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Vánoční koledy s PŘESPOLANKOU od 14:30 hod. u KD 
Vážení občané,  
přijměte pozvání na již tradiční obecní akci Rozsvícení vánočního paseckého stromu. Snad se stane 
tradicí i předvánoční domácí zabijačka, na kterou jste srdečně zváni. Zastavte na prdelačku, kroupy, 
jitrničky a další speciality.  Připraven bude pasecký punč, teplý čaj, pro děti menší atrakce - vláček.   
Dále zveme občany na tradiční vánoční koncert s Liborem Geierem v kostele sv. Kunhuty 29.12.2022 
v 16 hod. 
Přejeme všem občanům poklidné svátky vánoční, pevné zdraví a vše dobré v nadcházejícím roce 2023.  
 
Lenka Niessnerová, starostka a zaměstnanci obce 
 

 

 

 

zpravodaj@obecpaseka.cz 



 

Pracovníci obce vysadili na podzim za fotbalovým hřištěm 30 stromů.  

Vznikla tak nová alej bříz a jeřábů.  Chodníček okolo tohoto stromořadí 

PROPOJÍ místní komunikaci a polní cestu.    

Symbolicky vysadil i svůj poslední strom jako pracovník údržby obce pan Karel Hloušek. Po 18 letech 

práce u obce odchází do důchodu.  Na pozici údržbáře pracoval od roku 2004.  Děkujeme za jeho práci 

pro obec a   občany v souvislosti s obsluhou čističky odpadních vod, údržbou zeleně, obecních budov a 

bytů.  Nejen jako zaměstnanec obce byl vždy velmi vstřícný, pracovitý a kamarádský. Přejeme panu 

Karlovi hlavně pevné zdraví a zaslouženou pohodu v důchodu.  

Děkujeme Lenka Niessnerová, starostka a zaměstnanci obce 

 

AKTIVITY v kulturním domě v Pasece: 

PONDĚLÍ:   Zkoušky divadelního spolku SOPKA od 17.00 hod. 

ÚTERÝ:       Aktivity pro rodiče a děti Pasečáčci od 15.30 – 17.00 hod. (konání dle zájmu rodičů) 

                    Taneční kroužek pro děti od 17.00 – 18.00 hod., Kruháč s Jardou od 18.30 hod. 

STŘEDA:     Klub akčních seniorů PING PONG od 9.00 – 11.00 hod.  

                    Trénink gymnastického kroužku pod vedením Mgr. Soldánové od 13.00  – 17.00 hod. 

                    Cvičení pro zdraví s Pavlínou Šulhanovou od 18.00 – 19.00 hod. 

ČTVRTEK:   Aktivity pro rodiče a děti Pasečáčci od 9.30 – 11.00 hod. (konání dle zájmu rodičů) 

                    Kruháč s Jardou od 18.30 hod. 

NEDĚLE:     Kruháč s Jardou dle zájmu (sledujte FB skupinu Kruhový trénink Paseka)  

 

Na základě dohody více zájemců je možné přijít si zahrát PING PONG, nově BADMINTON ve volných dnech a 

hodinách. Kontaktujte správce budov pana J.Vojtáška tel.: 604 325 014     

 

Od 1.12.2022 nastupuje na pozici údržbář a správce budov obce Paseka pan Jaroslav Vojtášek 

 

Na údržbáře obce - pana Vojtáška se obracejte v níže uvedených případech: 

 Nahlášení nálezů volně pobíhajících psů 

 Nahlášení výpadků veřejného osvětlení 

 Nahlášení havárií v obecních bytech 

 Nahlášení objednávky na přistavení velkých zelených kontejnerů na bioodpad k RD 

 Nahlášení nedostatků a podnětů k řešení spojených s údržbou obce  

       (např. ořez keřů, odklizení sněhu, zimní posyp a další.)  

                        KONTAKT ÚDRŽBA OBCE:  604 325 014     

 

 

 



KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 

V letošních komunálních volbách, které se konaly 23. a 24. září, volilo celkem 580 z 1012 oprávněných 

voličů. Z tří volebních uskupení vybrali patnáct zastupitelů s tímto rozložením: 

Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU: 7 mandátů (46,55 %) 

Volební strana č.2 - ROZKVĚT: 6 mandátů (36,94 %) 

Volební strana č.3 - KDU ČSL: 2 mandáty (16,49 %) 
 

Dne 10.10.2022 nicméně rezignoval zvolený kandidát SNK PRO PASEKU Zdenek Kristen, a to ze 

zdravotních důvodů. První náhradník z této strany Tomáš Mauler rezignoval vzápětí. Druhá 

náhradnice Věra Majerová se tak stala zastupitelkou za SNK PRO PASEKU. 

Členové zastupitelstva obce Paseka: 

za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU: Lenka Niessnerová, Mgr. Taťána 

Šlešková, Jan Podešva, Ing. Petr Zukal, Jaroslav Vojtášek, David Orság, Věra Majerová 

za volební stranu ROZKVĚT: Mgr. Veronika Richterová, Ing. Martin Špitt, Martin Galda, Mgr. Libuše 

Winklerová, Jiří Kučera, Vladislav Michalik 

za volební stranu KDU-ČSL: Mgr. Antonín Černoch, Ph.D., Tomáš Králík 

 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Paseka dne 17.10.2022 bylo zvoleno do svých funkcí 

vedení obce v tomto složení: 

starostka: Lenka Niessnerová 

místostarostka: Mgr. Taťána Šlešková 

rada obce:Lenka Niessnerová,Mgr.Taťána Šlešková, Mgr.Antonín Černoch,Ph.D.,Jan Podešva,Ing. Petr Zukal  

finanční výbor: předseda: Věra Majerová, členové: David Orság, Ing. Martin Špitt 

kontrolní výbor: předseda: Tomáš Králík, členové:  Jaroslav Vojtášek, Jiří Kučera 

 

Kontakty na jednotlivé zastupitele jsou zveřejněny na obecních stránkách www.obecpaseka.cz 

v sekci Orgány obce. 

 

Volby do zastupitelstva obce probíhají každé 4 roky od roku 1990. Letošní volby byly pro obec tedy již 

deváté. Víceméně po většinu z těch 32 let starostoval obci pan Jiří Blažek, jehož strana měla většinou 

nadpoloviční počet mandátů v zastupitelstvu. K osvěžení paměti dodáváme historický přehled výsledků 

komunálních voleb v Pasece od roku 1994. Složení prvního zastupitelstva se nám bohužel nepodařilo 

dohledat. Budeme rádi, pokud nám je pamětníci doplní - upřesní. Složení RADY obce je vypsáno v pořadí 

starosta/tka, místostarosta/tka a řadoví radní. 

strana Počet Zvolení zastupitelé 

Rok 1990 

SNK 9 ? 

ČSL 4 ? 

OF 2 ? 

RADA obce J. Blažek, A. Nakládal, R. Čejková, L. Mojzík,? 

Rok 1994 

SNK 10 J. Blažek, R. Čejková, Mgr. A. Nasswettrová, B. Pecina, J. Kolář, V. Špitt, V. Mišák, 

K. Galda, Z. Píšková, J. Válek 

KDU-ČSL 3 L. Mojzík, J. Cimbálník, A. Černoch 

http://www.obecpaseka.cz/


KSČM 2 RNDr. J. Gottwaldová, Ing. M. Sklenářová 

RADA obce J. Blažek, B. Pecina, R. Čejková, J. Kolář ? (SNK) 

Rok 1998 

SNK 12 J. Blažek, R. Čejková, B. Pecina, M. Špitt, J. Kolář, Ing. J. Skácelík, V. Šikl, 

M. Babíková, J. Mišáková, P. Janošík, J. Vojtášek, P. Popelka 

KDU-ČSL 3 J. Cimbálník, V. Lolek, R. Orság (L. Mojzík a A. Černoch odstoupili hned po 

volbách) 

RADA obce J. Blažek, B. Pecina, R. Čejková, J. Kolář, V. Špitt  (SNK) 

Rok 2002 

SNK Obce Paseka 15 J. Blažek, R. Čejková, V. Špitt, B. Pecina, J. Kolář, Ing. J. Skácelík, V. Šikl, 

J. Chudá, J. Richter, D. Kocurková, Ing. M. Šinglovič, P. Popelka, P. Janošík, 

J. Mišáková 

RADA obce J. Blažek, B. Pecina, R. Čejková, J. Kolář, V. Špitt (SNK Obce Paseka) 

Rok 2006 

SNK 12 J. Blažek, B. Pecina, R. Čejková, V. Špitt, J. Kolář, J. Mišáková, Ing. J. Skácelík, 

J. Chudá, D. Kocurková, J. Hluchenko, M. Mikšíková, Ing. M. Šinglovič 

KDU-ČSL 3 MUDr. B. Bolard, A. Černoch, O. Kolek (Bc. J. Fajt rezignoval hned po volbách) 

RADA obce J. Blažek, R. Čejková, B. Pecina, V. Špitt, J. Mišáková do května 2007, J. Chudá od května 

2007 (SNK)  

Rok 2010 

SNK Paseka 12 J. Blažek, MUDr. B. Bolard, R. Čejková, Ing. J. Skácelík, B. Pecina, V. Špitt, 

J. Richter,  M. Mikšíková, J. Kolář, J. Chudá, Ing. M. Šinglovič, P. Niessner 

SNK PRO PASEKU 3 Mgr. T. Šlešková, Mgr. R. Lenobel, Ph.D., Z. Šlešková 

RADA obce J. Blažek, R. Čejková, B. Pecina, J. Richter, MUDr. B. Bolard (SNK Paseka) 

Rok 2014 

SNK Paseka 8 R. Čejková, MUDr. B. Bolard, J. Blažek, J. Richter, B. Pecina, 

Mgr. R. Lenobel, Ph.D., J. Chudá, J. Podešva 

SNK PRO PASEKU 4 Mgr. T. Šlešková, Z. Šlešková, M. Orság, V. Michalik 

KDU-ČSL 3 Mgr. A. Černoch, Ph.D., V. Lolek, P. Maulerová  (do ledna 2015), Ing. D. Macíček 

(od ledna 2015) (A. Černoch st. rezignoval hned po volbách) 

RADA obce J. Blažek, R. Čejková, B. Pecina, J. Richter, MUDr. B. Bolard (SNK Paseka) 

Rok 2018 

SNK PRO PASEKU 7 L. Niessnerová, Mgr. T. Šlešková, Z. Šlešková L. Macháček,  M. Orság, Z. Kristen, 

J. Kučera 

"Pasečáci pro Paseku" 4 J. Chudá, M. Opichal, Bc. V. Richterová, K. Hloušek (J. Blažek a R. Čejková 

rezignovali hned po volbách) 

KDU-ČSL 2 Mgr. A. Černoch, Ph.D., B. Motáňová 

BUDOUCNOST PRO 

PASEKU 

2 J. Podešva, MUDr. B. Bolard (do května 2021), T. Pecina (od května 2021) 

RADA obce L. Niessnerová, Mgr. T. Šlešková, Mgr. A. Černoch, Ph.D., J. Podešva, L. Macháček 

(SNK PRO PASEKU + KDU ČSL + BUDOUCNOST PRO PASEKU) 



 

Z jednání Zastupitelstva obce Paseka 

Od voleb se sešlo zastupitelstvo dvakrát. Na svém ustanovujícím zasedání dne 17.10. bylo zvoleno vedení 

obce, byly ustanoveny výbory a zvoleni jejich členové. Mimo to byl schválen dodatek smlouvy s firmou 

ŠTERNSTAV CZ, která realizuje inženýrské sítě pro novostavby směr Sanatorka, o změně jejich bankovního 

účtu. Dále se nově zvolená starostka pověřila ke spolupráci s odborem výstavby a s úřadem územního 

plánování ohledně aktuálně řešené změny Územního plánu obce. Na závěr jednání se zastupitel dotázal, 

jak je to s poutačem na firmu Excalibur Army na hlavní křižovatce u OÚ. Starostka odpověděla, že stížnosti 

máme adresovat majiteli pozemku, na kterém poutač stojí. Na nebezpečnost poutače ho upozornila.  

 

Podruhé se zastupitelé sešli 21.11. Zde mimo jiné schválili nový jednací řád zastupitelstva, který ukládá obci 

zveřejňovat na webových stránkách celý zápis z jednání (upravený tak, aby neobsahoval informace 

podléhající GDPR). Tyto zápisy s výsledky hlasování naleznete nově na webových stránkách obce v sekci 

Dokumenty obce/Zastupitelstvo obce. Z důvodu omezeného místa ve zpravodaji zmiňujeme pouze 

nejdůležitější body jednání: 

 

 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2023, do schválení rozpočtu na příští rok 
(v únoru či březnu 2023) se bude financovat obec dle rozpočtového provizoria. Vzaly se na vědomí 
rozpočtové změny č. 8 až 14/2022, rozpočtová změna č. 15/2022 byla schválena. 

 Firma ČEZ Distribuce bude postupně rušit v obci elektrické vedení na sloupech, bude řešeno podzemně. 
ČEZ připravil projekt na I. etapu lokality od křižovatky u OÚ směrem k Uničovu (velká i malá strana). 
Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno – elektrické vedení na obecních 
parcelách. 

 Byla schválena veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení 
přestupků mezí Obcí Paseka a Městem Uničov. Prakticky se prodloužila současná smlouva, která 
koncem roku končí. Zůstává i poplatek ve výši 22 Kč na občana/ rok. 
 

 Zastupitelstvo schválilo a nominovalo do Rady pro kontrolu hospodaření Odborného léčebného ústavu 
Paseka paní Mgr. Libuši Winklerovou, zastupitelku obce. 

 Zastupitelé schválili žádost spolku SK Paseka o prominutí nájemného za obecní objekty ve výši 31 596 
Kč. (týká se objektu šaten č.p. 273, fotbalového hřiště a tenisových kurtů, které má SK Paseka od Obce 
Paseka v pronájmu).   

 Zastupitelé si schválili nový jednací řád. Původní 12 let starý jednací řád se upravil tak, aby více 
odpovídal současnému stavu a možnostem.  

 Zastupitelům byly k nastudování předány podklady připravených projektů obce: Výstavba parkovacích 
míst u bytového domu č.p.30 Paseka, Výstavba chodníku na hřbitově v obci Paseka, Výstavba parkovišť 
u bytových domů č.p. 202, č.p. 203 a č.p. 204 v obci Paseka, Zázemí sportovního areálu fotbalového 
hřiště v obci Paseka (Šatny SK Paseka, hospoda, toalety). Zastupitelé byli seznámeni s rozpracovaným 
projektem Cyklostezka Dlouhá Loučka – Paseka Sanatorium, s projektem Státního pozemkového úřadu 
Realizace společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka – II. a III. etapa (polní cesty, záchytné příkopy, 
meze na Pálené), který vychází ze schválené Pozemkové úpravy obce Paseka. Ohledně zázemí 
sportovního areálu ještě proběhne pracovní jednání zastupitelstva za účasti projektanta popř. 
architekty. 

 Zastupitelům byly odeslány podklady k Servisní Společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s.  – je nutné 
se touto otázkou zabývat.  

 Řešil se přesun plynového zařízení z klubovny (bývalé kotelny) na Sanatorce mimo budovu, tak aby 
časté úniky plynu neohrožovaly zdraví spoluobčanů. 

 Řešily se námitky spoluobčana ohledně znatelnosti či neznatelnosti katastrální hranice. 
 

 

 

https://www.obecpaseka.cz/usneseni-zastupitelsta-obce/


 

Z jednání Rady obce Paseka: 

Úplná usnesení naleznete na webových stránkách obce v sekci Dokumenty obce/Usnesení Rady obce.  

 Rada obce schválila pořízení silničních panelů od společnosti PREFA PECINA s.r.o. za cenu 69.440 Kč + 

DPH 21%. Panely budou instalovány pod stávající zelené kontejnery na bioodpad, aby se nebořili do 

bláta. 

 Dětský karneval proběhne v sobotu 4.3.2023, za zábavný animační program s názvem „Duhová show 
s Deni a Teri“ od společnosti DB Angel Production s.r.o. obec zaplatí 9.900 Kč.  

 Na setkání pasečáků v příštím roce, přesněji 26.8.2023, bude hrát skupina GALAXY. Za tuto hudební 
produkci obec zaplatí 24.000 Kč. 

 Rada obce schválila finanční dar pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši 5.000 Kč, stejně jako loni.  
 Na akci Mikuláš obec nakoupí sladkosti pro pasecké děti za 7.000  Kč. 
 Rada obce schválila záměr pronájmu nebytových prostor v objektu budovy Dům pro seniory č.p. 295, 

bývalá ordinace praktického lékaře. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce od 24.10.2022 do 
9.11.2022. Na obecní úřad byla doručena pouze jedna žádost. Rada obce schválila uzavření smlouvy o 
nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Obcí Paseka a panem M.M., bytem Paseka, s platností od 
1.12.2022.  

 V sobotu 3.12. proběhne akce „Rozsvícení vánočního stromu a obecní zabijačka“. Za hudební 
doprovodné vystoupení obec zaplatí 3.500 Kč. 

 Společnost EKO - UNIMED s.r.o. od 1.10.2022 navyšuje ceny za výkup plastů a od 1.1.2023 budou 
navýšeny ceny za nebezpečné odpady. 

 Rada obce schválila prominutí nájemného ve výši 12.936 Kč za tento rok spolku Sanatoráci za užívání 
objektu Paseka č.p. 157 (klubovna – bývalá kotelna). Taktéž se prominul nájem ve výši 19.200 Kč spolku 
Junák-český skaut, středisko Šternberk, z.s. za užívání objektu klubovny skautů Dráčata. 

 Rada obce ustanovila komisi pro výběr vhodného uchazeče na pozici údržbáře obce a správce budov 
obce Paseka, ve složení: členové rady obce a přizvaní členové zastupitelstva obce pan M. Galda a Ing. M. 
Špitt. Ke dni 19.10.2022 byly podány 4 žádosti o toto pracovní místo na základě zveřejněného inzerátu 
Obce Paseka. Dne 26.10.2022 proběhly pohovory se všemi uchazeči za přítomnosti komise. 
S přihlédnutím k požadavkům na řidičské oprávnění na traktor, časovou flexibilitu, všestranné 
dovednosti a jiné vybrala komise pana Jaroslava Vojtáška. Jelikož se jedná o zastupitele obce, muselo s 
jeho zaměstnáním vyslovit souhlas zastupitelstvo obce, což se stalo dne 21.11.  

 Rada obce schválila sjednocení, a vzhledem i k neustále rostoucím nákladům na údržbu, i zvýšení 
nájemného obecních bytů v objektech č.p. 8, č.p. 17, č.p. 189, č.p. 215, č.p. 295. Nové nájemné ve výši 
36 Kč/m², u bytů po rozsáhlé rekonstrukci ve výši 60 Kč/m², bude platné od 1.1.2023. 

 Rada obce schválila poskytnutí finančního daru 3.000 Kč na reprezentaci paseckých hráčů, kteří se 
účastní a pořádají utkání v šipkách  RHL ligy. Obec také nakoupí věcné dary do ceny 3.000 Kč na akci 
Vánoční ping pong turnaj, který proběhne dne 28.12.2022 na sále KD v Pasece.  

 

INFORMACE k novým smlouvám o nájmu hrobového místa na hřbitově v Pasece 

Rada obce schválila dne 19.10.2022 ceník provozovatele veřejného pohřebiště obce Paseka.  Cena za nájem 
hrobového místa se skládá z nájemného, které činí 10,- Kč/m²/rok a úhrad za služby spojených s nájmem, 
které činí 30,- Kč/m²/rok.  
 
Žádáme občany (nájemce) hrobových míst, aby se dostavili do 19.12.2022 na obecní úřad v Pasece 
k podpisu nové smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Pasece. Nová smlouva se uzavírá na dobu 
od 1.1.2023 do 31.12.2032. Vyřizuje paní Tománková. 
 
Cena za nájem hrobového místa je splatná do 30.6.2023, je možné ji uhradit již při podpisu smlouvy na 

pokladně obecního úřadu v Pasece nebo dle finančních možností občanů nejpozději však 30.6.2023.  

Úhradu můžete provést také bezhotovostně převodem na účet: 1801712379/0800. 
Do poznámky je nutné uvést jméno, příjmení, hrobové místo (např.: Josef Novák, hrobové místo). 

https://www.obecpaseka.cz/usneseni-rady-obce/


 
Pasecká knihovna se nachází v budově „zdravotního střediska“ č.p. 18  (na hlavní křižovatce)  
NOVĚ od 1.1.2023 půjčovní doba každé ÚTERÝ od 16.00 - 18.00 hod.   
(do konce roku 2022 soboty od  16.00 - 18:00 hod.). Kontakt Jana Zukalová, tel. 604 572 017, email: 
knihovnapaseka@seznam.cz , více informací zde: http://www.paseckaknihovna.webnode.cz 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cena vodného s platností od 1.1.2023:  60,- Kč/m³  + zákonná  sazba   DPH 10%, tj. 66,- Kč/m³. 
Cena stočného s platností od 1.1.2023:  30,-  Kč/m³ + zákonná sazba DPH 10%, tj. 33,- Kč/m³. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sloupek  Klubu akčních seniorů Paseka 

Opět se hlásíme my KASáci s našimi aktivitami. K dnešnímu dni je zapsáno v našem KLUBU 47 akčních 

seniorů. A jak všichni víme, pohyb v přírodě každý den, sportování, má pro náš organismus řadu výhod 

(zlepšuje krevní oběh, posiluje srdce a plíce, dokáže navíc navodit psychickou pohodu, dodává mozku 

kyslík a k tomu všemu snižuje krevní tlak a zmírňuje cukrovku) a proto: 

SPORTUJEME -  opět jsme jeli 9.9. do Zábřehu na sportovní olympiádu, stáli jsme hned pod BEDNOU, 

rozjeli jsme  turnaj SENIOR CUP PING PONG 2022 - každou středu v kulturním domě. Po delší době  

BOWLING MEDLOV - 4.11. - „boulelo“  nás 21 - byl to „príma den“. 

CESTUJEME - rozjelo se Seniorské cestování s CK Pivoňka  - naši členové se zúčastnili výletu do Zlatých 

Hor, navštívili jsme jeskyně Na Špičáku, v polovině září se menší skupinka  rozjela do Velkého Mederu. 

VANDRUJEME - „ Šternberský vandr“ -  na patnáctikilometrovou trasu se vydalo pět našich členů. 

SOUTĚŽÍME -  na GULÁŠ FESTU v Uničově to naši senioři rozjeli !! 

HRAJEME DIVADLO - čtyři naši členové jsou i členy divadelního souboru SOPKA PASEKA , jezdíme po 

okolí se senzační hrou- Obecně prospěšná strašidla 

OSLAVUJEME - Každoroční  velké oslavy Svátku seniorů probíhají v Olomouci na Výstavišti Flora - letošní 

soutěže „Babička roku 2022“  Olomouckého kraje se zúčastnila i moje maličkost. Já jsem si tuto soutěž 

užila a se mnou i skupinka mých příznivců. Krásný byl doprovodný program - skupina ABBA Stars 

roztančila úplně všechny.  Hana Labonková  za KAS Paseka                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uničovský GULÁŠ fest 

Babička roku 

mailto:knihovnapaseka@seznam.cz
http://www.paseckaknihovna.webnode.cz/


 

   „Krátké“ zprávy z Duhové školy  

 Čtvrt roku za námi 

Co vše se už událo?  

Nový školní rok jsme přivítali ve čtvrtek 1.září. A hned další týden v pondělí jsme se vyrazili učit na 

školu v přírodě. O tom, jak jsme se měli, vypráví paní učitelka Drahomíra Soldánová v samostatném 

příspěvku. Co je však super, z celkového počtu 68 žáků ve škole se této výuky zúčastnilo 60 dětí! 

Po návratu začala výuka na plné pecky. Podle upraveného školního vzdělávacího programu a hlavně bez 

omezení, jako v minulém roce. Takže jsme mohli vyjet na ekologický program Oslavy lesa na Floře, 

zúčastnit se preventivního programu Kamarád v P-centru v Olomouci, můžeme plánovat účasti 

v soutěžích, připravovat tradiční akce. 

 

Co chystáme? 

Ve středu 21. prosince Vánoční koncert všech žáků školy, opět Vás zveme do kulturního domu, abyste 

se s námi vánočně naladili a koledy si zazpívali… 

 

 
  Ohlédnutí za školou v přírodě… Má na čele jizvu tajemnou, ta ho chrání mocí 

kouzelnou. Harry hůlkou mávne,všechna kouzla zvládne.Když už je těch kouzel moc,Brumbál 

přijde na pomoc. 

Nebojte se, děti, půjdem spolu,navštívíme bradavickou školu… 

 
V pondělí 5. září je u školy docela šrumec. Hodně z nás tu má rodiče nebo příbuzné. Dnes nemáme 

na zádech aktovku, ale batůžek.  A v ruce kufr nebo tašku. Ještě je třeba vyřídit poslední nutné 

náležitosti, a pak už jen pusa s rodiči a nastupujeme do autobusů.  V 8 hodin ráno vyrážíme směr 

Malá Morávka, hotel Neptun. 

Co tam? Na školu v přírodě. Všichni jsme plni očekávání, napětí, jaká asi bude? Co nás čeká? S kým 

se tam setkáme? Naučíme se kouzlit? Co si vykouzlíme?  

Na některé otázky jsme dostali odpověď hned po příjezdu. Každý obdržel dopis z Bradavic, bohužel 

ne soví poštou, jak by se mohlo očekávat, ale z  rukou kouzelnice profesorky McGonagallové. Tam 

se dověděl, zda byl do bradavické školy přijat, či ne. 

Z některých tváří šlo lehce přečíst zklamání, že přijetí je jen podmínečné. Ale ne na dlouho. Když 

prokážeme naše znalosti z dějin čar a kouzel, tedy znalosti z filmů a knížek o Harry Potterovi, 

půjdeme si k moudrému klobouku i my. Samozřejmě, že jsme to všichni zvládli! 

Pak už netrpělivě sledujeme, do které z pěti kolejí nás zařadí mluvící kouzelný klobouk. 

A tak to všechno začalo… 

Prožili jsme týden plný nejen her, kouzel, soutěží a učení. Při každé činnosti jsme bojovali tělem 

i duší, abychom získali co nejvíc bodů pro svou kolej a získali nakonec Ohnivý pohár.  Dokázali 

jsme, že umíme pracovat v týmu, pomáhat si. Pohár jsme nakonec všichni společnými silam i 

vybojovali, převzali si jej přímo od pana ředitele profesora Brumbála a teď je vystaven na čestném 

místě ve škole. 

 

Pohár byl jen jeden, ale speciální odměnu si domů odvezl každý. Malé dřevěné koště Nymbus 2022, 

přívěsek na krk, jež pro každého účastníka vyřezal a jako sponzorský dar škole věnoval pan Jan 

Podešva. MOC DĚKUJEME! 

Vzájemná podpora panovala i při noční stezce odvahy. Ta byla opravdu kouzelná. Hůlky, které jsme 

si vyrobili hned první den, se nám hodili, když jsme měli vyčarovat  patrona nebo chytit Zlatonku. 

Ve čtvrtek jsme se svezli na kolotoči. Tedy ne na opravdovém, ale všichni jsme si vystřídali 

stanoviště paních učitelek a postupně získávali nebo si opakovali znalosti čtení map a  turistických 

značek, šifer, či zvířecích stop, vázali uzle a zkoušeli si ošetřování drobných poranění, poznávali 

přírodniny. Odpoledne bylo už odpočinkové. Každý si vybral sportovní činnost dle svého zájmu. 

Někteří hráli hry, co se v bradavické škole naučili, došlo i na famfrpál s košťaty. Bylo nutné načerpat 

síly, jak na večerní pyžamový karneval, tak na pátý, závěrečný den. 

V pátek ráno jsme si o něco přivstali, abychom dobalili poslední věci a hned po snídani jsme odjeli 

autobusem na Ovčárnu.  

 



 

 

 Odtud jsme se vydali po naučné stezce Bílé Opavy do Karlovy Studánky. Nejprve jsme šli všichni 

společně. Cestou jsme se pak rozdělili na dvě skupiny. Čtvrťáci a  páťáci si zvolili náročnější žlutou 

trasu, museli překonat obtížnější překážky. I když nejsme všichni zdatní turisté, nikdo neprotestoval, 

nikdo si na nic nestěžoval. Odměnou nám byl pohled na nádhernou přírodu. Ten byl navíc umocněn 

i sluníčkem, které často vykouklo z mraků. 

Ostatně počasí nám přálo celý týden! 

A těch fotek, co jsme každý den domů posílali.  
 

AGÁTA SUCHÁ 

Naše škola v přírodě byla celkem v pohodě. 

Přišel Albus Brumbál, nikdo se ho nebál. 

Všichni kluci a děvčata byli jsme parta rohatá. 

Hodně jsme si pomáhali, vůbec jsme se nehádali. 

Trošku jsme se učili a úkoly plnili. 

Žlutí byli nejlepší, šlo jim všechno raz, dva, tři.  

Máme se moc všichni rádi, teď jsem velcí 

kamarádi. 

Večer jsme si tancovali, u to ho radovali. 

Tam, v té Malé Morávce, bylo to jako v pohádce. 

 

LUKÁŠ PĚNČÍK 

A náhle, stojím s kufrem u toho hotelu. 

Nevím, že za dva tři dny budu muset Nutelu. 

A náhle, stojím s kufrem v tom mém pokoji,  

s plísní mezi postelí, rodičům to nepovím. 

A náhle všechno vyskládaný v tom mém pokoji,  

doufám, že za dva tři dny vyhraju v PĚT BOJI. 

A náhle, a jsme na Ovčárně, a vidíme Praděd,  

jak jsem měl po flašce, vám nebudu vyprávět. 

A náhle jsou dvě hodiny, jsme v Karlově 

Studánce,  

abychom nic neutratili, to je bez šance. 

A náhle jsou tři hodiny a jedeme autobusem  

a tahle básnička byla složena s rámusem. 

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

Zprávičky ze života naší školičky 

Září bývá v mateřských školách obdobím adaptace, kdy si děti i jejich rodiny postupně zvykají na nový 
režim. Letošní adaptační období proběhlo téměř bez větších obtíží. Děti si zvykly na režim bez maminky 
poměrně brzy. Pro rodiče dětí byly hned první zářijový týden uspořádány informační třídní schůzky tak, 
aby byli co nejdříve seznámeni s režimem v naší školce.  

Během září jsme přivítali divadélko pohádkáře a hudebníka pana Taraby. Rodičům dětí byla také 
nabídnuta logopedická depistáž, na základě, které jsou děti u nás ve školce vyšetřeny speciálním 
pedagogem, který podchytí špatný vývoj řeči, posoudí jejich školní zralost i připravenost a navrhne 
adekvátní následnou péči.  

Od poloviny října jsme s nejstaršími dětmi začali jezdit na kurz bruslení do Uničova. Děti získají 
motorickou zdatnost, zvýší si sebedůvěru i sebevědomí. Absolvování kurzu se velmi pozitivně odráží na 
jejich připravenosti do základní školy. Na konci října jsme se v naší školce těšili z návštěvy sférického 
kina, kdy program pro děti byl rozdělen podle věku. Starší děti se dozvěděly o životě stromů, mladší 
děti shlédly představení o podmořském světě.  

Od začátku listopadu jsme začali cvičit ve velké tělocvičně v pasecké Základní škole. Děti se proběhnou 
ve velkém prostoru a zkusí si opravdový tělocvik. Také ale poznávají prostory základní školy, které jim 
po nástupu do školy nejsou tolik cizí. 

Do konce kalendářního roku nás ve školce ještě navštíví chovatel drobné zvěře, pan Vachutka 
s přednáškou pro děti. Budeme mít také polytechnickou dílničku, kdy děti budou pracovat se dřevem,  



plánujeme také andělskou dílnu pro děti a také vánoční odpolední dílničky pro rodiče s dětmi. Pevně 
věříme, že i letos nás do mateřské školy přijde navštívit Mikuláš s andělem a čertem. Všechny děti se 
na něj moc těší. 

Plánované uzavření naší mateřské školy v období vánočních prázdnin je, po dohodě se zřizovatelem, 
stanoveno na období od 23. 12. -  30. 12. 2022. Provoz začíná v pondělí 2. 1. 2023. 

Po vánočních prázdninách se opět sejdeme, vzpomeneme na Ježíška a s novým elánem budeme 
pokračovat v započaté práci s dalšími aktivitami i v novém roce. Čeká nás již tradiční putování za 
zvířátky, Karneval a spousta dalších aktivit. 

Přeji vám krásné, sluncem naplněné dny a co nejklidnější zakončení tohoto roku. 

                                                                                                  Za kolektiv naší mateřské školy, Radka Vanková 

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

Divadelní soubor ochotníků Paseka, Díl druhý Pasecká trilogie… 

Nejlépe se hraje doma a pro vlastní publikum. Děkujeme, že jste byli stále s námi a 

těšili se (tedy se domníváme) spolu s námi na další hru, na další premiéru.  

Po úspěšném Mlsném vodníkovi, kterou jsme jako Pasecké generační divadlo sehráli ještě několikrát 

na jiných jevištích v okolí, nám dvorní autor Zdeněk Knápek napsal další dvě „taškařice“ oslavující 

důležité události v Pasece a okolí. To už jsme však naše divadlo přejmenovali na Habsburské divadlo 

Paseka, neb v Odhalení v Pasece. Hlavní postavou byla jeho výsost arcivévoda František Ferdinand 

d´Este. Dle našich „zaručených“ a „historicky podložených“ zpráv se totiž měl v Pasece poprvé setkat 

se svou budoucí manželkou hraběnkou Žofií Chotkovou. Na podiu nám nejen zpěvem, hrou na flétny, 

ale i scénkami pomohly školní děti, císařskou hymnu zazpívali tehdejší pan farář Mgr. Pavel Hödl a Brian 

Knápek, na housle doprovázel Vojtěch Bolard.  

Za rok jsme si připomněli další slavné výročí, a to 100 let od založení Zemské plicní léčebny v Pasece 

původním muzikálem Zdravé 

povětří. Slavnými osobnostmi se to 

opět na jevišti jen hemžilo. Svou 

návštěvou nás poctil anglický král 

či arcivévoda Evžen Habsburský. 

Špalírem a zpěvem je vítaly 

pasecké školní děti vedené 

učitelkou zpěvu a muzikální terapeutkou v sanatoriu. Na podiu se zpívalo, tančilo, léčilo, veštilo… a 

diváci se smáli, všechny nás to divadlo bavilo.  

A samozřejmě nás baví dodnes. Proto také už 10 let pro Vás, naši vážení, a nejen pasečtí diváci, 

hrajeme. Původní plakáty, programy a fotografie z představení, texty písniček, osoby a obsazení, 

původní kostýmy či rekvizity, to vše Vám nabídneme při našich oslavách příští rok 4. listopadu 2023.  

 

Věříme, že se společně sejdeme a že 

se na podiu setkáme se všemi, kteří 

si v našem ochotnickém divadle kdy 

zahráli.                                                                   

        Jana Kukučková a divadlo Sopka 

                                                                                                                                   



Fotbalový klub SK Paseka, z. s.  

Podzimní část zavřela svou oponu. S hrou, která se hrála, můžeme být maximálně 

spokojeni. „A mužstvo“ přezimuje na skvělém 3. místě tabulky. Je to historicky nejlepší 

umístění od doby, co se u nás hraje I.A třída. Základní kámen úspěchu jsme položili hlavně 

v domácích zápasech, kdy jsme až na jeden zápas, vše vyhráli. Vrcholem podzimu byl 

zápas s prvním Postřelmovem, který jsme vyhráli 3:0.  Nejlepším střelcem je Jarda Vojtášek (9 branek), 

hned v závěsu má Dominika Bareše (8 branek). Jediným hráčem, 

který nechyběl ani minutu, byl Franta Kučera.   

 

Mládež 

Abychom udrželi družstvo žáků, využili jsme možnosti o sdružených 

týmech a spojili se s Dlouhou Loučkou. Trénování se chopil pan 

Jaroslav Kučera. Podzimní zápasy se hráli na našem hřišti. Jarní část 

se odehraje v Dlouhé Loučce. V šestičlenné tabulce držíme čtvrté 

místo.  

Benjamínci změřili síly s takovými soupeři jako Sigma Olomouc, FK 

Šternberk, Tatran Litovel atd…I když výsledky v této kategorii nejsou 

podstatné, kluci a holky si v soutěži vedou velice dobře. Nezbývá si 

než přát, aby dobré výkony pokračovaly i po novém roce. A hlavně, 

aby kluky a holky bavil fotbal i nadále.  

Děkujeme všem hráčům a trenérům za výbornou reprezentaci 

našeho klubu.  

Musíme poděkovat i všem fanouškům za podporu nejen v domácích 

zápasech, ale i v těch na hřištích soupeře, kde jsme měli převahu 

nejen na hřišti, ale i v hledišti (Maletín, Náměšť).  

Sledujte naše webové stránky www.fotbalpaseka.cz, kde Vás 

budeme informovat nejen o nadcházející zimní přípravě, ale i o dění 

v klubu. 

Jménem klubu SK Paseka bych Vám rád popřál klidné svátky v kruhu 

Vašich nejbližších, vše nejlepší do nového roku a těšíme se na další společná setkání a výhry v roce 

2023.                                                                                                                             Za SK Paseka Vojtášek Petr 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA MUŽI 

1 TJ Postřelmov 34 

2 Sokol Určice 32 
3 SK PASEKA 25 

4 SK Loštice 1923 21 
5 SK Náměšť na H. 20 

6 TJ Maletín 20 
7 Sokol Plumlov 18 

8 Sokol Lesnice 17 
9 TJ Libina 16 

10 SK Bludov 16 
11 SK Protivanov 16 

12 Sokol Troubelice 14 
13 Sokol 

Chomoutov 
14 

14 1.FC Olešnice 11 

TABULKA ŽÁCI 

1 SK Šumvald 27 

2 Moravský Beroun 19 

3 Sokol Troubelice 17 

4 SK PASEKA/DL   9 

5 FK Medlov   9 

6 Kolos Jiříkov   0 



KULTURNÍ AKCE V OBCI: 

03.12. Slavnostní rozsvícení paseckého stromu s domácí zabijačkou a paseckým punčem 

17.12. Soutěž o nejlepší vánočku Uničov, obec Paseku reprezentuje paní H.Labonková a paní D.Filipová 

21.12. Vánoční koncert ZŠ a ohňostroj 

28.12. Vánoční turnaj ping pong  

29.12. Koncert v kostele sv. Kunhuty s Liborem Geierem 

21.01. Skautský ples středisko Šternberk - kapela Žízeň Band 

04.03. Dětský karneval  „Duhová show s Deni a Teri“ 

10.03. Obecní ples - kapela Galaxy 

29.04. Pálení čarodějnic  

26.08. Tradiční pasecké slavnosti, večerní zábava   

 

Vývoz odpadů na rok 2023 

Pozor změna ve vývozu komunálního odpadu v Pasece, od 1.1.2023 se bude odpad vyvážet 

1 x za 3 týdny, sledujete pozorně kalendář odpadu viz níže, platný od nového roku 2023. 
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