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Zárí 2008 OBEC PASEKA

350 let první zmínky o škole v Pasece

Obec Paseka, Základní škola Paseka, Materská škola Paseka a Kulturní komise Obce
Paseka zvou všechny bývalé i soucasné pracovníky a spolupracovníky škol, všechny
bývalé i soucasné žáky a prátele našich škol ke spolecným oslavám 3SOletéhovýrocí

prvnízmínkyo školev Pasece,a to v .sobotu 27. zárí 2008.

Program:

9.00-14.00
Dopoledne otevrených dverí v základní a materské škole. Všichni návštevníci si budou
moci proWédnout soucasnou podobu obou školních budov, sWédnoutvýstavky detských
prací, soucasných i historických fotografií, v budove základní školy bude k videní i
kolekce výtvarných prací, které vznikly v rámci výtvarného projektu PASEKA
LUGHNASAD 2007 a byly vystaveny spolecne s výtvarnými díly-predních ceských
výtvarníku na zámku Kacina v srpnu-zárí 2007. Pruvodci Vám budou samotní žáci školy,
kterí Vás zavedou nejen do soucasnosti, ale spolecne s Vámi zavítají do školní trídy
z doby Rakouska-Uherska (výstava zapujcenáMuzeem Komenského v Prerove).

12.00 ,

Setkání hostu, pracovníku školy, žáku a predstavitelu obce spojené se slavnostním
"otevrením" nove zrekonstruované školy a školky a krestem knihy 350 let školy v Pasece,
jejímž autoremje Zdenek Knápek.

14.00-18.00
Zabíjackové hody a prátelské posezení pri cimbálovce. Pro deti pripravili clenové
Kulturní komise Obce Paseka zábavné odpoledne v prostorách kulturního domu. Malí i

vetší "žácci" si budou moci vyzkoušet na
ruzných stanovištích nejen své výtvarné
dovednosti, ale i obratnost, šikovnost a duvtip.

Na setkání s Vámi se teší všichni pracovníci i
žáci školy, jejichž jménem dekuji Obci Paseka,
zastupitelstvu a rade obce a panu starostovi
Jirímu Blažkovi za krásnou barevnou Duhovou
školu.
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Všechny naše žáky do 100 let veku žijící v Pasece prosíme o sdelení tohoto oznámení
všem spolužákum, kterí již v Pasece nebydlí, ale rádi by se oslav zúcastnili.

Jirí Blažek, starosta obce,Mgr. Jana Knápková, reditelka ZŠ
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Vážená paní, pane,
srdecne Vás zveme na prátelské posezení pri prnežitosti

.:.

350 let prvnízmínkyo škole v Pasece u Šternberka- - - ---- -
Setkání se uskutecní v sobotu 27.9.2008 ve škole v PASECE u Šternberka

10.00- 14.00 hodin - prohlídka ZŠ a MŠ, výstavkafotografii,
práce detí školy, ukázkavýukyve školáchpred 100 lety

12.00 hodin - setkánl ucitelu, kterl pusobili na škole v Pasece,
hostu s predstaviteliobce, krest knihy"350 let školyv PASECE"

13.00 hodin - zabijackovéhody, zábavnéodpoledne pro deti,
cimbálovka -aneb sousedské poklábosenl do kuropenl

..

Srdecne zve OBEC PASEKA

I.zárí zacíná škola, ale také školka. Letos jsme se zvlášte tešili, nebot celé léto se
v materské škole pilne pracovalo, aby školka byla ješte krásnejší a tak~ úspornejší
v oblasti nákladu na vytápení. Byl zrekonstruován celý topný systém, vymenena okna za
plastová, celá budova byla zateplena, zhotovena venkovní ollÚtka. Všechny místnosti
materské školy byly vymalovány do veselých barev, takže nyní školka zárí nejen venku,
ale i uvnitr. Spolecne s detmi ji budeme dále svými výtvarnými dílky zdobit tak, aby se
v ní všem líbilo a byla to jejich školka.

I v letošním školním roce, roce 2008-2009 je kapacita školy plne využita, deti v poctu 45
jsou zarazeny do dvou tríd, kde si budou hrát, poznávat i plnit úkoly stanovené školním
vzdelávacím programem s názvem "Kamarádi, kamarádky, pojdte s námi do pohádky".
Tento program jsme s detmi plnili již v lonském školním roce, a jelikož deti velmi zaujal,
rozhodli jsme se , že v nem budeme s obmenami pokracovat i letos.

_ S nabídkou dalších aktivit jsme letos zacali témer od prvního dne. Již první pátek zacaly
deti 5 leté - budoucí školáci jezdit na plavecký výcvik do Unicova spolecne s detmi ze
základní školy. V 10 dvouhodinových lekcích se budou seznamovat s vodou, saunou a
ucit se základum plavání. Co se týká kulturních programu snažíme se detem nabídnout
alespon lx mesícne nejaké divadelní predstavení. Ve ctvrtek 11.9. prijede manáskové
divadélko s pohádkou "Jak drácek našel kamarádý".

Rádi bychom letos rodice i verejnost více informovali o dení v materské škole
zvlášte aktuálními vstupy prostrednictvím internetových stránek .školy. Z výchovné
cinnosti, vycházek, ruzných souteží i akcí porizujeme prubežne fotodokumentaci, a tak
bychom se o pekné zážitky chteli delit i s ostatními.

Urcite i vy uvítáte pohled na rozzárená ocka vašich detí, ci vnoucátek. Snad se-námnáš
zámer podarí brzy Zrealizovat. .

Všechny srdecne zveme na "Den otevrených dverí" , který bude 27.9.2008
u príležitosti oslav založení Základní školy v Pasece.
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Zve reditelka materské školy, deti i zamestnanci
~..,.._._--
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Stezka

Mladých svišt'u

Kulturní komise Obce Paseka porádá pro rodice a deti v sobotu 13. zárí 2008
vedomostní stezku Mladých svištu - dobrodružnou cestu lesem s ukoncením na
Karlove.
Start statecných úcastníku bude u kaplicky u Orságového v dobe od 14.00 do 15.30.
Deti budou cestou plnit ruzné zálesácké dovednosti. Za odmenu se mohou v cíli svézt
na koni a obcerstvit lahodným nápojem:
Cesta et individuální. Dohled nad detmi behem ces tam i et a v cíli na Karlove si
zaiistí rodice sami.
Deti bez do rovodu osob starší 15 let nebudou na Stezku Mlad' ch svištu ušten !
Za uskutecnení této akce dekujeme Stáji EN-VOGUE Karlov, paní Khamisové a
Tuškové.
Srdecne zveme všechny svište a svištice , jejich rodice, babicky dedecky, strýcky,
teticky, brášky a sestricky!
Kulturní komise obce

SK SPV Paseka a
cvicitelka

PROSÍM POMOZTE

v

Pavlína Sulhanová
Máte doma zachovalé hracky, stavebnice,
míce, odrážedla ..,. " které už vaše deti
nevyužívají ??

Venujte je prosím do nove zakládaného
materského centra ZVONECEK

Vás zve na
Hracky prijímáme na adresách:

Zahájení

Blanka Motánová, Paseka 169 ulicka
kCOV
Lucie Šcurková, Paseka 168, žlutý RD u
MŠ
Tatána Šlešková, Paseka 166, ulicka za
výrobnou bramburek

G",CENI PRO ZDIlA",

Dekujeme
ve stredu l.ríjna 2008 v 18.00 hod.

"
v telocvicne ZS Paseka



Mistrovství sveta ve sbírání hub PASEKA 2008

Vážení prátelé - milovníci hub,

srdecne Vás všechny zveme na 2. mistrovství sveta ve sbírání hub PASEKA 2008.

Soutežit se bude v následujících disciplínách:

Král hribu

Vyhraje nejhezcí hribovitá houba, možná ji prinesete práve Vy!
Bude udeleno 1., 2. a 3. místo.

Nejkrásnejší houba
Zde nejsou predem daná žádná kritéria, muže vyhrát malá houbicka, velká houba,
zajímave tvarovaná houba, vzájemne srostlé houby, trs hub atd. Prihlaste do souteže
krásnou houbu a stante se mistry sveta!
Bude udeleno 1., 2. a 3. místo.

Nejvetší houba
Porota zmerí prumer klobouku a délku nohy houby. Nejvetší rozmer vyhrává.
Bude udeleno 1.,2. a 3. místo.

Nejhezcí divácká houba
Diváci, návštevníci našeho mistrovství, hlasují pro houbu, která se jim nejvíce líbí.
Každý divák má 1 hlas.
Bude udeleno 1., 2. a 3. místo.

Zváni jsou všichni kamarádi z lesa. Vaše národnost a státní obcanství není duležité.
Z mistrovství sveta jsou vylouceny houby zákonem chránené, houby jedovaté a houby
s omamnými úcinky.
Startovné se žádné neplatí. K úcasti na mistrovství se nemusíte predem prihlásit. Proste
zajdete v sobotu dopoledne do lesa, nasbíráte houby a odpoledne je u nás v Pasece
vystavíte v sále kulturního domu.

Termín mistrovství je 4. ríjna 2008 .
Pro soutežícíje zacátek už ve 13.00hodin v kulturním dome v Pasece.
Vstup pro diváky je od 14.30hodin.

Pro malé deti je v prubehu Mistrovství sveta pripraven zábavný program.
Poradatelem mistrovství sveta ve sbírání hub je Obec Paseka a Kulturní komise obce



SK SPV Paseka
Vás zve na

IX.' ROCNÍK ŠIPKOVÉHO
TURNAJE /'

PRO TELESNE POSTIŽENE

I

v sobotu 25.ríjna 2008
v Kulturním dome v Pasece

BOHATÉ OB(:ERSTVENÍ ZAJIŠTENO
TEŠÍME SE NA VAs

registrace: od 9.00 hodin
zahájení v 10.00 hodin

IJ



Ve dnech 17.-18.ríjna 2008 se uskutecní
volby do krajských zastupitelstev a 1/3v

Senátu Parlamentu CR

Do v poradí již tretích krajských voleb od vzniku vyšších územne samosprávních celku v
roce 2000 mužete zasáhnout svým hlasem již za dva mesíce. Krajská zastupitelstva jsou
volena jednou za 4 roky a predstavují volený samosprávný orgán. Z clenu krajských
zastupitelstev jsou následne voleni clenové krajských rad - výkonných orgánu samosprávy-
a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích s výjimkou Prahy. kde se volby do
zastupitelstva uskutecní spolecne s komunálními volbami v roce 2010. V minulých krajských
volbách byla volební úcast kolem 30% volicu. Senátní volby se konají jednou za dva roky a
dochází pri nich k obmene tretiny mandátu. Senátori jsou voleni na 6 let. Ve volbách v
roce 2006 byla volební úcast v prvním kole kolem 40% a v druhém kole prumerne pouze 20
% oprávnených volicu.

Jak tedy mužete hlasovat v letošních podzimních volbách?

Kdo?

. volit mohou obcané CR. kterí dosáhli veku alespon 18 let

Kam se bude volit?

. do zastupitelstva Olomouckého kraje

. do tretiny Senátu Parlamentu CR

Kdv se konají?

. první kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev: v pátek 17. ríjna od
14 do 22 hodin a v sobotu 18.ríjna 2008 od 8 do 14 hodin

. prípadné druhé kolo senátních voleb: v pátek 24.ríjna od 14 do 22 hodin a v sobotu
25.ríjna 2008 od 8 do 14 hodin

Kde?

. ve volební místnosti - zasedací místnost KD v Pasece



Jak?

. nejpozdeji 3 dny pred volbami jsou volicum distribuovány hlasovací lístky, v prípade
ztráty ci poškození obdržíte novou sadu lístku a obálku prímo ve volební místnosti. po prokázání totožnosti a státního obcanství CR obcanským prukazem nebo
cestovním pasem je volici umožneno Wasování

. pri spolecném konání voleb do Senátu a zastupitelstev kraju, je treba hlasovací lístek
pro volby do Senátu vložit do žluté úrední obálky a hlasovací lístek pro volby do
zastupitelstev kraju do šedé úrední obálky, jinak je neplatný

. v prípade závažných (zdravotních) duvodu lze požádat obecní úrad nebo okrskovou
volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k volici jsou pak vysláni 2
clenové volební komise s prenosnou hlasovací schránkou

.,.-


