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"KVETOUCI PASEKA 2010"
V letošním roce poprvé OBEC PASEKA vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
zahrádky - předzahrádky - balkonu - okna.

Květinová výzdoba rodinných domů a bytů se bude hodnotit v polovině měsíce července v celé
naší obci. K tomuto účelu bude stanovena hodnotící komise, která vybere 5 nejlepších.

Soutěžit se bude o tyto ceny

1. CENA
2. CENA
3. CENA
4. CENA
5. CENA

5000,- Kč
4000,- Kč
3000,- Kč
2000,- Kč
1000,- Kč

Výherci budou písemně o své výhře informováni a ceny jim budou předány na "Přátelském
setkání občanů Paseky" v měsíci září. Výherci a fotografie Sti nejlepších budou zveřejněny na
www.obecpaseka.cz a v Paseckém zpravodaji.

Ti, kteří nevyhrají v měsíci červenci, mohou získat jako bonus 3 dárkové balíčky v měsíci září,
taktéž u příležitosti oslav "Přátelského setkání občanů Paseky". Hlasovacími lístky všichni
přítomní pasečáci vyberou 3 nejlepší fotografie ze soutěže.

Jako ceny útěchy budou S-ti dalším účastníkům soutěže v pořadí předány praktické věcné dary.

Hodně zdaru v soutěži a pěkné počasí pro pěstování Vám přeje RADA OBCE PASEKY

Buďme ohleduplní

V loňském roce byla provedena I.etapa rekonstrukce zeleně v části naší obce. Bylo vysazeno
6400 rostlin, keřů, trvalek, dále 60 stromů. Obnoveny byly travnaté plochy.

Bohužel stává se "hitem" parkování aut na zelených plochách ve stínu stromů. Dochází k ničení
travnatých ploch a to jen proto, že majitel je líný otevřít bránu svého dvora. Prosím - važme si
více upravených prostranství, pomozte více s jejich náročnou údržbou - každý alespoň před
svým domem - není v silách obce vše zvládnout. Každá pomoc je tedy vítaná - pak budeme i
více ohleduplní ke svému okolí.

Jiří Blažek, starosta obce



Očkování psů
Pokud jste svého pejska nechali naočkovat proti vzteklině minulý rok, při společném očkování v obci, tak

letos nemusíte psa nechat očkovat, protože použitá vakcína má působnost 2 roky. Jestliže jste očkování

minulý rok nestihli nebo potřebujete očkování proti vzteklině či kombinovanou vakcínu zajistit, nahlaste

se prosím na obecním úřadě do 15.5.2010, který zprostředkuje a zajistí společné očkování psů.

Ještě něco k pejskům zvláště v posledním období máme velký problém s toulavými psy.
V mnoha případech úmyslně vypuštěni z projíždějících aut, v dalších případech nezodpovědnost majitelů
z řad občanů, kdy majitelé řádně nezajistí, aby pes neutekl na vesnici.
Obec je povinna psa odchytit a dál se o něj postarat. Naše obec má uzavřenou Smlouvu o zajištění péče o
toulavé psy s Ligou na ochranu zvířat ČR - Olomouc . Za péči o psa za jeden den
(ustájení,krmení,napájení,vstupní veterinární vyšetření s vakcinací) stojí 133,- Kč + OPH + odchyt a odvoz
psa - jeden takový výjezd stojí cca 5 tis. Kč.
Opatření: obec vybuduje kotec pro psy. Toulavý pes zde bude umístěn po dobu 1 týdne. Poté bude
odvezen do útulku. Pokud si jej majitel vyzvedne v uvedeném týdnu, uhradí vzniklé náklady na krmení +
pokutu.

Jiří Blažek, starosta obce

Harmonogram svozu TOO, plastu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2010

Svoz TDO je prováděn ve 14ti denních intervalech vždy v pátek
Svoz plastů je letos prováděn ve ČTVRTEK 20.5.,1.7.,12.8.,23.9.A.11.,16.12.201O

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu
29.5.2010

parkoviště u KD
koupaliště
parkoviště léčebna

7.30 - 9.30
9.40 - 11.00

11.15 - 12.00

Zajímavosti:

v období od 1.4.2009 do 29.4.2010 shlédlo webové stránky obce Pasekawww.obecpaseka.cz 64367 návštěvníků
V roce 2009 - se do obce přistěhovalo 39 občanů

- v rámci obce se přestěhovalo 19 občanů
- se z obce odstěhovalo 26 občanů
- zemřelo 9 občanů
- se narodilo 13 občanů

Volby do Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. V naší obci je 1 volební okrsek. Volební
místnost je umístěna v zasedacímístnosti Kulturního domu v Pasece.



Rada obce Paseka a Sbor pro občanské záležitosti si dovolují pozvat seniory a jejich partnery na

" Tradiční setkání seniorů a jubilantů"

v pátek 14. května 2010 v KD Paseka od 17.00 hod.

K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela VĚROV ANKA

Přijďte se pobavit při dobré dechovce.

Občerstvení a tombola

VíTÁNí DĚTí

v sobotu 15.května v 10.00 v obřadní místnosti OÚ mezi nás přivítáme nové pasecké občánky :

Adámková Viktorie
Jašová Martina
Buc Dominik
Hájková Kateřina
Orságová Natálie
Finger Jakub Zdeněk
Čejková Terezie
Kučerová Tereza

Arcticpark - Křížov U Sovince www.arcticpark.cz Vás zve

• Čarodějnická párty v pátek 30. dubna - je pro všechny čaroděje a čarodějnice připraven v Arctic
Parku velký rej! Bude se tančit, kouzlit a užívat noci plné tajernna a to tím nejmagičtějším
způsobem!

• Upalte si svou čarodejnici V sobotu 1. května od 17. hodin máte jedinečnou a životní šanci! Najděte
ve svém okolí jakoukoliv čarodějnici a přijďte jí to k nám vysvětlit :-), s sebou si nezapomeňte vzít
nějaký ten špekáček, dobrou náladu a minimálně jednu čarodějnici :-) Kdo hraje na kytaru, nechť ji
nenechává doma :-)

• Křížovský univerzál II a večerní muzika pro všechny Ahoj přátelé a milovníci koní, adrenalinových
sportů a dobré zábavy! Mílovými kroky se blíží toužebně očekávaný II. ročník "Křížovského
univerzála" - 15.května 2010, začátek závodu v 13.00, registrace závodníků od 9.00 hod.
(kolbiště bude otevřené k tréninku a můžete přivykat své koně na zvuk paintballové pistole, k dispozici bude
kruhovka, jízdárna, boxy, uvaziště). Pro vás, kteří jste se zúčastnili prvního ročníku nic nového, pro nováčky
více informací na www.arcticpark.cz. Jan Micka - 777335 842, e-mail: arcticpark@seznam.cz Po
ukončení soutěže bude od 18.00 hodin v naší Útulně (restauraci) hrát báječná opavská country kapela
Azyl. Bude připravené občerstvení i parket k tanci ...

• Intenzivní příměstské tábory u koní jsou určeny pro maximálně 8 dětí, začátečníky i mírně pokročilé.
Program táboru bude přichystán na každý den mezi 9. a 15.hodinou. Zájemcům ukážeme, jak se přistupuje ke
koním, jak se o ně správně pečuje a stará a samozřejmě je budeme učit základům ježděnÍ. V odpoledních
hodinách bude děti čekat 60 minut různorodých aktivit v Arctic Parku (lukostřelba, lezecká stěna, střelba
prakem atd.) Cena táboru je 1800,-/05, v ceně je oběd a svačina s čajem, zapůjčení výbavy. S sebou je nutné
mít pevné nejlépe kotníkové boty, starší džíny nebo hrubější kalhoty a HLAVNĚ dobrou náladu!

Přihlášky a dotazy zasílejte na arcticpark@seznam.cz



Pro letošní kalendářní rok jsme pro žáky naší školy připravili
trochu jiné pojetí výchovy k ochraně životního prostředí.

Chceme, aby si naši žáci nejen v rámci přírodovědných předmětů, ale i
prostřednictvím prožitkového vyučování utvářeli citový vztah k životnímu

prostředí, aby se učili vnímat jedinečnost a krásu přírody kolem nás, a také, aby se aktivně
účastnili na utváření svého okolí ajeho ochrany. Ve výtvarných dílnách budou žáci poznávat
práci s přírodními materiály, zapomenutá řemesla a učit se ekologicky šetrnému
spotřebitelskému a občanskému chování (pletení z pedigu a proutí, práce s keramickou
hlínou, stavba vodních mlýnků a větrníků, pletení adventních věnců).

Začátkem roku jsme vypracovali celoškolní projekt Duhový most - propojení světa
člověka a ilše přlrody, který bude probíhat během celého roku 2010. Jeho realizace je
rozvržena do jednotlivých měsíců kalendářního roku. Na začátku každého měsíce
vyhlašujeme motivační téma, k němuž se vážou jednotlivé společné aktivity projektu. V rámci
Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro
rok 2010 jsme si zažádali o fmanční podporu našeho projektu a získali jsme dotaci 30.000
Kč (z 96 podaných žádostí bylo podpořeno pouze 22 projektů).

Leden jsme věnovali Zvířatům v zimě. Připravili jsme pro děti besedu s paní Lenkou
Richterovou, která je učila poznávat stopy lesních zvířat a dala jim nahlédnout do tajů
zimního lesa. Své dojmy pak děti zpracovávaly ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.
Obrázky našich žáků byly vystaveny v rámci plesu Řádu sv. Huberta. V tomto měsíci se také
někteří žáci poprvé setkali s novým výtvarným materiálem - keramickou hlínou, se kterou
jsme až doposud neměli příležitost pracovat.

V únoru jsme poWédli na zlaté dno košíkářského řemesla. Paní Lenka Richterová,
stejně jako předchozí roky, ochotně přicházela několikrát týdně do školy a provedla naše děti
taji košíkářského umění. Každý z žáků si upletl úhledný košíček nebo ošatku. Jak už je u nás
ve škole dobrým zvykem, všichni jsme si vzájemně pomáhali. Navíc jsme ve škole uvítali i
novou spřízněnou duši paní Stibůrkovou, která se výtvarných dílen také účastnila. A tak se
pomalu začala rodit další spolupráce ...

V měsíci březnu jsme zorganizovali první celo školní projektový den tohoto roku
s názvem Hody, hody, doprovody. Děti se učily plést tatary z vrbového proutí, zdobit kraslice
voskovou technikou, "uvařit si" zdravou svačinku a velikonoční
zákusek, připomněly si jarní tradice a zvyky. Společně s paní
Stibůrkovou a Lenkou Richterovou, starší i mladší, vyráběly keramické
kytičky. Část výrobků zdobí chodbu školy a povedené exempláře
poputují na výstavu výtvarných děl pořádané Občanským sdružením
LUGH - Beroun Lughnasadh 2010 na téma Co dělat, aby nám nebe
nespadlo na hlavu? Během měsíce nejšikovnější žáci školy také zúročili
své košíkářské dovednosti a všichni společně upletli z pedigu téměř metr
vysokou vázu, ve které budou keltské "kytičky" vystaveny. V březnu
jsme se také zapojili do projektu Ovoce do škol - žáci dostávají zdarma
dvakrát týdně ovocnou nebo zeleninovou svačinku (jablka, hrušky, pomeranče, okurky,
ovocné nápoje apod.).

Ekologická výchova

Duben byl přímo nabit různorodými aktivitami. Chtěli jsme
nasi Zemi kjejímu svátku věnovat pěkný dárek, a proto jsme
zorganizovali sběr starého papíru (nasbírali jsme společně
s mateřskou školkou a občany Paseky téměř 5 tun papíru). Peníze
takto získané použijeme nejen na podporu projektu, ale také na
dotování zajímavých exkurzí, které jsme pro děti připravili. V půli



mesice jsme navštívili v Olomouci interaktivní výstavu Hry a klamy a také promítání
přírodovědného filmu Mrňouskové v kině Metropol. Další exkurze nás čeká poslední
dubnový den a třetí koncem května. Paní Stibůrková se začala pravidelně bez nároku na
odměnu věnovat všem našim žákům a vedla spolu s paní Lenkou Richterovou pravidelné
keramické dílny. Všichni jsme si vyrobili ptáčka na bidýlku. Na konci měsíce pak někteří žáci
(členové soutěžního družstva Evropy kolem nás) za odborného vedení paní Lenky Richterové
stloukli dvě ptačí budky pro sýkorky a špačky, které zavěsíme na stromy kolem školy. Každá
vyučující si během měsíce připravila vlastní prožitkové vyučování motivované Dnem Země.

Prvňáci psali Zemi přání, druháci
se učili třídit odpad, třeťáci a
čtvrťáci vyrobili po stery,
prostřednictvím kterých seznamují
ostatní spolužáky s délkou rozkladu
různých materiálů a výrobků, jimiž
člověk stále více znečišťuje Zemi,
páťáci znovu využívají odpady a

pokoušejí se sestavit znak naší obce z PET vršků.
V květnu a červnu podnikneme výpravu za sluncem a čistou vodou. Čekají nás další

výtvarné dílny, zajímavé exkurze a výlet a také praktická cvičení - pozorování a pokusy,
poznávání obnovitelných zdrojů energie, hledání úspor energií ve škole ... Naše škola byla
vybrána do mezinárodního projektu Ekoškola, v rámci kterého ustanovíme školní ekoteam,
zúčastníme se ekologického programu ve středisku ekologické výchovy Sluňákov v Horce
nad Moravou, budeme si vytvářet vlastní Ekokodex, zkrátka se budeme snažit získat titul
Ekoškola, škola podporující ohleduplné chování k životnímu prostředí.

Závěrem bychom ráda poděkovala všem, kteří nám v našem nejen eko-snažení
pomáhají, zřizovateli, který nás podporuje materiálně, zapojeným rodičům a přátelům školy,
rodině Richterových, paní Stibůrkové a v neposlední řadě zaměstnancům školy, kteří bohatý
program a prožitkové vyučování pro žáky připravují.

Pokud Vás náš projekt zaujal a jste zvědavi na další podrobnosti, fotografie a
pokračování projektu, navštivte naše zaktualizované webové stránky:
www.skola.obecpaseka.cz .

Mgr. Jana Knápková

Dětský sluníčkový den
Kulturní komise Obce Paseka zve všechny děti na dětský sluníčkový den

v sobotu 22. května 2010 na hřištích u kulturního domu.

Začátek ve 14.00 hodin.

Čekají na Vás hry a soutěže pro větší, menší i nejmenší.
Nebude chybět tradiční sluníčkový obchod.

V případě nepříznivého počasí se uchýlíme do kulturního domu.
Občerstvení v kiosku na fotbalovém hřišti.

Kulturní komise obce Paseka děkuje panu Tomáši Staňkovi za diskotéku na letošním dětském karnevalu.



X.ročník šipkového trunaje

Sport pro všechny Paseka zorganizoval dne 27.3.2010 X.ročník šipkového turnaje tělesně postižených
občanů Olomouckého kraje s názvem Pasecká Trefa. Turnaje se zúčastnilo 30 tělesně postižených
závodníků. Možnost soutěžit dostalo ještě 20 soutěžících, kteří do Paseky přijeli jak doprovod. Akci
sponzoroval Olomoucký kraj a Obec Paseka. Poděkování patří společnosti čns Trading s.r.o. za
zapůjčení šipkových automatů.

Společnost Sport pro všechny dala možnost tělesně postiženým občanům pobavit se mezi svými přáteli,
jak dokazuje fotodokumentace na www.obevpaseka.cz a ještě si zasoutěžit.

Pohoštění bylo bohaté, všem chutnal tradiční guláš ....

Výsledky:

Kategorie mužů:

l.místo Škurek Martin Mohelnice, 2.mÍsto Žákovský Jiří Veselí na Moravě, 3.místo Havlík Stanislav
Náměšt' na Hané

Kategorie žen

l.místo Střelcová lva, 2.místo Kryštofová Petra, 3.místo Vachalová Pavla

Kategorie stojících

l.místo Axman Jaroslav, 2.místo Ilnický Martin. 3.místo Peřina Jan

Zde otiskujeme dopis. který nám zaslala jedna ze soutěžících: A máme tady již X.ročník šipkového turnaje
pro tělesně postižené v Pasece u Šternberka. Je to dobrá hra, pokud máte sílu v rukách. A ten, kdo ji nemá,
přijel jen tak na čumendu, tak využívá čas jiným způsobem. Jako je povídání, popíjení, pokukování po
děvčatech... Nyní se o tento turnaj stará a připravuje hlavně paní RNDr. Jiřina Gottwaldová, pan starosta
obce-pan Blažek. Také pánové co přistaví šipkové automaty a hodné paní co přichystají moóc dobré
občerstvení a firmy co dodají sponzorské dary. Za to vše jim děkujeme.

Sjedeme se sem z větší či menší blízkosti.Hodně známých tváří, ale také dvě nové děvčata.Což mě tedy
moc překvapilo, dá se říct, že přímo zaskočilo. Protože nás bylo pět děvčat a tudíž již jsem nemohla obhájit
své třetí místo v tomto šipkovém turnaji. Přijedete dosti brzo dopoledne, dostanete kávu nebo čaj, chutné
chlebíčky, sladké plněné rohlíčky nebo koláčky a jiné pochutiny.

Je načase být hromadně přivítáni, rozděleni do družstev a jet házet šipky. Bylo zde hozeno pár pěkných

ukázek. Hezky do středu a body se hned odečítají. Nebo potřebujete již uzavřít a hle, šipka letí do správného

čísla. Ale někdy je to přímo naopak. Hráči nejde uzavřít kolo,jelikož se stále netrefí do správného čísla. A to

zase nahrává dalšímu šipkařskému hráči. Díky tomu, já byla v jednom kole na třetím místě.

Ale na konec po sečtení bodů, jsem na třetí místo nedosáhla. A jak tak koukám na své ruce, budu muset

s nima něco udělat. Nechtějí stále hodit šipku do terče. Zkusím dát šipku do šustpraku nebo do malého luku

či do nějaké malé kuše a uvidím, zda si v číslech polepším.

Vše jednou končí, tedy i náš "Desátý šipkařský turnaj". Ceny jsou rozdány těm nejlepším, ale i těm méně

úspěšným, kam patřím i já. Děkujeme sponzorům za pěkné ceny. Paní Gottwaldové, panu Blažkovi a dalším

lidem, kteří se o nás pěkně starali také moc děkujeme.

Příští rok, zase nashledanou. A kdo jste zapálený do šipek, tak meil pro vás: jgottwaldova@olupaseka.cz

Dagmar Sedláčková


