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VÁŽENÍ OBČANÉ,
V obci se stále více rozmáhá parkování aut na travnatých obecních plochách! Údržba
těchto ploch nás stojí hodně námahy a prostředků. Je to bezohlednost - každý má svůj dvůr
kde může parkovat - jenže musí otevřít vrata - a to už se každému nechce. Je přece pohodlnější
zaparkovat na trávníčku před barákem. Lze pochopit, přijede-li návštěva, která zaparkuje na
nějakou kratší dobu, ale bohužel jsou to vyjetá parkovací místa a zničený trávník - a každý z nás
vidí před čím domem se tento nešvar děje. Proč si tak málo vážíme čisté, uklizené obce, práce
jiných? Bereme to jako samozřejmost? Až na pár výjimek - a za ty moc děkujeme - málokdo
pomůže posíct trávu na obecním před svým domem. Dříve to byla jakási samozřejmost, že
takto lidé pomohli obci. Dnes spíš slyším - platím daně tak se starejte.
S údržbou obce souvisí i další problém. Při sečení trávy na obecních plochách může dojít k odlétnutí kamínku či
jiného předmětu. Může dojít k poškození aut zaparkovaných na obecních pozemcích tj. vjezdech k domům. I při
maximální opatrnosti našich pracovníků při sečení trávy došlo již v letošním roce ke škodě na jednom vozidle, které
bylo takto zaparkováno. Chceme DŮRAZNĚ UPOZORNIT majitele takto parkujících vozidel, že obec NEBUDE
HRADIT škody způsobené na automobilech, které jsou takto odstavené. Zodpovědnost za poškození má obec
pouze na vyhrazených parkovištích - tj. u Kulturního domu, u hřiště, DPS, na komunikaci za hřištěm/vyznačená
místa/. Parkování na zelených plochách bude pokutováno.
Upozornění pro majitele psů – je po obci stále více vidět volně se pohybující psy - byť v doprovodu majitelů.
Podle obecní vyhlášky je majitel povinen mít vždy psa na vodítku a pes musí mít košík. Je bohužel naprosto běžné,
že pes běží vedle kola svého páníčka, bez vodítka, bez košíku. O tom, že pes udělá svoji potřebu kdekoliv a hlavně
na udržovaných travnatých plochách také všichni víme. Zodpovědný majitel pejska ví co je jeho povinnost a postará
se o úklid exkrementů - ne tak v Pasece. Rád bych jednou dal do ruky takto "zodpovědným "pejskařům křovinořez a
zasekněte se do pěkně udělané hromádky v trávě!! Následně uděláte to jediné a možné - i v montérkách skočíte do
Tepličky /pokud je v ní voda/.
Nebudeme chválit ani ty, kteří sice mají na svých pozemcích anglické trávníčky, vypleté zahrádky, ale jaksi se
netrápí s likvidací, kompostováním trávy a plevele. Nejjednodušší je hodit vše přes plot na sousedův či cizí
pozemek. Nejčastěji to vidíme na ulici ve směru k léčebně, v ulici za hřištěm. Podívejte se na polní cestu za bytovkou
č.p.30 - shnilé brambory, jablka, řepa, plevel ze zahrádek apod.

Proč jsme tak bezohlední k práci jiných, proč děláme jakási rádoby hrdinská gesta, proč
nedodržujeme alespoň ty nejzákladnější pravidla slušného soužití - copak obec toho chce
po občanech tolik??
Jiří Blažek – starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Končí splatnost poplatků
Upozorňujeme občany, že místní
poplatek za odpady a psy je splatný
do 30.6. 2013.
Poslední
platba
v hotovosti je možná v pátek 28. 6.
do 12.00 hod. na
pokladně OÚ.

Soutěž "Kvetoucí
Paseka 2013"
Připomínáme občanům,
že obec opět vyhlašuje
soutěž

o

květinovou

nejhezčí
výzdobu

předzahrádek, která

bude

oken,

balkonů

vyhodnocena

a
na

tradičním "Setkání Pasečků" v sobotu 7.9.2013

Pomoc zatopeným obcím
Děkujeme občanům, kteří projevili zájem o sbírku pro oblasti postižené povodní. Sbírky ošacení a
ostatního materiálu pořádají hlavně nadační a ostatní fondy, nám nejblíž např. Charita Uničov.
Naše obec operativně poskytla finanční podporu Sboru dobrovolných hasičů Dlouhá Loučka,
který vyjel do postižených oblastí na pomoc při odklízení následků povodní.
Obec Paseka dále pomůže obcím, které postihla letošní velká voda. První vlna pomoci hlavně v
podobě prostředků na úklid již postiženým oblastem přišla. Nyní zasažené obce a občané potřebují
hlavně finanční pomoc na obnovu či rekonstrukci budov ať veřejných či soukromých objektů. Proto
Rada obce rozhodne na dalším zasedání o výši částky, která bude zaslána konkrétní obci a občanům
postiženým povodní. Jedná se také o možnosti spojení více obcí na Uničovsku a darovat
částku společně.
O finanční pomoci postiženým obcím budete informováni v dalším čísle zpravodaje.

PASECKÉ STÍNY
Jak úspěšně zdevastovat koupaliště
Po letošní zimě nás při prohlídce zařízení koupaliště čekal šok. Naprosto
zdevastovaná buňka u vstupu, veškeré zařízení rozbité na kousky, rozbitá
okna v šatnách, zdemolované vnitřní zařízení, zničené oplocení, uvnitř
areálu hromada papírových nábojnic od ohňostroje apod. Minimálně
ohňostroj museli nejbližší sousedé vidět a slyšet - opak je pravdou - nikdo
nic neví, nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Tak čeho se bát, že?
starosta obce

Hlídejte si své miláčky
V měsíci dubnu byla nalezena na louce nad Pasekou ( vodárna nad Píškovým) uřezaná hlava psa - bez
těla. Kdo tento čin spáchal se zřejmě nedozvíme. Alespoň touto cestou upozorňuji občany, ať si své
miláčky střeží. Bestialita a bezcitnost nezná mezí.
K.K.

2

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí
Zápis dětí do mateřské školy se uskutečnil dne 28.2.2013. V den zápisu bylo
přijato 19 žádostí o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2013-2014. V rámci
přijímacího řízení byly kladně vyřízeny všechny žádosti o přijetí dítěte do MŠ
podané v den zápisu. Se souhlasem maminek, které pobírají rodičovský
příspěvek, bylo využito alternativního zařazení dítěte dle stanovených kritérií
pro přijímací řízení. V letošním roce byl až neočekávaně velký zájem o přijetí
dítěte ze strany rodičů. Kapacita MŠ bude od září 2013 opět plně využita –
navštěvovat ji bude 70 dětí ve třech třídách.
Oznamuji rodičům, že mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 1.7.2013 do 2.8.2013.
Provoz opět začne 5. 8. 2013.
Přeji všem krásné, pohodové a slunné prázdniny
J.Blažková – ředitelka MŠ

ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY
Vyhodnocení školního ekotýdne 22.- 26. 4. – Kukyho třídění
Poslední týden v dubnu, kdy naše Země slaví svůj svátek, jsme se rozhodli, že se také zapojíme a darujeme jí
něco pro „zdraví“:
 ve výtvarné výchově jsme vytvářeli výrobky z již jednou použitých
materiálů – sáčky od ovocných čajů, kartony, odstřižky látek, korek…
Prvňáci a druháci vytvořili barevné motýly, třeťáci vyrobili jarní
květiny, čtvrťáci a páťáci 3D modely ohrožených zvířat.
 žáci ze 4. a 5. ročníku krásně natřeli nazeleno staré židličky z jídelny
a namalovali na ně barevné květy. Židle jsou ve výtvarně, která
rozkvetla jako jarní louka.
 sběr starého papíru - společně s dětmi z mateřské školy jsme nasbírali skoro 5 tun papírového odpadu.
Všem, kteří nám pomáhali, moc děkujeme!
 sbírka starších květináčů, které chceme společně s dětmi zrecyklovat a osadit novými rostlinkami. Díky
paní Ludmile Kristenové máme několik bedýnek hliněných kořenáčů, které čekají na nový barevný kabát.
Také bychom chtěli poděkovat paní Mileně Orságové, která dětem koupila úplně nový obal na květináč
(pro inspiraci), a paní Janě Jurníkové, která nám věnovala nové rostlinky. Sami žáci si do truhlíků ve
třídě naseli semínka bylinek, které bychom chtěli také do nových kořenáčů přesadit, a až nám pořádně
vyrostou, uvařit si z nich čaj, nebo udělat voňavý polštářek.
 V pátek 26.dubna jsme se vydali uklidit okolí školy a veřejná prostranství (dětská hřiště, in-line dráhu,
cyklostezku a další) od odpadků. Za dvě hodiny jsme nasbírali 13 velkých pytlů odpadků!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Janě Žmolíkové z pasecké cukrárny za sladký dárek k Mezinárodnímu dni dětí.
Děti ze Základní školy v Pasece.
S blížícím se koncem školního roku bychom rádi poděkovali za pomoc při výtvarných, ekologických a dalších
aktivitách při vyučování i po něm, a to členkám SRPŠ při Základní škole v Pasece – Lence Richterové, Petře
Šinglovičové, Janě Jurníkové, Věře Sivkové a také členkám Rady školy – Ludmile Kristenové a Růženě Čejkové.
A samozřejmě panu starostovi, Radě a Zastupitelstvu Obce Paseka a všem rodičům, kteří nás při našich
činnostech podporovali.
My všichni ze Základní Duhové školy v Pasece
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ZPRÁVA ROKU
Výsledky vzdělávání jsou na naší škole ŠPIČKOVÉ a máme to černé na bílém! Patříme mezi 10
% nejúspěšnějších škol, které se zúčastnili testování žáků v rámci projektu STONOŽKA
společnosti SCIO. Zasloužili se o to žáci 3. ročníku v oboru český jazyk, matematika, prvouka,
angličtina i v oblasti zvládnutí „klíčových kompetencí“. Se stejným výsledkem se mohou chlubit i
páťáci v oblasti čtenářských dovedností. Čtvrťáci mají své čtenářské dovednosti lepší než 80 %
zúčastněných škol.
Testování není soutěž. Účastní se jej všichni žáci daného ročníku, a ne jen vybraní žáci
s vynikajícím prospěchem!
Děkuji svým kolegyním za zodpovědný přístup ke vzdělávání našich dětí a našim žákům za
aktivitu a reprezentaci jejich školy.
ředitelka Mgr. Jana Knápková

ŠKOLNÍ AKADEMIE NEJEN PRO MAMINKY (29. května)
Akademie začala velkoryse pojatým muzikálem LOTRANDO A ZUBEJDA. Herecké umění, nadšený zpěv a
procítěná hra na hudební nástroje setkaly se u ctěného publika s nadšeným přijetím.
Následovalo VESELÉ PÍSKÁNÍ, neboli pel mel lidových a pohádkových písniček pískaných na zobcové flétny
a doprovázených libým zvukem houslí Vojty Bolarda a klávesami Mgr. Miroslavy Kořenkové.
Dynamické cvičení dívek rozproudilo všem krev a jejich VELKÁ GYMNASTIKA byla velkým zážitkem.
Hrůzostrašná pohádka s dobrým koncem PERNÍKOVÁ CHALOUPKA děti pobavila a dospělým připomněla ty
krásné časy, kdy se i oni báli o Jeníčka a Mařenku.
Následoval anglický blok scének: MY DAY – MŮJ DEN, všichni
koukali, jak naši páťáci válí angličtinu!
PĚT MALÝCH OPIC, anglické vystoupení čtvrťáků.
ČAJOVÉ KONVIČKY, aneb anglický zpívaný čaj o páté s našimi
cool třeťáky.
ABECEDA, anglicky recitovaná abeceda v podání nadaných
druháků.
ČÍSLA, odvážní prvňáci všem názorně ukázali, že jsou
angličtinou nadšeni.
Co to? Až dech se tají, ty šikovné holky přes švihadla odvážně
skákají. TĚLOVÝCHOVNÉMU KROUŽKU všichni nadšeně tleskají.
To nejlepší nakonec!
Společné taneční vystoupení všech školních dětí na motivy muzikálu POMÁDA vzbudilo u všech přítomných
velký obdiv, který vzápětí vystřídaly slzy dojetí, protože děti obdarovaly své milované maminky svými
vlastními výrobky – krásně ozdobenými květníky z pálené a barevně glazované hlíny, v nichž byly zasazeny
květiny, jež děti starostlivou péčí samy a s láskou vypěstovaly.
Po celou akademii nadšené publikum plody úsilí dětí a jejich učitelek odměňovalo hojným potleskem a
povzbuzovalo malé i velké účinkující k mimořádným výkonům.
Všechna vystoupení s dětmi připravily paní učitelky z naší pasecké školy.
Velmi děkujeme Americké obchodní komoře za penízky na školní zvukovou aparaturu, které jsme získali
z úspěšného projektu „Je nás vidět, ale není nás slyšet“ a panu Ondřeji Kořenkovi za obětavou pomoc s
nazvučením sálu.
A na závěr děkujeme všem našim divákům za jejich potlesk a budeme si pokládat za čest opět vás přivítat
na dalším školním vystoupení.
Máme vás rádi, moc, moc moc!!!
Fotografie a videa z celé školní akademie zhlédnete na stránkách:
www.skola.obecpaseka.cz - DUHOVÉ ZPRÁVIČKY – ŠKOLNÍ AKADEMIE.
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Mgr. Jana Knápková

MS PASEKA - KARLOV
Střípky z historie Myslivecké společnosti Paseka – Karlov, tentokrát z roku 1975
Dovolujeme si vám nabídnout další pokračování, snad zajímavých, někdy i úsměvných okamžiků
(střípků) z historie Myslivecké společnosti Paseka – Karlov, tentokráte z roku 1975. Zdrojem byla
opět stará kronika Myslivecké společnosti Paseka; proložené písmo je citací z této kroniky.
Dne 7. 3. 1975 konala se členská schůze, v jejímž zahájení předseda MS Pospíšil popřál k svátku
MDŽ členkám MS a předal jim květiny. Byl projednán přestup Mikoláška do MS Hůzová a
schválena žádost Smékala o nákupní povolení pro malorážku. Hospodář Kuzmič upozornil na
hodnocení srnčích trofejí ve Šternberku dne 14. 3. 1975 a žádal o jejich odevzdání v řádném
stavu. Dále oznámil, že bylo chyceno 33 ks slepic bažanta a 4 ks kohoutů.
Dne 12. 4. 1975 zúčastnili se členové MS brigády v rámci akce „Z“ na koupališti v Pasekách. ….
Pracovalo se s chutí a byl odveden kus práce.
Dne 15. 8. 1975 konala se členská schůze. Byla projednána smlouva s JZD Paseka, ve které se
dohodlo, že JZD Paseka každoročně dodá MS zdarma 50q zrnin pro krmení zvěře. Letošního roku
dožívá se 70ti let člen našeho MS doc. MUDr. V. Raclavský. Do dalších let mu přejeme mnoho
zdraví a osobního štěstí.
V roce 1975 střelili srnce Bábek Z., Bábek J., Bábková I., dr. Dobrovolný M., Fišer L., Fiala A., Fiala
T., Žitník L. Pospíšil M. Prase divoké ulovili Pospíšil M., Trhlík Z., Dobrovolný M., Fejfar Š., Fišer L.,
Slovák O.
Dne 1. 11. 1975 byl proveden první bažantí hon,
bylo střeleno 70 kohoutů, 1 slepice a 2 králíci. Na
prvním lesním honu 8. 11. 1975, který se konal za
chladného mokrého počasí, bylo uloveno 24 zajíců.
Dne 29. 11. 1975 se konal hlavní hon na zajíce a
bažanty (kronikář zapomněl zapsat počty ulovené
zvěře) a poslední hon se konal 20. 12. 1975. Za
dobrého počasí bylo uloveno 33 zajíců a 18 kohoutů.
Poslední leč se konala v domě JZD na Karlově.
V družné zábavě a zpěvu při harmonice se myslivci
rozloučili opět s jednou sezónou.

STŘÍPKY Z AKCÍ
Výšlap do arboreta Makču – Pikču
V neděli 19.5.2013 pořádal Pasecký Babinec již II.
výšlap po okolí Paseky. V loňském roce jsme
společně objevili Oltářní kámen, ukrytý v lese za
obcí. Letos jsme si společně vyšlápli do arboreta ing.
Radima Slabého "Makču - Pikču". Na společné
fotografii nejsou bohužel zachyceni všichni účastníci,
neboť se zrovna kochali krásou květin na jiném
místě. Výšlapu se účastnilo 25 nadšenců včetně
pejska.
Bylo to pěkné pohodové odpoledne, které jsme
zakončili občerstvením v Pizzerii – Bistru.
Těšíme se na další společný výlet.
Pasecký Babinec. o.s.
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20. července 2013 od 2000 hod.
Areál koupaliště v Pasece
hudba: „Druhej pokus“
myslivecké speciality, tombola
VSTUPNÉ: 50,- Kč
Myslivecká společnost Paseka - Karlov

Kulturní komise Vás zve
na

TENISOVÝ TURNAJ

v kategoriích: Women, Juniors a Kids

červenec 2013
(datum bude upřesněno)

Zveme všechny děti do knihovny
na slosování čtenářské soutěže
dne 22. 6. 2013 od 16 hodin.
Každý los ( který děti obdržely) vyhrává.

Možnost zapůjčení vybavení !
Přihlášky posílejte na email
jana.richterova87@seznam.cz
nebo sms na 732 646 973.

Cenami jsou trička, stolní hry,
knihy a sladkosti.

INZERCE
Barvy mění dům !

JUPOL TREND
vinylová malířská barva pro jednovrstvé nanášení
v hotových módních odstínech
vysoce kryvá, omyvatelná
OBJEDNÁVKOVÝ PRODEJ
VYBERTE SI SVŮJ OBLÍBENÝ ODSTÍN,
UDĚLEJTE NĚKOLIK TAHŮ VÁLEČKEM – A TO JE VŠECHNO !

Bohouškovy Barvy , Paseka 106
Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník. Příští číslo vyjde 21. srpna 2013, redakční uzávěrka je 31. července.
Své příspěvky zasílejte na email: paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří :
Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková.

