
nohy, který jsme si vyzkoušeli. Potom jsme
šli do obchůdku, kde jsme si koupili pár
sladkostí a šli jsme na zápas.
Naši florbalisté se mezitím převlékli do
dresů, rozcvičili a vše mohlo začít. Fandili
jsme o sto šest. Měli jsme plakáty s nápisy
Paseka a s pokřikem našich kluků ‐ Ranaři, ti
vám to tu zavaří. Křičeli a povzbuzovali jsme
tak, že jsem se divila, že nemáme vyřvané
hlasivky. Tým Dlouhé Loučky měl také své
fanoušky, a tak bylo jak fandění, tak
samotný zápas velmi dramatický.
Zápas nakonec vyhráli florbalisté Dlouhé
Loučky 13:1, ale i tak si celou akci všichni moc užili. Každý hráč dostal na památku medaili. Byl to pro všechny velice
pěkný zážitek.
Natálie Filová, žákyně 3.třídy
Mockrát děkujeme panu Janu Podešvovi za výrobu krásných dřevěných medailí pro florbalisty.
Žáci 3.třídy se k poděkování panu Podešvovi připojují. Již druhým rokem pro ně vyrobil dáreček na závěr roku, tentokrát
přívěšek na klíče s motivem pejska. Tento symbol je provázel celou třetí třídou.
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SK Paseka, z.s.
Ohlédnutí za uplynulou sezónou
Všechny týmy se snažily, i když ne vždy se dařilo vyhrávat. Potýkali jsme se se zraněními i
nemocností u mládežnických týmů, u mužů především zbytečným vyloučením i na několik zápasů.
Ale vždy se daly týmy dohromady a opět s chutí začaly vyhrávat.
U týmu mužů jsme v zimní přestávce na pozici trenéra angažovali Pavla Hledíka. Ve třetím jarním
kole jsme si nechali hloupě vyloučit 2 hráče v České Vsi a od té chvíle jsme se vezli špatným
směrem. Zranil se Franta Kučera, Zdena Demeter, Honza Mako a někteří další hráči museli
naskakovat zranění a za to jim patří dík. Přišla série porážek v Náměšti, s Moravským Berounem a v
Hlubočkách. A to nás čekalo ještě pět zápasů a v nich celá první čtverka. Utkání s první Litovlí ale
ukázalo, že pokud chtějí všichni, tak tým má svou sílu. V posledních pěti kolech jsme v základní hrací
době neprohráli a zakončili sezónu na pěkném šestém místě.
Na stránkách SK Paseky – www.fotbalpaseka.cz vždy najdete veškeré nové informace a komentář k zápasům mužů.
Benjamínci starší sezónu
zakončili stylově. Rozlučka
proběhla na raftech. Trenér
David Orság zorganizoval
velkou expedici ‐ 30km po
krásách
řeky
Moravy
(Postřelmov – Moravičany).
Byl to úžasný den plný zážitků.
Hráči s rodiči si to moc užili.
Díky Davide.
Benjamínci mladší sezónu
zakončili fotbálkem proti
rodičům.
Touto cestou bychom chtěli
také popřát dvou našim
borcům Marťovi Niessnerovi a
Laďovi Laurinovi. Oba se
rozhodli své krásné partnerky
požádat o ruku a ještě letos se
oženit. Tímto bychom jim
chtěli popřát vše jen to
nejlepší na společné cestě
životem. Klukům přejeme do
manželství
co
nejméně
vyloučení, zranění a červených
karet. A holkám vždy přesnou
střelu na bránu
A případné
nové generaci fotbalistů či
fotbalistek přejeme hlavně
zdraví a klidné, poslušné
rodiče. Manželství je něco
jako zápas. Jeho výsledky jsou
jen na vás.. Hodně štěstí !
Další gratulace směřuje už k ostřílenému hráči – Karlovi Hlouškovi a jeho partnerce k narození miminka. Přejeme jim
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Sezóna 2018 / 2019
Čekají nás tři nová mužstva. Do krajského přeboru postoupila Litovel, o soutěž níže padá Moravský Beroun. A do
prostějovské soutěže byl zařazen Slavonín. Nově se tak utkáme s Rapotínem (pád z krajského přeboru) a Leštinou
(postup z I.B) a Troubelicemi.
Do nové sezóny vstoupilo mužstvo pod vedením Vlada Michalika. Vystřídal tak na postu trenéra Pavla Hledíka, kterému
děkujeme za odvedenou práci a přejeme mu hodně štěstí do další trenérské práce a pevné zdraví. Nově tým mužů
posílila pětice mladých hráčů – M. Mauler, J. Michalik, R. Pospíšil, J. Sívek a T. Weigel. Přestup do jiných klubů
absolvovali čtyři hráči, a to Z. Demeter, M. Niessner, K. Mako a J. Mako.

PODZIM 2018 ‐ ALEA sportswear 1.A třída sk.A muži

Fanouškům děkujeme za stálou podporu.

INZERCE
INZERCE V PASECKÉM ZPRAVODAJI
Cena inzerátu je 60,‐Kč za velikost 6,5x8,5cm nebo 3,5x18,5cm za jedno číslo zpravodaje. Samozřejmě je možné
uveřejnit i větší formát a to ¼ A4 (6,5x18,5cm nebo 13x8,5cm) za cenu 120,‐Kč či ½ A4 za 240,‐Kč. Své inzeráty zasílejte
elektronicky v jpg nebo doc 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.
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