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Výsledky komunálních voleb 2018

Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstev obcí a měst. V Paskově se volilo celkem 21 zastupitelů
z pěti kandidujících stran a hnutí. Voleb se zúčastnilo 1533 oprávněných voličů (47,64%).
V absolutních číslech si nejlépe vedl spolek „Za lepší obec Paskov“ (32,46%), následován Sdružením
Komunistické strany Čech a Moravy a Nezávislých kandidátů (27,27%), Občanskou demokratickou stranou
(18,67%), Křesťanskou-demokratickou unií - Československou stranou lidovou (11,19%) a Paskov ŽIJE!
(10,41%). Z důvodu rezignace na svůj mandát zastupitele, který podal ke dni 9. října Tomáš Matějný st., se
zastupitelem stal první náhradník na kandidátce ODS, a to Jan Krejčí.

Foto: Zvolení zastupitelé města pro volební období 2018-2022, následující jména jsou uváděna bez titulů
Horní řada zleva:
Dominik Havlík, Marek Ožana, Petr Michna, Miroslav Staněk, Jan Krejčí, Jiří Kupka, Rudolf Šugar
Prostřední řada zleva:
Pavel Moravec, Markéta Maluchová, Iva Vaňková, Gabriela Klimundová, Kristýna Šircová,
Zlatuše Havránková, Jarmila Lišková
Dolní řada zleva:
Martin Kunát, Michaela Krečmerová, Zdeněk Bělík, Petr Baďura, Milan Klimunda, Martina Juhasová,
Petr Michálek

První zasedání zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Paskov dne 1. listopadu bylo zvoleno nové vedení Paskova
a Oprechtic.
Starostou byl zvolen Petr Baďura, který dostal od voličů nejvyšší počet preferenčních hlasů.
Jeho zástupcem a neuvolněným místostarostou se stal Milan Klimunda.
Neuvolněnými radními byli zvoleni:
Zdeněk Bělík, Martina Juhasová, Michaela Krečmerová, Martin Kunát a Petr Michálek.
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Paskov zřídilo také své poradní a iniciativní orgány - výbory.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Michálek.
Předsedkyní kontrolního výboru se stala Kristýna Šircová.
Předsedou Osadního výboru Oprechtice se stal Miroslav Staněk.
Jména jsou uvedena bez titulů.
Podrobnější informace o všech členech výborů a komisí naleznete na následující dvojstraně.
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Oslavy 100. výročí republiky
V neděli 28. října se uspořádala Letopisecká a dokumentační komise slavnostní setkání Paskováků u příležitosti 100 let vzniku samostatné Československé
republiky. V úvodu měli žáci základní školy připraven
zajímavý program. Následoval koncert Adama Grygara a jeho kolegů, který byl proložen velmi zajímavou a
zábavnou módní přehlídkou.
Ke konci setkání se všichni přítomní přesunuli k soše
TGM, kde po doznění slov státní hymny byl položen
věnec k uctění památky tohoto velkého muže.
Kristýna Šircová
Foto: Uctění památky T.G.M.

Paskov a jeho občané mají „stoletou lípu“
Na základě oslav 100 let založení republiky, vysadili členové
finančního výboru k této události pamětní strom - lípu srdčitou. Strom, který odedávna symbolizuje Českou republiku a
naší státnost.
Za pomoci vedení města bylo vytipováno vhodné místo a v
pátek 26. 10. 2018 proběhla její samotná výsadba.
Budeme rádi, pokud lípa doroste minimálně do stejného věku,
jako výročí, ke kterému byla vysazena. V budoucnu ať poskytne stín i příjemné posezeni jak pro naše občany, tak i všechny
kolemjdoucí. Když půjdete kolem, semtam ji můžete i zalít. Je
to strom nás všech.
Paskovská 100-letá lípa byla zařazena do seznamu: „Lípy republiky“ na webových stránkách:
www.lipyrepubliky.cz/lipa/paskovska-lipa-republiky
za všechny členy FV Petr Michálek
Foto: Vysazení lípy členy FV

Komise pro školství a vzdělání, kulturu a sport
Činnost komise v roce 2018 byla náročná, ale vše
jsme zvládli. Ráda bych připomněla akce, které
jsme ve spolupráci s městem Paskov a ostatními
spolky, v roce 2018 pro naše občany připravili.
První akcí bylo „Setkání s pamětníky“, kterou jsme
začali v březnu. Pro spoluobčany jsme připravili v
kině Panoráma promítání „neokomentovaných starších filmů“. Mnozí z přítomných se na filmech poznali, nebo tam poznali své příbuzné a známé. Skvělý
komentář připojil pan starosta.
V květnu naše komise zorganizovala v rámci projektu
„Vzájemné spolupráce ke vzájemnému poznání Psczyna – Paskov“ velmi úspěšnou cestu a vystoupení
Dětského folklorního souboru Paskovjánek do družebního polského města Psczyna na folklorní festival Maly Brzym.

O prázdninách na nás čekala největší a nejnáročnější
akce, a to „Předpouťová zábava“ v zámeckém parku,
na kterou přišlo opravdu velmi hodně návštěvníků.
Společně s házenkáři jsme navázali na dřívější tradici a věříme, že budeme pokračovat v této činnosti i v
dalších letech.
Po podzimních volbách přišli do kulturní komise noví
lidé.
Další zajímavou akcí, kterou jsme připravili společně
se Spolkem rodičů při Základní škole Paskov a ve
které bychom také rádi pokračovali, byla podzimní
diskotéka pro všechny děti paskovské školy.
Členové naší komise se aktivně zapojují do akcí pořádaných městem. Za tuto práci jim moc děkuji.
Přeji Vám všem pěkné vánoční svátky a těším se na
spolupráci a setkání při dalších akcích v roce 2019.
Iva Vaňková, předsedkyně komise
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Zastupitelstvo Paskova a

Baďura Petr, Ing. Bělík Zdeněk, Bc. Havlík Dominik, Havránková Zlatu
Ing. Krečmerová Michaela, Ing. Krejčí Jan, Kunát Martin, Kupka Jiří,
Moravec Pavel, MUDr. Ožana Marek, Staněk Miroslav, Mgr. et Mgr. Š

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán samosprávy města, má 21 zastupitelů zvolených občany města v komuná
Zastupitelé jsou uvedeni v abecedním pořadí.
starosta
Baďura Petr

statutární zástupce města,
svolává a řídí jednání
zastupitelstva a rady, řídí
Městský úřad

místostarosta
Ing. Klimunda Milan

výstavba – investice, údržba
bytového a nebytového fondu,
územní plánování, bezpečnost
(PČR, MěP F-M), financování
projektů

Ing. Bělík Zdeněk

místní komunikace, krizové
řízení (hasiči), komunální
záležitosti – odpadové
hospodářství, včetně investic
v uvedených oblastech

Rada mě

Mgr. Juhasová Ma

školství, kultura a spor

Rada je výkonný orgán města volený zastupitelstvem. Má 7 členů vč. starosty a místostarosty. Schází se z
místostarosty) jsou uvedeni v abecedním pořadí.

Výbory zastupitelstva jsou jeho poradní a kontrolní orgány. O zřízení a složení rozhoduje zastupitelstvo.
se zřizují povinně dle zákona o obcích. Scházejí se dle potřeby a dohody. Předsedové výborů jsou uvedeni

Finanční výbor

Kontrolní

Ing. Michálek Petr
Drabinová Vendula
Bc. Havlík Dominik
Havránková Zlatuše
Ing. Klimunda Igor
Ing. Krečmerová Michaela
Kyselovský Milan
Moravec Pavel
Ing. Pohl Radim

Mgr. et Mgr. Širco
Daněk Libor
Horutová Simona
Kaboň Miroslav
Kupka Jiří
Lišková Jarmila
Sýkora Marian
Šodek Viktor
Vágo Dalibor

Komise zřízené Radou města jsou poradní orgány či pracovní skupiny rady. O jejich zřízení a složení rozho
velikosti rozhoduje Rada. Scházejí se dle potřeby a dohody. Předsedové komisí jsou uvedeni jako první tuč
Komise pro školství
a vzdělávání,
tělovýchovu
a kulturu

Vaňková Iva
Havránková Zlatuše
Klega Radek ml.
Kubánková Renáta
Lišková Jarmila
Lokajová Lucie
Moravcová Sandra
Němčík Pavel
MUDr. Ožana Marek
Pospíšilová Halina
Šodek Viktor
Mgr. Švach Karel

Komise pro územní
rozvoj, životní
prostředí a bytový
fond města

Ing. Lyčka Tomáš
Bužek Jaroslav
Bc. Daňková Lucie
Dědek Ondřej
Mgr. Bc. Dvorník Richard

Foldyna Vítězslav
Forgač Lubomír
Gábor Jan
Horutová Simona
Bc. Michna Petr
Moravec Pavel
Rundt Vlastimil
Šimíčková Zdeňka
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Komise pro dopravu
a bezpečnost

Ing. Širc Jan, Ph.D.
Balhar Michal
Ing. Bělík Zdeněk
Mgr. Bc. Dvorník Richard

Fridrišek Petr
Kabil Eduard
Ing. Krejčí Jan
Liška Vladimír
Noga Josef
Rundt Vladimír
Ing. Soška Roman

Rada zprav

Krečmer Martin
Ing. Forgač Vladim

Mgr. et Mgr. Šircov

a Oprechtic 2018 - 2022

uše, Mgr. Juhasová Martina, Ing. Klimunda Milan, Bc. Klimundová Gabriela,
Lišková Jarmila, Maluchová Markéta, Ing. Michálek Petr, Bc. Michna Petr,
Šircová Kristýna, Ing. Bc. Šugar Rudolf, Vaňková Iva

álních volbách. Schází se zpravidla 5-10x ročně. Zasedání jsou veřejná, svolává a řídí je starosta.

ěsta

artina

rt.

Ing. Krečmerová Michaela

bytový fond a sociální služby

Kunát Martin

životní prostředí
a veřejnoprávní dopravní
obslužnost

Ing. Michálek Petr

ekonomika, rozpočet
a pojištění majetku

zpravidla 1x za 14 dní, schůze jsou neveřejné, svolává je starosta. Členové rady (kromě starosty a

Výboru vždy předsedá člen zastupitelstva, členy mohou být zástupci veřejnosti. Finanční a kontrolní výbor
i jako první tučným písmem, ostatní jména jsou v abecedním pořadí.

výbor

Osadní výbor

ová Kristýna

Staněk Miroslav
Gábor Jan
Gábor Petr
Krejčí Roman
Maluchová Markéta
Matějný Tomáš ml.
Matějný Tomáš st.
Ing. Stibor Michal
Tumlířová Martina

oduje rada. Členy, vč. předsedy, mohou být zástupci veřejnosti. O počtu komisí, jejich zaměření, složení i
čným písmem, ostatní členové jsou v abecedním pořadí.

vodaje

mír

vá Kristýna

Sbor pro občanské
záležitosti

Komise pro péči
o kulturní a přírodní
památky

Mgr. Maršálková Jana
Baďurová Milena
Bělíková Jiřina
Jarolímová Milada
Kalousová Libuše
Kellerová Jiřina
Klimundová Libuše
Krejčí Svatava
Lišková Zdislava
Maluchová Blanka
Ing. Přečková Jarmila
Šugarová Jitka

Šafránek Aleš
Baďura Petr
Ing. Bělík Zdeněk
Ing. Lyčka Tomáš
Ing. Michálek Petr
Sýkora Pavel
PharmDr. Šugarová Radmila

Letopisecká
a dokumentační
komise

Baďura Petr
Burešová Eva
Mgr. Janáček Radek
Bc. Klimundová Gabriela
MVDr. Pejhovský Zdeněk

Mgr. Petrová Jarmila
Ing. Plchová Anna
Sýkora Pavel

Mgr. et Mgr. Šircová Kristýna

Ing. Bc. Šugar Rudolf

-5-

www.mesto-paskov.cz
mu@mesto-paskov.cz
Pokladní hodiny: 8:00-11:30/12:30-16:30
8:00-11:30/12:30-16:30
8:00-11:30

Městský úřad Paskov

Úřední hodiny: Po 8:00-11:30/12:30-17:00
St 8:00-11:30/12:30-17:00
Čt 8:00-11:30/12:30-15:00
Jméno, činnost
Starosta
Petr Baďura

558 671 118

558 640 324

petr.badura@mesto-paskov.cz

Místostarosta
Ing. Milan Klimunda

558 439 144

732 909 711

milan.klimunda@mesto-paskov.cz

724 075 954

zdenka.makarova@mesto-paskov.cz

telefonní kontakt

emailová adresa

Odbor správních činností
Ing. Zdeňka Makarová
vedoucí odboru

558 671 118

Ing. Marcela Grimmová
558 671 118 724 075 937
marcela.grimmova@mesto-paskov.cz
CZECH POINT, přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, vystavování matričních
dokladů, uzavírání manželství, objednávky pohřbů, určování otcovství k nenarozenému dítěti
souhlasným prohlášením rodičů, ověřování listin a podpisů (vidimace, legalizace), smlouvy o nájmu
hrobových míst, vyhledávání dokumentů v archivu
Bc. Gabriela Klimundová
558 439 149 702 210 559
gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz
Správa webových stránek města, příjem příspěvků do zpravodaje, spolupráce se spolky, prodej
reklamních předmětů města
Rezervace a vyúčtování: kulturního domu Oprechtice, komunitního centra Paskov, sálu nad
Zámeckou krčmou, kina Panorama Paskov, tělocvičny Základní školy Paskov
Informace: o programu kina Panorama Paskov, ke správě webových stránek města, k
připravovaným divadelním představením vč. vstupenek, k zajišťování kulturních a společenských
akcí v zařízeních města
Odbor ekonomický a majetkový
Ing. Petra Dvorníková
558 439 145 702 210 784
vedoucí odboru, žádosti o vyúčtování neinvestiční dotace

petra.dvornikova@mesto-paskov.cz

Ing. Aleš Přeček
558 439 146 734 620 686
ales.precek@mesto-paskov.cz
Silniční správní úřad: zvláštní užívání místních komunikací, povolování vjezdu, objízdné trasy,
uzávěry, dopravní značení, údržba silnic a chodníků
Ostatní agendy: odpadové hospodářství (popelnice, kontejnery, skládky), údržba zeleně, správa
majetku města, údržba bytového fondu – služby, stavební záležitosti – poradenství, životní
prostředí (odchyt psů, zvěř, stromy, atd.), kopírovací služby
Martina Zdražilová
558 439 145 734 620 685
martina.zdrazilova@mesto-paskov.cz
Úhrada plateb v hotovosti, evidence vystavených objednávek, evidence smluv, fakturace,
vyřizování žádosti o byt, bytové a nebytové hospodářství
Milada Čaplová
558 439 147
milada.caplova@mesto-paskov.cz
Personální a mzdová agenda
Místní poplatky: poplatek ze psů, vstupného, zábor veřejného prostranství
Ing.Vladislava Lyčková
558 671 222
Územní plán, pozemky, inženýrské sítě, kácení dřevin

vladislava.lyckova@mesto-paskov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Michaela Neumahr

606 628 664

michaela.neumahr@slezskabrana.cz

Paskovský Vánoční Jarmark
a Česká mše vánoční v kostele sv. Vavřince
Vážení spoluobčané, v sobotu 15. prosince proběhne již tradiční Paskovský Vánoční jarmark.
Od 14hodin se zárověň v našem kostele svatého Vavřince uskuteční opět koncert Moravskoslezské filharmonie a zazní Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.
Při této příležitosti bude i letos na tento koncert dobrovolné vstupné. Po dohodě zastupitelů ze zářijového ZM
se rozhodlo, že výtěžek ze vstupného bude celý použit na opravu varhan našeho kostela sv. Vavřince.
Přijďte v hojném počtu.
Věříme, že se vám koncert bude líbit a doplní tak letošní předvánoční atmosféru o další nádherný kulturní
zažitek.
za zastupitele města Paskov Petr Michálek
Foto: Česká mše vánoční v kostele sv. Vavřice
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Mateřská škola je pilný mraveneček
Vážení občané, rodiče a přátelé vzdělávání,
ve školním roce 2018/2019 je mateřská škola zapojena opět do mnoha projektů. Za zmínku stojí, informovat Vás o následujících:
1) Pro mateřskou školu jsme získali 654 481,00 Kč
pro projekt (šablony II) s názvem “DĚTI Z KOUZELNÉ ZAHRADY U ZÁMKU“. V letošním školním roce
pečují o dvouleté děti ve třídě Cipísek kromě dvou
pedagogů, také dvě chůvy, ve třídě Křemílek pracuje školní asistent u dětí ohrožených školním neúspěchem a čekají nás také projektové dny ve škole i
mimo školu. Z dotací také bude vyškolen koordinátor
EVVO pro MŠ Paskov. Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
2) „CESTA“ je otevřeným projektem, kdy je pedagogům poskytována přímá podpora. Pedagogové rozvíjejí své dovednosti v Moravskoslezském kraji a učí
se přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.
Do tohoto projektu je zapojeno pět pedagogů mateřské školy a někteří z nich se již těší na zahraniční
stáž do Belgie na jaře roku 2019.

zet rostliny a pečovat o ně, pozorovat jejich růst a
potřeby, následně mohou rostliny zpracovávat nebo
vytvářet originální dárky či předměty.
6) „ZELENÁ ŠKOLA“ – projekt probíhá v mateřské
škole druhým rokem. Umožňuje tak dětem a učitelům
ve spolupráci s rodiči a veřejností třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých
elektrozařízení (nefunkční elektro hračky, mobilní
telefony, toustovače, mixéry a roboti do kuchyně, holící strojky, klávesnice, myši a ostatní elektroodpad) a
baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického
cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v budově mateřské školy, u ředitelny. Projekt naší škole také
umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého
elektroodpadu (lednice, pračky, sušičky, TV, monitory, počítače, tiskárny apod.). Cílem projektu Zelená
škola je ochrana životního prostředí zabezpečením
zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných
elektrozařízení.

3) Naše mateřská škola je zapojena jako partner do
projektu „UČÍME SE SPOLU“ A CENTREM KOLEGIÁLNÍ PODPORY se stala 1.5.2018. Příjemcem
a realizátorem projektu je společnost Step by Step
ČR o.p.s. Doba realizace projektu: 1.listopadu 2016
- 31. října 2020 Aktivity projektu jsou realizovány v
11 krajích ČR. Cíl projektu je posílit individualizované
vzdělávání v MŠ a na 1. st. ZŠ. Nástroje, které k dosažení cíle projekt užívá, jsou vzájemné učení pedagogů MŠ v CENTRECH KOLEGIÁLNÍ PODPORY a
rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory v MŠ a ZŠ. Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.

Ve spolupráci s MAS Frýdek-Místek II připravujeme
projekt „MRAVENIŠTĚ U SÍDLIŠTĚ“. Projekt je zaměřený na rozvoj estetického vnímání dětí přírody
kolem sebe. Plánuje se přehlídka výtvarných prací
dětí na Zámku v Paskově ve spolupráci s městem.
Zapojeno bude pět mateřských škol na území ORP
Frýdek-Místek.

4) Projekt „ZACHRAŇ ŽIVOT“ budeme realizovat letos již potřetí, jelikož se stal velmi žádaným ze strany
dětí. Opět budeme na jaro 2019 organizovat sbírku
pro opuštěné pejsky do ostravského psího útulku. S
dětmi sbírku odvezeme do útulku, kde zaměstnanci
útulku provedou děti prostorami a povypráví o životě
pejsků.

Nadále pokračujeme v projektech „SKUTEČNĚ
ZDRAVÁ ŠKOLA“ s cílem nabídnout dětem co možná nejvíce lokálních čerstvých a zdravých, chcete –li
správných surovin ze školní kuchyně a pokračujeme
také v pravidelném odšťavňování čerstvé ovoce a
zeleniny ve spolupráci s dětmi a rodiči dětí.

Vrhli jsme se také do přípravy projektu „KOUZELNÁ KAPIČKA PRO VEVERKU EMILKU“ - ZELENÁ
OÁZA, kdy chceme využít dešťovou vodu a pořídit
zavlažovací systém na naší školní ekozahradu společně s pořízením sběrných nádob k uskladnění dešťové vody.

Z loňského roku pokračujeme s programem „DEN
POD ŠIRÝM NEBEM“, kdy děti opouští téměř za
každého počasí budovu a zahradu mateřské školy
(vždy v pátek) a ihned po svačince vyráží do lesů, k
rybníkům, či na delší vycházky po přírodních krásách
města Paskova.

5) „MALÝ ZAHRADNÍK“ je projekt, kdy hlavním garantem je firma AGRO CS a.s. Česká Skalice, na
projektech se dále podílí i partnerská firma Plastia
Nové Veselí. Cílem projektu je vzbudit a rozvíjet u
dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které
v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost,
samostatnost a respekt k lidské práci. Děti se učí sá-8-

Pokračování na další straně.

Pokračování z předchozí strany.

I letos jsem zařazeni do „soutěže“ pana „POPELY“,
kdy děti, rodiče a zaměstnanci mateřské školy sbírají a třídí papír, noviny a karton do sběrných nádob
umístěných před budovou mateřské školy.
Dalším rokem spolupracujeme se sítí „MRKVIČKA“.
Cílem projektu je posílit kompetence pedagogických
pracovníků mateřských škol pro realizaci environmentální výchovy v prostředí mateřských škol.
Práce je dosti,
těšíme se na spolupráci a přejeme všem kouzelný
podzim!
Mgr. Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov, p.o.

EKOŠKOLA PRACUJE

Foto: Práce dětí v Ekotýmu.

Milí rodiče, přátelé školy a členové ekotýmu, dne 9.10.
2018 v odpoledních hodinách se sešel poprvé ve školním roce 2018/2019 ekotým na 1.ekoschůzce v mateřské škole. Zavítala k nám po delší odluce naše koordinátorka Ing. et Bc. Olga Golasová a přivítala všechny
účastníky. Jsme moc rádi, že jsme se sešli se členy
stávajícími a mohli jsme přivítat i nové nadšence, kteří se tak aktivně zapojili do programu EKOŠKOLA. Je
vidět, že nikomu z nás není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a že i malou měrou úsilí se dají vykonat
velké skutky. Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli přivítat i rodiče a děti ze Základní školy. Naopak nejmladšímu účastníkovi je teprve pár měsíců…Vážíme si vaší
aktivity!

nebo tím, co se mi líbí? Mohu sám vyzdobit např. volné
stěny třídy nebo namalovat na okna obrázek?

Na 1. ekoschůzce jsme zhodnotili práci za minulý rok,
seznámily jsme nové členy s programem, nastavili jsme si pravidla a nastínili téma „PROSTŘEDÍ“ pro
školní rok 2018/2019. Děti obdržely na všechny třídy
materiál a pracovní listy pro práci na 1 měsíc, na které
budou pracovat se svými učitelkami na třídách a společně dohromady si budou o prostředí v mateřské škole povídat. Děti se budou zabývat otázkami a pracovat
na tématech:
* Máme ve třídě hračky z přírodního materiálu? jaké?
…a co to vlastně přírodní materiál je? Učíme se pojmenovávat a rozeznávat různé materiály, hledat jeho výhody a nevýhody, přemýšlet o tom, jaký je rozdíl mezi
přírodní a syntetickou hračkou a co je v oblasti recyklace pro přírodu „lepší“ – co můžeme do přírody vrátit?
Co si tak vyrobit eko hračku z odpadního materiálu?
* Mám ve své třídě místo, kde si rád hraji? Kde to je?
Proč zrovna na tomto místě se cítím dobře?

* Jsem už velký a chtěl bych se umět starat o živou
rostlinu nebo zvířátko ve třídě…musím však převzít
zodpovědnost za své rozhodnutí….musím se tedy
pravidelně o rostlinku starat (zalévat, kropit, přesazovat)….co se stane, když zapomenu nebo pečovat o
rostlinu přestanu?
* Chodíme s kamarády za každého počasí ven? I když
je mokro, mrholení nebo vítr?....děti zaznamenávají
symbolem do kalendáře počasí, zda-li byli tento den
se třídou venku. Proč bych nemohl jít ven, když je mokro?....mám přece gumáky…proč bych nemohl jít ven,
když je mlha nebo mrholí?....mám přece pláštěnku –
děti kriticky přemýšlejí nad proměnami počasí, nad důležitostí změn v přírodě a to že my, lidé jsme součástí
veškerého dění kolem nás.
* Máme na zahradě prvky z přírodního materiálu?
Jaké?
* Máme na zahradě místa, kde žijí živočichové? Jaké?
* Jaké máme na zahradě rostliny, keře a stromy? Proč
je tady máme?
Takže milí „ekolínci“! Práce máme dosti! S chutí do
toho! Budeme se těšit na další ekoschůzku, která se
bude konat 21. 11. 2018 v 15:30 opět ve třídě Maková
Panenka.
….a kdo by se chtěl přijít mezi nás podívat?….JSTE
SDREČNĚ VÍTÁNI!!!

* Mám možnost ovlivnit prostředí ve třídě? Mohu připnout na nástěnku svůj výkres, svou myšlenku nebo
nápad? Mohu přispět k výzdobě třídy svým výrobkem
-9-

Za EKOTÝM MŠ Paskov,
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka

Děti z MŠ vítají nové občánky Paskova
„Milý tatínku a milá maminko! Narodilo se vám překrásné miminko…“ Takto hezky uvítaly děti ze
třídy Ferda Mravenec a Krteček v
sobotu 13. 10. 2018 v obřadní síni
na Městském úřadě nové občánky
města Paskova.
Nelinka G., Silvinka K., Emmička
J., Janička M., Sofinka B., Terezka
M. a Pavlík P. svým milým přednesem dojali novopečené rodiče i
prarodiče. Poté se děti přesunuly
ke kolébce, kde rodiče položili své
miminko, aby se zapsali do matriční knihy a při tom mohly děťátko
Foto: Vítání občánků. pohoupat. Moc jim to v krojích slu-

šelo a rodiče miminek si je spolu se
svým dítětem vyfotili na památku
slavnostního dne. K rodičům s důstojností promluvil pan starosta P.
Baďura, za matriku předávala dárkové tašky p. Maršálková a krásnou, dojemnou báseň přednesla
p. Dvorníková. Na hladký průběh
akce dohlížela p. Baďurová.
Moc všem dětem i jejich rodičům
děkujeme za to, že i přes své plány
na víkend své děti přivedli a přispěli tak ke krásnému a slavnostnímu
dopoledni. Děkujeme.
za třídu Ferda Mravenec p. uč.
Ivana Ševčíková

Adaptace nejmenších dětí je úspěšně za námi
Již třetím rokem MŠ v Paskově nabízí vzdělávání dětí
od dvou let. V tomto školním roce 2018/19 nastoupilo do této batolecí třídy celkem 24 dětí. Genderové
složení třídy je 13 chlapců a 11 dívek. V této třídě
pracují 2 učitelky a 2 chůvy, v případě potřeby pomáhá i ostatní personál MŠ. Organizace dne je zcela přizpůsobena věku dítěte s velkou mírou podpory
individuální péče jednotlivému dítěti. Začátek školního roku byl pro všechny děti náročný. Děti si přivykaly na zcela nové prostředí MŠ, na zaměstnance,

na nové kamarády. Děti musely zvládnout odloučení
od svých nejbližších. Celý personál batolecí třídy za
podpory vedení MŠ vynaložil velké úsilí, aby tyto nejmenší děti zvládly adaptaci co nejlépe, aby případných slziček bylo co nejméně. Po měsíci společné
a oboustranné spolupráce mezi MŠ, dětmi a rodiči
můžeme s radostí zhodnotit, že všechny děti zvládly
adaptaci na výbornou. Je to především tím, že MŠ
nabízí dětem stabilní, bezpečné zázemí a láskyplnou
náruč :-).

- 10 Foto: Děti z batolecí třídy Cipísek.

Motivujeme děti k ochotě
ochutnat „vitamínové koktejlíky“ a nové chutě
Odšťavňování ovoce a zeleniny motivuje děti z mateřské školy k ochotě ochutnat „vitamínové koktejlíky“ a nové chutě.
Protože chceme a jsme zařazeni do projektu „Skutečně zdravá mateřská škola“ a učíme děti, aby sáhly raději po ovoci
než po sladkostech, rozhodli jsme se v mateřské škole zavést denní odšťavňování ovoce a zeleniny. V loňském pilotním školním roce tato aktivita sklidila u dětí velký úspěch,
proto letos pokračujeme. A co to vlastně znamená? Děti si
do školky donesou vlastní ovoce nebo zeleninu a sami si je
odšťavní a nakonec i vypijí. Každý den tuhle činnost provádí
jedna třída a neustále se střídají. Chceme děti naučit, že ovoce a zelenina se nemusí jen jíst, ale dají se udělat i výborná a
zdravá pitíčka. Povídáme si o ovoci a zelenině, děti se je učí
znát nejen vizuálně a nenásilnou formou jim ukazujeme chuť
ovoce a zeleniny a různými kombinacemi vytváříme chutné
přírodní šťávy. Děti si do jídelníčku zařazují ovoce a zeleninu
, které jsou plné vitamínů a musíme poznamenat, že v dnešní
době děti po ovoci a zelenině sáhnou minimálně.
Třída Cipísek – odšťavňuje vždy v pondělí
Třída Rákosníček – odšťavňuje vždy v úterý
Třída Krteček – odšťavňuje vždy ve středu
Třída Křemílek – odštavňuje vždy v pátek

Foto: Děti si samy vyrábí šťávu z čerstvého ovoce.

Bc. Renáta Chovančíková, tř. Rákosníček

Poděkování rodičům
Chceme poděkovat všem rodičům ze třídy KRTEČEK, kteří
přispěli a dovybavili centra Dílna a Pokusy a objevy a zapojili se do výstavy výtvarných práci Land –art. Celou expozici
dokumentujeme a budeme prezentovat v následujících měsících. Dne 5. listopadu plánujeme návštěvu Domu umění v
Ostravě s komentovanou přednáškou „Pojďme na procházku“, kdy se vydáme na dobrodružnou výpravu malebnými
Beskydami.
Za třídu KRTEČEK
T. Řehová, S. Šebestová, I. Marynčáková.
Inzerce

Chceme koupit dům
nebo pozemek
v Paskově a okolí.
Budeme rádi za každou
nabídku.
Volejte klidně i o
víkendu.
704 387 724

Blahopřejeme k úspěšnému ukončení bronzové úrovně Mezinárodního vzdělávacího programu DofE
Zapojilo se 20 žáků naší školy a dokončilo 15 –
velký úspěch!!!
Jen pro připomenut : účastníci si vybrali tři aktivity v
oblasti SPORTU, TALENTU A DOBROVOLNICTVÍ,
kterým se pravidelně nejméně hodinu týdně věnovali
po dobu 3 a jedné aktivitě 6 měsíců. Museli absolvovat přípravu na expedice a pak realizovat jednu cvičnou v trvání 1 den a 1 noc a jednu ostrou expedici v
trvání 2 dny a 1 noc, při kterých se museli přesunout
podle mapy do určeného místa, postavit si stany a
uvařit teplé jídlo a po celou dobu plnit předem domluvený cíl. Některé skupinky malovaly, jiné skládaly
básničky, další se věnovaly úklidu plastů v přírodě.
Všechny tři skupiny si během ostré expedice poskládaly zpěvník s trampskými písničkami, které pak při
kytaře a ukulele při ohýnku zpívaly. To vše za vzdáleného dohledu dospělé osoby. Někteří se rozhodli, že
budou pokračovat a zapsali se do Stříbrné úrovně.
Všechny 3 zvolené aktivity plní 6 měsíců a expedice
jsou také náročnější. Cvičná 2 dny a 1 noc a ostrá 3
dny a 2 noci. Musí na nich být plně soběstační, takže
příprava i plánování bude mnohem obtížnější. Držíme jim pěsti, ať se jim to podaří splnit.

Odstartovali jsme druhé kolo bronzové úrovně a přihlásilo se 10 nových účastníků z 8. A a 9. A třídy, tak
jim přeji, ať vydrží a zažijí si ten krásný pocit uspokojení a hrdosti, až si budou přebírat CERTIFIKÁT s
mezinárodní platností.
My s 15 absolventy Bronzové úrovně si pro něj pojedeme v prosinci do PRAHY. Už se moc těšíme.
Mgr. Martina Juhasová
PS : Protože do prosince je daleko a já uznávám pravidlo, že po výkonu má být zhodnocení a odměna
pokud možno hned, tak jsme se sešli a za přítomnosti paní ředitelky si žáci převzali pamětní listy, na
kterých měli obrázkem ztvárněny aktivity, které plnili,
některé pomohli vyrobit žáci 9. A a někteří si je pro
sebe navrhli sami. Ti, kteří splnili jen expedici a aktivity vzdali, dostali také pamětní list, ale jen s obrázkem
stanu. Všichni úspěšní absolventi Mezinárodní ceny
vévody z Edingburghu dostali i symbolickou bronzovou fidorku. Opravdické ocenění – odznak a certifikát
obdrží na slavnostní ceremonii v Praze.
Foto: Účastníci DofE.

KNIHOLYMPIÁDA 2018
Očima Knihovny

Ve středu 19. září proběhl V. ročník KnihOlympiády. Medvědi z Raškovic a jako třetí se umístilo družstvo
Jde o soutěžní klání knihovnických týmů z Morav- z Ostravy-Hrabůvky. Všem účastníkům děkujeme.
skoslezského a Olomouckého kraje. Letos se uskutečnil u nás v Paskově, protože jsme v loňském roce Mnohé díky patří panu starostovi Petru Baďurovi a
v Olomouci vyhráli. Akce se konala v zámeckém par- paní Gabriele Klimundové za velkou podporu a poku za vydatné podpory Města Paskov a ZŠ Paskov. moc při organizaci, paní ředitelce ZŠ Paskov Lucii
Soutěžilo 13 družstev v 10 disciplínách, které připra- Butkovové, a kolektivu pracovnic školní kuchyně za
vili žáci 9. tříd ZŠ Paskov pod vedením paní učitelky občerstvení.
Juhasové. Moc děkujeme, žáci obsluhovali svá stanoviště s profesionální zručností. Zvítězilo družstvo
Lenka Ježová a Jana Rybaničová,
Řemeslníci z Klimkovic, 2. místo obsadilo družstvo
Místní knihovna PASKOV
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Očima Regionu Slezská brána
Díky vítězství žáků čtenářského klubu paskovské základní školy na loňském 4. ročníků KnihOlympiády, který se konal v Olomouci, získala právo
k pořádání letošního ročníků knihovna v Paskově. Akce se uskutečnila 19. září 2018 za krásného a slunného počasí v příjemném prostředí
paskovského zámeckého parku. Místní knihovna spolupracovala na její
přípravě se Základní školou Paskov, dalšími knihovnami z okolí a s Městem Paskov. Organizačně akci podpořil také Region Slezská brána, který
nechal z jejího průběhu natočit video reportáž.
Do soutěže na téma „Řemesla“ se přihlásilo 13 týmu, a to z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zvítězilo družstvo Řemeslníci z Klimkovic, 2. místo obsadilo družstvo Medvědi z Raškovic a jako třetí se umístilo
družstvo z Ostravy-Hrabůvky. Velké poděkování patří hlavním organizátorům – vedoucí paskovské knihovny paní Lence Ježové, vedoucí čtenářského klubu paskovské základní školy Mgr. Martině Juhasové a kulturní referentce městského úřadu v Paskově paní Gabriele Klimundové.
Významnou měrou se na vytvoření potřebného zázemí přičinila také paní
ředitelka ZŠ Paskov Lucie Butkovová a starosta Paskova Petr Baďura.
Zapomenout však nelze ani na kolektiv žáků 9. tříd, který dohlížel nad
plněním úkolů na jednotlivých stanovištích.

Foto: Velcí pomocníci.

Foto: Všichni účastníci KnihOlympiády.

Zdařilý průběh přispěl k výborné reprezentaci Paskova na úrovni hned
dvou krajů. Za to všem jmenovaným a dalším organizátorům patří velké
poděkování.
Fotografie z akce jsou na odkazech:
* https://paskov.rajce.idnes.cz/KnihOlympiada_2018/
* https://paskov.rajce.idnes.cz/Pomocnici_z_Paskovske_ZS_na_KnihOlympiade_2018/
Videoreportáž je k dispozici na: http://www.slezskabrana.tv/2018-09-25-paskov-kniholympiada.html
Miroslav Lysek,
projektový manažer Regionu Slezská brána

Očima vedení základní školy
Ve středu 19. září 2018 se konal v prostorách zámeckého parku v Paskově 5. ročník KnihOlympiády. Jedná se o spolupráci knihoven se základními školami. V minulém školním roce se tato akce konala v Olomouci.
Paskovské družstvo tady reprezentovali žáci čtenářského klubu, který
vede paní učitelka Martina Juhasová. Zvítězili - jako odměnu si přivezli
ocenění - konání dalšího ročníku KnihOlympiády v místě vítěze. Tedy u
nás v Paskově.
Ke dvěma soutěžním družstvům, která se skládala z žáků 4. a 5. ročníku,
se připojil také organizační tým, který tvořili žáci devátých tříd. Pod vedením paní učitelky Juhasové vše zvládli na výbornou. Sami se podíleli na
vymýšlení aktivit na jednotlivých stanovištích, ukázali svou samostatnost,
kulturu projevu, a dle mého mínění také to, že až na konci školního roku
budou opouštět naši školu, budeme mít všichni příjemný pocit, že jsou do
dalšího života dobře připraveni. Naše soutěžní týmy sice nezvítězily, ale
přesto se umístily na pěkných místech.
Chtěla bych poděkovat jménem vedení školy i místní knihovny paskovské pobočky paní učitelce Juhasové i všem žákům, kteří se aktivně podíleli na organizaci, nebo soutěžili v Kniholympiádě.
Mgr. Lucie Butkovová, ředitelka školy
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Fota: Jedny z disciplín soutěže.

100 let je krásné, kulaté výročí. Pojďme je společně oslavit
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro
Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a
vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938,
1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší novodobé historie. 28. října 1918 se začala psát nova kapitola našich národních dějin.

Foto: Pohled na pódium kina

Letošní stoleté výročí od vzniku samostatného Československa jsme si u nás ve škole
připomněli v pátek 5. října, kdy jsme si zpestřili výuku projektovým vyučováním, zaměřili
jsme se na První republiku, na období od 28.
října 1918 do 1. října 1938.

V rámci projektového dne jsme zpracovávali devět
různých témat, která si každá třída, od pátého ročníku až po devátý, vylosovala. Práci jsme měli rozdělenou na dvě části. Prvním úkolem bylo výtvarné
ztvárnění a druhým předvedení v místním kině, kam
jsme se po třech hodinách úsilí ve třídách přesunuli.
Získali jsme nejen základní informace o okolnostech
vzniku Československé republiky a jejím rozpadu.
Seznámili se s životy významných osobností, které
stály u vzniku Československa. Viděli jsme, jak lidé
žili, pracovali, které výrobky proslavily náš stát ve
světě, jak se bavili a sportovali. Se jmény některých
umělců - spisovatelů, malířů, architektů, politiků, vědců, hudebníků i herců se setkáváme dodnes a stále
nám mají co říct.
Celé dopoledne bylo plné pestrých aktivit od hledání na internetu, přes skupinové výtvarné zpracování
daného tématu, nácvik scének, až po předvedení v
místním kině. Každá třída pojala svůj úkol po svém,
a proto jsme mohli v kině vidět mnoho různorodých
nápadů i zajímavých námětů.
V kině nás navštívili také pan starosta Petr Baďura
a pan Miroslav Lysek, projektový manažer Regionu
Slezská brána. Oběma se vystoupení velmi líbilo,
pan starosta poděkoval všem učitelům i žákům za
přípravu a připomenul význam tohoto výročí v dnešní
době.
Mgr. Marie Míčková

Poznáváme kulturu jiných národů - Halloween

Svátek Halloween je především předmětem zájmu anglického jazyka a také výtvarné výchovy (v podobě
kresby strašidelných námětů – kostry, dýně, duchů nebo vyřezávání dýní). Nicméně tentokrát jsme se rozhodli pojmout oslavu v širším slova smyslu a ještě více ji zatraktivnit.
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech
svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů (duchové, čarodějky,
kostlivci) a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem
Trick or treat (Koledu, nebo Vám něco provedu) a koledují
o sladkosti. Domácnosti si před dům symbolicky dávají dýni,
nebo si nazdobí dům dekoracemi typickými pro tento svátek.
Ty domácnosti, které svůj dům nenazdobí, dávají najevo, že
se do Halloweenu nezapojují a koledníci tím pádem u domu
nekoledují. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“,
tedy „Předvečer Všech svatých“.
Přesně tak, jak je tento svátek slaven ve většině anglických
mluvících zemích, jsme ho chtěli dětem zprostředkovat i my.
Vyzvali jsme tedy žáky všech ročníků, aby přišli ve středu 31.
října do školy převlečeni do strašidelných kostýmů, zaklepali
na dveře kabinetů označených dýní a pronesením koledy si
vykoledovali sladkou odměnu.
Foto: Halloweenské kostýmy ve třídě
Po škole nám tedy kouzlilo nespočet čarodějek, strašilo
spoustu kostlivců a létala hromada duchů. Z ohlasů bylo zřejmé, že se tento svátek plný zábavy a legrace
velice líbil a že si ho rádi zopakují i příští rok, i když většina by preferovala větší množství sladkých odměn.
Chtěla bych poděkovat všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci této akce, a také ocenit všechny rodiče,
kteří dětem pomáhali a obstarali strašidelné kostýmy.
Veronika Krpcová
- 14 -

Branný závod

Den před státním svátkem sv. Václava, dne 27. září
2018, proběhl v Oprechticích u hasičské zbrojnice 1.
ročník branného závodu čtyřčlenných družstev. Soutěžili žáci druhého stupně od sedmé do deváté třídy.
Letos se nemohli zúčastnit šesťáci, protože měli v
tomto termínu adaptační pobyt na Morávce.
Hlídky měly za úkol co nejrychleji překonat okruh v
krásném Oprechtickém lese a přitom splnit řadu úkolů: poznat listy stromů, poskládat mapu, házet míčky
na cíl, přiřadit správné názvy k dopravním značkám,
poznat některé topografické značky, hasicím přístrojem sestřelit několik kuželů, rozdělat oheň jen z toho, co najdou
v lese, přeskočit metrový dřevěný plot a
určit azimut. Konečný výsledek čtyřčlenných družstev určil součet výsledků - jedno pořadí bylo určeno za čas běhu, druhé
pořadí za znalosti a umění na stanovištích. Při shodném součtu rozhodoval lepší běžecký čas.
Nejlépe se dařilo žákům z 9. B, kteří měli
nejlepší čas v běhu a první byli také ve
znalostech. Druhé místo získali žáci z 9.
A a na třetím místě se umístili závodníci

ze 7. A. Celkem běželo šest čtyřčlenných družstev.
Počasí v den branného závodu bylo skvělé. Nepršelo, nebyla zima, ani velké teplo, a také proto byli
všichni účastníci závodu spokojeni a šťastni z krásně
prožitého dopoledne a slíbili si, že se zúčastní i příští
rok.
Všem moc děkuji za účast a také děkuji hasičům z
Oprechtic za pomoc a poskytnutí jejich prostranství.
Mgr. Martin Biolek

Foto: Branný závod měl úspěch.

Diskotéka pro žáky školy

V pátek 9. 11. 2018 mezi 16 - 20 hodinou proběhla diskotéka
pro děti z naší základní školy, kterou uspořádala kulturní
komise města a Spolek rodičů ZŠ Paskov. Akce byla určena
dětem všech věkových kategorií, od prvňáčků až po deváťáky. Přišlo jich kolem 250. Nechyběli ani hosté: ředitelka
školy L. Butkovová, zástupce ředitele P. Slíva, paní učitelka
M. Juhasová a také někteří rodiče. Zdravotní dozor zajistila
MUDr. Květa Kacířová. Spolek rodičů obstaral občerstvení.
Každé dítě dostalo zdarma párek v rohlíku a sodovku. Další
drobné občerstvení si děti mohly zakoupit. DJ Pavel Němčík
hrál pro děti písničky na přání. Všichni se opravdu skvěle bavili a tančili. Taneční zábavu jsme zpestřili soutěžemi
jako například židličkovaná, tanec s balonkem nebo tanec
s jablkem. Na konci večera jsme vyhlásili krále a královnu
tanečního parketu. Za všechny soutěže dostaly děti pěkné
ceny, které věnoval spolek rodičů.
Dovolte nám, abychom poděkovali všem, kteří nám s akcí
pomáhali. Především rodičům ze Spolku rodičů, členům kulturní komise a také těm, jež se připojili k úklidu po skončení
akce. Velké poděkování patří i dětem, které nám pomohly s
přípravou a organizací akce. Jmenovitě:
Viktoru Michnovi, Romanu Dvořákovi, Šimonu Daňkovi,
Oskaru Michnovi, Sylvii Vaňkové, Adéle Glombové, Evě
Chýlkové, Adrianě Němčíkové a Natálii Němčíkové.
Všechny nás potěšilo, že se akce setkala s velkým ohlasem. Povedlo se nám připravit pro děti pěkné odpoledne a
doufáme , že ji dle zájmu dětí budeme opakovat i v příštím
roce.
Za kulturní komisi Iva Vaňková
Za spolek rodičů Hana Michnová
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Slavnost Slabikáře

Foto: Šťastní majitelé Slabikářů

Všichni žáci 1. A i 1. B se už naučili číst prvních devět písmenek, dostali se až na konec
učebnice Živá abeceda a začali se těšit na novou učebnici – Slabikář. Aby to ale neměli tak
snadné, museli ukázat, že opravdu umí všechna probraná písmenka. Utvořili dvojice a plnili zadané úkoly. Nejprve skládali z písmenek
slova, pak k jednotlivým písmenkům přiřazovali správné obrázky a nakonec sestavovali ze
slov věty. Všichni se snažili splnit úkoly co nejlépe, aby získali slíbenou odměnu, kterou byl
nový Slabikář, písmenková záložka a na závěr
sladká odměna v podobě „smajlíka“. Žáci byli
při plnění úkolů moc šikovní a na konci hodiny
také nadšeni z odměn.
Mgr. Kamila Vernerová
Mgr. Barbora Rozbrojová

Kalendář akcí - více informací naleznete na stránkách www.mesto-pas
PROSINEC

2018
3

10

17

24
Státní svátek
začátek vánočních
prázdnin

4
Karkulka a sedm
trpaslíků, 17h
Mamma Mia! Here
We Go Again, 19h
Kreativ Klub
knihovna od 16h
5
Rozsvícení vánočního
stromu s mikulášskou
nadílkou, 17h náměstí

11
Příšerky z vesmíru, 17h
Já Tonya, 19h
Důchodcovský Mikuláš

18
Mimi a Líza a tajemství
vánočního světélka
17h
Madam služebná 19h

25
Státní svátek

12
Beseda v knihovně pro
děti z MŠ
zasedání Zastupitelstva
sál nad Krčmou 17h

19
Beseda v knihovně pro
děti z MŠ

26
Státní svátek
Turnaj ve stol. tenise
neregistr. hráčů

6

13
Vánoční koncert ZUŠ,
kino
Právní poradna, 16h

20

27

7
Beseda v knihovně pro
děti z MŠ
Paskov zpívá koledy,
zámek 18h

14
Beseda v knihovně pro
děti z MŠ
"DOŠLI ZME K VAM
NA KOLEDU",
kino 18h

21

28
Důchodcovský Silvestr

8
Mikulášká vyjížďka
motokros

15
Turnaj o Vánoční kapra
házená, 9h
Česká mše vánoční 14h
Paskovský jarmark

22

29

9

16

23

30

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

Legenda k typům akcí: město; instituce (ZŠ, ZUŠ, MŠ, Knihovna, DDM); spolky; sport; kino; ostatní

skov.cz/deni-ve-meste-a-okoli/kalendar-akci
LEDEN 2019
31

7

14

21

28

1
Státní svátek
Nový rok

8
Karneval v MŠ

15

22

29

2
konec vánočních
prázdnin

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1
pololetní prázdniny
DDM-Parkour Ostrava

5
Volejbalový turnaj
o pohár starosty

12

19

26
Ples SDH Paskov

2

6

13

20

27

Člověče, nezlob se a raději se usměj
V sobotu 10. listopadu se za příjemné atmosféry konal třetí ročník turnaje ve společenské hře „Člověče, nezlob se“ a v oblíbeném pexesu.
Za účasti dětí i dospělých byly v člobrdu k vidění napínavé a vyrovnané souboje, kdy těsně před domečkem
a očekávaným vítězstvím byl pinčlík vyhozen a zvítězil tak soupeř, kterému přálo při hodu kostkou více štěstí
(a dobře zvolená strategie). V pexesu se zase dalo napětí krájet při soubojích o každický nalezný pár. Úsměv
na rtu naopak vykouzlily zápasy dětí s dospělákem, které většinou končilo zdrcujícím vítězstvím mladšího
účastníka.
Přeborníky v „Člobrdu“ se stali Bětka Kubáňová, Kája Kasperčík a Adam Bužek. V pexesu s přehledem
obhájila své loňské prvenství Helenka Lyčková, kterou potrápil druhý Janík Chalupecký. Třetí skončila Kiki
Wolfová.
Nicméně účelem turnaje nebylo vyhrát, ale dobře se pobavit, a tak krom věcných odměn pro nejlepší, dostali
drobnou odměnu ve formě pexesa, odznáčku skvělého hráče, záložky do knihy a reflexních smajlíků všichni
účastníci sobotního herního dopoledne
Kristýna Šircová

KREATIV KLUB PRO DOSPĚLÉ V KNIHOVNĚ
Jste kreativní a rádi něco vyrábíte?
Přijďte do knihovny na Kreativ klub!
Scházíme se každé sudé úterý od 16 do 18 hodin.
Příště se uvidíme 18.prosince.
Pokud máte trošku šikovné ruce a chuť s námi tvořit, rádi
vás přivítáme!
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„HLÁŠENÍ“ z DDM Vratimov
V září jsme zahájili činnost kroužků akcí DĚTI,
MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS, která proběhla v prostorách zahrady Komunitního centra.
Během odpoledne se veřejnosti ukázal s tanečním vystoupením kroužek STEP4U pod vedením Lucie Kretové. Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně poznat vedoucí kroužků,
kteří byli připraveni na jednotlivých stanovištích.
Čekala je ukázka z nové míčové hry „Kinball“,
pokusy, ukázka „Taekwonda“, divadelní ukázka,
nácvik tanečních kroků, překážková dráha. Na
památku dostaly děti upomínkový předmět s logem DDM Vratimov.
Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových útvarů v novém školním roce.
Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den.
Děti využily možnost volného vstupu na skákací
Foto: Vystoupení kroužku STEP4U
hrad.
Děkujeme za finanční podporu Městu Paskov, všem externím pracovníkům za dobře připravenou akci.
V Paskově mohou děti navštěvovat různé zájmové
útvary (kroužky), které mají činnost v budově Komunitního centra.
Možnost vyzkoušet kroužek a přihlásit se stále trvá.
První návštěva je zdarma. Uvedené zápisné je od
ledna do konce května docházky.
Podrobnější informace, přihlášky:
Renáta Míčková,
tel. 739 201 078,
r.mickova@ddmvratimov.cz

PŘÁNÍ

Foto: Nácvik TAEKWON-DO

TAEKWON-DO začátečníci
- sál KC, pondělí od 15:15 do 16:15 hod.
ZÁPISNÉ 820 Kč (+ členské příspěvky, informace
podá vedoucí kroužku)
Lektor: Taťána Krečmerová
Taekwon-do je dynamické, moderní, efektivní a oblíbené korejské umění sebeobrany a bojového sportu.
Taekwon-do je bojové umění sebeobrany pro všechny, kteří v něm chtějí najít sami sebe.
DĚTSKÝ AEROBIC „aneb tanec trochu jinak“
- sál KC, pondělí od 16:30 do 17:30 hod.
ZÁPISNÉ 765 Kč
Lektor: Míša Krečmerová
Seznámíme se hravou formou s kroky aerobiku.
Dáme zabrat svému tělu posilovacími cviky a naučíme se jednoduchou sestavu s hudbou.
POHYB NÁS BAVÍ „aneb minisportovky“
- sál KC, čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod.
ZÁPISNÉ 765 Kč
Lektor: Renáta Míčková
Kroužek je plný her, soutěží a zábavy, takže děti získávají dovednosti výhradně hravou formou. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, zájem o pohyb, spolupráci v týmu.

Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje,
že činnost kroužků na všech jeho pobočkách bude v tomto roce ukončena v pátek 21. 12. 2018.
Po vánočních prázdninách se spolu opět uvidíme od čtvrtku 3. 1. 2019.
Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na www.ddmvratimov.cz
Přejeme všem účastníkům našich kroužků, táborů i akcí a všem našim příznivcům klidné prožití vánočních svátků. Dětem hodně sněhu a bohatého Ježíška.
Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš volný čas.						
za DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
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Pionýrská Drakiáda

Letošní Drakiáda se uskutečnila v sobotu 6. října.
Už od rána jsme vyhlíželi z oken, pozorovali, jak
venku fouká vítr, a doufali, že počasí vydrží i na
odpoledne.
Naše přání bylo vyslyšeno, a tak se od 15 hodin
na louce v zámeckém parku začali vznášet draci
různých barev a velikostí.
Většina draků byla sice zakoupených, ale našli se
i tací, které děti s rodiči vyráběli doma. Z těch jsme
vybírali toho nejhezčího, který obdržel cenu za největšího krasavce.
Dalšími cenami jsme ohodnotili draka, který vydržel nejdéle ve vzduchu a také toho, který vyletěl
nejvýše. Někdy to bylo opravdu těžké posuzování,
protože letos se soutěžícím obzvláště dařilo a draci
létali hodně vysoko.
Vítězové jednotlivých kategorií si vysoutěžili krásné ceny, mezi kterými byly i deskové a karetní hry.
Letos se Drakiáda, především zásluhou pěkného
počasí, opravdu vydařila a děti společně s dospěláky strávili příjemné slunečné odpoledne v pěkném prostředí zámeckého parku.
Těšíme se na příště.
Za PS Paskov Barbora Forgačová

Fota: Počasí drakiádě po několika letech opět přálo.

Tradiční výlovy

Jako každý rok, tak i letos jsme lovili naše chovné
rybníky, ve kterých pěstujeme ryby jako násadu do rybářských revírů. Letos toto připadlo na 13. říjen. Den
před tím, se ale slovoval rybník Labuťák, ve kterém se
vytírali kapři a líni. Vytřených ryb sice bylo méně, zato
ale byly větší.

Foto: Při výlovu pomáhají malí i velcí.

O hlavní výlov, čili výlov Očka, Piskoře a Kohuta začíná být mezi lidmi zájem. Když vezmeme v úvahu,
že takováto atrakce Paskováky nikdy moc nezajímala,
pak je tento rostoucí zájem potěšující.
K vidění byla práce rybářů při lovu ryb v lovištích vypuštěných rybníků a jejich následné třídění na brakovni. Při výlovu Kohuta vydatně pomáhal něčí pes. Byl
to dlouhosrstý lovecký pes a asi umíte představit, jaký
na něj byl pohled při jeho řádění v rybničním bahně.
Dokonce i počasí bylo přející. Dá se tedy říct, že se
bylo celkem na co dívat. Spokojení byli všichni, rybáři
i diváci.
Za MO ČRS Libor Janáček

Podzimní aktivity paskovských důchodců
Klub důchodců se zúčastnil zájezdu na Velehrad, kde
si prohlédl Baziliku i přilehlé budovy. Poté se vydali
podívat na nový mlýn, který byl nedávno postaven, a
cestou zpátky se zastavili ještě do nedalekých Luhačovic. Za nádherného počasí si to všichni náramně
užili. V listopadu jsme opět navštívili termály Chocholow. Tyto zájezdy jsou velmi zábavné. Chystáme
se také na Mikuláše a přijdou i čerti. Abychom si zpříjemnili vánoční atmosféru, tak si ještě zajedeme na
poslední zájezd do vánočních Katovic.
Ale protože se blíží konec roku, ve zkratce budu
bilancovat. Myslím si, že klub pracoval dobře, byly
akce, které se dělají již více roků i akce nové. Zájezdů bylo celkem 7, z toho dva nám zafinancoval

Krajský úřad ve spolupráci se Slezkou bránou. Proto bych chtěla poděkovat Ing. Miroslavu Lyskovi ze
Slezké brány, který pro náš klub pomohl zajistit různé
akce. Také děkujeme Městskému úřadu za podporu
našeho klubu.
A nakonec děkuji celému výboru za celoroční práci
i za celé volební období, které nám v lednu skončí.
Dík patří i členům, kteří při akcích přiložili ruku k práci, kterou bylo třeba udělat. Děkuji manželům Zemanovým za zásobování našeho klubu. Všem přeji příjemné vánoční svátky, hodně zdraví a osobní pohody
do nového roku.
Fojtová Hana

V roce 2018 proběhla realizace dvou projektů, na které Paskov
získal finanční prostředky z dotace Moravskoslezského kraje, konkrétně z programu „Na
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018“. Díky tomuto programu byly náklady
spojené s jejich realizaci významně podpořeny z krajského rozpočtu.
Šlo o projekty, které dostaly názvy „Fitpark pro paskovské seniory“ a „Aktivním poznáním a sportem k
pohodě zralého věku“. První spočíval v instalování
šesti zařízení, které umožňují procvičení různých
svalových partii. V podstatě jde o venkovní tělocvičnu umístěnou symbolicky v blízkosti nové sportovní
haly. Vybudování fitparku bylo dokončeno již o prázdninách.
Ve druhém případě šlo o několik aktivit zaměřených
na turistiku, sport, kulturu a vzdělávání. Jejich realizace byla rozložená do průběhu téměř celého roku – od
jara až do podzimu. Senioři z Paskova a Oprechtic se
tak mohli účastnit dvou výletů. Při prvním – v květnu
- se podívali na Pustevny a v říjnu na Velehrad a do
jeho okolí. V červnu si samostatné týmy z Paskova a
z Oprechtic zasoutěžily spolu se seniory z Řepišť a

Raškovic v jedné z frýdeckomísteckých bowlingových
heren. Kulturní část projektu představovala v termínu
21. až 22. září účast na Dnech regionů Slezské brána a Olešné a Výročním paskovském jarmarku“. První den byl věnován v nově otevřeném Společenském
domě U Máně divadelním vystoupením jak dětí ze
ZŠ Vratimov – Masarykovo náměstí tak ochotnickému divadlu D.N.A. z Frýdku-Místku. Druhý den v prostorách areálu paskovského zámku patřil především
vystoupením hudebních a pěveckých souborů, a to
včetně souboru paskovských seniorek Jiřinky, které
se při něm loučily se svou aktivní činnosti. Ke vzdělávacím akcím patřily přednášky na téma trénování paměti v květnu a bezpečnost seniorů v říjnu. Poslední
části vzdělávacího programu, která byla naplánovaná ve spolupráci s paskovskou základní školou na
měsíce září až prosinec, byla výuka práce na PC.
O jednotlivé aktivity byl ze strany seniorů zájem.
Po vypsání obdobného dotačního titulu ze strany Moravskoslezského kraje jako tomu bylo v roce 2018 i
pro rok 2019 se proto město opět rozhodlo podat do
něj novou žádost. O jejím schválení by mělo být ze
strany zastupitelstva kraje rozhodnuto v průběhu prvního čtvrtletí 2019.
Miroslav Lysek

Projekty pro naše seniory byly zrealizovány

Foto z výletu na Velehrad a do jeho okolí

Paskovák Miroslav Hanáček obhájil titul mistra Evropy!
Motokrosový závodník Miroslav Hanáček z Paskova (67 let) spolu s Jiřím Stodůlkou z Val. Meziříčí, Karlem Kozákem z Kralovic a Václavem
Vlkem ze Strakonic se 8. září stali mistry Evropy
v motokrosu v kategorii 66+ classic v českém
Pacově, kde na starých motocyklech ČZ (z roku
1964) zvítězili a obhájili tak loňský titul!
Nutno dodat, že na posledním třetím závodě
mistrovství Evropy motokrosu classic, který se
jel v srpnu, vybojoval Hanáček stupně vítězů,
kde se umístil těsně za Stodůlkou a vítězným
Francouzem.
„Musíme se hýbat v každém věku“ okomentoval
svůj výkon Miroslav Hanáček.

Paskov Ladies

Kristýna Šircová

Foto: Mistr Evropy M. Hanáček v akci.

Ženské družstvo našeho klubu odstartovalo sezónu již 16. 9. v nedaleké hale na ČPP aréně v Ostravě. Úvodní turnaj se našemu týmu moc nezdařil. Oba zápasy proti Havířovu a Opavě prohrály
- nezvládly je po všech stránkách. Následující turnaj odehrály dámy na domácí půdě, v naší nové
hale, před domácím publikem. Oba týmy – jak
Šumperk, tak Frenštát, jsme dobře znaly z loňské
sezóny. Právě florbalistky z Frenštátu se nám loni
nepodařilo ani jednou porazit, ale tentokrát jsme
se radovaly z výhry 5:1! Druhý zápas proti Šumperku byl ze začátku z naší strany velmi rozpačitý. Prohrávaly jsme už 2:0, když se nám podařilo
překonat šumperskou gólmanku – a to dokonce
v oslabení! Poté se nám již hrálo mnohem lépe a
nakonec jsme s fanoušky slavili 6 bodů z domácího utkání.
Třetí turnaj na Čeladné nás čekaly soupeřky z
Bílovce. Souboj s Bílovcem je vždy velmi těžký,
hráčky hrají tvrdou hru a jejich střely jsou velmi
nebezpečné. Věděly jsme, že musíme naši gólmanku Amálku Proskovou podpořit a co nejvíce
blokovat střely. To se nám také dařilo i přesto,
že jsme hrály celkem 12minut v oslabení. Přesto
se Ladies radovaly z dalších bodů. Druhý zápas
jsme hrály proti slečnám z Kopřivnice. Převážně
se nám dařilo držet míček na svých holích, ale
soupeřky jsou velmi rychlé a hrozily nám brejkovými situacemi. I v tomto zápase velmi dobrý výkon gólmanky, avšak tentokrát dostala možnost
nová posila Market Hubincová. Také toto utkání
jsme vyhrály, i když už to nebyla moc hezká podívaná, protože závěr jsme si samy zbytečnými
chybami zdramatizovaly.
Ladies se momentálně chlubí dvanácti body a čtvrtým místem v tabulce. Velké dík patří hlavně trenérovi Marcelu Fedrovi za jeho trpělivost s námi a také našim věrným fanouškům, kteří nás neustále podporují.
- 22 Foto: Tomáš Polach.

Lucie Lokajová

Házená na podzim
Barevný čas i nečas podzimu právě probíhá a druhá
polovina roku již také má také nakročeno k uzavření
roku 2018. Sport v tomto období je většinou v halách a díky nové universální tělocvičně, postavené
městem, je také házená pod střechou a podmínky
jak tréninkové, tak k utkání se soupeři, mají v oblasti
zázemí vysokou kvalitu.
Po přípravě, která proběhla během srpna, a začátkem září, byly odstartovány mistrovské soutěže, které probíhají systémem podzim-jaro. Oddíl házené
postavil na start čtyři družstva v kategoriích starší
žačky, mladší dorostenci, mladší dorostenky a muži.
Mladší a starší žáci po dohodě s Krmelínem hrají u
nich. Po prvních odehraných kolech, tj. dva víkendy,
jsme museli přistoupit k velmi nepříjemnému kroku
- a to odhlásit ze soutěže družstvo starších žákyň.
Některá děvčata přestala docházet, jiná dle sdělení
rodičů „si zhoršila výsledky ve škole“ (a tak některé
dívky měly zakázané tréninky a zápasy dokud se nezlepší). Tak tedy jen ve stručnosti o průběhu v jednotlivých soutěžích.

Co se týká našich starších žáků hrajících v Krmelíně, tak se střelecky nejlépe daří Vojtovi Velebilovi a
Robinovi Žvákovi. Jsme moc rádi, že spolupráce s
Krmelínem funguje a doufáme, že v tom budeme pokračovat i nadále.
Pozvánky na domácí zápasy jsou vyvěšovány na vývěskách v Paskově a informace o dění v paskovské
házené můžete pravidelně vidět ve vývěsní skříňce
házené na náměstí.
Provedli jsme i nábor v základní škole, kde se nám
podařilo vytvořit skupinku dívek a chlapců velmi
mladých nadějí, o které se starají Kristýna Šircová,
Jakub Meca a Vladislav Junek. Budeme v této cestě pokračovat a věříme, že nejen mladí talenti, ale i
dospělí, přijdou mezi nás, házenkáře.

Mladší dorostenky ve druhé dorostenecké lize jeli k
prvnímu utkání do Velké nad Veličkou a tam byl krutý test s touto soutěží, který výsledkově 37:9 nastínil
úroveň a kvalitu obou aktérů. Ke druhému utkání jela
děvčata znovu do Brna a překvapila výhrou nad Újezdem u Brna 21:17. Další utkání již byla bez vítězství
tj. s Ostravou Zábřeh 24:37, v Novém Jičíně 16:24 a
s Porubou 23:30. Toto družstvo se dalo dohromady
během letošního léta a doufáme, že pozitivnější výsledky budou v jarní části i vzhledem tomu, že věkově jsou starší žačky. Na utkání je připravuje dvojice
trenérů Miroslav Šilák a Rostislav Blažek.
Mladší dorostenci ve druhé dorostenecké lize rovněž
bojují s vyšší herní kvalitou soupeřů. V Novém Jičíně
prohráli 39:28, v Rožnově došlo k překvapení a paskovští zvítězili 40:36. Další dvě utkání byla se soupeři, kteří jsou s herním projevem úplně někde jinde.
Se Zlínem doma 36:45 a v Zubří pěkný nářez 54:18.
Snad další soupeři již budou hratelnější a chlapci prokážou i svou kvalitu. O poměrně početný kolektiv se
stará dvojice trenérů Richard Maňak a Mario Dobosz.
Muži v Moravskoslezské lize po odehraných sedmi
kolech překvapují a jsou v průběžném hodnocení na
druhém místě z osmi účastníků. První kolo dokázali
vyhrané utkání prohrát doma s Hlučínem 25:28. Další výsledky již byly pozitivní. V Polance výhra 35:26,
s Trnávkou doma 31:30, s Krmelínem domácí derby
22:20, v Třinci remíza 30:30, s Orlovou doma 27:22
a poslední vítězství v Klimkovicích 28:25. Trenérem
družstva je Mirek Novák.
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Jiří Štefek

Bowling - Orel Paskov
Tým zahájil, díky jarnímu postupu z nižší ligy, soutěžní podzimní část 19. ročníku ABL pro r. 2018 třemi hracími dny na profesionálních drahách ve dnech
18. 9. + 16.10. (SKY Ostrava) a 2. 10. (Jadran FM)
v první lize. Hráli jsme sedmičlennou skupinu „B“ 1.
ligy SM (Severní Moravy); jedná se o druhou nejvyšší bowlingovou soutěž v České republice rozdělenou
dle regionů, výše již je jen Extraliga ČBL.
Po prvních třech soutěžních hracích dnech (HD) patřila Orlu Paskov šestá příčka, přičemž nám scházely
pouhé dva body na pátý tým z Polska. Ve soutěži se
potkáváme s týmy, které patří do užší špičky v ČR a
jednotlivci mají i dílčí mezinárodní úspěchy. Byť ve
hře zůstávalo spousta bodů pro 4. HD, reálně jsme
pojali poslední hrací den ligy opět jako přípravu na
skupinu o udržení. Pro tuto je umístění v základní
skupině důležité, jelikož tabulkové postavení dává
bonusové body do nadstavbových soutěží. Do hry
jsme zapojili od startu všech našich pět registrovaných hráčů týmu; zatím to vychází tak, že někdo z
pracovních či zdravotních (zejména) důvodů nemůže
absolvovat jeden či dva z turnajů a tak se účastníme ve „čtverko“ a střídáme dle dosahovaných náhozů pro souboje tříčlenných týmů. Z jednotlivých HD
jsme postupně dovezli 10, 15 a 12 bodů; J. Dvořák
a D. Valenta v jednotlivcích figurují v druhé desítce
jednotlivců s průměry nad 172, ostatní členové jsou
níže, ale progres ke zlepšení je viditelný, nicméně
tato výsledková zlepšení jsou patrná u všech týmů,
a to s narůstajícím počtem utkání při dlouhodobosti soutěží a tím nabývaných zkušeností. Jak již výše
zmíněno, nejsme na tuto soutěž plnohodnotně „zdravotně nastaveni“, ale na druhou stranu nutno dodat,
že týmovými náhozy si lepší výsledky, resp. umístě-

ní, přát ani nemůžeme. Dalším negativním faktorem
je mj. nevyrovnanost náhozů, kdy smolně ztrácíme
v posledních hodech dobře se vyvíjející utkání s tabulkově obdobně postavenými týmy (s nízkým týmovým výsledkem) a když se „zadaří“, tak prohrajeme
na náš max. nához s favority - např. utkání 547:566
s Kemenanganem…; tyto body pak chybí v tabulkovém zúčtování.
Poslední kolo základní části nás čekalo 30. října.
A zůstali jsme šestí… . Následný boj ve skupině
o udržení (po sloučení obou prvních lig SM do skupin
o titul a o udržení) pak pokračoval v průběhu listopadu 2018. Ve dnech 12. + 26. 11. jsme se pokoušeli v okleštěné sestavě o „malý zázrak“, ale tento se
nepovedl. Byť jsme zabojovali a v průběhu soutěže
skupiny o udržení se i prokousávali ze sestupových
příček, anóbrž dokonce ve vyrovnané tabulce byli
i pár bodíků od druhého místa, závěr již tak šťastný
nebyl a pro nás se opakoval scénář posledních let:
jaro 2.liga => postup / podzim 1.liga => sestup…
Snad se dáme přes zimní přestávku zdravotně „dokupy“ a opět do toho šlápneme v jarní části 2019.
Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně
aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí.
Nově na stránkách www.czechbowling.cz, ale i na
původní adrese www.ablweb.cz naleznete průběžné výsledky napříč celou ČR, a to včetně finálových
klání a všech významných událostí ve světě bowlingu. Hrací dny s „on-line“ textovým zápisem výsledků
běží na stránkách www.bowlingovaliga.cz/live.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům
příjemné prožití nadcházejících měsíců.
Dan Valenta
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Jubilejní 10. ročník minikopané je za námi
Na svatého Václava se v Paskově konal tradiční
turnaj v minikopané, který uspořádali ve vzájemné
spolupráci členové MSD, ČSSD a komunita Paskov
ŽIJE!. Sportovní tradici, která již neodmyslitelně patří
ke Dni České státnosti, v letošním roce přálo neuvěřitelně počasí - bylo slunečno, teplo a dokonce ráno
nebyl tartan vůbec navlhlý, takže se rovnou mohlo
hrát. Sice se nám na poslední chvíli odhlásily dva
týmy, nicméně i s pěti družstvy si to všichni náramně
užili.
Tříčlenná družstva hrála ve dvou kolech stylem „Tři
na tři. Kdo dá gól – vyhrál.“, následovalo semifinále a
boje o medaile. Všechny týmy, až na benjamínky turnaje, byly velmi vyrovnané a k vidění byly nádherné
zápasy plné přihrávek, tyček, gólů i neproměnných
šancí. Všichni si zahráli minimálně 8 zápasů, které
je prověřili nejen po technické stránce, ale i po té fyzické.

„Překvapením pro mne bylo, že zápasy většinou
skončili do 5ti minut, a jen jednou jsme viděli remízu s následnými penaltami. Svědčí to o kvalitě
týmů a o útočném ladění, kdy nikdo nebetonoval
branku.“ hodnotil jeden z pořadatelů Jan Širc.

nechtěl moc riskovat - o tom svědčí i fakt, že nejrychlejší branka padla „až“ za 20s (a k překonání rekordu
2s z roku 2014 bylo hodně daleko) a jejím autorem
se stal Pavel Růžička. O nejlepšího střelce se utkali
dokonce 3 pánové, kteří měli na konci shodný počet
vstřelených branek. Nakonec rozhodly o nej střelci
penalty, se kterými se nejlépe vypořádal Viktor Böhm.
Celkově se na 5. místě umístili Kopalisti (Alex Mutina,
Adam Vorbis, Sam Roman), 4. místě Trupky (Hanka
Kölblová, Radek a Tom Urbančík), 3. místě Pieruni
(Pierre Stružka, Honza Širc, Dominik Roman). Poté
nastal velký boj - doposavad (po devíti zápasech)
bez prohry v základní hrací době ŽPI (Lukáš Kurečka, Pavel Růžička, Viktor Böhm) a Mazáci (Kuba,
Tom, Ondra a Matěj Lofítci) se utkali ve velmi napínavém zápase, kdy útok střídal útok. Už to vypadlo na
prodloužení, kdy v poslední minutě Mazáci rozhodli o
svém vítězství.
„Podle vašich úsměvů na tvářích soudím, že jste se
všichni dobře bavili. Děkuji moc, že jste přišli, hráli
čistě a užívali si krásného počasí při naši minikopané. Doufám, že se příští rok opět uvidíme“ uzavřela
turnaj Krista Šircová.

Zápasy byly opravdu vyrovnané a nikdo ze začátku
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Kristýna Šircová
Foto: Účastníci turnaje v minikopané.

Město Paskov přešlo na službu „MOBILNÍ ROZHLAS“. I nadále budete dostávat ZDARMA informace o důležitých aktualitách pomocí
SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailem a to zprávou do aplikace.
Zaregistrovat se k odběru a stáhnout aplikaci můžete zde:
https://paskov.mobilnirozhlas.cz

Novinky ze spolupráce škol
Paskovská základní škola a mateřská škola se zapojily do čtyřletého projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Kromě nich na tomto projektu spolupracuje dalších šedesát škol a jiných organizací z regionu.
Společně plánují a realizují aktivity zaměřené na
zlepšení podmínek ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech, aktivity určené dětem, žákům,
jejich učitelům a vedením škol.
Pro rok 2018 bylo v projektu naplánováno deset aktivit spolupráce, jedna vzdělávací akce pro učitele a
jedna aktivita ke sdílení zkušeností mezi aktéry společných profesních zájmů. Realizace těchto aktivit je
nyní v plném proudu. Mezi nimi je i aktivita paskovské
základní školy, nazvaná Mladí výtvarníci o našem regionu. Tato aktivita zahrnuje výtvarnou soutěž žáků
základních škol z obcí regionu Slezská brána, spojenou s putovní výstavou nejlepších prací a výtvarnou
dílnou pro jejich autory. Obě školy jsou dále zastoupeny v pracovních skupinách, jejichž prostřednictvím
mohou plánovat další aktivity, hledat pro ně partnery
a navazovat kontakty potřebné ke sdílení zkušeností
s výukou i provozními záležitostmi.

Foto: Úžasná věda pod záštitou MAP II.

Kromě těchto aktivit pod záštitou místního akčního plánování probíhají například exkurze žáků do
science center v Ostravě, Olomouci, Brně a Liberci.
Žáci z regionálních škol navštěvují třineckou interaktivní učebnu biologie, kde mohou studovat biologii a
první pomoc na názorných modelech lidského těla.
Regionální knihovny pořizují tematické kufříky pro
rozvoj čtenářské gramotnosti. Organizuje se matematická soutěž, ale také soutěž ve vaření. Pořádají se školení pro učitele cizích jazyků, připravují se
příměstské tábory zaměřené na rozvoj manuálních
zručností atd. Těmito příklady není výčet společných
aktivit u konce.
Další aktivity jsou připravovány pro rok 2019. Rýsují
se plány v oblasti rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti, polytechnických znalostí a dovedností
a v dalších oblastech. Projekt přitom probíhá až do
roku 2021 a příležitostí pro dobré nápady ještě bude
víc než dost.
Bližší informace o projektu naleznete na jeho webových stránkách a facebookovém profilu:
http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/;
https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
David W. Novák
Hlavní koordinátor a facilitátor MAPu
MAS Pobeskydí, z. s.
novak@pobeskydi.cz
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Operační program Doprava v Moravskoslezském kraji
Zkrácení cestovních dob, snížení hlukové zátěže a
dalších negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování, to vše jsou
cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu
Doprava 2014–2020 (OPD2). OPD2 navazuje na
Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) a
představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České
republice v období 2014–2020.
Nové silnice a modernizované železniční tratě v
Moravskoslezském kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo v České republice podpořeno celkem 417 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno
675 km železničních tratí. V Moravskoslezském kraji
pak bylo z OPD1 realizováno 33 dopravních projektů,
díky nimž se postavilo nebo zrekonstruovalo 35,03
km silnic a dálnic a 65,69 km železnic.
Díky optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice,
která je součástí 3. tranzitního železničního koridoru
ČR, dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy. V
rámci tohoto projektu OPD2 je modernizován traťový
úsek Český Těšín - Louky nad Olší, včetně odbočky
Chotěbuz a zastávky. Ke zvýšení bezpečnosti dojde i
v případě optimalizace žst. Louky nad Olší, žst. Karviná a traťového úseku Karviná – Dětmarovice vč.
staničního kolejiště žst. Dětmarovice. Na zmíněných
stavbách je provedena sanace železničního spodku,

obnova železničního svršku, rekonstrukce vybraných
mostních objektů, zmodernizováno zabezpečovací
zařízení, vybudováno 5 nových nástupišť a zrekonstruováno 1 stávající nástupiště.
V oblasti silniční dopravy například podporujeme výstavbu silnice I/58 Příbor – Skotnice. Díky této stavbě
již nebudou obyvatelé obce Skotnice zatíženi nadměrným hlukem a exhalacemi. Doprava již nebude
zastavěnou částí obce projíždět a bude vystavěna
zcela nová trasa západně od obce. Zároveň dojde
ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení
jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v obci Skotnice včetně bezpečnosti chodců.
Nejen modernizace železničních stanic
V rámci OPD2 byl v moravskoslezském regionu realizován také například projekt Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava – Vítkovice. Po rekonstrukci kolejí se zvýšila rychlost z 80 km/h na 120 km/h,
čímž došlo ke zkrácení jízdních dob a. zároveň také
ke zvýšení spolehlivosti železniční dopravy.
Mezi další významné dopravní projekty v Moravskoslezském kraji bezesporu patří Dálnice D48 Rybí –
MÚK Rychaltice a řada dalších. Více informací se
dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/msk nebo můžete navštívit ostravskou pobočku Eurocentra, Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2.
Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Vážení odběratelé,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
z důvodu zvýšení bezpečnosti omezují příjem peněz v hotovosti
za vodné a stočné v zákaznických centrech a obchodních místech.
Od 1. ledna 2019 je možné využít následující způsoby platby:
Převodem na účet (elektronické bankovnictví)
Vkladem hotovosti do banky
Inkasem
Platební kartou v zákaznickém centru
Poštovní složenkou
V zákaznických centrech a obchodních místech nebudou platby za vodné a stočné v hotovosti přijímány,
zaplatit zde bude možné pouze platební kartou.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel
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My tři králové jdeme
k vám, štěstí zdraví
vinšujem vám… Tato
známá melodie rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to
díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice. A o čem tato sbírka vlastně je? Na to
odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je primárně o setkání, potkání
se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle mě
spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a popřání všeho dobrého v novém roce. V tomto smyslu
je završením Vánoc – předáním vánočního poselství
do našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale
je spojena s příležitostmi, kde se potkat – Tříkrálové
průvody, koncerty, ale také setkání koledníků a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi,
proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám
díky vaší štědrosti podařilo celkem vybrat 2 268 959,
z toho 96 286 korun ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována její
transparentnost. Každá Charita například sepisuje

tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje,
jak chce získané peníze použít. „Využití Tříkrálové
sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás v
regionu, v republice, ale část putuje také na podporu
potřebných a charitní činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více na
podporu aktivit „investičního“ charakteru. V obecné
rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného zázemí pro služby. Na všechny tyto věci se
obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom
jsou velmi důležité, protože abychom se mohli o naše
klienty postarat, musíme se k nim dostat a zajistit jim
pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete
na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14.
ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček,
příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek
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23. 11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin
24. 11. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Inzerce
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Rozsvícení
vánočního stromu
&
Mikulášská
nadílka

ZUŠ VRATIMOV,
POBOČKA JAROSLAVA VOSTRADOVSKÉHO V PASKOVĚ

ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT
ČTVRTEK 13. PROSINCE 2018
V 17.00 HODIN
KINO PANORAMA

5. 12. 2018 od 17 hodin
Náměstí Paskov

neregistrovaných hráčů
26. prosince 2019
registrace od 13:30
Startovné 50 Kč
Sál Orlovny

14. ročník
Paskov:Polanka B

ve Sportovní hale Paskov

Pionýrská skupina Paskov ve
spolupráci s městem Paskov
Vás srdečně zve na tradiční

který se koná v sobotu 15.prosince
od 14 do 18 hodin na náměstí
Od 14 hodin se v kostele uskuteční Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
těšit se můžete na bohatý kulturní program
prodej živých kaprů, výrobků žáků ZŠ
dobroty a vánoční dekorace
horká čokoláda, perníčky, trdelník
svařák, medovina, domácí sýry, uzeniny
bramboráky, ryby a další pochutiny

Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru,
těšíme se na setkání s Vámi!
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