
Duben 2009 Obec Paseka

Slovo starosty obce ...

V letošním roce se nám podarilo získat dotaci z Regionálního operacního programu -regionu soudržnosti
Strední Morava na projekt "Úprava návsi Paseka - I: etapa - detská hrište, in-line trasa", který byl
podporen cástkou 7 897468 ,-Kc.

Výberové rízení na tuto akci vyhrála firma PTÁCEK- pozemní stavby s.r.o., Kojetín

V nejbližších dnech tedy budou v naší obci zahájeny práce dle projektu. A co nám prinese ? Významný
zásah do centra obce. V dolní cásti obce u Nemcového a Hluchenkového budou vybudovány pres potok dve
nové lávky. Tyto budou propojeny po obou stranách potoka asfaltovou in-line trasou širokou 2 m. Trasa
bude sloužit pro bruslare ci k procházkám obcanu. V zeleném pásu naproti hospudky Na osmicce bude
vybudováno posezení a altán pro cykloturisty a návštevníky. V prostoru mezi pálenicí a KD vznikne detské
hrište pro deti do 6 let a pro vetší deti do 12 let to bude oplocené betonové hrište pro Dorbal, košíkovou,
házenou. Pokud se najdou obetaví rodice, kterí se v zimním o bdobí postarají o nastríkání plochy vodou,
bude moci tato sloužit i k bruslení.

Následná etapa - Projekt "Obnova sídelní zelene", na kterou obec obdržela dotaci ze SFŽP v rámci
Operacního programu životního prostredí ve výši 4 206 073,- Kc, by mela být také realizována ješte
v letošním roce. Kolem potoka byly vykáceny nemocné javory, cást starých orechu a dojede k obnovení této
zelene. Soucástí projektu jsou i znalecké posudky o stárí a stavu stromu, provedena byla i i nventarizace
stromu. Dále bude ozelenena lokalita u nových rodinných domu Na kruhácích. Na hrbitove dojde k vykácení
starých tuji.a bude provedena výsadby nových vhodných drevin.

Dále jsme byli úspešní pri podání žádost o dotaci na opravu místní komunikace. Obec obdržela v rámci
Programu obnovy Olomouckého kraje -oblast podpory budování a obnovy infrastruktury obce, dotaci ve
výši 487 000 ,- Kc. Do konce roku by tedy mela být opravena další 'cást místní komunikace od MŠ po
kaplicku.

V letošním roce bude tedy v naší obci cilý pracovní ruch, a proto prosíme obcany o trpelivost a pochopení.

Jirí Blažek, starosta obce

Sbor pro obcanské záležitosti zve obcany obce na

, ,,0 o
SLAVNOSTNI SETKANISENIORUA JUBILANTU,

které se uskutecní v pátek 15. kvetna v 17.00 hod. v sále KDPaseka

K poslechu i k tanci zazpíváa zahraje pevecké sdružení" Prátelé" z Dlouhé Loucky

Je zajišteno obcerstvení i tombola

Vystoupení si pilne pripravují deti ze základní školy



Milé maminky a všichni, jenž se staráte o deti ve veku 0-4 roky,
materské centrum" Zvonecek" (zdravotní stredisko - I.patro)

je pro Vás nyní otevreno v dopoledních hodinách:

v pondelí 9 - 11.00 hod.

ve ctvrtek 9 - 11.00 hod.

Prijdtesi se svýmidetmipohrát, zacvicita popovídatsi s ostatnímimaminkami
Tešímese naVás -Tatána Šleškováa LucieŠcurková

Sbor pro obcanské záležitosti porádá tradicní "Vítání obcánku " a to v sobotu 16. kvetna v 10.00 hod. Každý

nový pasecký obcánek obdrží od starosty obce zlatý prívešek s erbem obce. Od 1.1.2009 evidujeme tyto
narozené deti: SabinaJanušová, Nela Jurková, PavelKlajbl, Daniel Snihota, Natálie Filová

Od poloviny brezna brázdí hladinu paseckého rybníka pár labutí, který zde vypustili pracovníci Záchranné

stanice dravcu a sov ze Stránského. Jedna z labutí se v minulém roce zranila o dráty vysokého napetí. Díky

agenture pana Petra Schafera a základní organizace Ceskéhosvazuochráncu prírody se uzdravený operenec

mohl vrátit zpet do prírody. Spolecne s labutemi získalo opet svobodu také uzdravené káne lesní. Pokud

naleznete poraneného živocicha mužete se kdykoliv obrátit na tel.: 777 256 577.

Od dubna v pasech otisky prstu

Od 1. dubna vydává Mestský úrad Unicov
cestovní pasy obsahující cip, na kterém jsou
uloženydva biometrické údaje držitele dokladu
- digitální fotografie a otisk prstu. Otisky do
pasu se porizují u žadatelu starších 6 let.
Výhodou pasu se strojove citelnými údaji a
digitalizovaným otiskem prstu je, že jej lze
použít k cestám do všech státu sveta vcetne
USA (tento pas opravnuje cestovat do
Spojených státu bez víza, podmínkou však je
vyplneníformuláre ESTA).

Lhuta pro vydání cestovního pasu: 30 dní

Poplatek pro žadatele staršího 15 let: 600 korun

Platnost pasu žadatele staršího 15 let: 10 let

Poplatek pro žadatele mladšího 15 let: 100 korun

Platnost pasu žadatele mladšího 15 let: 5 let

Rodina Vokurkova prosí všechny obcany o pomoc

Dne 30.3.2009 utekl ve Skrbeni cerný labrador, slyšící

na jméno BEN.Je možné, že se zatoulal daleko od

domova. Pokud máte o tomto psovi nejaké zprávy

nebo jste ho videli, zavolejte na tel.: 776 598 873

PaníŠtrbíková

Pasekacp. 245 (naproti autobus.zas.)

nabízí

balkonové kvetiny a další

zboží potrebné pro výsadbu



Z jednání Zastupitelstva obce Paseka ze dne 30.3.2009:

Zastupitelstvo Obce Paseka schvaluie:

1. Smlouvu o dílo c.337/2009 na provedení a obstarání veškerých prací nutných k dokoncení
stavby" Úprava návsi Paseka- I.etapa - detská hrište, in- line trasa" mezi spolecností Ptácek-
pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IC25896873, DICCZ25896873 a Obcí Paseka
se sídlem Paseka, 17, 783 97 Paseka IC00299316 a zplnomocnuje starostu obce Jirího Blažka
k podpisu této smlouvy.

2. "Plán spolecných zarízení" v k.ú. Karlovu Paseky, navržený firmou PozGeo, s.r.o. Prostejov,
která zajištuje komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Karlovu Paseky.

3. Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt "Úprava návsi Paseka- I.etapa - detská
hrište, in- line trasa" z Regionálního operacního programu regionu soudržnosti Strední Morava
císlo ÚRR D-2009/0109/0KP uzavrenou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Strední
Morava se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IC75084911, DICCZ75084911a Obcí
Paseka se sídlem Paseka 17, 783 97 Paseka IC00299316 a zplnomocnuje starostu obce Jirího
Blažkak podpisu této smlouvy.

4. Celorocní hospodarení obce a záverecný úcet obce za rok 2008 vcetne zprávy nezávislého auditora
O výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2008 s výrokem "bez výhrad".

5. Odprodej 16 obecních plynovodníchprípojek ( k novostavbám RD- na kruhácích ) spolecnosti
SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, ICO27768961 za cenu 430
tis. Kcbez DPHa zplnomocnuje starostu Jirího Blažkak podpisu smlouvy o prodeji.

6. Provedení zmen zrizovacích listin príspevkových organizací Materské školy a Základní školy
Paseka podle platného znení zákona c.250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech ÚSCve znení
pozdejších predpisu a ve znení § 27, odst. 85 písmod) od 1.4.2009.

7. Stanovuje v souladu s § 102 odst.2,písm. a) zákona c.128/2000 Sb. O obcích ( obecní"zrízení ), ve
znení pozdejších predpisu kompetenci starosty obce k provádení jednotlivých rozpoctových
opatrení-do výše 500 tis. Kc v mesíci prosinci bežného roku, pokud toto nebude moci ucinit
rada obce ci zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo Obce Paseka bere na vedomí:

Informaci starosty o obdržení dalších dotací :
- Státní fond životního prostredí CR,Operacní program ŽP,"Obnova sídelní zelene v obci Paseka"

ve výši 4 206 073,-Kc

- Olomoucký kraj, Program obnovy venkova Olomouckého kraje" Oprava místní komunikace

MŠ - kaplicka" ve výši 487 000,- Kc

EKO-UNIMEDMedlov oznamuje, že svoz

Svozvelkoobjemového a nebezpecného odpadu odpadu probehne v pátek 8.5.2009

probehne v sobotu 30.kvetna 2009

KD8.00 - 9.00 hod Ockování psu proti vztekline

Koupalište 9.10 - 10.00 hod. v sobotu 25.4.2009:

Parkovište lécebna 10.15 -11.00 hod. 12.00 hod - parkovište u koupalište

Karlov 11.15 - 11.45 hod. 12.30 hod. - parkovište u OÚ

Cena za ockování 100,- Kc. Každorocní

ockování psu proti vztekline je dle zákona

povinné.



Upozornení....
V poslednídobedocházív naší obci k nicení ruzných zarízení.Jedná se napríklad o prístrešek
pro hudební produkci vareálu hrište u koupalište. " Nekdo" zdevylámalcástdrevenézadní
steny. Zastávkana kruhovém objezdu u koupalište je zanerádenáodpadky. To samé platí i o
ostatních zastávkách.Pricemž zamestnanci OÚ pravidelne zastávky cistí. Zvozovky na malé
strane sevytrácejí víka od kanálu. Na hrišti zašatnama zasenekdo rozkopal bunku a rozházel
lavice po poli. Došlotaky na oznacníkobce Paseka,který nekdo prestríkal sprejem. Dokonce
nekdo odstranil kolíky k vytýcení a zamerení in-line trasy okolo potoka.

Upozornuji, že obecní úrad bude postupovat proti tomuto vandalství v souladu s Obecne
závaznou vyhláškou Obce Paseky c. 2/2005 a porušení povinností stanovenou touto
vyhláškou bude posuzováno jako prestupek dle zákona c.200/2000 Sb., o prestupcích ,
v platném znení. Pokud budete svedkyvýše uvedenýchci jiných prestupku, prosím obracejte
se ihned na POLICII CR, obvodní oddelení Unicov , tel. 585051121, 585051333,
974 766 741.

Jakjsem sejiž zminoval v úvodu zpravodaje - v našíobci se budují další zóny pro sport a
odpocinek, na které obec vynaloží nemalé financní prostredky.
Žádámvšechnyspoluobcany - NEBUDME LHOSTEJNíKTOMU CO SEKOLEM NÁS DEJE.

Dekuji

Jirí Blažek, starosta obce

Ze zDráw o stavu vereiného Dorádku v k.ú. Obecního úradu Paseka - POLICIECR.obvodní oddelení Unicov

v roce 2008 bylo v Pasece spácháno:

11 trestných cinu:

lx ublížení na zdraví -objasneno

lx týrání osoby -objasneno

2x výtržnictví - objasneno

2x krádež -neznámý pachatel

lx krádež- probíhášetrení
lx zanedbánípovinnévýživy- objasneno
lx rízenímotocyklu bez RP-objasneno
lx vloupání do vozidla -objasneno
lx sebevražda

35 DrestuDku:

13x prestupky obcanského soužití

l5x prestupky majetkové

7x prestupkyv silnicnímprovozu

Ve srovnání s rokem 2007 klesl nápad trestné cinnosti v roce 2008 o 2 trestné ciny a pocet prestupku stouplo 9



PROJEKTYZÁKLADNíŠKOLYPASEKA

Školní projekty a projektová výuka jsou klícovými pojmy v realizaci školního vzdelávacího programu a také

predmetem kontroly ceské školní inspekce. Je nejen duležité, aby škola mela vypracovaný alespon jeden, ješte
duležitejší je, jak jej uskutecnuje a jak se škole darí plnit cíle, které si stanovila.

V našem školním vzdelávacím programu Duhová škola-tvorivá škola jich máme vypracovaných hned

nekolik. Už jsme vás postupne seznamovali s tím, jak spolecne s detmi oslavujeme Vánoce a Velikonoce v rámci

školních projektových dní, jak spolecne varíme nebo peceme, vyrábíme ozdoby nebo pleteme tatary, pripomínáme
si tradicní zvyky, zpíváme písnicky....

Chteli bychom vás však seznámit s projektem novým, který jsme pripravili pro letošní škólní rok a jehož

naplnení se s blížícím se koncem školního roku pomalu stává skutecností. Do you read English? (Umíš císt

anglicky?) Spolecné ctení známých pohádek vedoucí k porozumení, interpretaci a hraní rolí. Projekt se zameruje

na rozvoj ctenárských dovedností v anglictine u žáku ve 3. až S. rocníku a využívá jejich znalostí klasických pohádek,

které získaliuž v nižších rocnících, v materské školce nebo doma od maminky, babicky, z detských pohádkových

knížek.Srovnáváním ceské a anglické verze se deti rychleji seznamují s novou slovní zásobou a anglickýmifrázemi,

které pak mohou využívat nejen v hodinách anglictiny, ale také v praktickém živote. Podarilo se' nám pro realizaci

tohoto projektu získat od ministerstva školství dotaci 50.000 Kc,za které jsme pro deti nakoupili anglické pohádky

nebo príbehy a také pracovní sešity k nim (pro každého žákave tríde), slovníky a další doplnkové materiály - kazety,

DVD apod. Pro ucitele mnoho zajímavých publikací plných námetu a cinností pro výuku anglictiny. Žáci spolecne

s paní ucitelkou Mgr. Stanislavou Kleinovou. vedoucí proiektu. ctou ve vybraných hodinách anglictiny pohádky a

príbehy pro deti a pripravují se na záverecné vyvrcholení. Každý rocník vystoupí v rámci akademie, kterou

každorocne pripravujeme ke Dni matek (letos na 27. kvetna), se svou krátkou dramatizací pohádky nebo príbehu,

abychom vám ukázali, že anglictinu je možné vyucovat ruznými metodami a zájem o její studium je možné

podporovat ruznými motivacemi. Takje možné zapojovat a také úspešné vést nástrahami výuky cizího jazyka nejen

žáky šikovné a nadané, ale i žákyslabší. Radost z úspechuje spolecná!

Náš projekt mel a má nekolik fází. Zatím jsme vás seznámili s tou první a poslední chystanou, tedy se

záverecnou dramatizací pohádky. Projekt však trvá celý školní rok. Podarilo se nám získat ke spolupráci základní

školu v italském Maniaku a spolecne s tamní paní ucitelkou anglictinv Ins. Danielou Di Luzio privést našežáky4. a 5.

rocníku k dopisování si v anglictine. Pri zárijové návšteve vjejich škole jsem zjistila, že stejne jako naši žáci i ti jejich

se ucíanglictinuod 1. rocníku.To znamená,že majístejný start, stejné možnosti pri výuce cizího jazyka, a tak si

mohou dobre rozumet. Naši žáci si už od zacátku školního roku vymenili nekolik zásilek. A nejsou to jen obycejné

strohé dopisy, ale malují si pránícka, vymenují si fotografie, popisují si své záliby, posílají si malé dárecky, za naši

školu jsme jim poslali knihu 350 let školy v Pasece a DVDžáku S. rocníku, se kterým v lonském školním roce soutežili

v anglické souteži Videopohlednice z mého mesta, na kterém anglicky predstavovali naši vesnici Paseku.

V lednu jsme pro žáky pripraviliukázkové hodiny anglického jazyka, které vedla zkušená lektorka Mgr. Jitka

Berkové z Olomoucké jazykové školy Avis. Zkusila si s detmi nekolik netradicních hodin anglictiny a nám ukázala jiné

nové metody a postupypro naši ucitelskou praxi. Potešilo nás, když naše žáky pochválila, kolik toho už umí! Má

možnost srovnávat s jinými detmi, které ucí najiné škole a ty našez tohoto srovnání vyšly na výbornou.



Stejne tak bylo kladne ohodnoceno naše snažení i Mgr. Annou Prstkovou, vedoucí inspekcního txmu Ceské
školní inspekce, jejichž záverecné hodnocení vyznelo pro naši školu více než príznive. Citujeme: Organizace vytvárí

vhodné podmínky pro naplnování zámeru školního vzdelávacího programu, škola prukazne naplnuje ucební plány a

osnovy. Vzdelávání se jednoznacne zameruje na získávání kvalitních základu všeobecného vzdelání a na podporu

výuky cizího jazyka. Vzdelávání pozitivne doplnují o další aktivity a projekty zamerené na enviromentální výchovu,

výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu realizované v úcelné spolupráci se zrizovatelem i dalšími partnery...

Škola vytvárí vhodné a podnetné prostredí pro vzdelávání žáku, k podpore rozvoje jejich osobnosti prispívá také

príznivé sociální, emociální a procovní klima školy. Zvolené postupy a tvorivý prístup ucitelek uplatnovaný ve

vyucovacích hodinách smerovaly k rozvíjení klícových kompetencí žáku, respektovány byly zároven jejich osobnostní

a individuální potreby. Výuka byla doplnována i vhodnou materiální podporou. K rozvoji osobnosti prispívá také

úcast žáku ve školních a mimoškolních aktivitách a reprezentace školy na verejnosti... Ve sledované výuce byly

uplatnovány vhodné metody a formy práce, které žákum umožnovaly získávat v potrebném rozsahu vedomosti a

dovednosti...Celkový prístup ucitelu smeroval k rozvoji klícových kompetencí, zejména k ucení, komunikativních,

pracovních, sociálních a kompetencí k rešení problému...

Co záverem? Príprava a uskutecnování jakéhokoliv školního projektu je velmi nárocná nejen na cas, ale i na

energii všech vyucujících.A proto bych jim chtela podekovat za jejich aktivitu a nápady a prát jim hodne síly, at se

jim další práce darí alespon tak dobre jako doposud. Podekování si také zaslouží Obec Paseka a pan starosta Jirí

Blažekza materiální i další podporu všech našich aktivit. A také rodice, kterí nám ochotne pri techto nárocných

dnech chodí pomáhat a naše "školní svátky" s námi slaví spolecne. A nesmíme zapomenout ani na paní Lenku

Richterovou, která ackoliv už nemá své deti v naší škole, presto nám vydatne pomáhá dál pri výrobe rekvizit a

kostýmu, pletení ošatek a velikonocních tataru. V neposlední rade si zaslouží naše díky clenové Kulturní komise

Obce Paseka, se kterými pri realizaci nekterých projektu spolupracujeme.

Pokud Vás aktivity naší školy zajímají, navštivte prosím naše webové stránky; kde pripravujeme

uverejnování fotografií z našich projektových dní i z dalších akcí školy,www.skola.obecpaseka.cz .
-.

Mgr. Jana Knápková, reditelka ZŠ Paseka

Podekování Kulturní komiseObce Paseka dekuje za pomoca spoluprácipanu Tomáši

Stankovi, který pripravil (zdarma) pro všechnydeti bájecnou diskotéku v rámci detského
karnevalu v sobotu 28. února 2009


