
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydán 4.října 2019                       ŘÍJEN 2019 

 

 

 

 

 

Milí spoluobčané,  

zveme Vás na vzpomínkový 

koncert 

„Pavel Novák je tu stále“ 

v sobotu 12.října 2019 

v 17.00 hod. v KD Paseka.   

 

Vzpomeňme s Pavlem ml., kapelou, 

rodinou, přáteli na skvělého člověka 

a muzikanta, který odešel před 10 

lety do hudebního nebe. 

 Jistě si zde nadále notuje 

nezapomenutelné hity jako Pihovatá 

dívka, Malinká, Nádherná a mnoho 

dalších oblíbených písniček. 

Koncert proběhne pod záštitou Mgr. Dalibora Horáka,3.náměstka hejtmana 

Olomouckého kraje, mj. také muzikanta.  

 Těšíme se na Vaši účast 

Na realizaci projektu poskytl dotaci Olomoucký kraj z Programu podpory kultury v Olomouckém 
kraji v roce 2019  

 

 

 
INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 



 

Co nás ještě v letošním roce čeká:  
 

18.10. Zájezd do Pivovaru Litovel 
19.10. Blešák – podzimní burza 
25.10. Uspávání paseckých broučků 
23.11. Premiéra divadelního spolku Sopka  
30.11. Vánoční výstava  
30.11. Slavnostní rozsvěcení karlovského stromu   
30.11. Slavnostní rozsvěcení paseckého stromu   
08.12. Mikulášská nadílka aneb Hrátky s čerty 
14.12. Československá retro párty 
19.12. Vánoční koncert ZŠ  
27.12. Koncert v kostele sv. Kunhuty s L.Geierem  
28.12. Vánoční turnaj Ping Pong  
 

 

Něco málo z dění v obci: 

Čištění Tepličky   

Na základě žádosti akčnějších obyvatel naší 

obce, zveřejňujeme tuto výzvu či spíše žádost. 

Někteří občané by se rádi zapojili do sečení přerostlých náletů a plevele v našem potoce 

Teplička. Oslovili jsme zástupce Správce povodí a byl vysloven souhlas s čištěním. Padlo 

poděkování všem občanům, kteří bydlí poblíž potoka a mají zájem na vyčištění alespoň 

kousku úseku Tepličky před svým RD, samozřejmě pokud je terén dostupný.  Děkujeme 

za zájem a všem kdo se zapojí. 

Potkani  

V letošním roce jsme již podruhé nechali provést deratizaci kanalizační sítě,  travnatých 

ploch, včetně úseků u bytových domů. Jedná se místy o kalamitní zamoření. Žádáme tímto 

občany, aby nevhazovali zbytky potravin do odpadu (WC). Opravdu si vykrmujete 

nechutné mazlíčky, kteří pak řádí pod Vašimi příbytky a okolí. 

Rekonstrukce mostku u hřbitova  

Od poloviny října dojde k omezení průchodnosti 

mostku – lávky od hřbitova ke škole. Nájezd na lávku 

od hlavní silnice je rozpadlý a nebezpečný jak pro 

chodce, tak i cyklisty. Proto dojde k renovaci mostku 

v historizujícím stylu v návaznosti na architekturu 

vjezdu na hřbitov.  

 

 Stále se můžete přihlásit na  

zájezd do Pivovaru Litovel, který se 

uskuteční v pátek 18.10.2019            

V ceně výletu je zajištěna doprava, 

exkurze s odborným výkladem 

litovelského pivovaru, ochutnávka piva 

s menším občerstvením. 

 

Odjezd autobusu v 9:00 z Paseky od 
Kulturního domu, cena zájezdu 160 Kč   

Zájezd je určen občanům, kteří 

nejpozději v den konání výletu dovršili 

18 let.   

Zájemci se mohou hlásit na OÚ u Jany 

Zukalové do 10.10. 2019.  

Platbu je možné uhradit pouze 

v hotovosti na OÚ. 

 

https://www.obrazky.cz/?q=pivo+kreslen%C3%A9&url=https://static7.depositphotos.com/1007989/760/i/450/depositphotos_7600877-stock-photo-beer-gesture.jpg&imageId=3ab8da44545ab1a5&data=lgLEEItWYBUs-WNWj6dT2BL6TRbEMC4cNX6qK7Y3k9ckXrqhFwxiM3Sb9xqvbiiZbmdi4Ieav7wc7NSM-oP7hoTjwZnqx85dlHfhxALH15PEAjSLxAKPSsQCQTg%3D


Změna úředních hodin místostarostky  

Abych Vám mohla být k dispozici na obecním úřadě i v odpoledních hodinách, dochází 

ke změně mého úředního dne na každou středu od 8.00 -  17.00 hod.  Mgr. Taťána Šlešková 

 

Rekonstrukce otopného systému Kulturního domu a Obecního úřadu v Pasece“. 
Dne 23.9.2019 byla dokončena realizace projektu: „ Rekonstrukce otopného systému Kulturního domu a 

Obecního úřadu v Pasece“. V kotelně Kulturního domu byly instalovány 2 nové kotle, proběhla rekonstrukce 

rozvodů, byla osazena nová regulace a měřící prvky. V kulturně- společenské části objektu čp.17 (KD) proběhla 

rekonstrukce přístupných rozvodů otopného systému a byla provedena výměna 34 otopných těles.     

Na realizaci tohoto projektu poskytl dotaci Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

2019. 

 

Pronájem nebytových prostor   

Obec Paseka nabízí od ledna 2020 nebytové prostory k pronájmu, v přízemí zdravotního 

střediska č.p. 18 o celkové výměře 24 m². Prostor slouží k podnikání. V případě zájmu o 

pronájem prostor, podejte žádost na PODATELNĚ OÚ.  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dne 30.9.2019 byla slavnostně otevřena další část obnoveného parku Odborného léčebného ústavu v Pasece. Jedná se o 

Sluneční louku, jejíž součástí jsou mimo nové zeleně také cvičební prvky pro pacienty, originální altán a plošiny ke slunění.   

Sluneční louka – park OLÚ Paseka 

 

Kotelna před rekonstrukcí 

 

Kotelna po rekonstrukci 



BLEŠÁK pro dobrou věc 

Rodiče, děti, dědečkové, babičky, milí spoluobčané - 

provádíte podzimní úklid ?  

Tak neváhejte a dorazte na pasecký BLEŠÁK v sobotu 19.10.2019 od 

13.00 – 16.00 hod.,KD Paseka. Vaše nepotřebné věci se možná budou ještě 

někomu hodit. 

 
Podzimní burza dospěláckého i dětského oblečení, hraček, 

koloběžek, odrážedel, sportovních potřeb, drobného 

elektra, věcí z domácnosti, nádobí, knih, květináčů, 

ozdob, školních potřeb. Prostě věcí, které se Vám již 

nehodí a někomu by třeba ještě udělaly radost.  

 
Jestliže bleší věci neprodáte, můžete je naším prostřednictvím  darovat  Bazárku 

v Uničově, který vede paní Kamila Krajčová. Paní Kamila dlouhodobě spolupracuje 

s NFŠO. Získaná částka z prodeje pak poputuje na transparentní účet Nadačnímu fondu 

Šance onkoláčkům 2600717725/2010 FIO banka.  
 

V prodeji bude drobné občerstvení, káva, čaj. Tak přijďte na domácí koláč, 

kafčo a pokec   

ŽENY, MAMINKY, BABIČKY, tátové a děti kuchařinky,   

pokud máte zájem přispět domácím koláčem či jinou pochutinou na 

dobrou věc, budeme rádi. Výdělek také poputuje dětem. Děkujeme 
Rezervace prodejních míst nutná do 17.10.2019 u Jany  Zukalové  na tel. 603 572 017 nebo 

emailu: zukalova@obecpaseka.cz                

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stáj En-Vogue a Spolek osadníků v osadě Karlov Vás všechny srdečně zve na XII.ročník Hubertovy 

jízdy v sobotu 12.10.2019. Přijďte si společně užít zakončení jezdecké sezóny. Těšit se můžete na 

společnou vyjížďku naší krásnou přírodou, hon na lišku, sranda závody-malý 

parkur, barely a jízda zručnosti, občerstvení, posezení s hudbou + karaoke. 

Těší se na Vás Stáj Karlov En-Vogue  www.envogue.wbs.cz 

PROGRAM - časy jsou pouze orientační 
 
od 10.00 - sraz a zápis účastníků                             Tuto akci finančně podpoří   
10.30 - slavnostní nástup a výjezd  
12.45 - předpokládaný návrat a hon na lišku na louce u stáje 
12.45 - 13.00 - občerstvení 
13.00 - začátek soutěží + vyhlášení a dekorování prvních tří vítězů, v každé soutěži + vítěz honu na lišku 
15.00 - Karlovský BIATLON- střelecké závody pořádané Spolkem osadníků v osadě Karlov   
od 18.00 - posezení s hudbou + karaoke a odsouzením některých hříšníku.                                                                                                                                                                   

 

mailto:zukalova@obecpaseka.cz
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  SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

v sobotu 12.10. 2019 na těchto místech v obci:  

           7.30 -  9.30  hod. parkoviště u hřiště 
         9.40 - 10.40 hod. parkoviště u koupaliště 
       11.00 - 11.45 hod. parkoviště Sanatorka 
       12.00 - 12.45 hod. parkoviště Karlov 

 

 Na svozová místa neodvážejte odpad předem, ale až v den a čas dle uvedeného rozpisu. 

 Firma nebere odpad uložený na hromadách. 

 Každý je za svůj odpad zodpovědný a musí si svůj odpad naložit. 

 Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např. starý nábytek, koberce, elektrozařízení, 
baterie, barvy, oleje, kyseliny, rozpouštědla, kapaliny, obaly, pneumatiky a další.  

 

Obec Paseka zajistila nejen pro školáky 

     nový autobusový spoj 

Uničov-Dlouhá Loučka-Paseka-Uničov 

 13:55 Uničov,Brníčko,rozc. 

 13:57 Uničov,Bezručovo nám.  

 13:58 Uničov,poliklinika 

 14:00 Uničov,aut.st.                                                  

 14:01 Uničov,,žel.st. 

 14:03 Uničov,,Šumperská 

 14:05 Uničov,Dolní Sukolom,rest. 

 14:07 Uničov,Horní Sukolom,rest 

 14:09 Dlouhá Loučka,,u spálené hospody 

 14:11 Dlouhá Loučka,,rest.U Hvězdy 

 14:12 Dlouhá Loučka,,radnice 

 14:13 Dlouhá Loučka,,rozc. 

 14:17 Paseka,,sanatorium 

 14:19 Paseka,,u Elšíků 

 14:20 Paseka,,rozc. 

 14:21 Paseka,,u mostu 

 14:25 Újezd,Haukovice,Jednota                 

 14:27 Újezd,,žel.st. 

 14:28 Újezd,,u Číhalového 

 14:30 Újezd,,rest.Jednota.  

 14:34 Uničov,Brníčko,Jednota 

 

 

Od příštího roku bude jízda vlakem ještě 

snadnější 

Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem 

budou mít od 1. ledna 2020 výrazně snazší 

cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené 

smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová 

opatření se dotknou i vlaků společnosti 

RegioJet. Ve všech osobních a spěšných vlacích 

v Olomouckém kraji začne od 1. ledna 2020 

platit výhradně Tarif IDSOK. Ten lidem 

umožňuje přestup mezi různými dopravními 

prostředky. Cestující díky tomu budou moci 

využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou 

hromadnou dopravu. Od 1. ledna 2020 nebudou 

v osobních a spěšných vlacích platit IN-karty 

Českých drah. Od stejného termínu bude možné 

s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a 

expresem Českých drah. Občané je využijí při 

jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, 

R13, R18, R27 a Ex2. Stejná pravidla budou platit 

i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou 

IDSOK cestující budou moci využívat jeho spoje 

na trati Kojetín – Přerov – Hranice. 

Informace o dalších změnách krajský 

koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu 

idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na 

Infolinku IDSOK na telefonním číslo 588 88 77 88 

denně od 5 do 22.30 hodin kromě víkendu a dnů 

pracovního klidu.  

 Koordinátor Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje  

 



Krátké zprávy z Duhové školy  

 

Škola v přírodě… 
Skuteční borci na olympijském dvorci rodičům předvedou, co dovedou…  

To je jen malý kousek olympijské hymny naší školy v přírodě. Kdy – kde – jak? Vyjeli 

jsme zase po dvou letech druhý týden v září na školu v přírodě do nádherného penzionu 

Pepovka ve Filipovicích v Jeseníkách. Ubytování luxusní, voda v bazénu slaná (takže i 

pro atopiky), teplá jako ve vaně (takže pro všechny), jídla plné talíře a program nabitý. 

Malí olympionici se hned první den rozdělili do družstev a společně jsme zapálili 

olympijský oheň. Během celého pobytu pak mezi sebou barevné týmy soutěžily, zápasily, 

dokazovaly své dovednosti. Vše jsme pak na konci (na veselém sportovním karnevale) 

vyhodnotili a každý si odvážel pravou olympijskou medaili, diplom a hlavně odměnu (a 

nejen sladkou). Ani o výlety nebyla nouze. Hned při cestě tam jsme se zastavili ve sklárně 

Jakub ve Vrbně pod Pradědem. Koukali jsme se pod ruku šikovného pana skláře, jak 

vyrábí sklenice, repliky starých středověkých pohárů. Někteří si i zkusili fouknout do 

sklářské píšťaly. Pan mistr slíbil, že se účastní naší letošní vánoční výstavy, takže jeho 

umění budete moci obdivovat i vy. Další výlet nás čekal hned druhý den. Vyjeli jsme 

autobusem na Červenohorské sedlo a pak jsme přes Sněžnou kotlinu, Bílý sloup, 

Vřesovou studánku a Skalní oko pokořovali naše nádherné hory Jesenické. Úžasný 

zážitek, cesta v mracích, nádherná krajina, kvetoucí vřes, všude kolem borůvky a 

brusinky. I sluníčko se na nás občas kouklo. V celé své kráse se nám ukázalo, až jsme 

zase sešli dolů do Filipovic a neopustilo nás až do konce pobytu. Fotky jsou toho důkazem 

– azuro hned od středečního rána až do odjezdu. Ve středu jsme se učili „tábornickým“  

 



dovednostem, měli jsme vzácnou návštěvu, paní starostku a místostarostku, které si 

s dětmi také zasportovali. Večer jsme prokázali svou odvahu na stezce odvahy. Všichni 

byli stateční (ostatně jako celý týden, kdy byli bez rodičů a vlastních postýlek)! Čtvrtek 

byl nejen ve znamení sportu, dopolední netradiční olympiáda se všem líbila, dětem i 

dospělým, ale také ve znamení třídních pikniků. Odpoledne jsme se po ročnících vydali 

do lesa, sebou si nesli ovocnou svačinku a džus, tyčinky, chipsy a křupky od paní 

starostky. Večer karneval! Poslední den jsme se vydali nejen na cestu domů, ale také na 

poslední výlet. Nejprve jsme se zastavili v Bělé ve skanzenu starých řemesel a pak jsme 

si prošli Karlovu Studánku, ochutnali léčivý pramen a nakoupili suvenýry. Vrátili jsme 

se domů všichni, v pořádku, včas a spokojení, příjemně unaveni. Za dva roky zase… 

Už teď se těšíme. Pokud chcete vidět, jak príma jsme se měli, podívejte se na naše fotky 

na rajčeti – duhovaskola. 

 

A co ještě chystáme, čím k dění v obci přispějeme? 
…V sobotu 30. listopadu již tradiční a oblíbenou Vánoční výstavu řemesel 

aneb Ať žije Ježíšek. Letošní datum je přímo magické – bude Svatého Ondřeje, a to 

se dějí čarovné věci! Takže určitě očekávejte adventní věštírnu. Ale také oblíbené 

dílničky pro děti i dospělé, kavárničku Za Oponou s dobrůtkami slanými i sladkými a 

hlavně stánky s vánočním zbožím, letos přijede se svými výrobky také pan sklář z Vrbna 

pod Pradědem, školní jarmark paseckých dětí ze školky a školky. 

Však to velmi dobře znáte. A pokud byste se i vy chtěli zapojit a vlastní výrobky 

představit a prodávat, neváhejte si zamluvit výstavní stůl, nejpozději do pondělí 

25.listopadu!!! Jak? Telefonem (725 829 062), mailem zs.paseka@seznam.cz . 

Moc se těšíme na vystavující, moc se těšíme na návštěvníky. 
 

…Ve čtvrtek 19.prosince vám zazpíváme vánoční písničky a koledy na tradičním 

Vánočním koncertě všech žáků školy. Ačkoliv se zdá, že do Vánoc je ještě 

daleko, čas uteče jako voda v Tepličce. My už nad písničkami přemýšlíme a pečlivě 

vybíráme ty nejpěknější a nejzpěvnější. Budeme moc rádi, když na jedno odpoledne 

odložíte vánoční přípravy, zástěrky od mouky, prachovky… a přijdete si s námi užít 

sváteční atmosféru.                   Vaše školní děti. 

 

                                                                       Za kolektiv ZŠ Paseka Mgr. Jana Knápková 
 

mailto:zs.paseka@seznam.cz


 

Pasecké ochotnické divadlo SOPKA 

Zve své diváky – malé i velké – na další premiéru upravené pohádky 

nejen z per Jany Jurníkové a Jany Knápkové 

LÍNÝ KUBA aneb holé nešTESTÍ 

Opět se potkáte se svými oblíbenými herci v pohádkových rolích (v jakých? To se 

nechejte překvapit, však nás znáte). 

Přijďte se s námi bavit a smát se. 

sobota 24.listopadu 2019  v  17.00 hod. 

KD PASEKA  

O přestávce a po skončení divadla (cca v 18.30) bude otevřený divadelní 

bufet.  

 

Fotografie z loňské premiéry, pamatujete? 

 

 

 



 

Manuální srážkoměrná stanice Českého hydrometeorologického ústavu 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provozuje po celé republice síť meteorologických 

stanic. V současnosti je většina z nich automatických s měřením různých meteorologických 

prvků (teplota, tlak, vlhkost vzduchu, vítr, sluneční svit atd.). Prostorově nejvariabilnějším 

prvkem jsou srážky. Z toho důvodu je potřebné síť zahustit také manuálními srážkoměrnými 

stanicemi. V současné době jich je v ČR v provozu okolo 350. Máme záměr a potřebu vybudovat 

manuální srážkoměrnou stanici ve vaší obci, která bude doplňovat měření srážek a 

sněhoměrných charakteristik k automatické stanici v Pasece. 

Srážkoměrná stanice se skládá ze srážkoměru, který je umístěn ve stojanu tak, aby horní okraj 

byl ve výšce 1 m nad zemí. Každý den ráno v 7 hod. SEČ (8 hod. SELČ) je ve srážkoměru měří 

denní úhrn srážek, tedy množství srážek spadlých za předchozích 24 hodin. V zimním období se 

pak měří výška nového sněhu, celkové sněhové pokrývky (pomocí sněhoměrné tyče) a jednou 

týdně také vodní hodnota celkové sněhové pokrývky. Během celého dne se pak sleduje výskyt 

meteorologických jevů.  

Manuální měření těchto meteorologických prvků a sledování jevů provádí pozorovatel stanice, 

který jednou měsíčně zasílá manuálně naměřená data domluvenou formou. Pozorovatel 

stanice je pracovníky ČHMÚ podrobně zaškolen a je s nimi v kontaktu v případě problémů 

spojených s obsluhou a provozem stanice. 

 

Stanice je nenáročná na prostor, ale 

měla být umístěna na nezastíněném 

místě a přibližně 15–20 m od 

vysokých budov a stromů (viz 

obrázek). S pozorovateli je uzavírána 

dohoda o pracovní činnosti, na 

základě které je jim vyplácena 

měsíční odměna podle domluveného 

pozorovacího programu (okolo 500 

Kč/měsíc). 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte: 

Český hydrometeorologický ústav  

Pobočka Ostrava                                       Ing. Pavel Lipina    Mgr. Miroslav Řepka 

K Myslivně 3/2182                             tel: 596 900 219, 737 270 385        tel.: 596 900 216, 602 496 033 

708 00   Ostrava-Poruba                         pavel.lipina@chmi.cz             miroslav.repka@chmi.cz          

                                                                                            

mailto:pavel.lipina@chmi.cz
mailto:miroslav.repka@chmi.cz


         

! RADY PRO SENIORY ! 

Přibývá případů, kdy se podvodníci pod nejrůznějšími záminkami a 
legendami pokusili vloudit do soukromí seniorů, podařilo se jim oběti obelstít 

a připravit je o celoživotní úspory nebo získat statisícové částky. 
 
Nejčastější legendy:  

 Přeplatky – za vodu, elektřinu, plyn. 

 Sociální pracovnice. 

 „VNUK“ – zavolá údajný vnuk a potřebuje půjčit vyšší obnos peněz (na advokáta, 
náhradní díly, dopravní nehoda apod.), posílá pro ně kamaráda. 

 
Jak se správně zachovat: 

 Nevpouštějte do bytu ani do domu žádné cizí osoby. 

 Nenechávejte doma větší množství peněz. 

 Pokud Vám podvodník zavolá, řekněte, že nemáte čas, zavěste a o podezřelém 
telefonátu informujte policisty na lince 158. 

 Nikdy nedávejte peníze cizím osobám. 

 
 

POZOR NA PODVODNÍKY ! 
 
Co dělat, když už se něco stane: 

 Oznamte to – ihned na lince 158, 
- sdělte vaše jméno a telefonní číslo, 
- vaši přesnou adresu, 
- popište událost. 

 Zapamatujte si co nejvíce detailů o pachateli.  

 Před příjezdem policie neuklízejte, mohli byste znehodnotit stopy. 

  
 
V případě ohrožení volejte čísla tísňového volání: 
 
158 Policie České republiky 

150 Hasičský záchranný sbor České republiky 

155 Zdravotnická záchranná služba 

112 Integrovaný záchranný systém 
 
Nebo 
 
bezplatnou linku pro seniory: 800 200 007 (v provozu denně od 8:00 – 20:00 hodin). 
 

 

 

 



 

 

 

Fotbalový klub SK Paseka,z.s.  

 

Do nové sezony 2019 / 2020 jsme 

přihlásili 3 mužstva. K mužům a mladším 

žákům přibili mladší benjamínci. Ti pod vedením 

Jaroslava Kučery a Jirky Kučery začali v červenci 

trénovat dvakrát týdně a poslední víkend v srpnu 

odehráli na domácím hřišti první soutěžní turnaj. 

V prvním zápase proti Uničovu sice prohráli, pak si ale 

připsali dvě vysoká vítězství proti Velkému Týnci a Olšanům. Věříme, že dětem toto nadšení vydrží i 

nadále. Vidět plné hřiště dětí je pro nás největší odměnou.  

 

Naše fotbalistka a hráčka mladších žáků Nikola 

Poučová byla vybrána do výběru Olomouckého 

kraje, se kterým si v červnu zahrála na Olympiádě 

dětí a mládeže v Liberci. Součástí byl i týdenní kemp 

v Jablonci. Nikče ještě jednou gratulujeme 

k velkému úspěchu. Jistě si přivezla spoustu 

skvělých zážitků, na které nezapomene. 

 

 

Rozrostla se naše fotbalová rodina. Gratulujeme Peťovi a Katce Popelkovým k narození dcery Aničky a  

gratulace putuje i novomanželům Hlouškovým, kterým přejeme hodně štěstí ve společném životě.  

 

 

 

MUŽI 

 

 

 

 

MLADŠÍ 

ŽÁCI 

 

 

Benjamínci mají naplánované turnaje doma v Pasece ( SO 5. 10. - 10:00 hod ), 

v Uničově ( SO 12. 10. - 9:30 hod ) a v Olomouci ( NE 20. 10. - 9:30 hod. ). 

 

Více informací na www.fotbalpaseka.cz 

                                                                                                                                      Za SK Paseka Petr Vojtášek  

 

 

http://www.fotbalpaseka.cz/


                                                        

Informace z mateřské školy  

            Prázdniny uběhly jako každý rok, a my jsme opět zahájili nový školní rok v částečně vymalované 

a čisté školičce. Těsně před prázdninami se nám, za podpory zřizovatele obce Paseka, podařilo 

zrealizovat novou herní plochu s balančním herním prvkem pro děti. Zahrada úplně rozkvetla a 

natěšené děti se nám prohánějí po zahradě. Za spokojené děti děkujeme. Děkuji také za podporu Vás, 

rodičů. Nesmírně si Vaší podpory vážím. Zapojujete se do akcí naší školky, sledujete, co se u nás děje, 

přicházíte s podnětnými připomínkami, sdílíte s námi Vaši radost a v nás to zanechává příjemný pocit 

dobře odvedené práce. 

Po prázdninách se na všechny děti těšily paní učitelky, které školku připravily a nazdobily na 
nový školní rok.  Přivítali jsme nově příchozí děti, a i novou paní učitelku. Tímto paní učitelku, Jiřinu 
Schenkovou vítám v našem kolektivu a věřím, že náš tým skvěle doplní.  

Od září se děti s námi mohou těšit na „hraní“ ve školce i na školní zahradě, na divadla a kulturní 
akce, na výlety po okolí, na cvičení v tělocvičně základní školy a naši předškoláci na kurz bruslení na 
zimním stadionu v Uničově. 

             Těšíme se, že se nám bude v naší školce opět dobře dařit, že vše zvládneme s dobrou náladou 
i pocitem, že naše úsilí a snaha usnadní dětem nejen vstup do základní školy, ale že budou děti i rodiče 
na školku v Pasece vždy rádi vzpomínat. 

            Srdečně Vás, rodiče, zveme na lampiónový průvod, který je plánován na 25.10., kdy budeme 
ukládat pasecké broučky k zimnímu spánku. Pro více informací viz. níže nebo sledujte, prosím naše 
webové stránky v sekci „Připravujeme“.  

Přeji Vám všem krásné a pohodové podzimní dny.      

                                                                                                 Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Vanková

                  



Přijímáme nové členy - Přijďte se podívat na některou z našich schůzek, každý pátek od 15:30-

17:30, klubovna v domově pro seniory čp: 295, aktuální informace a kontakty na fb: Rebelové Paseka  

O Skautingu: 

- Akční hry, společné výpravy a dobrodružství udržují celoživotní hravost, zvídavost a zápal. 

- Skaut děti rozvíjí laskavým a pevným vedením i chytře navrženým programem. 

- Ve skautu se děti učí samostatnosti, ale také pomáhat druhým. 

- Učí se tak nejen přizpůsobit, ale i jasně vyjádřit své názory ve skupině. 

- Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat je. 

"U všech mých přátel, kterých si vážím, se zpravidla nakonec ukáže, že byli ve skautu." E. H.

  

Další z našich sportovních nadšenců Franta Orság 

Na kole k moři 

Na začátku 

letošních 

prázdnin jsem již 

potřetí vyrazil na 

kole s partou 

nadšenců k moři. 

Krásnou 

cyklostezkou Alpe 

Adria  

z rakouského 

Salzburgu přes 

italské Alpy jsme za pět dní dorazili až do chorvatské Kanegry. Vřele Všem doporučuji Franta  

                                                                                       



Poděkování obci Paseka: 
 
OLÚ Paseka, příspěvková 

organizace, děkuje touto cestou 

obci Paseka zastoupené 

starostkou paní Lenkou Niessnerovou , za 

poskytnutou dotaci ve výši 60 tis. Kč za účelem 

nákupu velkoplošné Biolampy Biostimul B 550. 

Jedná se o moderní fototerapeutický přístroj pro velkoplošnou terapii (stimulace 

až 1000 cm2 najednou) červeným polarizovaným světlem metodou FOTONYX s 

klinicky prokázaným analgetickým (působícím proti bolesti), protizánětlivým a 

biostimulačním (působícím regeneračně) efektem. Vhodnými indikacemi pro 

aplikaci světelné terapie jsou bércové vředy, proleženiny, pásové opary, píštěle, 

ošetření pooperačních nebo poúrazových jizev, bolesti kloubů. Tato velkoplošná 

biolampa se ovládá velmi snadno, a to díky aplikačnímu stojanu na kolečkách, 

který je polohovatelný. Jelikož má Biostimul B 550 integrované chlazení, lze jej 

používat téměř nepřetržitě bez rizika přehřátí. 

Cena přístroje je 74.870 Kč. 

Helena Rozehnalová, náměstkyně ošetřovatelské péče 

 
Pálenice Paseka informuje občany: 

Pálenice již měsíc v provozu. 

Přijímáme tel. objednávky. 

Zlepšení jakosti pálenky rekonstrukcí destilační 

kolony. 

Dřevo dodáme nebo můžete mít vlastní.  

Minimální množství kvasu 100 litrů. 

Zajistíme odvoz kvasu do 15 km zdarma. 

Tel. 603 909 904 

Na návštěvu se těší Vladislav Motáň. 

Svoz odpadu:11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 

Svoz plastů-zavázané plastové pytle dávejte na svozová místa vždy max. 1 den před svozovým dnem)  

9.10., 6.11., 4.12. 

Svoz nebezpečného odpadu:   12.10.2019 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je čtvrtletník.  
Příští číslo vyjde 20. prosince 2019. Redakční uzávěrka je 10. prosince. Své příspěvky zasílejte na email: 
zpravodaj@obecpaseka.cz . Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 
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