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Ocenění pro starostu Jiřího Blažka
Dne 30. září 2017 v sídle Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci převzali
ocenění starostky a starostové obcí z celé České republiky, kteří pracují v čele měst a
obcí nepřetržitě dvacet a více let.
Poděkování a pamětní list si osobně v prostorách Senátu v Praze převzalo 100 starostů
z celé ČR. Je to poprvé v novodobých dějinách České republiky, kdy byli starostové
takto oceněni. Podle zjištění senátorů vykonává starostenskou funkci nepřetržitě
dvacet a více let 270 starostů a starostek, přičemž zhruba stovka starostek a starostů
si ocenění převzala osobně. Před samotným předáváním ocenění promluvili předseda,
Milan Štěch, a místopředseda senátu Jiří Šesták o výjimečnosti práce starostů v čele
obcí. Ocenění má vyjádřit díky za dlouholeté úsilí o zvelebování obcí, a jak se vyjádřil
předseda senátu: „Práce starostů je třeba si vážit“. Podle jeho mínění, náročná práce
starostů nikdy nekončí a problémy svých obcí se zabývají nepřetržitě, což je fyzicky i
duševně velmi náročné. „Z různých průzkumů vyplývá, že se starostové a obecní
zastupitelstva těší největší důvěře obyvatel. A to zřejmě proto, že se jim daří aktivně
zlepšovat vybavenost našich měst, městysů a obcí, navíc proměňují také vztahy mezi
lidmi,” konstatoval místopředseda Senátu Jiří Šesták, který pozvání inicioval.
Na pozvání místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka se unikátního slavnostního setkání
zúčastnil také starosta naší obce Jiří Blažek. Za účasti předsedy a místopředsedy
Senátu mu byl předán pamětní list a osobní poděkování předsedy Senátu Milana
Štěcha za dlouholetou věrnou práci pro obec. Starosta naší obce patřil mezi
oceněnými starosty k malé skupince nejdéle sloužících starostů z celé ČR, za což se
mu dostalo velkého uznání od všech zúčastněných.
‐red‐

DŮLEŽITÉ
NEZAPOMĚŇTE!
Svoz plastů: 8.11., 6.12. 2017

PLÁNOVANÉ AKCE
04.11.2017
Ochotnické divadlo
25.11.2017
Vánoční výstava
02.12.2017
Retropárty
03.12.2017
Mikulášská nadílka

21.12.2017
Zpívání na schodech

POZVÁNKA
20.11.2017 v 17:00 hod
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Foto a text upraven ze zdroje "www.senat.cz".

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Souhrn výsledků voleb, které proběhly ve dnech 20. ‐ 21.10.2017 v obci Paseka:
VOLIČI V
SEZNAMU

VYDANÉ
OBÁLKY

VOLBNÍ
ÚČAST (%)

ODEVZDANÉ
OBÁLKY

PLATNÉ
HLASY

% PLATNÝCH
HLASŮ

1077

598

55,52

594

594

100,00

Kůrovec v našich lesích
Vážení spoluobčané,
mnoho z Vás potkávám často v lese v okolí Paseky a setkávám se s otázkou: "Co s tím lesem děláte?"
V krátkosti se pokusím Vám to vysvětlit. Tento problém s odcházením smrku nastal již zhruba před čtyřmi roky, kdy se
začal projevovat srážkový deficit. Smrk má, jak víte, povrchové kořeny, tudíž si vláhu nemůže natáhnout z větší hloubky
jako např. listnáče.
Toto je úživná půda pro kůrovce a dřevokazné houby (např. václavka, kořenovník apd.). Kůrovec napadá pouze oslabené
stromy (vývraty, zlomy), tyto stromy totiž nemají dostatek pryskyřice a brouka tak nezalijí při jeho zavrtávání a tím
nezadusí. Kůrovec se živí a rozmnožuje pod kůrou v lýku. Jenže když máte oslabené suchem celé porosty, tak je
problém, který nastal. Napadené stromy se musí odstranit a tím jsou zvýšené těžby a někde dokonce celé porosty musí
být vykácené. Jak možná víte z radií a televize, tak Šternbersko je nejvíce napadená oblast v ČR. Snažíme se o obměnu
porostů jinými dřevinami jako např. modřín, jedle, buky, duby, javory, olše apd. Samozřejmě se sazí i smrk, ale už ne v
takovém množství.
Díky dnešní moderní technice (harvestory a vyvážecí soupravy) stíháme napadenou hmotu zpracovávat a odkácené
porosty ihned zalesňovat. Proto je i přes naši obec zvýšený průjezd aut se dřevem. I za trpělivost s náklaďáky, které
často potkáváte, bych Vám rád poděkoval. Věřte, že ani mně tato situace není lhostejná. Sloužím v Pasekách už 36 roků
a snažíme se o co nejrychlejší nápravu tohoto stavu. V tom nám musí pomoci i klimatické podmínky a ty bohužel lesáci
neovlivní. Snad Vám to pomohlo alespoň částečně pochopit momentální stav našich lesů.
Richter J. hajný u Lesů m. Olomouce

Biokoupaliště v Pasece ‐ ohlédnutí za sezónou 2017
Počet návštěvníků: 7719, z toho dospělí: 4213, děti : 3506. Tržba za vstupné včetně DPH: 238640 Kč
Hospodaření – náklady a výnosy za sezonu (uvedeno bez DPH):
Tržba za vstupné : 207513 Kč; pronájem slunečníků:3834 Kč
Náklady celkem : 203731 Kč ( v tis. Kč ‐ materiál: 43, el. energie: 26, opravy: 2, služby: 55, mzdy: 75, cestovné: 2 )
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY
… v letošním roce budou indiáni v Pasece …
Nevěříte? Pasečtí školáci si budou celý školní rok
hrát na indiány. Celoroční motivační plán jsme totiž
letos nazvali Indiánský rok a hned vyjeli na
indiánskou školu v přírodě – Indiánské léto.
Společně s moravským rodákem Honzou Pasekou
alias Johny Gladem jsme se vydali k indiánům (do
Karlova pod Pradědem a jejich rezervace v hotelu
Eden) a postupně poznávali jejich život a zvyky,
soulad s přírodou, učili se od nich dovednosti
potřebné nejen do výuky, hráli si s nimi, řešili úkoly.
Už první den jsme se všichni rozdělili do indiánských
kmenů, vybrali si pro něj jméno, stejně tak jméno
pro sebe, vymysleli si bojovný pokřik a indiánský
tanec. Po celou dobu mezi sebou jednotlivé kmeny
závodili. Nejlepší (ale vlastně všichni) byli na konci
školy v přírodě vyhodnoceni a odměněni. Jak jsme
se měli? – No úžasně, stačí se kouknout na fotky na
rajčeti: http://duhovaskola.rajce.idnes.cz
A co jsme všechno viděli, zažili, dělali?
Koupání v bazéně, výšlap na novoveskou rozhlednu
a také na jednu z moravských sopek Uhlířský vrch u
Bruntálu, návštěva bruntálského zámku, tradiční
zápolení
v
turistických
a
přírodovědných
dovednostech, setkání s pravým indiánem,
sportovní zápolení na indiánské olympiádě, střelba z
praku, zpěv s kytarou, tanec nejen na indiánském
karnevale, opékání buřtíků a překonání vlastního
strachu na stezce odvahy a mnoho a mnoho dalšího
(podrobné zprávičky máme na našich webových
stránkách www.zspaseka.cz ).
Další indiánský den nazvaný Indiánské perutě jsme naplánovali na pátek 29.9. Hned ráno jsme si ve třídách vyrobili
různá házedla a létadla, pak se děti opět rozdělily do svých kmenů a vydaly se na hřiště, kde společně se školkáčky
zhlédly výukový program o dravých ptácích, vzájemně si představily létavost svých výrobků a až do oběda si hrály a
zkoušely indiánské dovednosti na stanovištích –
čtení indiánského písma, házení pírkem či šiškou,
přechod řeky přes kameny, rozdělávání ohňů a
další. Děkujeme moc paseckým skautkám z oddílu
Rebelové Lence Lišce Richterové, Veronice
Richterové a Kateřině Jurníkové, které nám přišly
pomoci a připravily si také jedno stanoviště.
… ještě jedno poděkování …
Na konci školního roku dostali naši druháci moc
pěknou odměnu ve formě dřevěných medailí se
včeličkami od pana Jana Podešvy. Včeličky naše
druháky provázely po celý rok jako motivace k
pilné práci. Paní učitelka Mgr. Jana Moravcová
moc děkuje za své školáčky.
Mgr. Jana Knápková
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Florbalový tým ZŠ Paseka ‐ RANAŘI
V letošním školním roce jsme zahájili činnost florbalového kroužku pěkně zostra. ZŠ Medlov nás pozvala na mezinárodní
florbalový turnaj, který se konal 5. 10. 2017. Našimi soupeři byla tři družstva, která vytvořili žáci medlovské základní
školy spolu se svými partnery z Polska a další dva týmy ze ZŠ Dlouhá Loučka a Libina.
Zápasy byly velmi vyrovnané, kluci hráli s velkým nasazením a atmosféra byla ohlušující. A i přesto, že jsme skončili na 6.
místě, přijeli jsme domů s nadšením, obtěžkáni medailemi, pohárem a mnoha úžasnými vzpomínkami. A náš hráč Filip
Píšek ještě s vlastním pohárem, neboť byl rozhodčími vybrán jako nejlepší hráč turnaje.
Chtěla bych poděkovat celému týmu našich „RANAŘŮ“ za výbornou reprezentaci školy a popřát jim v dalších turnajích
mnoho úspěchů.
Jana Moravcová, vedoucí florbalového kroužku

VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb AŤ ŽIJE JEŽÍŠEK...
Už se nemůžete dočkat?
Jak by ne, vždyť tato akce PRODEJNÍ VÝSTAVA NEJEN PASECKÝCH ŘEMESEL má v
Pasece svou tradici. Letos ji plánujeme na sobotu 25.11., před první adventní nedělí, od
13.30 v kulturním domě (pro vystavující bude sál otevřen již od 12.30, aby si mohlí své
stánky vánočně vyzdobit). Jako každý rok se můžete těšit na jarmark výrobků dětí ze školy
i ze školky, voňavé krámky nejen s vánočním zbožím, ale také s věcmi, které ozdobí váš byt
před Vánocemi nebo vám poslouží jako dárky k Vánocům.
A pokud sami něco hezkého vyrábíte nebo prodáváte, zajistěte si u nás stůl:
tel.: 585 039 278, 732 524 991, mail: zs.paseka@seznam.cz , nebo na fb ZŠ.

Těšíme se na všechny vystavovatele, na všechny návštěvníky.
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PASECKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO  SOPKA
Od této divadelní sezóny jsme naše ochotnické divadlo pokřtili novým, teď už stálým oficiálním jménem SOPKA
(soubor ochotníků Paseka). Sršíme nápady, energií, nabízíme překvapivé zvraty v ději, rozdáváme dobrou náladu
a smích. Co jsme pro Vás tentokrát připravili?

Premiéru nové původní hry z pera našeho autora
Zdeňka Knápka

ŠTRŮDL JEHO VELIČENSTVA URIÁŠE HÍPA
Humorný detektivní příběh s písničkami.
SOBOTA 4. LISTOPADU 2017
16.30 V KULTURNÍM DOMĚ V PASECE
(předpokládaný konec bez přestávky v 18.00 hod.)

Děj hry se odehrává v kouzelné kuchyni Bábinky Aninky, setkáte se s Hraběnkou Kočičkou, Baronkou Liškou,
Kněžnou Tygřicí, Blešokem Holpesem a dalšími postavami, ale hlavně se svými oblíbenými herci z paseckého
ochotnického divadla a písničkami v aranžmá a nahrávkách skupiny Galaxie z Pohořan, vše v režii Mgr. Jany
Knápkové.

Přijďte se s námi bavit, smát se a pomoci s pátráním.

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Milí čtenáři Paseckého zpravodaje!
Rád bych Vás seznámil s některými novinkami z naší farnosti.
11. srpna jsme se v kostele sv. Kunhuty rozloučili s paní Marií Látalovou, kterou si jistě dobře pamatujete z jejího
působení na obecním úřadě.
9. září uzavřeli v našem kostele sňatek Lenka Fajtová z Paseky a Martin Rajnoha z Olomouce.
V neděli 8. října proběhla první mše svatá pro děti. Další by měla být 12. listopadu.
Pokud se týká „hmotných“ novinek, koncem října by měly být dodány zbývající dvě restaurované sochy do
Getsemanské zahrady. Až bude dílo dokončeno, proběhne slavnostní požehnání. Po uměleckých úpravách bych se rád
zaměřil na věci praktické. V srpnu bylo v našem kostele vyměněno ozvučení, poněvadž staré už skutečně svou funkci
neplnilo. V jednání je také vytápění kostela, ale to už se nám do zimy zřejmě realizovat nepodaří.
S tím, co se bude konat v době adventní a vánoční, Vás rád seznámím v prosincovém čísle zpravodaje.
P. Ladislav Sovadina, administrator farnosti Paseka
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzim máme v plném proudu, stejně tak jako nový školní rok. Máme za sebou náročné září. Jako ve všech mateřských
školách i u nás byl měsíc září ve znamení nových změn, nově příchozích dětí a i příchozí paní učitelky. Tímto paní
učitelku, Kateřinu Novákovou vítám v našem kolektivu a věřím, že náš tým skvěle doplní.
Děkuji 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.
Čas nám rychle plyne a naše mateřská škola žije každý měsíc jinou akcí. Pro nadcházející období máme v plánu tyto akce
pro děti:
‐ v měsíci listopadu dopolední dílničky s paní Krejčí „podzimní šitíčko“,
‐ divadelní představení pro děti v naší MŠ
Pro více informací sledujte, prosím naše webové stránky v sekci „Připravujeme“.
Přeji Vám všem krásné podzimní dny.
Za kolektiv mateřské školy, Bc. Radka Benešová

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI
BLUDIŠTĚ

V bludišti je mnoho zvířátek. Najdeš cestu bludištěm? Následuj zvířátka.

připravila: Hana Lenobelová
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SK Paseka, z.s.
Unex Cup 2017 v Pasece
Dne 15.9.2017 pořádal Unex, a.s. ve spolupráci s SK Paseka turnaj v malé kopané pro své
zaměstnance. Sešlo se 9 týmů, které po celé odpoledne bojovali o tradiční putovní pohár.
Pro návštěvníky bylo zajištěno výborné občerstvení a pro děti zajímavé atrakce.
Moderátorem akce byl skvělý DJ Frog – Tomáš Staněk – velké díky!
Klub SK Paseka připravil pro návštěvníky i bohatou tombolu, jejíž výtěžek ze zakoupených
lístků byl použit pro Fond ohrožených dětí – Klokánek, Dl.Loučka. Vybrala se krásná částka.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem sponzorům viz níže za jejich dary! S vedením
Fondu jsme se dohodli, že se dětem nakoupí zimní
obuv a oblečení.
Příští ročník se bude konat v Újezdě.
Ještě jednou DĚKUJEME za podporu!!!
Astra Uničov, Auto Hégr Šternberk, Jonap Píšek,
Kominictví Jan Rašo,
Maxidesign Martin Galda, Obec Paseka, Pizzerie
Sanatorka Daniel Pekař, Prefa Pecina,s.r.o., Sepajacom
Jakub Čejka, STT Servis, s.r.o., Truhlářství Jan Podešva,
Unex, a.s., Vítězslav Vavřín.

FAMILY RUN 2017
V pátek 29.9.2017 se uskutečnil na fotbalovém hřišti charitativní běh FAMILY RUN. Výtěžek ze startovného byl použit
pro Sdružení Šance (sdružení rodičů a přátel při onkologicky a hematologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN
Olomouc). Kromě finančního výtěžku a dobrého pocitu, že jsme společně podpořili dobrou věc, jsme protáhli svá těla při
chůzi či běhu. Děkujeme všem za účast, fandění i dobrou náladu!!! Byli jste skvělí!
Děkujeme i za občerstvení, které pro sportovce zajistilo Smíšené zboží Pavel Veiser a za sladkosti pro děti od Obce
Paseka.
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R E TR O P Á R TY
SK Paseka si vás dovoluje srdečně pozvat na Retro Párty, která se bude konat v kulturním domě 2.12.2017 ve
20:00. O hudbu 70, 80, 90 let se postará DJ Vladěna (Vlady M.). Dobové oblečení vítáno. Ti nejlepší budou
odměněni. Bude zajištěno bohaté občerstvení i míchané nápoje. Přijďte se s námi pobavit a zavzpomínat.

Memoriál Miru Marcináka
V sobotu, 16.9., se na asfaltovém hřišti
v Pasece Sanatoriu konal 3. ročník
nohejbalového turnaje smíšených trojic
„Memoriál Miru Marcináka“. Účastníci ani
diváci si nenechali deštivým počasím pokazit
tradičně výbornou atmosféru podniku, kterou
kromě pěkného nohejbalu podpořilo zázemí,
které si s pomocí obce a sponzorů sanatorští
zbudovali. I tento turnaj měl své výherce
a poražené, co bylo ale na letošním turnaji
s bouřlivou diváckou kulisou pozitivně
vnímáno, je zvyšující se úroveň mladších
ročníků, kteří v posledním půlroku asfaltovou
plochu každodenně okupovali. Organizátorům
a všem, kdo se podíleli na přípravách zázemí
turnaje a sportoviště, patří velký dík. Za rok
zase!
Martin Špitt
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INFORMACE PRO OBČANY
MÁTE ZDRAVOTNÍ PROBLÉM? TRÁPÍ VÁS BOLEST,
NEMOC, ÚNAVA NEBO SE JEN NECÍTÍTE „VE SVÉ KŮŽI“?
Nabízíme možnost zjistit příčiny disharmonie vašeho těla!
Účelem poradenství je nalézt příčinu zdravotních problémů a podle toho nasadit odpovídající přírodní léčbu. Pro tyto
účely používáme KOS – kondiční orgánový skener.

KONDIČNÍ ORGÁNOVÝ SKENER
Přístroj využívá přirozeného biomagnetického záření buněk lidského těla, a jeho měřením vyhodnocuje oslabení
jednotlivých funkcí.
Během 1 minuty neinvazivního měření na přístroji Kondičního Orgánového Skeneru je možné získat informace o:
• kondici jednotlivých orgánů
• obsahu minerálů a vitamínů v organismu
• obsahu tuku v těle
• stavu krve a kostí
• obsahu těžkých kovů a jiných škodlivých látek v organismu
Měření – skenování, je prováděno přes ruční dvoupólovou sondu, kterou klient drží v ruce. Skenování probíhá díky
moderní počítačové technologii velmi rychle, je neinvazivní, bezbolestné a bezpečné.Následně počítačový program
vyhodnotí měření a tím odborný poradce získá celkový přehled o stavu těla s doporučeními.
Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém, anebo upozornit na
abnormality, které by se později mohly vyvinout třeba v některé z onemocnění. Skener také zjistí chybějící vitamíny,
minerály a stopové prvky v organismu.
Časová náročnost pro jednoho klienta je 30 minut. Cena jedné diagnostiky je 400 Kč.

KDE: Zdravotní středisko Paseka
KDY: středa 22. listopadu 2017
Zájemci hlaste se,prosím,na tel.: 732861643 nebo ve Zdravé výživě (budova zdravot.střediska, Paseka)

ZDRAVÁ VÝŽIVA PASEKA č. 18
nabízí tyto novinky:
>> ‐20 % na dárkové balení vánočních čajů
>> vánoční balíčky, svíčky, mýdla
>> přírodní kosmetika, parfémy
>> čaje, kávy a koření z celého světa
>> gemmoterapie – léčebné přípravky na různé
zdrav.potíže

>>
>>
>>
>>

věnečky na dveře, originální přáníčka, košíky z pedigu
sirupy, džemy, šťávy a mlsání bez cukru
velký výběr bezlepkových potravin
farmářské mléčné výrobky

Těšíme se na vás a přejeme krásné podzimní dny!
Otevřeno: Po‐pá 9 ‐ 11.30 a 13.30 – 16 hod.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v nadcházejících podzimních měsících připomněla důležitost
každoročního očkování proti chřipce. Toto očkování je plně pojišťovnami hrazeno pro
občany nad 65 let věku nebo s určenými chorobami. Od září se navíc rozšiřuje možnost
hrazeného očkování i proti velmi nebezpečné plicní bakterii pneumokoku.
Dále Vám chci zdůraznit důležitost preventivních prohlídek, jejichž nejvýznamnějším
důvodem je včasné odhalování nejzávažnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.
Preventivní prohlídky provádíme v předem dohodnutém čase v ordinačních dnech tj. v úterý 12,30‐15,30 hod a
ve čtvrtek 8,00‐11,30 hod (z důvodu většího komfortu pro Vás i pro nemocné klienty). Součástí prohlídky je podrobné
lékařské vyšetření, odběr krve, moče a zhodnocení výsledků jejich analýzy (hladina cukru a několika druhů cholesterol),
natočení a zhodnocení EKG křivky, případně test na krvácení do stolice.
V naší ordinaci provádíme též sledování INR ‐ tj. hodnoty ředění krve při užívání Warfarinu, výsledek je znám do dvou
minut. Před tím bylo nezbytné odebírat krev ze žíly a svážet ji do spádové laboratoře. Ambulantní přístroj usnadňuje
provést vyšetření přímo na místě a tím rozšířit spektrum poskytované péče našim klientům přímo v místě Vašeho
bydliště.
Závěrem svého sdělení bychom chtěly Vám i případným novým klientům popřát klidný podzimní čas.
MUDr. Romana Valouchová a Jana Nejedlá
ordinace praktického lékaře pro dospělé
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