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Vážení spoluobčané,
vítá vás další vydání Paseckého zpravodaje, které
vychází v měsíci květnu, kdy vše okolo nás kvete a celá
příroda poskytuje nepřeberné množství barev a květů, které si
jistě zaslouží obdiv. Využijme tedy tento nádherný čas k načerpání
nových sil na další období po dlouhé a vyčerpávající zimě.
Přejeme mnoho krásných dní.
redakce

Co nás čeká v nejbližším období?
• Nejbližší akce, které nás čekají v následující době jsou tyto: po obdržení stavebního
povolení, které je v jednání, chceme o prázdninách zahájit rekonstrukci v budově
ZŠ – bývalá pekárna a vybudovat zde dílny pro naše žáky ZŠ. V plánu je provést
hrubé zednické práce v době prázdnin, tak aby nebyl rušen provoz ZŠ v příštím
školním roce. V květnu bude také zahájena výstavba komunikace do průmyslového
areálu. Jejím úkolem je hlavně odstranit otřesy od těžkých nákladních aut, které
trápí obyvatele bytového domu. V neposlední řadě také zahájíme práce ve čtyřech
bytech na DPS, kde bude provedena úprava koupelen a zateplení štítu na DPS.
Současně budou pokračovat dokončující práce na bytovém domě č.p.215.
• V květnu by také měly být provedeny geologické průzkumné vrty na farské
zahradě, které jsou potřebné k vypracování budoucího projektu na výstavbu
tělocvičny. Mezi další akce, které obec připravuje a budou zahájeny během roku
patří ‐ rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi + přístupová komunikace; parkoviště u
bytových domů 256‐258; chodník u bytovek, revitalizace zahrady u č.p.215,
zábradlí na třech lávkách přes Tepličku a další drobné práce.
• Připravujeme také koupaliště na letní sezonu a velice nás mrzí, že není zájem o
práci plavčíka – toto paradoxně ohrožuje otevření našeho koupaliště.

DŮLEŽITÉ
NEZAPOMĚŇTE!
Poplatky za odpady a psa
2017 je NUTNO zaplatit do
30.6.2017.
Svoz plastů: 24.5., 21.6.,
19.7., 16.8.2017

PLÁNOVANÉ AKCE
27.5.2017
Softball‐skauti, Paseka‐hřiště

31.5.2017
Školní akademie

2.6.2017
Upozornění na rozvoj nežádoucích jevů v obci
• Ne vždy přinášíme jen dobré zprávy a informace, co se nám společně podařilo
udělat, jaké má obec plány a podobně. Nyní bych chtěl kromě těchto zpráv
upozornit i na rozvoj některých nešvarů v naší obci.

Setkání seniorů

3.6.2017
Dětský den na koupališti

• Všichni jistě chápeme, že rozvoj motorizmu sebou přináší i potřebu parkovišť nebo ploch, kde můžeme odstavit své
plechové miláčky. To ale neznamená, že se bude naprosto bezohledně parkovat na zelených udržovaných plochách.
V obci byly vybudovány nové odstavné pásy, které jsou u nových domků, ale ani tyto nejsou využívány, přičemž to má
mnohdy jediný důvod – jsme líní otevřít bránu a parkovat na vlastním dvorku. Obec vynakládá velké úsilí a prostředky
na údržbu obce a jistá bezohlednost některých jednotlivců poškozuje práci jiných.
• Další problém jsou odpady. Bylo zakoupeno dostatečné množství kontejnerů, je pravidelný sběr plastů, skla. Dnes se
jeví jako chyba, že byly přistaveny hlavně kontejnery na plast. Je organizován pravidelný sběr do pytlů, které každý
občan obdrží zdarma s tím, že je přinese na svozové místo v určený den. Skutečnost je ale bohužel taková, že
kontejnery jsou přeplněné, kolem nich rozházeny další plasty a svozové místo hlavně v lokalitě „U kruháčů“ je
minimálně využito. Mám za to, že by neměl být takový problém plastový pytel ponechat na dvorku nebo v kůlně a
ve svozový den dopravit na svozové místo.
• Kontejnery na zelený odpad – jsou rozmístěny po obci a jsme rádi, že občané jich hojně využívají. Jen všechny žádáme
– důsledně dodržujte, kam přijde tráva a listí a zvláště do označených kontejnerů ukládejte haluze, ořezy stromků
a podobně. Bohužel stává se běžnou praxí, že se hází vše do jednoho kontejneru. Toto nejde na kompostárně přímo
zpracovat a je nutné to ručně roztřídit.
• Co je černou můrou hlavně pro naše zaměstnance, kteří se starají o sečení trávy, je zelený pás kolem cyklostezky
na léčebnu. Proč? Sečení se provádí strunovým křovinořezem. Nevím, kdo z nás si dovede představit, co následuje,
když co pár metrů zajede struna do psích exkrementů. A že to jsou pořádné hromádky od pořádných hafanů. Máme
objednané odpadkové koše a sáčky, které zde chceme umístit. Do té doby však žádáme majitele pejsků
o ohleduplnost a likvidaci exkrementů. A samozřejmě zákaz vodění psů se nerespektuje na hřišti SK Paseka. Tabulky
se zákazem vodění psů vydrží tak dva dny a jsou zničeny a majitelé těchto psů nedbají ani na osobní upozornění.
Na hřišti si hrají děti, takže jde hlavně o zdraví našich dětí – ani to nestačí?
Jíří Blažek, starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY ZA ODPAD A PSA PRO ROK 2017 ‐ DO KONCE ČERVNA
Sdělujeme občanům, že lhůta pro úhradu poplatků za odpad a za psa na rok 2017 je do 30.6.2017.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.
Číslo účtu obce Paseka: 1801712379/0800
VS: 1340 KS: 308 ‐ pro odpady
VS: 1341 KS: 308 ‐ pro psy
• poplatky za trvalý pobyt činí na osobu a rok 380,‐ Kč.
• poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci nebo k pronájmu, ve které není osoba hlášena
k trvalému pobytu činí 380,‐ Kč za rok.
• poplatek za prvního psa činí 100,‐ Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa pak 120,‐ Kč za rok,
toto se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v obecním bytě.
Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno, číslo popisné (Adamovi, 985), případně počet psů. (Adam,
985, 2x)

POKUD OBČAN NEUHRADÍ POPLATKY DO 30.6.2017, BUDE MU POPLATEK NAVÝŠEN
NA DVOJNÁSOBEK, TOTO ZVÝŠENÍ JE PŘÍSLUŠENSTVÍM POPLATKU!

Sdělujeme, že „Slavnostní vítání občánků do svazku obce Paseka“ se odkládá na listopad 2017.
Rodiče obdrží pozvánky na začátku měsíce října.
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Nejen obce na Uničovsku mohou čerpat dotace z EU
Dotace z Evropské unie určené na podporu rozvoje venkova budou moci opět čerpat nejen obce na Uničovsku. Žádosti o
finanční podporu různých projektů nejen od nich, ale i od škol, podnikatelů a dalších zájemců bude do června přijímat
Místní akční skupina (MAS) Uničovsko, o.p.s.
Rozdělit bude možné více než 50 miliónů korun, z nich největší část půjde na výstavbu chodníků, cyklostezek, na rozvoj
zemědělského a nezemědělského podnikání, dále na prorodinná opatření (např. příměstské tábory), zaměstnanost.
Žádosti i podmínky dotací jsou složitější, takže každému žadateli či zájemci doporučujeme jeho záměry konzultovat s
kanceláří MAS Uničovsko, o.p.s., tel.724 717 686.
Bližší informace lze získat na www.mas.unicovsko.cz, v sekci výzvy.
Ing. Iveta Kopcová, manažer MAS Uničovsko,
tel. 724 717 686, e‐maiL mas.unicovsko@email.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ
Rada obce Paseky a Komise pro občanské záležitosti si dovolují pozvat
všechny seniory a jejich partnery na tradiční Společenské setkání seniorů a
jubilantů.
pátek 2. června od 15,00 hodin
v Kulturním domě v Pasece
Na programu bude slavnostní uvítání, gratulace, předání drobné pozornosti
jubilantům, občerstvení a večerní hudební produkce Jaroslava Mrtvého.

Letos jako vzácný host vystoupí od 17,00 hodin populární duo
Eva a Vašek.
Na toto vystoupení zveme všechny spoluobčany, kteří si rádi poslechnou pěknou
muziku. Pro všechny je vstup zdarma.
Přijďte se pobavit od 17,00 hodin spolu s našimi seniory a jubilanty.

Jubileum
Zlatá svatba manželů Konečných

Před 50 lety, dne 26. března 1967 vstoupili
do svazku manželského Marie a Miloslav
Koneční.
Tuto významnou událost, Zlatou svatbu,
oslavili jubilanti v obřadní síni obecního
úřadu Paseka dne 1.4.2017 obnovením
manželského slibu před starostou obce
Jiřím Blažkem a matrikářkou Danou
Tománkovou.
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ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Paseka se může chlubit další zrenovovanou sakrální památkou
vyzrání omítek – ukončení procesu karbonizace – byl
proveden nátěr silikátovým fasádním systémem. Zazděná
nika byla vybourána a jednotlivé niky včetně silně
poškozených říms znovu vytvořeny renovační omítkou.
Pata božích muk byla předem ošetřena přípravkem proti
plísním, řasám a lišejníkům.
Pojivem finální silikátové fasádní barvy je křemičitan
draselný. Jeho reakcí se vzdušným kyslíkem vzniká gel
kyseliny křemičité, který pojí částice pigmentů a plniv v
nátěrové hmotě a reaguje s křemičitými plnivy, jež jsou
obsaženy v podkladní omítce tzv. proces silikatizace ‐
nátěr se chemicky váže k podkladu. Finálnímu povrchu
dává vysokou prodyšnost, odpudivost proti vodě a větší
odolnost proti atmosférickému znečištění.
Boží muka po rekonstrukci.

Když jste jeli kolem božích muk z obce Paseka do Dlouhé
Loučky, pravděpodobně jste si jich ani nevšimli. Na této
drobné sakrální stavbě se silně podepsal zub času a
postupně zarostla do krajiny. Historická památka z první
poloviny 19. století se nachází v poli u silnice a kdysi byla
důležitým milníkem na cestě.
Boží muka symbolizují scénu bičování Ježíše Krista u
kamenného sloupu. Nejdříve vznikala u městských bran, u
kterých se poutníci zastavili, pomodlili a tímto rituálem
očistili. Později vznikala boží muka jako díkuvzdání za
uzdravení, prosby o potomky, či na místě tragické
události. V dnešní době jsou tyto sloupy důležitými
orientačními body v krajině a místa určující hranice
pozemků. Jaký příběh vyprávějí pasecká boží muka, se
nám bohužel nedochovalo.

Původní plechové zastřešení včetně konstrukce bylo
zdemontováno a nahrazeno novou střešní krytinou –
bobrovkou – včetně dřevěné konstrukce ošetřené
přípravkem proti plísním, houbám a škůdcům a
ochranným pásem proti ptákům.
Nyní boží muka jako bílá kráska svítí v krajině a jsou
viditelná z dalekého okolí. Obec Paseka se může chlubit
spolu s kamenným křížem další zrenovovanou sakrální
stavbou.
Článek vznikl ve spolupráci s firmou Bohouškovy Barvy.
‐red‐

Pasecká pilířová muka se stříškou mají robustní
čtverhranný, kamenný dřík, typický pro oblast Hané.
Podobně stavěnou architekturu dnes nalezneme již jen na
jižní Moravě a v určitých oblastech jižních Čech.
Pasecká muka byla ve velmi dezolátním stavu, měla silně
poškozené, zvětralé a vydrolené zdivo, prorostlé mechem,
zničené niky a římsy, v celé ploše se zbytky vápenného
nátěru.
Poškozené již zvětralé zdivo bylo třeba ochránit před
dalšími povětrnostními vlivy, proto byla boží muka
celoplošně vyspravena novou omítkou. Systém „klasická
fasáda“ ‐ základní postřik, jádrová a štuková omítka. Po

Boží muka před rekonstrukci.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky ze života naší školičky…
Na konci února jsme si užili karneval. Rodiče dětem připravili krásné masky a děti, ale i paní učitelky, celé dopoledne
tancovaly, soutěžily a užily si spousty legrace.
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na Tě vezmu bič, zaznělo na myslím povedené odpolední akci vynášení Moreny.
Do naší školky opět přijelo divadlo Zlatý klíč se skvělým interaktivním představením pro děti Honzovo varieté, navštívili
jsme i divadlo na Šantovce v Olomouci s představením Jen počkej zajíci.
Většina předškoláčků jezdí od měsíce dubna
trénovat plavání na krytý plavecký bazén do
Uničova.
Pro nadcházející období máme v plánu tyto akce pro
děti: vystoupení pro maminky a výlet. Pomaličku se
nám školní rok uzavírá a chýlí se ke konci. I naše
mateřská škola se rozloučí se svými předškoláčky,
kteří byli úspěšně zapsáni do prvních tříd.
Připravujeme odpolední akci pro rodiče s dětmi
Zahradní párty – rozloučení s předškoláky.
Co nevidět tu máme letní prázdniny. Plánované
uzavření mateřské školy v období letních prázdnin je
od 17.7. – 20.8.2017. Začínáme v pondělí 21.8.2017.
Mějte příjemné jarní dny.
Za kolektiv mateřské školy,
Bc. Radka Benešová

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Milí čtenáři Paseckého zpravodaje,
Začíná nám jaro, z čehož po kruté zimě jistě máme radost. My křesťané kromě
jara jako ročního období prožíváme ještě jiné „jaro“. Zažíváme radost z toho, že
Ježíš Kristus byl o Velikonocích vzkříšen, čímž nám dal naději na nový život.
Myšlenka o „novém jaru“ mě napadla při posledním náboženství před
Velikonocemi, kdy byly v hodině i děti, které do náboženství nechodí, a já jsem se
jim snažil vysvětlit, co o Velikonocích slavíme. Byla to moc pěkná hodina a jsem za
ni velice rád.
Velikonoční doba trvá celkem padesát dní. Od neděle Vzkříšení (letos 16. dubna)
do neděle Seslání Ducha svatého (tzv. Svatodušní svátky – letos 4. června).
Pokud se týká „novinek“ v kostele, byla restaurována křtitelnice (najdete ji vpředu
vpravo) a také stojan na paškál (velikonoční svíci – vpředu vlevo). Díky všem kdo toto dílo podpořili.
Z akcí farnosti uvádím mši svatou v kapli sv. Antonína na Karlově v neděli 11. června. Začátek je v 10 hodin (může být
ještě změněn). Tuto mši svatou bude sloužit P. Jan Szkandera z Olomouce.
Přeji všem krásné jaro!
P. Ladislav Sovadina, administrátor farnosti Paseka
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY
Krtečkův zápis do 1.ročníku
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhl zápis do 1. ročníku.
Tentokrát byl dětem průvodcem oblíbený krteček. Zkoušel
budoucí prvňáčky z počítání, znalosti geometrických tvarů
i barev, dovedností jemné i hrubé motoriky a z dalších
dovedností, jež má správný prvňáček mít. K zápisu přišlo
celkem 20 dětí. Některé nastoupí do školy až po ročním
odkladu. V příštím školním roce bude v 1. ročníku 16 žáků
a v celé škole 86 dětí. Na všechny se moc těšíme.

Hody, hody doprovody
Toužebně a dlouho očekávaný velikonoční projektový den
jsme si na naší škole opět moc užili, a to ve středu 12.
dubna 2017. Děti a paní učitelky společně s Věrou
Sivkovou,
Barborou
Vohralíkovou
a
Zuzanou
Hluchenkovou a naší novou spolupracovnicí Elen
Koubkovou pletly pružné tatary, vyráběly skvostné
velikonoční dekorace, barvily a zdobily nádherná vajíčka,
zpívaly melodické písně, povídaly si o našich bohatých
lidových tradicích, vařily neuvěřitelně zdravé papání ze
slepičích vajíček a chutné zeleniny, zdobily netradiční
zdravý a přitom mňam – mňam dort.
Očka jim šibalsky svítila, ruce nedočkavě hrály, všechny s
velkou chutí zpívaly, nikdo se nenudil a nikdo nestál v
koutě. Čím to asi je, že je nám spolu ve škole tak dobře?
Projektový den Hody, hody doprovody skončil a nám všem
bylo trochu smutno a veselo zároveň, ale zase jsme se
moc těšili na šmigrust. Všechny děti si odnesly tatar (i
holky), velikonoční dekoraci ke zkrášlení příbytku,
zdobené vajíčko na sváteční stůl a hlavně spoustu zážitků
a pocit sounáležitosti se svou rodnou vesnicí, lásku k
národní tradici a hrdost na to, co sami dokážou.
Naše – Vaše děti se ve světě neztratí, jsou šikovné, mají
charakter a jsou hodné.

Bezpečnostně branný den

Na hřišti u Kulturního domu se scházely děti, paní učitelky
ze základní i mateřské školy společně s příslušníky
Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a
rychlé záchranné služby.
Nálada panovala skvělá, děti jezdily elektromobily v
ostrém silničním provozu na dopravním hřišti postaveném
uvnitř velkého sálu kulturního domu. Všichni se seznámili
s prací policejních psovodů a viděli skvěle vycvičené psy
přímo v akci. MUDr. Břetislav Bolard se svou rodinou a ve
spolupráci s posádkou záchranářského vozu učil všechny
malé i velké zachraňovat životy zraněných a každý mohl
nakouknout do rychlé sanitky. Hasiči vysvětlovali, jak hasit
požáry a seznámili děti s vybavením moderního
zásahového vozu. Děti jezdily policejním autem, oblékaly
si zásahovou kombinézu a seznamovaly se se správnou a
kompletní výbavou cyklistického kola, tak aby v silničním
provozu jezdily bezpečně.
Na překážkové dráze všechna dítka více než zdatně
předváděla svou tělesnou obratnost.
Paní učitelky ze školy pomáhaly na jednotlivých
stanovištích a doprovázely děti během celého dopoledne.
Každé dítě dostalo hned na začátku soutěžní kartu a plnilo
úkoly. Všichni žáci a žákyně měli bojovného ducha a
všechny překážky zdárně překonali a mohli se zúčastnit
závěrečného hodnocení, při němž dostali skvělé odměny
nejen ti nejlepší, ale úplně všichni soutěžící.
Počasí bylo celé čtvrteční dopoledne vynikající, nálada
všech ještě lepší, a tak nezbývá než moc poděkovat:
Hasičskému záhrannému sboru Olomouckého kraje,
příšlušníkům policie ČR z Olomouce, členům Zdravotnické
záchranné služby, MUDr. Břetislavu Bolardovi, všem
paním učitelkám a samozřejmě také našim šikovným
dětem a jejich obětavým rodičům, kteří za námi přišli. Bylo
nás více než 150 a bylo nám spolu moc fajn.
Už se všichni těšíme na příští Bezpečnostně branný den v
Pasece, jak se spolu zase potkáme, zadovádíme si a něco
užitečného se naučíme. Fotografie z našich akcí najdete
na našem webovém úložišti na „rajčeti“.

Veselé jarní sluníčko od samého čtvrtečního rána 13.
dubna 2017 zdravilo všechny účastníky Bezpečnostně
branného dne v Pasece svými zlatými paprsky.

Mgr. Jana Knápková

ZA SPORTEM V PASECE
Sport pro všechny v Pasece organizuje pravidelná cvičení – Cvičení pro zdraví a Aerobic (nejen taneční
sestavy v rytmu disca a zumby).
Cvičitelky Pavlína a Renata vyzývají všechny, kteří mají rádi sport, hudbu a tanec, aby rozšířili řady cvičenců a cvičenek. A
kdy? Cvičení pro zdraví – každou středu od 18.00 do 19.00 hod. Cvičení v rytmu hudby (nejen aerobic) – každé úterý od
19.00 do 20.00 hod. Neváhejte a přijďte si s námi zacvičit! Zvládne každý! Nebojte se!
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SK Paseka, z.s.
Maškarní ples aneb večer filmových hvězd
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se přišli s námi bavit. Byl to úžasný ples. Zahájení plesu se
ujala Barča Vojtášková, která předvedla své „zlaté“ gymnastické vystoupení. Sklidila za to
obrovský aplaus. Tímto ji chceme ještě jednou moc poděkovat a popřát ji spoustu úspěchů nejen
v gymnastice. Ples byl především o maskách a těch se tam sešlo opravdu hodně. Probíhala i
soutěž o nejlepší masky. Pro pořadatelé by vyhráli všichni. Kostýmy byly naprosto skvělé,
nápadité, ale vyhrát mohli jen tři (viz fotky). Ještě jednou díky za účast a sponzorům za dary do
tomboly!

Výroční členská schůze – 10.3.2017 se konala
schůze všech členů SK Paseka. Členové byli seznámeni s
výsledkem hospodaření klubu, roční zprávou o činnosti
klubu a byl zvolen nový člen výkonného výboru ‐ Karel
Hloušek ml. Poté proběhla volba nového místopředsedy.
Tím byl zvolen Petr Vojtášek. Oběma přejeme v nových
funkcích především zdravý úsudek a spoustu elánu.

Sběr železa – velké díky všem, kteří nám přispěli. Je to
od vás velká pomoc pro náš klub. Provoz je stále
náročnější, především finančně. A každá koruna navíc
hodně pomůže!

Brigáda – na začátku sezóny proběhla i brigáda na
hřišti. Velký úklid celého areálu. Tentokrát pomáhali i
malí hráči s rodiči. Chceme více zapojit všechny do

STAŇ SE FOTBALOVOU HVĚZDOU
SK PASEKA
...a dej svůj první gól!
Zveme a rádi přivítáme kluky i holky, ty malé i ty větší
(ročníky 2004-2011).
Přijďte se podívat, jak trénujeme. Ukážeme ti, jaká je fotbal
zábava, jak se zlepšujeme a kolik máme na hřišti kamarádů.
kontakt:
Hana Drozdová ‐ vedoucí mládežnických mužstev
HanaDrozdova@seznam.cz
+420 723 650 280
fotbalpaseka@seznam.cz
Jiří Kučera ‐ předseda jikupa@seznam.cz
činnosti klubu, ne jen pasivně přihlížet. Děti si pak více
hlídají „svoje“ hřiště a nedovolí ostatním dělat nepořádek.

Sezóna – začátek sezóny nám trochu zkomplikovalo
špatné počasí. Pár zápasů, turnajů muselo být odloženo.. I
přesto všichni už poctivě hrajeme, trénujeme. Ne vždy se
zadaří, ale fanouškovská základna je čím dál větší, a za to
jsme všichni moc rádi. Především hráči cítí vaši podporu a
snaží se vás nezklamat.
Co dál … budeme rádi, když přijdete podpořit všechny
hráče, malé i velké, kluky i holky, na jejich zápasy,
turnaje. Vážně všichni tvrdě makají, snaží se, jdou
dopředu a velmi uvítají vaší podporu.
DĚKUJEME
SK Paseka
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KULTURNÍ KOMISE A SKAUTSKÝ ODDÍL REBELOVÉ
Kulturní komise a skautský oddíl Rebelové pořádají

Dětský den u koupaliště
v sobotu 3.6.2017 od 15:00 hod

JEDEN DEN NA TÁBOŘE

Zveme všechny rodiče a děti na nevšední zážitkový den, inspirovaný aktivitami na skautském táboře,
pro malé i velké.
LANOVÉ AKTIVITY, RUKODĚLNÉ PRÁCE, LASO, OHNĚ, STŘELBA Z LUKU, TÝPÍ, ROSTLINY, VAŘENÍ A
HLAVOLAMY
BOHATÉ OBČERSTVENÍ NA KOUPALIŠTI

Rebelové Paseka a dobré skutky
Měsíc Duben byl pro nás měsícem dobrých skutků, proto
jsme se s oddílem vypravili hned 1. 4. vyčistit studánku nad
Paseckým Žlebem, nedaleko nad paseckými vodopády po
cestě na Vysokou Roudnou. Světlušky vyčistily pramen a starší
skautky vyrobily jednoduché lavičky pro znavené pocestné.
Doporučujeme vám se zde zastavit na svých toulkách
přírodou.
Stejně jako v loňském roce jsme se snažili co nejlépe uklidit
autobusovou zastávku na rozcestí. Čisté sklo jsme vyzdobili
obrázky od našich světlušek. Snažili jsme se ,aby se zde
každému hezky čekalo a ochránit drobné pěvce před nárazy
do skla.
Přejeme vám hodně štěstí na vašich jarních cestách.
zapsala Liška a Piškot

facebook: RebeLové Paseka
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POZVÁNKY NA AKCE

Spolek osadníků v osadě Karlov informuje, že byly založeny nové webové stránky, které mají také odkaz na webu obce a
to http://www.karlovupaseky.cz
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INFORMACE PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
ve dnech 7.‐10.5. jsem se v rámci vzdělávání zúčastnila XXV. sjezdu České
kardiologické společnosti. Velký důraz zde byl mimo jiné kladen na
správnou léčbu krevního tlaku. V minulosti doporučované hodnoty 140/90
již neplatí, cílová hodnota TK se nyní odvíjí od věku a hlavně přidružených
dalších onemocnění ( kardiovaskulárních, cukrovky apod.).
V této souvilosti bych se ráda obrátila na všechny klienty naší ordinace,
především na ty, kteří si dlouho svůj krevní tlak nebyli zkontrolovat, aby
takto učinili kdykoli v našich ordinačních hodinách tj. v úterý 12,30‐15,30 a
ve čtvrtek 8,00‐11,30 hod.
Krevní tlak Vám bude přeměřen v naší ordinaci kalibrovaným tlakoměrem, zkušenou zdravotní sestrou Veronikou
Ďulíkovou. Ti, kteří mají doma vlastní tlakoměr, si mohou přístroj přinést k porovnání naměřených hodnot mezi
vlastním a naším měřičem. V případě potřeby je možno přímo u nás v ordinaci zároveň natočit EKG záznam na našem
přístroji ‐ není třeba jezdit na spádové interní oddělení. Posouzení‐popis křivky, bude proveden na místě, protože mimo
atestací z praktického lékařství a revmatologie mám i atestaci z vnitřního lékařství.
V této souvilosti jsem byla také oslovena vedením nemocnice Šternberk, abych zde ordinovala, každý pátek dopoledne,
v revmatologické poradně.
V naší ordinaci máme nově k dispozici analyzátor 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. Rozšiřování přístrojového
vybavení usnadnuje provést vyšetření přímo na místě a tím rozšířit spektrum poskytované péče našim klientům přímo v
místě Vašeho bydliště.
Závěrem svého krátkého sdělení bych Vám chtěla popřát pohodové a slunečné jarní dny.
MUDr. Romana Valouchová (dříve Balíková)
Praktický lékař pro dospělé, Internista, Revmatolog

INZERCE
INZERCE V PASECKÉM ZPRAVODAJI
Cena inzerátu je 60,‐Kč za velikost
6,5x8,5cm nebo 3,5x18,5cm za jedno číslo
zpravodaje. Samozřejmě je možné uveřejnit
i větší formát a to ¼ A4 (6,5x18,5cm nebo
13x8,5cm) za cenu 120,‐Kč či ½ A4 za 240,‐
Kč. Své inzeráty zasílejte elektronicky v jpg
nebo
doc
na
adresu
paseckyzpravodaj@seznam.cz
v
té
podobě, v jaké má být zveřejněn (včetně
rozložení, typů písma a grafiky). Platbu je
nutné provést předem na Obecním úřadě v
Pasece.
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