
mi však zvláštní poděkování paní ředitelce ZŠ Janě Knápkové a
kolektivu jejich spolupracovníků. Je za nimi obrovský kus práce.
Dlouho před hodnocením připravovali do detailu program, byla
naplánována každá minuta, neboť věděli, že na celou prezentaci
obce, její aktivity, kulturu, společenský a sportovní život a další mají
pouhé dvě hodiny. A oni to zvládli skvěle! Slavnostní vyhlášení
výsledků bude 19. 8. v Hněvotíně, kde si převezmeme ocenění z
rukou hejtmana našeho kraje a ministra zemědělství a k tomu obec
získává 100 000Kč. Mám za to, že by bylo velice hezké tento úspěch
oslavit i na letošním Setkání Pasečáků v září.

SLOVO ÚVODEM

SVOZ PLASTŮ 2016:
17.8., 14.9., 12.10, 9.11.,
7.12.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
15. 10. 2016

Vydáno 15. srpna 2016

DŮLEŽITÉ

2.9.2016

Skauti ‐ RebeLové

nábor nových členů

7.9.2016

Skauti ‐ Dráčata

‐ první schůzka

10.9.2016

Setkání Pasečáků

Alenka v Říši divů

PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,

po letech se naše obec opět zapojila do soutěže „Vesnice roku
Olomouckého kraje“. V neuvěřitelně těžké konkurenci dvaceti
přihlášených obcí jsme se umístili na nádherném druhém místě za
vítěznou obcí Hněvotín. Toto umístění je skvělé. Máme být opravdu
na co hrdi. Dobře fungující infrastruktura, zázemí pro sportovní i
kulturní vyžití, na vysoké úrovni mateřská a základní škola.
Samozřejmě je vždy co zlepšovat. Dnes chci poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě prezentace naší obce, všem našim
zaměstnancům, kteří zvládají úklid a čistotu v naší obci a to nejen
pro ukázku hodnotící komise, ale i v průběhu celého roku. Dovolte

Po oslavách ještě několik informací o dění v obci.

Jistě si již občané všimli, že byl opět vrácen na své místo zrestaurovaný kříž u
Špundového. Doufejme, že tak byly vyvráceny zaručené zprávy o tom, že ho obec
odstranila. Opravou dosud prochází Boží muka u cesty na Dlouhou Loučku. Práce
pokračují v utajení, neboť je skrývá vysoká kukuřice. Firma „Bohouškovy barvy“ – jim
patří naše poděkování za vlastně nové vyrobení nebo zhotovení dřevěných Božích muk
u Pietrasového. Restaurování této památky provedla firma z vlastní iniciativy zdarma.

Současně s podivným létem, kdy obden prší, bohužel to tak bývá, byla zahájena
výměna poloviny střešní krytiny na DPS. Popraskaná krytina ze severovýchodní strany
je vyměněna za novou. Tu se nám podařilo v záruční době vyreklamovat bezplatně za
novou.

Až budete číst tento Zpravodaj, měla by být hotova první etapa položení inženýrských
sítí pro výstavbu 7 RD za hřištěm. Ta obsahuje – rozvody vody, kanalizaci a přípojky,
plynofikaci a pokládku základní vrstvy komunikace. Asfaltový povrch a obrubníky jsou v
plánu až v příštím roce, kdy předpokládáme, že stavebníci budou mít hrubé stavby
postavené a těžká technika nám tak nezničí nový asfalt.

To, co asi nejvíce oceňují hlavně naše děti je, že se nám podařilo zprovoznit naše
biokoupaliště. Jistě se najde ještě nějaká muška, která chce vylepšit, ale z reakce nejen
paseckých návštěvníků je zřejmé, že se nám rekonstrukce podařila a podle prvního
měsíce i přes nepřízeň počasí jsme v ekonomice v plusových číslech. Za první měsíc
přišlo na naše přírodní koupaliště přes 4000 návštěvníků, což je poměrně dobré číslo.

Jiří Blažek, starosta



7.30 – 9.30 parkoviště u hřiště
9.40 – 10.40 parkoviště u koupaliště
11.00 – 11.45 parkoviště Sanatorka
12.00 – 12.45 parkoviště Karlov
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ
PLATBA STOČNÉHO

Upozorňujeme ty občany, kteří neuhradí ve lhůtě splatnosti fakturu za stočné (nereagují na
upomínky, výzvy ani telefonní hovory), že bude u jejich RD po 30 dnech prodlení platby
PŘERUŠENO odvádění odpadních vod do kanalizačního řádu. Pokud budou mít tito občané dále
zájem využívat obecní kanalizační přípojku, budou povinni uhradit předem veškeré náklady s tím
spojené.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Na svozová místa neodvážejte odpad předem. Harmonogram je orientační. Upozorňujeme občany, že dle situace může
dojít k posunu časů.

Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu patří např.: starý nábytek, koberce, elektrozařízení, baterie, barvy, oleje,
kyseliny, rozpouštědla, brzdové kapaliny, obaly, pneumatiky a další.

SOBOTA
15. ŘÍJNA 2016

SLOVO REDAKCE

Tatíííí kudy teď? Rodič ukáže dítěti červenobílou značku na blízkém stromě. Tudy! A výlet pokračuje. Na silnicích nás
zase vedou popisné tabule. Je to jednoduché. Sledujme tabule, značky a dojdeme k cíli. Prázdniny jsou časem plných
výletů, návštěv, dovolených a také posezení s přáteli, se známými. Letní zahrádky u hospůdek jsou plné čile švitořících
lidiček. I já mám ráda prázdniny! Není kam spěchat, děti si užívají dnů volna bez domácích úkolů a učení. A řeknu
na rovinu, také si od školních povinností rodiče ráda odpočinu. Jednou takhle sedíme s přáteli nad sklenkou lahodného
moku a bavíme se. O všem…. A jak to tak bývá, dostáváme se i k tématům v našem Paseckém zpravodaji. Co by si rádi
přečetli, jaké změny by uvítali. A já to s radostí vítám! Je to jen na nás, co si navzájem sdělíme. Posláním zpravodaje je
lidi spojovat, ne je rozdělovat. Nechtějme, aby z poštovní schránky zpravodaj putoval rovnou do krabice se sběrem
pro vnučku nebo do kamen. Vytvořme si čtení, které bude cenu číst od začátku až do konce. A tak se ptám. Kudy dál
s Paseckým zpravodajem? Zvládneme tu cestu? Myslím, že ano, i když nás nevedou žádné značky a popisné tabule.
Je to jen na nás…

Přeji všem krásné prožití zbývajících letních prázdninových dnů!

Hana Lenobelová

Kudy dál…?

Stále více občanů využívá k dlouhodobému a každodennímu parkování vozidel obecní zelené plochy. Brání nám tak v
řádné údržbě zelených ploch, v trávníku jsou vyjeté koleje, je mnohokrát zničen. Přitom mnozí majitelé mají dostatečně
velký dvůr pro parkování auta, ale…musí otevřít vrata.

Často v posledním období dochází ke stížnostem maminek, že na dětském hřišti, nejen u KD, se srocují mladíci, kteří
tropí výtržnosti, lezou po altánu, vykřikují vulgární nadávky apod. A to vše poslouchají a vidí malé děti. Bojí se je
napomenout. Byla již několikrát požádána policie ČR o častější kontroly v naší obci, zvažujeme umístění kamer, snažíme
se domlouvat těmto „hrdinům“ – jak vidět zatím žádný velký výsledek. Pomozte, nebuďte neteční a nevšímaví – ozvěte
se a napomeňte je při tomto jednání.

Jiří Blažek, starosta

POSTŘEHY Z OBCE
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HASIČI INFORMUJÍ

NEJEN PRÁZDNINOVÁ NEBEZPEČÍ

Období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování, rozdělávání ohňů v přírodě či nebezpečí spojené s letními
bouřkami mohou nepříjemně zkomplikovat dny volna. Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, a abychom se
stále mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, je důležité
dodržovat tato základní pravidla:

• vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným ohněm, případně aby nekouřily,

• při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny spotřebiče,

• nepřeceňujte své síly a nepouštějte se na nebezpečná místa (průzkum opuštěných štol, skal, lezení na komíny apod.),

• při koupání neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neukrývají kameny nebo jiné
předměty,

• pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště a rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,

• při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,

• pokud se chystáte do lesa, nikdy v něm nekuřte ani nerozdělávejte oheň,

• při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale ne pod osamocený strom,

• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.

Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/mesicni‐hasicuv‐rok.aspx

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Obec Paseka začala spolupracovat s největší spotřebitelskou organizací v České republice
dTest, o.p.s..

Podstata spolupráce spotřebitelské organizace s obcemi tkví v bezplatném poskytování informačních
materiálů (zahrnující tištěné spotřebitelské brožurky, články o aktuálních spotřebitelských tématech
apod.) obcím, které je mohou dle uvážení nabízet občanům.

Rádi bychom Vás též upozornili na existenci poradny pro spotřebitele. Zkušení právní poradci vyřizují
dotazy a stížnosti spotřebitelů telefonicky, e‐mailem i osobně, třeba v loňském roce jich bylo přes 31 000.
Spotřebitelům pomáháme řešit reklamace zboží, uzavírání a rušení nejrůznějších smluv, problémy
s předváděcími a podomními prodejci, vztahy s mobilními operátory, dodavateli energií, pojišťovnami,

bankami atd. Poradenství je poskytováno zcela zdarma, pouze při využití poradenské linky 299 149 009 platí volající
běžný tarif pevné linky. Poradna je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.

Časopis dTest

objektivně * nezávisle * bez reklam

dTest, o.p.s.

Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 ‐ Vršovice

www.dtest.cz, dtest@dtest.cz

tel.: 241 404 922
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NAŠE FARNOST MÁ NOVÉHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE

Farnost Paseka zve veřejnost

na slavnostní mši svatou v kapli Nalezení svatého kříže (nad sanatoriem), která se uskuteční ve středu ‐ 14. 09. 2016
od 18 hod.

ZPRÁVY Z FARNOSTI

V červnu ukončil své šestileté působení v naší farnosti otec Pavel. Byl povolán na Valašsko,
kde mu byly svěřeny dvě nové farnosti v Zubří a Vidči. V červenci předal P. Pavel Hödl farnosti
v Pasece, Dlouhé Loučce a Šumvaldu novému panu faráři P. Vladislavu Sovadinovi.
V následujících řádcích se nám náš nový duchovní představuje.

Možná jste si všimli, že do farnosti Paseka nastoupil nový duchovní správce. Rád bych se vám
na těchto řádcích představil. Mé jméno je Ladislav Sovadina. Narodil jsem se 11. 6. 1967
v Přílepech u Holešova. V této vesnici na úpatí Hostýnských hor jsem pak prožil bezmála třicet
let. Žijí tam moji rodiče a bratr s rodinou. První čtyři roky základní školy jsem absolvoval
v Přílepech, další čtyři v Holešově. Poté jsem studoval na strojní průmyslovce ve Zlíně, tehdy vlastně ještě Gottwaldově.
Maturoval jsem v roce 1985. Na vojně jsem byl ještě klasicky na dva roky ve Stříbře. Poté jsem pár let pracoval v různých
oborech, ale zásadní bylo strojírenství. Dělal jsem programátora, seřizovače i obsluhu NC strojů v Tajmac‐ZPS Zlín.
Důležitý v mém životě byl rok 1999, kdy jsem se, zejména kvůli práci, přestěhoval do Otrokovic.

Pocházím z obyčejné rodiny věřících, kteří chodí každou neděli do kostela. Rodiče a babička mě vedli k víře a vštěpovali
mi zásady správného chování a jednání. Jako malý jsem chodil na náboženství a byl u prvního svatého přijímání.
V dospělosti to však už bylo z mé strany slabší, do kostela jsem moc nechodil a co se týká víry, byl jsem tak nějak „svůj“.
Až došlo k jedné události, která se stala v roce 2002 a která mě nasměrovala mě na duchovní cestu. Možná to znáte, že
Pána Boha hledáme nejčastěji v krizi. U mě to až tak velká krize nebyla, ale byl jsem moc rád, že jsem křesťanem, a že
jsem se mohl k Bohu vrátit. Touha sloužit Bohu a lidem mě vedla do olomouckého semináře a později ke kněžství.

Tady své vyprávění zatím ukončím, protože sám nemám rád dlouhé články. Pokračovat můžu v dalším zpravodaji.
Budu rád, když se s vámi budu moci setkávat, ať už na stránkách tohoto zpravodaje, nebo osobně.

P. Ladislav Sovadina

administrátor farností Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka



ZPRÁVY Z DUHOVÉ ŠKOLY

stupínek. Děkujeme za úžasnou reprezentaci naší školy a vesnice. Historicky první a nejlepší sportovní úspěch našich
školních dítek.

Jejich zlatou sestavu v Pasece zacvičili hned několikrát. Na školní akademii, pro účastníky mírového běhu Peace Run a na
závěr v sobotu 18. června 2016 odpoledne na paseckém fotbalovém hřišti při oslavách 70.výročí založení SK Paseka, kde
byli také obdarováni dárky od svých příznivců paseckých Benjamínků.
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Další výlet do Prahy si udělali v červnu i členové školního
Ekotýmu, aby v budově Senátu převzali obhájený mezinárodní
titul Ekoškola. Díky ochotě a vstřícnosti paní senátorky
MUDr. Aleny Šromové se na předávání titulu a prohlídku
reprezentačních prostor Senátu nakonec dostali všichni členové
Ekotýmu. Po skončení slavnostního ceremoniálu byla
na programu plavba parníkem po Vltavě. Všichni se nalodili, nikdo
se neutopil a navečer se opět všichni zdrávi a plni zážitků vrátili
do Paseky.

Velké poděkování patří panu Davidu Holubovi, který sponzorsky
zajistil dopravu mikrobusem z Paseky do Olomouce k vlaku a zase

zpět. A našemu zřizovateli Obci Paseka, jenž podpořil nejen všechna naše ekosnažení, ale i další reprezentování úspěchů
našich žáků, například na velkolepé akci …

… LEADERfest v Karlově Studánce, setkání starostů evropských obcí a gurmánský festival. Ve čtvrtek 9. června
jsme zde měli možnost vystoupit s naším čarodějnickým pásmem. Náš leader‐uvaděč profesor Snape, alias Adam
Nuc, uvedl nejprve hudební část vystoupení – naše Veselé pískání a taneček prvňáčků. O sportovní zážitek se postarali
naši gymnasté a taneční kroužek se svou Duhovou sestavou.

Bouřlivý potlesk a pochvalná slova pořadatelů nám byly zaslouženou odměnou.

A ještě než začaly prázdniny, vyrazili jsme s dětmi na hřiště a do přírody, učit se mimo školní budovu, a to hned
několikrát. Počasí nám vždy přálo. Sluníčku poděkovat nemůžeme, ale chceme vyjádřit velké díky panu starostovi Jiřímu
Blažkovi za podporu, občerstvení a sladké odměny, které pro nás měl.

Pasecká škola není už jen Duhová, ale i ZLATÁ

Gymnastický kroužek vybojoval pro svou školu zlatou medaili na mezinárodním MIA festivalu, Děti fitness aneb sportem
proti drogám, v pražské Lucerně svou sestavou s názvem Sluníčko.
Po dva víkendy soutěžili v Praze ti nejlepší z nejlepších nejen z
České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska.
K vidění bylo více než 100 druhů tance v 15 disciplínách – sóla,
dua, tria, malé i velké skupinky. Všichni nejprve museli projít
kvalifikací semifinálových kol, to olomoucké se konalo 21. dubna
2016.

A pak už hurá do Prahy!

Tréma byla opravdu veliká, neboť pasečtí gymnasté trénovali
teprve od září a toto byla jejich první opravdová soutěž. Ale díky
své píli, tvrdému tréninku, obětavosti vedoucí Mgr. Silvie
Soldánové a podpoře rodičů vystoupili úplně nejvýš, na zlatý

… červnové sportování a nejen do Prahy cestování
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zmrzlině. Věříme, že se zase za rok budeme moci na koupaliště vrátit a vyzkoušet si, zda jsme se v zábavných
disciplínách zlepšili nebo ne. A třeba za námi přijde i některý z našich paseckých vodníků…

Fotografie ze všech našich akcí najdete na: http://duhovaskola.rajce.idnes.cz/

Máme za sebou velmi úspěšný školní rok, plný úspěchů i skvělých zážitků, a věřím, že stejně tak dobrý, ne‐li lepší, bude i
ten nadcházející. Moc děkujeme všem, kteří na tom mají svůj velký podíl, a našim žákům přejeme krásný zbytek
prázdnin.

Mgr. Jana Knápková

14. června probíhal naší Pasekou mezinárodní běh míru Peace Run. Připojili jsme se k běžcům a alespoň kousek
poponesly jejich mírovou pochodeň. Na hřišti jsme si vyzkoušeli „běh kolem světa“, poznávací kvíz, zasmáli se jejich
scénkám a na oplátku jsme jim zatancovali a zacvičili, abychom jim zpříjemnili chvilku odpočinku.

Za dva dny jsme se na hřiště vrátili znovu,
to když jsme se zapojili do „divadelního
představení“ pro soutěž Vesnice
roku. Benjamínci hráli fotbal, florbalisté
vyzvali k souboji team z Dlouhé Loučky,
nadějní atleti závodili na in‐line dráze. A
kdo nezávodil, pomáhal svou účastí jinak –
malé rusalky tančily na koupališti zumbu
pod dozorem víly Amálky, vodníka Lojzy a
Ekotýmu, Veselé pískání se postaralo

I když by se mohlo zdát, že sportování už bylo hodně, přece jen
jsme naše žáky nemohli připravit o Tradiční atletický víceboj,
skoky do dálky i přeskoky přes švihadlo, běh, hod i vrh, oblíbené
disciplíny. Nejlepší sportovce jsme ocenili a všichni dostali od pana
starosty nanuka.

Hurá na prázdniny aneb O paseckého vodníka, pokřtili jsme
naše nové krásné koupaliště! Soutěžili jsme v bazénech i mimo ně,
házeli do tlamy vlka, pouštěli vlastnoručně vyrobené papírové
lodičky, před Paseckou regatou si dali Vodní leháro, napouštěli
rybník i lovili perly ze dna brouzdaliště nebo hledali poklad kolem
fontánky. Nakonec jsme si pochutnali na výborné ovocné

o slavnostní famfáry na uvítanou, malí čtenáři se s paní učitelkou Helou utábořili v knihovně. Nakonec jsme se, stejně
jako děti ze školky, které také vydatně přispěly k úspěchu v soutěži nejen svým pěkným vystoupením na zahradě, projeli
vláčkem po Pasece.
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Od nového školního roku dochází z organizačních důvodů k rozdělení
skautského oddílu Dráčata na dva oddíly:

>> stávající oddíl Dráčata pod vedením Petry Bolardové se bude scházet
v původní klubovně

>> nově vzniklý oddíl RebeLové pod vedením Lenky Richterové bude mít
schůzky v nové klubovně v domě s pečovatelskou službou. Více informací získáte
na www stránce: www.rebelovepaseka.wixsite.com/rebelove

Oba oddíly přijímají do svých řad nové členy.

OZNÁMENÍ

skautský oddíl Paseka

DRÁČATA
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foto: Veronika Richterová

OCHRANA PTÁČKŮ V PASECE
Skupinka mladých dívek, která navštěvuje schůzky
pod vedením Lenky Richterové, se jmenuje
Lampičky. Tyto dívky společně s roverskou
družinou Rebelové chtěli zvelebit místní zastávku v
Pasece.

Na této zastávce docházelo k častému narážení
drobných pěvců do skla a vedlo k poranění a
úhynu několika jedinců. Proto děti nakreslily
obrázky některých našich ptáčků a přilepily je na
skla zastávky, tak aby působily větší vizuální
bariéru pro ty méně pozorné. Celá akce se však
neobešla bez předprázdninového úklidu zastávky.

Snažení dívek můžete shlédnout i v krátkém videu na youtube – zastavka Paseka Lampicky

(https://www.youtube.com/watch?v=CBg1iOoFm8c) Lenka Richterová
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ROZHOVOR

Pocházíte z Karviné, že? Jak jste se dostal do Paseky?

Ano, pocházím a do Paseky jsem se dostal pracovně. Dělal
jsem pro obec úpravy objektu DPS Paseka.

A jak jste se dozvěděl o tomto místu?

Hledal jsem na střední Hané místo, kde bych vytvořil
arboretum. Měl jsem 5 míst. Tady v Pasece byl jediný
majitel pozemku, což byl předpoklad pro jednodušší
jednání. Dále mě zaujal překrásný výhled z pozemku na
Hornomoravský úval, tak bylo rozhodnuto. A je to dnes 10
let, co jsme z původní skládky začali vytvářet toto
arboretum.

Jak jste začínal?

Místo bylo zarostlé trním a kopřivami, zaplněno
slévárenským pískem a smetím a čímkoliv, co sem lidé
jezdili sypat, jak se jim zlíbilo. Ale já jsem nahoře viděl ten
záblesk dolů do té Hané na Hornomoravský úval…. Řekl
jsem si, že je to tady výborná poloha pro vytvoření
arboreta. Na začátku jsem měl buldozer, abych vytvořil
soustavu tras na procházky. Vše bylo zasypané smetím až
ke skále.

Tady byl lom?

Ano. Do roku 1976. To je hodně dávno. To už je minulé
století.

A jak jste pokračoval?

Pak jsme nechali dovézt kámen a vytvářeli jsme suché
zídky, které lemovaly procházkové trasy.

Jenže. Zůstal nám tu na povrchu stále ten skládkový

materiál. Přemýšleli jsme, čím to zasypeme…

Poradili jste si originálním způsobem, že?

Ano. Vymysleli jsme si čedič. Tím pádem se od jiných
lišíme tím, že zde nemáme ani kousek trávníku, ale všude
je čedič, který se vyznačuje mimo jiné tím, že v něm
neroste plevel.

Ale rostlinám se v něm daří výborně. Čím to je?

Čedič má skvělé vlastnosti – velmi dobře propouští vodu,
zároveň zabraňuje vzlínání vláhy, i když se povrch velice
zahřívá. Skalničky v něm rostou velmi kompaktně a hlavně
zdravě bez přerůstání. Takové rostliny jsou výborně
připraveny pro zasazení do nejrůznějších prostředí.
Rostlinky se jeví jako malé, to však způsobuje malé
množství dusíku a velká množství draslíku a fosforu.

Odkud jste získali kameny a čedič?

Kámen pochází z okolních lomů, čedič z lomu Slezská
Harta. Většinu materiálu jsme zpracovali ručně, konkrétně
zídky.

Zídky jsou poskládány pouze z kamenů? Nebo jste mezi
ně přidal nějaké pojivo?

Ano. Tam, kde jsme potřebovali, tak jsme přisypali čedič,
ve kterém se velice dobře daří rostlinkám. A nejen těm.

Arboretum pravidelně navštěvuji každý rok. Ne jinak tomu bylo i letošní léto. I když tentokrát jsem si šla nejen pro
kytičky, ale i popovídat si se zakladatelem paseckého arboreta, s panem Radimem Slabým.

Co (ne)víte:

Ing. Radim Slabý

• narodil se v r. 1969 v Karviné, vystudoval
zahradnickou fakultu v Lednici na Mendelově
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

• přírodu si zamiloval již v dětství, kdy nadšeně
objevoval různé rostliny

• je známý svými neobvyklými návrhy a realizacemi
zahrad, zahradních jezírek, skalkových valů s využitím
vodních prvků a kamene

• účinkoval v televizním pořadu Zahrada je hra

• má rád: turistiku, rozhledny, zříceniny

• nemá rád: mlhu

• motto, co se zahradničení týče: V přírodě není nic
nemožné.

ARBORETUMMAKČU PIKČU ANEB PASECKÁ SKLÁDKA PO 10 LETECH
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Jaké energetické zdroje využíváte pro provoz arboreta?

Vodu sbíráme dešťovou, protože voda je zde 130 m
hluboko. Vodu na zalévání si dolů pouštíme gravitací.
Elektrika zde zavedena není. Pro obydlí používáme solární
a větrnou energii.

Na co jste tady konkrétně nejvíce hrdý za těch 10 let
budování?

Vytvářel jsem to jako celek a tak jsem hrdý na celé toto
dílo.

V poslední době se zde krásně rozvinula i fauna. Ptáci,
motýli, brouci, ještěrky a další drobní živočichové, kteří
mezi sebou vytváří přírodní symbiózu.

Jak jste přišel na název arboreta Makču Pikču?

Spíše je to obří alpinum. Ale protože obří alpinum je moc
dlouhý název, tak jsme nechali arboretum. Název Makču
Pikču jsme vymysleli díky paní doktorce, která bydlí tady
v Pasece, která je zde častým hostem, a která v Peru
opravdu byla. Když jako první vešla bránou dovnitř,
podívala se a viděla rozpracovaný kopec, tak řekla, že je to
jako Machu Picchu. No a my si to počeštili a od druhého
dne otevření máme tento originální název. (Pozn. red.:
Machu Picchu [vyslov: maču pikču] – ztracené město Inků
v Peru)

Kolik druhů rostlin zde máte a podle jakého systému jsou
uspořádány?

Dnes je tady sbírka 4000 druhů rostlin pocházejících ze
všech koutů celého světa, což je ohromné. Rostliny máme
umístěny podle místa, které si vyžadují po svůj růst.
Nacházejí se zde skalničky, trvalky, cibuloviny, vřesy,
lekníny, dřeviny, kaktusy a další. Máme zde např. fíkovník
nebo leknín indický.

Rostlinky také prodáváte. Jak velký sortiment můžete
nabídnout?

Na internetových stránkách máme popsáno 600 druhů
rostlin, které zde máme v prodeji.

Při procházce Vaším arboretem jsem potkala u horního
jezírka s lekníny sedící postavu v zelených šatech, která
mě na první pohled velmi zaujala...

To je Esmeralda. Dostali jsme ji od jednoho zákazníka,
který nám ji dovezl na sedadle spolujezdce a také nám ji
pomohl umístit. Esmeralda tak trochu střeží rostlinky
před neukázněnými návštěvníky.

Vy zde v areálu bydlíte?

Ano. Bydlím a trávím zde většinu svého času. Lidé jezdí za
námi pro radu nejen pro zahrádku, ale i pro řešení
obdobných skládek, jako byla tahle.

Takže jste tady vytvořil nádherné přírodní místo.
Návštěvníci k Vám jezdí relaxovat, ale i pro radu a pro
inspiraci.

A nejen to. I svatby se zde nejen fotí, ale i konají. Pak k
nám jezdí i školní exkurze třeba z Rýmařova nebo Krnova
a Bruntálu. Děláme v zimních měsících také přednášky
na objednávku.

Který měsíc je zde nejkrásnější?

To nejde jednoznačně říci. Je zde krásně od dubna
do října. V každém měsíci kvete něco.

Jaké máte plány do budoucna?

Dnes tady máme sbírku 4000 druhů rostlin a každoročně
zavádíme 200 – 300 nových druhů z celého světa. Našim
cílem je přidávat neustále nové a nové druhy. Sbíráme
semínka nebo kupujeme malé rostlinky a pak je tu
pěstujeme. Dále zde dáváme návod návštěvníkům, jak
rostlinky pěstovat a vlastně provádíme rozsáhlou
poradenskou činnost nejen zde na Makču Pikču, ale
i na našich internetových stránkách, kde mimo jiné máme
i letecký pohled. Jedním z plánů do budoucna je
vybudování kvetoucí kamenné rozhledničky.

Děkuji za příjemné povídání a pohodové odpoledne
v překrásném prostředí.

Hana Lenobelová

Více informací se dozvíte na stránkách arboreta a na facebooku,

kde jsou vkládány aktuální překrásné fotografie:

http://www.arboretumpaseka.cz,

https://www.facebook.com/pages/Arboretum‐Mak%C4%8Du‐

Pik%C4%8Du‐Paseka/119137954782846

Původní skládka (rok 2005)

Současný stav
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Poděkování
Tímto bychom vám chtěli poděkovat, že jste s námi prožili svátek fotbalu a oslavili
70. narozeniny klubu.

18.6.2016 se konaly Oslavy Paseckého fotbalu a my děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhali s hladkým průběhem celého dne. Tímto především VELKÉ DÍKY panu starostovi Jiřímu
Blažkovi za výborné celodenní moderování a Duhové škole za nádherné vystoupení „zlaté“
gymnastiky. Paní ředitelce Knápkové, paní učitelce Soldánové a hlavně dětem, které si zaslouží
velký respekt za svůj výkon.

Doufáme, že se vám oslava líbila. Že si to užili děti, fanoušci fotbalu i ostatní.

AKTUÁLNĚ:
POPRVÉ V 70‐TI LETÉ HISTORII SE BUDE V PASECE HRÁT I.A TŘÍDA.

Do nové sezóny 2016/17 se nám podařilo k družstvu mužů, které poprvé v historii postoupilo do I. A třídy, přihlásit
také tři mládežnická mužstva. Starší benjamínci budou pokračovat jako v minulé sezóně pod vedením Davida Orsága.
Nově zakládáme mladší žáky, které jako trenér povede Marek Opichal. A podařilo se nám dát dohromady i ty úplně
nejmenší – Benjamínky mladší, které vede Jaroslav Kučera st. Čtyři týmy jsme v klubu už dlouho neměli a jsme rádi, že
se podařilo ještě více přilákat děti i jejich rodiče ke sportu. Tuto sezónu bude na hřišti opravdu živo. Těšíme se na vás
v nové sezóně!

SK Paseka, z.s.
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Fotbalová sezóna mladších benjamínků z pohledu rodičů...

Jarní část je za námi. Jestli úspěšně nebo neúspěšně? Těžko říct, konkurence byla opravdu veliká.

Na jaře jsme dostali velmi silné soupeře, většinou kluby z měst, takže se dá říct, že srovnání našich vesnických dětí a
výběrových klubů je hodně znát. Trochu nás to mrzí, protože porážky sice ke sportu patří, ale našim malým dětem to
k sebevědomí moc nepřispívá, protože dopředu očekávají, že dostanou na hřišti „výprask“, tak to vlastně předem
vzdají… ale přesto bojovali moc statečně!

Navíc jsme vstoupili do boje trochu oslabení, měli jsme tři hráče se zlomenýma rukama, nějaký kotník, nějaké nemoci
atd. Také proběhly odchody a příchody hráčů. Teď jsou všichni zdraví a začne se zase trénovat v plné síle, další sezóna
začne s trochu jinými podmínkami.

Rodiče jsou skvělí, držíme při sobě a děti podporujeme, jak se dá. Na zápasy jezdí skoro všichni, každý víkend trávíme
půl dne s dětma na hřišti, řešíme jejich pláč, únavu, rozvázané tkaničky, ale taky nadšení z gólu, z výhry a s nimi jsme
nadšení i my.

O to víc pak všechny mrzí, když se najdou tací, kteří něco kritizují. Když se mezi dospělými na hřišti strhne spor, což bylo
už vícekrát, pochopitelně se to dotkne dětí! Z jedné i z druhé strany hřiště vane kritika, ať už na rozhodčího nebo
na cokoliv jiného a děti stojí mezi tím. Soustředěnost je ta tam a oni nechápou, proč na sebe dospělí křičí, vždyť je to jen
fotbal… Ruku na srdce, kdo by z toho nebyl vykolejený? Kolik z nás stálo v jejich věku na hřišti před tolika lidmi a snažilo
se něco předvést a slyšelo kritiku z úst cizích lidí?

Bohužel, to k fotbalu patří a oni si na to snad časem zvyknou a přestanou to vnímat.

Máme fajn trenéra, kterého mají děti upřímně rády. Tak to je velké pozitivum, že na fotbal nechodí s odporem nebo z
donucení. Na turnajích je to bohužel jiné, dětem chybí pravé hráčské nadšení, protože jejich největší nepřítel je strach.
Ale jak je na ně krásná podívaná, když si kopou na hřišti jen tak pro radost a můžou se smíchy potrhat. To je to, co nás
na tom všechny baví. Jejich radost, jejich zábava.

A nakonec velké poděkování. Trenérovi Davidovi Orságovi, za to, že to s nimi vydrží a že ho to stále baví.

Hance Drozdové, která všechno zajistí, vyřídí, připraví a vytváří velké zázemí pro všechny děti.

Všem rodičům, kteří to nevzdávají a fandí, i když se zrovna nedaří.

A hlavně našim dětem! Za to, že jsou!

rodiče benjamínků

ANANAS, AUTODROM, BARVA, BIŘIC, ČARODĚJ,
ČINKA, DÁLNICE, DOMEČEK, EMENTÁL, HÁDANKA,
HASIČ, KAMNA, KOLÍK, KOLOTOČ, KOMÍN, KONEV,
KONEXE, KOTNÍK, KRASOPIS, LOPUCH, LŽI,
MAMINKA, MIXÉR, MOPED, MOTÝL, OBJEV, OČI,
OMALOVÁNKA, OPICE, ORGÁN, PALÁC, PAPUČE,
PASEKA, PEJSEK, PERO, PEXESO, POHANKA, PRINC,
SIRUP, STO, SOVA, TERASA, TÍLKO, TŘEŤÁK, TŘICET,
ÚKLID, ÚTOČNÍK, ÚVAL, VÝŠLAP, ZÁSOBA, ZVUKAŘ

KULTURNÍ AKCE V PASECE: (tajenka)

připravila Hana Lenobelová
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