
Slovo starosty obce ...

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu - regionu soudržnosti
Střední Morava na projekt "Úprava návsi Paseka - I. etapa - dětská hřiště, in-line trasa", který byl
podpořen částkou 7 897 468 ,-Kč. Obec Paseka se podílí finanční částkou cca 4 mil.Kč. Výběrové řízení na
tuto akci vyhrála firma PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Kojetín

Nikomu snad neunikl stavební ruch v obci, který trvá již od jara. V těchto dnech stavební práce končí .
a 27.října v 9.00 hod proběhne slavnostní ukončení a kolaudace za přítomnosti hejtmana Olomouckého
kraje ing. Martina Tesaříka a dalších významných hostů.

Našim dětem a pasecké veřejnosti pak bude celý projekt představen a předán v sobotu 7.Iistopadu při
příležitosti pořádání Mistrovství světa hraček.

Na toto slavnostní předání zv.eme všechny pasecké občany a samozřejmě i děti. V kulturním domě bude
probíhat výstava fotografií a promítání videa - zachycení prací od počátku výstavby. Nebude chybět malé
občerstvení,

Co říci k samotnému projektu. Od podání žádosti o dotaci až po realizaci, je to projekt velice náročný.
Protože se nám podařilo získat i dotaci na zeleň v obci, realizují se obě akce současně. Jedná se o projekty za
bezmála 15 mil.Kč. Část obce se změnila k nepoznání.

V úpravě návsi chceme pokračovat i v příštích letech. Připravujeme projekt, který bude řešit úsek obce od
zdravotního střediska směrem nahoru až po hájenku. Vzniknout by zde měly odpočinkové zóny s lavičkami,
dětské minihřiště a nová zeleň.

Vybavenost naší obce se tímto dostala na velmi slušnou úroveň a chceme pokračovat dále ... modernizace
školy,výstavba sportovního areálu, biotop "Kačák" ... to jsou jen ty nejbližší projekty.

Poslední věc, kterou bych zde chtěl zmínit je projev "vandalství". Bohužel ani naše obec tomuto není
ušetřena. Stále častěji dochází k ničení obecních zařízení. Terčem bývají autobusové zastávky, lavičky, areál
hřiště u koupaliště, šatny a tribuna na hřiští .... kde se také "náctiletí" nejčastěji schází. Dlouho do noci zde
probíhají alkoholové radovánky našich hrdinů. Projíždíte-Ii obcí v noci - po půlnoci, můžete si všimnout
posedávajících slečen a mladíků také na schodech zdravotního středi~ka. Pod rouškou tmy pak řádí
v čekárnách. Lidé bydlící v okolí či projíždějící mají strach zavolat Policii CR, protože se bojí pomsty.

Není možné, aby slušné občany terorizovalo několik jednotlivců, kteří se cítí naprosto beztrestně. A není
možné, aby tomuto obec nečině přihlížela. Z těchto důvodů budou na obecní budovy nainstalovány kamery,
které zachytí ničení našeho okolí a zařízení.

Vážení rodiče, víte co dělají vaše děti, kdy se vrací v noci domů a v jakém sJavu? Upozorňujeme, že budeme
zveřejňovat jména přistižených vandalů a o pomoc jsme požádali i Policii CR.

Žádáme občany - nebud'te lhostejní k tomuto problému a v případě, že budete svědky jakékoliv
devastace našeho prostředí kontaktujte ihned Policii CR tel.: 974766741,585051 121,585051333

Jiří Blažek, starosta obce



MISTROVSTVí SVĚTA HRAČEK PASEKA 2009 A SLAVNOSTNí PŘEDÁNí DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A IN LINE DRÁHY

Kulturní komise obce Paseka a starosta obce Vás zve v sobotu 7. listopadu 2009 v 9.00 na slavnostní zahájení provozu dětských

hřišť a in-line dráhy a na Mistrovství světa hraček v Pasece.

V 9.00 starosta obce slavnostně otevře nové dětské hřiště u KD a in line dráhu

V 9.15 zahájení zábavných závodů pro děti i dospělé

Závody koloběžek:Koloběžky závodníkům zapůjčíme, ale mohou přijet i na svých vlastních osvědčených strojích.

Závody dětských autíček: Závodníci si musí donést svoje vlastní autíčka a poslat je silou své paže co nejdále a nejrychleji po dráze.

Tahání kačera: Malí i velcí závodníci si dovezou dřevěného kačera, nebo jinou tahací hračku na kolečkách a poběží s ní slalom mezi

kužely.

Závody medvědů a panenek: Doneste si velkou panenku nebo velkého medvěda a společně s nimi a s maminkou- tatínkem-

starším bráchou nebo sestrou utíkejte jako o život!

púovy proutky: Adrenalinové vodní závody proslavené po celém světě.

V 10.00 hodin otevření kulturního domu

Výstava fotografií z budování "in-Ii nové" dráhy a nového dětského hřiště ve vestibulu a výstava hraček v hlavním sálu.

Nonstop promítání DVD - Výstava starých hraček - Výstava i prodej současných hraček.

Souběžně a bez přestávky bude pokračovat program venku na "in-line" dráze.

Soutěže pro děti a mládež budou probíhat až do 12.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí se většina soutěží uskuteční pod střechou v kulturním domě.

Ve 12.00 hodin ukončení programu probíhajícího venku.

Kulturní dům zůstane otevřený pro všechny návštěvníky, kteří si budou chtít prohlédnout výstavu fotografií a vystavené hračky.

Ve 14.00 hodin začne soutěž s hračkami pro malé děti a v 15.00 hodin bude vyhlášení dětských mistrů světa ve hraní s hračkami

(věková kategorie do 6 let).

V 15.30 bude přednáška o historických hračkách.

V 17.00 hodin vyhlášení mistrů světa hraček (profesionálů i amatérů)

V 17.30 konec Mistrovství světa hraček.

Staňte se Mistry světa aneb pokyny pro soutěžící

Přijedete v sobotu v 9.00 ráno do Paseky ke kulturnímu domu, nanosíte si dovnitř své hračky na předem připravená výstavní místa.

Soutěžit můžete pouze s vlastnoručně vyrobenými hračkami. Vaše hračky mohou být vyrobeny z papíru, dřeva, kovu, látky, proutí,

hlíny i plastu, ale vždy musí jít o hračku vyrobenou podle vašeho vlastního návrhu.

V 10.00 dopoledne se prostory Kulturního domu otevřou pro veřejnost.

Tituly mistrů světa budou uděleny v několika kategoriích.

Profesionální kategorie
V této kategorii bude uděleno ocenění

Mistr světa hraček" všem firmám - profesionálním výrobcům hraček, kteří na "Mistrovství světa hraček" do Paseky přijedou a
"
představí veřejnosti své hračky.



ŠKOLA V PŘíRODĚ 2009 - VÝLET DO KRAJE NAŠiCH PŘEDKŮ

Vždy jednou za dva roky pobývá celá naše škola pět dní v přírodě. Bylo tradicí, že nás hostíval horský hotel
Moravice v Karlově pod Pradědem, ale letos, necelé tři týdny před odjezdem, jsme se dozvěděli nemilou zprávu, že

z vážných technických důvodů, nemáme kam odjet. Na první pokus se nám podařilo přes internet najít krásnou

horskou chatu Karolinka ve Velkých Karlovicích v Beskydech, chatu (jak sliboval prospekt) ... "na konci světa."

Chata opravdu stála až na konci malebného údolí mezi hustými lesy. Na zelených stráních kolem se pásly

ovečky a krávy, jednou dokonce až k nám do areálu chaty zavítaly srnky. Večer nám pod okna chodily lišky přát

dobrou noc.

A protože jsme se ocitli v kraji, odkud k nám do Paseky před více než šedesáti lety přišli někteří z našich

prarodičů, vydali jsme se hned první den na výlet do historie. Prohlídka muzea v nedalekých Velkých Karlovicích nás

poučila o těžkém, ale přitom krásném životě na Valašsku a ukázala nám, jak byli naši předkové šikovní i stateční.

Rázem jsme se ocitli mezi zbojníky, portáši, mezi fojty, bohatými sedláky i obyčejnými Valachy.

Druhý den nás probudilo sluníčko a vytáhlo nás do zatím chladného svěžího rána a na kopec, kde jsme

přistoupili do autobusu jedoucího do Rožnova pod Radhoštěm. Naším celodenní programem byla návštěva

Skanzenu. Nejprve prohlídka Valašského městečka, kde se kolem starého dřevěného kostelíčka rozkládá Valašský

slavín, místo odpočinku významných Valachů. Také jsme zde navštívili starý kupecký krámek, poštu, prohlédli jsme

si interiér sto let starého měšťanského domu i dalších stavení. Valašská dědina nás přivítala malebnými

dřevěnicemi, stodolami, na kopci se majestátně rozhlížel větrný mlýn. Tetky Valašky nás zasvěceně poučily o životě

na valašském venkově, pozvali nás na svatbu i do chléva. A přísný pan učitel nás ve škole vrátil do časů našich

prababiček. Nakonec jsme v Mlýnské dolině obdivovali technický um mistrů sekerníků, vyzkoušeli jsme mletí mouky

ve vodním mlýně, řezání dřeva na katru a sledovali práci mistra kováře ve vodním hamru a v kovárně. Plni zážitků a

s neodmyslitelnými suvenýry jsme se příjemně unaveni vrátili zpět do chaty a ti nejstatečnější se ještě večer vydali

na stezku odvahy na setkání s pravým valašským upírem.

Ve středu hned od rána probíhala výuka. Děti rozděleny do soutěžních skupin hrály zábavnou hru spojenou

s plněním úkolů z přírodovědy a prvouky, témat ochrany přírody a bezpečného a správného chování v přírodě.

Odpoledne jsme se vydali na průzkum nejbližšího okolí. V lese nad chatou jsme si zahráli "bojovou" hru a jednotlivá

družstva, inspirována dopoledním učením, postavila maketu pravěkého ohniště, aby si mohli upéct uloveného

mamuta. V lese se oheň rozdělávat nesmí, a tak jsme si alespoň nasbírali dostatek dřeva na večerní táborák, na

němž si každý z malých pralidí večer za chatou opékal svůj kousek "mamuta" (voňavou klobásku). Po důkladném

utření mastných rukou a brady už na nás čekala další část zajímavého programu. Přijeli za námi astronomové

z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Po úvodní přednášce spojené s promítáním poutavých obrázků z hlubin vesmíru

jsme se po setmění vydali na louku nad chatou, odkud jsme nejen prostřednictvím tří hvězdářských dalekohledů

pozorovali nebe plné hvězd a poslouchali zasvěcený výklad o naší galaxii i světu daleko za ní.

Ve čtvrtek nás předem objednaný autobus vyvezl na Pustevny, odkud se všechny děti pod ochranou boha

Radegasta a jejich vyučujících vydali k vrcholu bájné hory Radhošť. Ačkoli v Beskydech často a hodně prší i tento

den byl jasný a na začátek podzimu také velmi teplý. Sluníčko se na nás smálo po celý den. Jen na chvíli se schovalo

za mraky a mlhu, když jsme na vrcholu za kostelíkem moravských věrozvěstů zdolávali velké krajíce chleba s řízkem

k obědu. Asi nám tu dobrotu závidělo. Cestou zpět už naši mysl opanovalo očekávání dalšího zážitku. Večerní

karneval. Která maska bude ta nejhezčí, nejzábavnější, nejnápaditější, nej ...?

Hned po večeři vtrhli do učebny strašidla, princezny, zvířátka, spidermenové, kouzelníci, indiáni, šašci, víly a

lesní panny, kovbojové i piráti a za zvuků veselých písniček se roztancovali a pořádně rozdováděli. Veselé zakončení

báječného týdne na horách. Zítra už pojedeme domů k rodičům.

Ani páteční ráno nás nezklamalo. Příjemné počasí vydrželo až do odjezdu a první dešťové kapky spadly až na

náš autobus vracející se s námi domů. Předtím však bylo zapotřebí sbalit kufry a tašky, uklidit po sobě pokojíček a

hlavně ukončit celotýdenní hru družstev, rozdat diplomy a odměny, zkrátka vyhodnotit ty nejlepší. A to jsme byli my



všichni! A také všichni, kteří se o nás po celou dobu dobře a ochotně starali, všichni dobří a bodří Valaši. Určitě se za

nimi zase někdy podíváme.

Závěrem bych chtěla všem pedagogickým pracovníkům školy a paní Věře Sivkové, kteří se na přípravě a

bezproblémové organizaci podíleli, poděkovat a dík patří i zřizovateli Obci Paseka za finanční podporu, díky níž

jsme mohli pro děti připravit tak bohatý program. Mgr. Jana Knápková, ředitelka ZŠ

Pasecké děti na školním výletě na Radhošť v 50. letech minulého století a v roce 2009.

Nechte své dítě vyrust ve skautu
Skautský oddíl Dróčata v Pasece
Pro vaše děti je to příležitost:

• naučit se postarat o sebe a dokázat si poradit v náročné situaci
• osvojit si mnoho užitečných dovedností pro dnešní svět
• jak získat kamarády, z nichž se stanou přátelé na celý život
• vzít život do svých rukou a převzít za něj zodpovědnost

... skauting pro život

Díky velkému zájmu dětí v letošním roce, jsou děti rozděleny na 2 skupiny. Každá skupina dětí má schuzky v jiný
den. A to: v úterý 15.00 - 17.00 pro předškolní děti a !.třídu, a ve středu 15.00 - 17.00 pro děti z 2.třídy a starší. V
případě potřeby (scurczenců, ...) lze udělat po projednání výjimku.
Více informací o našem oddíle můžete získat na telefonním čísle 604 156 550, nebo na adrese www.dracata.cz.

Na všechny se moc těší vúdkyně oddílu Petra Bolardová a její zástupkyně Veronika Richterová

Předběžné termíny plesu v naší obci

29.1. Obecní ples - hraje AXEL

30.1. Dětský maškarní karneval

6.2. Svatohubertský ples - hraje GAMA

13.3. Ples Sportu pro všechny - ve stylu "Piráti z Karibiku" - hraje FOFROVANKA

Sokol Paseka - termín bude upřesněn


