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Paskovští zastupitelé schvalovali úvěr Zastupitelé
Na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Paskov stál před přítomnými
nelehký úkol. Rozhodovali se, jestli „zatížit“ městský rozpočet úvěrem a pomohli ZŠ
jestli ano, tak na jak dlouho. Sešel se k této věci finanční výbor, několikrát
se sešli členové Rady města a samotní zastupitelé dlouho diskutovali.
s financováním
Zvažovaly se všechny argumenty pro krátký úvěr – na 10 let, zatížit město projektů
na co nejkratší dobu, splatit dluh a snažit se co nejrychleji zbavit závazku
vůči bance. Na druhé straně stála velmi nízká úroková míra, která byla
městu nabídnuta, krizový rok 2019, kde chceme kofinancovat dotační tituly
a kde peníze nejdříve musíme vydat z vlastního rozpočtu, abychom je poté
dostali na účet. V ten moment by bylo nutné dostat splátky úvěru na co
nejnižší částku, aby to neochromilo samotnou činnost úřadu, spolků i akcí.
Mohlo by se také stát, že by na to město nemohlo měsíční splátku odvést.
V neposlední řadě byl argument, který bral ohled na další generace zastupitelů. Kdyby se úvěr vzal na 180 měsíců (15 let), bylo by možné nadále
rozvíjet město Paskov po všech stránkách.

Vzhledem ke všem argumentům a diskuzním příspěvkům se
přítomní zastupitelé rozhodli vzít úvěr ve výši 100 mil. Kč na
financování seniorského bydlení a Tělocvičny pro míčové
sporty na dobu 15 let s úrokovou mírou 1,69% p.a.

V pátek 6. dubna na základě
žádosti Základní školy Paskov
schválili zastupitelé navýšení neinvestičního příspěvku
o 10.000 Kč na podporu projektu přeshraniční spolupráce se základní školou v Psczyně. Také škole vyhověli z
hlediska návratné finanční
výpomoci na předfinancování
projektu IROP „Modernizujeme učebny“(stavba učebny
informačních a komunikačních
technologií, konektivita a dodávka do učeben).

Kristýna Šircová

Kristýna Šircová

Na seniorském bydlení se usilovně pracuje

V zámeckém areálu se nyní pracuje na náročné
rekonstrukci seniorského bydlení.

Foto: Terénní úpravy a zemní práce jsou pod dohledem archeologů.
Foto: V budově je pracuje téměr nepřetržitě.

V současné chvíli je téměř dokončena kanalizace, která na rozdíl od minulosti musí být oddělena na splaškovou a dešťovou (původně byla
jednotná).
Byly dokončeny demoliční práce, byly zpevněny základové konstrukce, demolován spojovací
krček s objektem předzámčí. Provádí se napojení na elektroinstralaci, včetně elektropřípojky na
hlavní budovy zámku č. p. 1.
V přízemí začínají nabývat rysy jednotlivé bytové
jednotky terénní práce.
Jsou vytvořeny základy výtahové stěny a podřezává se obvodové zdivo.
Celá stavba se průběžně konzultuje s památkovým ústavem a všechny zemní práce jsou pod
bedlivým dohledem archeologů.
Milan Klimunda

Město uspělo s menšími
projekty
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Město Paskov uspělo s žádostmi o dotace „Život a dílo Edmunda Reittra“; „Aktivním poznání
a sportem k pohodě zralého věku“; „ Fitpark pro
Paskovské seniory“ a „Obnovujeme tradice –
Výroční paskovský jarmark“.

Tělocvična roste před očima Informace z Rady města
Stavba tělocvičny probíhá téměř podle plánu, pouze
s minimálním zdržením. Pravděpodobné slavnostní
otevření proběhne 16. července.

Rada města v uplynulém období řešila především
otázku úvěru města, poptávala nabídky bankovních společností, poté otevírala obálky a zvažovala nejvýhodnější cestu pro Paskov. V rámci své
činnosti schválila dodatek ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících, vypracování dopravní studie možnosti umístění parkovacích ploch
na ulici Místecké, přechodu pro chodce na ul. U
Dálnice a autobusového zálivu na ulici Bělská.
Radní také řeší situaci v zámeckém areálu (revitalizace zámku, seniorské bydlení), a školním areálu (stavba tělocvičny pro míčové sporty a řešení
předprostoru ZŠ).
Kristýna Šircová

Finanční výbor

Foto: Pracuje se nejen venku, ale také vevnitř.

Finanční výbor se zabýval nutností úpravy, zjednodušení a doplnění ceníku města a prodejním
řádem. Na jednání s hlavním bodem programu
„úvěr města“ si pozval i některé zaměstnance městského úřadu, aby měl veškeré informace, mohl se
zodpovědně rozhodnout a doporučit Radě města a
Zastupitelstvu města nejvýhodnější nabídku.

Upozorňujeme občany na
zákaz umístění stavebního
materiálu aj. na chodnících Diskutuje se o zrušení
Téma veřejných ploch se stává stále aktuálnější. Město se stará o rozsáhlá veřejná prostranství v katastrální poplatku na D56 (dálnici
oblasti svého územního obvodu. Zajišťuje údržbu veřejné zeleně, výsadbu stromů, ochranu přírody, zaved- z F-M na Ostravu)
lo rozsáhlý systém odpadového hospodářství. Udržuje
pořádek na ulicích, chodnících, vozovkách, parkovištích, náměstí, plochách určených pro společenský život a jiných veřejně přístupných místech.
Protože se stále častěji setkáváme s černými skládkami, odkládáním vyřazených předmětů mimo sběrné
dvory, což podléhá sankcím, pokládáme za povinnost
upozornit občany, že mezi veřejná prostranství ve
vlastnictví města patří i plocha mezi komunikací a oplocením pozemku občana nebo jeho hranicí.
Na uvedených prostranstvích je zakázáno po dobu delší než 7 dní skladovat jakékoliv předměty či materiály
(kámen, dřevo, písek, vraky aut, apod.). V odůvodněných případech, na žádost, povolí za úplatu městský
úřad skládku na předem určeném místě. Skládka nesmí ohrožovat bezpečnost provozu a za tmy musí být
osvětlena. Po skončení záboru musí občan, kterému
byla skládka povolena, uvést pozemek do původního stavu (postup ukládá Obecně závazná vyhláška
č.4/2010 o místních poplatcích).
Milada Čaplová
Odbor ekonomický a majetkový, Město Paskov
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Spolu s okolními obcemi i městy diskutujeme
o nejlepší možné cestě ke zrušení dálničního
poplatku na silnici R56 v úseku Frýdek-Místek –
Ostrava.
Probíhají jednání s krajským úřadem i s okolními
obcemi a podnikají se kroky, aby se mohla podat
žádost na Ministerstvo dopravy se všemi příslušnými podklady.

Setkání s pamětníky a
zájezd Paskovjánku
Komise pro kulturu, školství, mládež a tělovýchovu zorganizovala v březnu setkání s pamětníky,
které navštívilo kolem 120 lidí. Ti zavzpomínali na
minulost prostřednictvím fotografií a dosud neokomentovaných filmů.
Komise chystá také 26. května zájezd Paskovjánku do polské Psczyny, kde bude zrovna probíhat
folklorní festival.
Iva Vaňková

Slavnostní otevření muzea
a zahájení výstav

Ve čtvrtek 5. dubna bylo slavnostně otevřeno muzeum Paskova za účasti významným osobností. Byly také zahájeny
sezónní výstavy – „Paskovský zámek na cestě změn 20132018“, „Obrazy“ Hany Kumalové, „Olejomalby“ Tomáše
Řehy a „Abychom nezapomněli“ – Památník Raškovic.
V rámci stálých výstav je vidění Galerie erbů držitelé Paskova, stálá expozice k historii Paskova a Edmund Reitter
a jeho svět.

Všechny výstavy jsou přístupné každou sobotu a neděli, vždy od 10:00 do 17:00. Mimo
tento termín se dá dohodnout s Městským
úřadem v Paskově.
Paskovské muzeum můžete sledovat i na sociálních sítích,
kde jsou uvedeny „Střípky z minulosti Paskova“. Více na
https://www.facebook.com/MuzeumPaskova/ .
Kristýna Šircová
Foto: Slavnostní otevření muzea za hojné účasti. (TomPol)

Aktualizace provozní doby
úložiště odpadů
areál bývalých stavebnin
Od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018
Úterý:
Čtvrtek:

8:00 - 10:00, 15:00-18:00
8:00 - 10:00

Sobota
		

(kalendářní sudý týden) 		
8:00-11:00 hod.

Dobrovolný svazek obcí
Olešná zajistí filmové
léto
DSO Olešná řešil spolkovou činnost a rozhodl se opět zajistit filmové léto pro obce svazku.
Také se rozhodl koupit nový „party“ stan, který
se využívá při různých akcích (v Paskově např.
na Dětském dnu, Dni spolků atp.), jelikož jeden
stan již dosloužil a bylo nutné ho nahradit.

Slezská brána se asi
bude rozšiřovat

Region Slezská brána, kterého je Paskov členem, se pravděpodobně rozšíří o další dvě
obce. Region pořádá pro veřejnost různé akce,
pro základní školy zajímavé vědomostní a sportovní soutěže a pro seniory vědomostní soutěž.
Obce a města v rámci tohoto svazku soutěží
např. energie a společně řeší i GDPR (obecné
Foto: Malované obrazy zaujaly i mladistvé.(TomPol) nařízení o ochraně osobních údajů).
Kristýna Šircová

Veřejné projednání k
Dolu Paskov

Dne 6. března proběhlo v kině veřejné projednání záměru „Pokračování hornické činnosti
OKD, a. s. Dolu Paskov období 2011-2020,
změna záměru – ukončení hornické činnosti“.
Zpracovatel bude požadovat po OKD, aby požádalo o prodloužení vodoprávního řízení, z
důvodu řešení kanalizace v oblastech, které se
dotýkají firem i domácností.
Kristýna Šircová
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od 8:00 do 16:00 ve třídě Cipísek

Přijímáme děti od 2 let do batolecí třídy Cipísek s personální podporou péče chůvy
Přijďte si pohrát s dětmi do školky!
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,
papučky pro dítě, u rozvedených rodičů soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
Co nabízíme:
Naše MŠ získala titul „EKOŠKOLA“, vedeme děti ke správnému postoji k přírodě
Pracujeme podle programu „ZAČÍT SPOLU“.
Jsme zařazeni do programu „SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA“ zaměřujeme se na čerstvé produkty
a pestrost stravy s omezením sladkostí a maximálním využitím pobytu dětí venku.
Máme „EKOZAHRADU“ se vzdělávacími aktivitami zaměřenými na pokusy, experimentování, prožitkové
učení, pozorování fyzikálních, chemických a přírodních jevů.
Připravujeme pro děti nadstandartní aktivity: plavecký, lyžařský, a in-line kurz bruslení, školu v přírodě,
školní výlety, exkurze apod.
Pořádáme s rodiči tradiční akce: Zahradní slavnost, Maškarní karneval, Jarní zajíc, Akademie,
Zámecké strašení, dílny, besídky, projektové sbírky pro zvířecí útulky atd.

Náhradní termín: 4. května 2018 8:00 – 16:00 v ředitelně MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVE ...

Mateřská škola Paskov pořádá pro rodiče a veřejnost besedu OP VVV
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001902

MLUVÍ VAŠE DÍTĚ
SPRÁVNĚ?
Beseda s logopedkou Mgr. Ivou Bínovou na téma správné
výslovnosti, jak pomoci svému dítěti ke správné artikulaci, kdy je
čas navštívit logopeda a kdy počkat. Pro rodiče dětí od 2 do 6-ti let.

Kdy:
Kde:

30. 4. 2018 v 15.30
MŠ Paskov, třída Cipísek

Akce pro rodiče s dětmi je zdarma, hrazeno z projektu šablony .
Hlídání pro děti zajištěno v mateřské škole (i pro sourozence).

Vážení rodiče,

v rámci projektu environmentální výchovy a projektu „ zachraň

život“ se snažíme pomoci ostravskému útulku pro psy a budeme
rádi za pomoc pro opuštěná zvířata.
Uvítáme čisté deky, spacáky, konzervy pro psy a pamlsky
(např. piškoty, hračky pro psy, misky, pelíšky)
Pokud se rozhodnete přispět , předávejte, prosím, dárky ve třídě Křemílek
paní učitelce Lucii Kreclové nebo paní školnici Gabriele Klimšové.
V případě třídy Ferda Mravenec můžete
nechat příspěvky přímo na třídě.
Sbírka bude probíhat od 1. 4. 2018 do 30.4.
Všechny vybrané dárky budou stejně jako
v loňském roce odvezeny společně s dětmi
do ostravského útulku v Třebovicích.

Děkujeme moc za Vaši ochotu pomoci.
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Loutnička 2018
„Jaro v Paskově ohlašují nejen
drozdi, skřivánci a kosi, ale také
krásné hlasy našich dětí.“
Každý rok se na naší škole v tomto období
koná pěvecká soutěž Loutnička. Letos se
konala 19. března a svou oblíbenou píseň
zde zazpívalo 31 zpěváčků z 1.- 5. třídy.
Ti nejmenší z 1. třídy byli na soutěži poprvé,
přesto předvedli pěkné výkony. Nejčastěji zde zazněly lidové písně, velmi oblíbené
jsou také písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka
Svěráka. Všechny děti sklidily zasloužený
potlesk a dostaly drobnou odměnu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
- BUDE V PROVOZU 1. - 31. července 2018,
- V SRPNU BUDE MŠ UZAVŘENA.
- PROVOZ ZAČÍNÁ ve šk.r. 2018/2019 dne 3. ZÁŘÍ

Ti nejlepší obdrželi diplom, sladkou odměnu
a malou věcnou cenu.
Nejlépe se umístily tyto děti:
1. třída
1.Filip Zajacz
2.Eliška Janovská
3.Matěj Kroščen
2. třída
1. Klára Jaroschová
2. Beatriz Michnová
3. Vendula Izabela Balharová
3. třída
1. Alžběta Forgačová
2. Tereza Šodková
3. Barbora Cymorková
4. třída
1. Tereza Platošová
2. Klaudie Kokešová
3. Nela Klegová

Foto: Šikovné zpěvačky.

5. třída
1. Tereza Gurecká
2. Dorota Blahútová
3. Alžběta Kubáňová
Vítězům blahopřejeme, všem dětem děkujeme za účast, odvahu a pěkné pěvecké výkony.
Mgr. Eva Krumplovičová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PASKOVĚ SE STALA 12. BŘEZNA 2018
OTEVŘENÝM CENTREM DofE AWARD
O co jde??
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je skvělým motivačním
nástrojem pro žáky a studenty základních i středních škol. Program
je primárně určen pro mladé lidi
ve věku 14-24 let z celého světa,
nicméně, Národní kancelář DofE
v České republice dostala v roce
2017, jako jedna z mála zemí světa, výjimku, která nám povoluje
zapojovat účastníky již od 13 let.
Díky tomuto kroku můžeme na
naší základní škole nabídnout program většímu počtu žáků druhého
stupně.

Co přinese DofE naší škole?
Naše škola bude nabízet prestižní
mezinárodní vzdělávací program
založený na zážitkové pedagogice. Očekáváme, že zlepšíme
vztah s žáky. Pomůžeme jim vybrat aktivity a stanovit cíle, čímž
je poznáme i z jiné stránky. Pomůžeme mladým lidem aktivně trávit
volný čas, najít vlastní cestu a překonávat sebe sama.

Den naruby

Co přinese
dětem?

DofE

Vašim

Posílí si sebevědomí a rozhodovací schopnosti. Naučí se rozpoznávat své silné a slabé stránky,
překonávat překážky i sebe sama
a pomáhat druhým. Během dobrodružných expedic si vylepší komunikační schopnosti a týmovou
spolupráci. DofE jim může pomoci
ve výběru dalšího studia a životního zaměření. Získají mezinárodně
uznávaný certifikát, který může být
krokem ke studiu v zahraničí nebo
k získání vysněné pracovní pozice.

Pro koho je určeno?

Pro všechny bez rozdílu !!!
V letošním roce začínáme s plněním bronzové úrovně. Ta spočívá v
tom, že si žáci dobrovolně zvolí 3
aktivity (sport, talent, dobrovolnictví) – seznam je na stránkách
DofE, nebo je mají žáci k dispozici ve škole - určí si s vedoucím
splnitelný cíl, který budou plnit
po dobu 3 měsíců. Jednu z vybraných aktivit pak budou plnit
ještě další 3 měsíce (3+3+6), v
ideálním případě získají bronzo-

vou úroveň v září 2018. Aby byla
úroveň splněna, je třeba zrealizovat dobrodružnou expedicí v trvání
2 dny + 1 noc – předpokládaná realizace – letos o prázdninách.
Při všech aktivitách jsou účastníci programu pojištěni. V případě
vybrané aktivity, která je finančně
náročná a neúměrně by zatížila
rozpočet rodiny a byl to důvod pro
vás neumožnit vaší ratolesti - zapojit se do programu – JE MOŽNO
POŽÁDAT o příspěvek na aktivitu
(např. kurz tance,..), vyřizuje koordinátor, který pracuje s vašimi
dětmi.
Prvních 14 zapojených žáků už
plní své vybrané aktivity !!! a
protože jsme otevřeným centrem, mohou se na nás obrátit
i bývalí žáci, nebo mladí lidé,
kteří by se chtěli zapojit. Jediné
omezení je věk 24 let.
Více o projektu na www.dofe.cz .
Mgr. Martina Juhasová
– koordinátorka program

U nás ve škole se pořád něco děje. Zatímco světový Den učitelů se slaví v říjnu, v České republice připadá
na 28. března, tedy na výročí narození významného a světově uznávaného pedagoga a filozofa „učitele
národů“ - Jana Amose Komenského. I my v naší škole jsme si tento den připomněli. V rámci projektu „Naše
základka“ – Příprava vztahových vazeb pro žáky z okolních škol s našimi kmenovými žáky.
Ve středu 28. března, den před velikonočními prázdninami, si některá děvčata a chlapci z pátých tříd
vyměnili role se svými učiteli a připravili si pro žáky
ze sousedních škol Řepiště a Žabeň dvě vyučovací
hodiny. Samozřejmě to nebylo jen tak! Pár dnů předem všechno konzultovali s vyučujícími, a pak se
ještě sami zodpovědně připravili. Stali se učitelkami
a učiteli matematiky a českého jazyka.
Zažili jsme další zajímavý den. Všichni žáci - učitelé
se svého úkolu zhostili se ctí, pečlivě se připravili a
odvedli kus kvalitní práce. „Den naruby“ byl pěkným
zpestřením výuky a také připomenutím Dne učitelů.
Mgr. Marie Míčková
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Foto: A z dětí se stali vyučující..

ZELENÝ SVÁTEK - DEN SVATÉHO PATRIKA
Stejně jako v loňském roce, také letos „navštívily“ v pátek 16. března naši
školu dozelena oblečené postavičky,
ozdobené zelenými trojlístky, aby oslavily zelený svátek - Den svatého Patrika, starověkého křesťanského mnicha
působícího v 5. století v Irsku. Svatý
Patrik byl podle pověsti starověký duchovní, který přinesl do Irska křesťanství, stejně tak jako na naše území v
9. století soluňští bratři Konstantin a
Metoděj.

Datum 17. března připadá na Patrikovo úmrtí. Den svatého Patrika se slaví
v Irsku, ve Velké Británii, v Austrálii, na
Novém Zélandu a v Severní Americe.
V posledních letech se tento svátek
rozšířil i do mnohých evropských zemí
a je čím dál víc oblíbený.
Foto: Oslava sv. Patrika zahalila všechno a všechny dozelena.
Většina vzala tento den vážně a celý si ho užila. Hodně dětí přišlo v zeleném oblečení, se zelenými vlasy a
trojlístky. Ve třídách se počítalo, „kdo je více zelený, kdo má na sobě více zelených věcí“. Výjimkou nebyly
ani zelené svačiny a to nejen papriky, okurky a zelená jablíčka, ale objevily se i zelené bábovky, mufinky, ale i
rolády plněné špenátem. Některé zelené svačinky opravdu stály za to, protože malí kuchaři při jejich přípravě
zeleným potravinářským barvivem v žádném případě nešetřili. Odměnou dětem byly zelené bonbóny a všem
moc chutnaly. Ve školní jídelně paní kuchařky pro všechny připravily zelenou brokolicovou polévku. Zelená
barva se prostě stala symbolem pátečního dopoledne.
Mgr. Světlana Koriťáková a Mgr. Marie Míčková

Recitační soutěž II. stupně

Tak jako každým rokem v tuto dobu je za námi opět
další kolo recitační soutěže, které se uskutečnilo na
naší škole ve středu 7. března.

V osmém ročníku byli vyhodnoceni dva žáci – 1.
místo získala Natálie Prokopová /8. A/ a 2. Vojtěch
Cymorek /8. B/.

39 recitátorů z šestého až devátého ročníku předneslo svým spolužákům básničky, které si nejprve
připravili do třídních kol, jež proběhla minulý týden.
Žánrové rozpětí bylo i letos velmi široké. Nejčastěji
si recitátoři volili již prověřené texty Jiřího Žáčka, nechyběly ani básně Václava Hraběte, Josefa Kainara,
či autora nejslavnějšího – Jaroslava Seiferta. Někteří
žáci naopak příjemně překvapili výběrem méně známých autorů. I přesto, že některé soutěžící zaskočila tréma, úroveň jejich přednesu byla velmi vysoká.
Porota měla dost těžké rozhodování, protože každý
se snažil zarecitovat svou básničku co nejlépe. Ale
jelikož vyhrát mohou jen ti nejlepší, ze všech účastníků této soutěže nakonec vzešli následující vítězové:

Také nejstarší skupina recitátorů - žáci deváté třídy
se zodpovědně připravili a mile překvapili. Nejlépe to
předvedla Vendula Boučková, 2. místo získal Maxmilián Sikora a o 3. místo se podělili Natálie Gajďoková
a Vojtěch Daněk.
Všem soutěžícím děkujeme za pěkné vystupování
a vyhodnoceným žákům blahopřejeme. Recitační
soutěž se vydařila a všichni se těšíme na další ročník.

V šestých třídách se to nejvíce povedlo Agátě Junkové /6. A/, 2. místo získala Sabina Kučová /6. B/ a
na 3. místě se umístila Sylvie Vaňková /6. B/ .
Ze sedmých tříd nejvíce zaujal Robin Žvák /7. A/,
2. místo si odnesla Karolína Kupková /7. B/ a na 3.
místě skončila Elen Grygarová /7. B/.
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Mgr. Marie Míčková
Inzerce

Vitamínový den

V úterý 27. února k nám opět zavítali pracovníci firmy MK FRUIT
Šumperk se školním projektem
Ovoce a zelenina do škol. Tato
firma pravidelně dodává našim
žákům ovocné a zeleninové svačinky, v tomto školním roce poprvé i pro žáky 2. stupně. Cílem je
podpořit zdravé stravovací návyky
a naučit se zařazovat do jídelníčku více ovoce a zeleniny. Jedním
z doprovodných programů firmy
je i „VITAMÍNOVÝ DEN“ pro žáky
1. stupně ZŠ, kdy se před očima
dětí připravují různé ovocné nebo
zeleninové „dobroty“. Místo hodiny českého jazyka jsme měli tedy
společně s 5. B „Vitamínový den“.

Konal se ve školní kuchyňce na
dvou stanovištích. Zkusili jsme
různé ovocné a zeleninové šťávy, např. „upíří krev“, která byla
vyrobená z červené řepy, mrkve
a jablek. Dále jsme ochutnali mrkvovo-jablečný mošt, čistý jablečný mošt a smoothie. Smoothie je
ovocný nápoj z banánu, kiwi, vody
a medu. Nezkoušeli jsme jenom
nápoje, u druhého stanoviště jsme
viděli, jak se dělá „raw“- nepečené těsto z rozemletých slunečnicových semínek a rozinek, nebo
brusinek, a mohli jsme si vykrojit
formičkou kousek těsta a ochutnat
jej. Je to sice zdravé, ale hodně
mastné nepečené těsto. Moc nám
nechutnalo - asi bylo moc zdravé.

Odpolední lyžák I. stupně

Na konec hodiny jsme dostali malý
dárek - přívěsek na klíče od třídy
a k svačině kousky mrkve. Projekt se nám velmi líbil a musíme
přiznat, že nejvíce nám chutnala „upíří krev“ a mrkvovo-jablečný mošt. Už se těšíme, až si ho
uděláme doma. Pobavily nás taky
vtipné komentáře, které měli organizátoři akce pro nás připraveny.
Děkujeme pracovníkům firmy MK
FRUIT Šumperk za příjemné a
užitečné zpestření dne. Je jen
škoda, že v příštím školním roce
už pro nás šesťáky Vitamínový
den nebude.
Jana Blažková a Jakub Zajacz

Foto: Celostátní projekt má i v Paskově úspěch.

Od 12. března do 16. března proběhl v Malenovicích odpolední lyžařský kurz. Děti z mateřské
školy a 1. stupně základní školy byly rozděleny do družstev od nejzkušenějších lyžařů až
po ty, co stáli na lyžích poprvé. Já jsem byla v
družstvu Smajlíků, ale byla tam např. družstva:
Tučňáci, Pejsci, Žabičky nebo Chobotničky. Na
konci kurzu, tedy v pátek, se konaly závody.
Malí lyžaři jezdili na „Školákovi“, ale starší už na
„Mamutovi“. I když v pátek pršelo, dobrou náladu nám to nezkazilo. Každý na sebe mohl být
pyšný, protože zvládl slalom a úspěšně dojel do
cíle. Kurz se mi líbil a je škoda, že příští rok už
nemůžu jet, protože jsem v 5. třídě.
Jana Blažková, 5. A
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Foto: Jupí! Zvládli jsme to!

Okresní kolo ve sportovní gymnastice Frýdek-Místek
V tělocvičně 11. základní školy ve Frýdku-Místku proběhlo dne 28. února 2018 okresní kolo ve sportovní
gymnastice.
Závodů se zúčastnilo okolo sta gymnastů a gymnastek.
Byly zde školy z Ostravice, Palkovic, Frýdku-Místku a
Paskova. Gymnastky soutěžily v prostných, přeskoku
a na hrazdě. Nejmladší děvčata Tereza Platošová,
Karolína Máchová, Kamila Onderková a Viktorie
Bílková ze čtvrtých tříd obsadila v konkurenci pěti
družstev nádherné třetí místo. V jednotlivcích získala
nejlepší umístění Tereza Platošová, byla celkově sedmá. Dívky šestých tříd Michaela Makarová a Martina
Zatloukalová bojovala pouze v jednotlivcích, protože
jim do týmové soutěže chyběla třetí gymnastka Barbora Kubánková, která pár dní před závody onemocněla.
Skvělé čtvrté místo získala Michaela Makarová. Měla
stejný počet bodů jako třetí gymnastka a o horším umístění rozhodlo pouze menší bodové ohodnocení z prostných. Naše bývalá žákyně Tereza Pohludková, která
studuje na gymnáziu ve Frýdku - Místku, zvítězila mezi
děvčaty středních škol.
Všem děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a gratuluji ke krásným výsledkům.
Mgr. Martin Biolek
Foto: Zápal na prostných.

Foto: Soustředěnost na výkon.

BASKETBALISTŮM CHYBĚL JEDEN KOŠ K BRONZU
Po mnoha letech se v pondělí 12. března
představil náš tým na okresním kole v basketbalu chlapců. Do Třince přijeli s cílem
si dobře zahrát a získat nějaké zkušenosti
s basketbalem. A začátek turnaje byl překvapivě dobrý. Proti 8. ZŠ Frýdek- Místek
dlouho drželi vyrovnaný stav, o vítězství
favorita rozhodly až tříbodové střely v druhém poločase. Ve druhém zápase narazili
na ZŠ Jablunkov. Bohužel v tomto zápase
se našim klukům střelecky nedařilo a odešli
poraženi. Dalším soupeřem byla ZŠ Hnojník, kterou jsme dokázali přehrát, až v posledním zápase proti domácí 5. ZŠ Třinec
se mělo rozhodnout o držiteli třetího místa.
Domácí výběr měl v tomto zápase dlouho
navrch, ale naši kluci se nevzdali a dokázali se přiblížit až na rozdíl jednoho bodu.
Bohužel více už nestihli a obsadili tak konečné 4. místo.
Sestava: Jakub Jonáš, Matěj Sedláček,
Ondřej Kusý, Petr Vágo, Vojtěch Velebil,
Nguyen Quang Minh, Filip Čuba, Robin
Žvák, Jan Noga.
Mgr. Tomáš Mitura
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Foto: Boj o bronz nevyšel o jeden koš.

Pozvánky ZUŠ Paskov

Házenkáři bronzoví

Ve středu 7. února se zúčastnili naši házenkáři v
19.4. VTP p. uč. Cupalová a p. uč. Šustová - 17h Kino hale 6. ZŠ ve Frýdku-Místku okresního kola. Soupeři jim byly favorizované týmy z Frýdku-Místku. Naši
24.4. VTP p. uč. Havránková - 17h Kino
kluci se však soupeřů nezalekli a předváděli velmi
26.4. VTP p. uč. Jaššová a p. uč. Švec - 17h Kino
dobrou házenou. Nejprve dlouho trápili 11. ZŠ F-M
(13:18), pak sice podlehli pozdějšímu vítězi, domá10.5. Jarní koncert ZUŠ - 17h Kino
cí 6. ZŠ F-M, aby v posledním zápase proti 8. ZŠ
23.5. VTP p. uč. Vojkovský - 17h Kino
F-M ukázali to nejlepší, co umí a suverénně zvítězili
(19:12) a vybojovali konečné 3. místo.
22.6. Promenádní koncert Dechového orchestru
ZUŠ Vratimov, pobočky J. Vostradovského v Paskově;
Sestava: Jakub Jonáš, Matěj Sedláček, Ondřej
16.30h zahrada KCP
Kusý, Petr Vágo, Dominik Roman, Vojtěch Velebil,
Nguyen Quang Minh, Andrej Zedek, Robin Žvák.
VTP = veřejná třídní předehrávka

Lyžařský výcvik základní školy v roce 2018
Lyžařský výcvik se v letošním školním roce konal
19. - 23. února 2018 v Andělské Hoře v Jeseníkách. Ubytováni jsme byli v hotelu Anděl, kde už jsme po několik
let a jsme zde velmi spokojeni. Zaměstnanci hotelu nám
vychází ve všem vstříc a můžeme říci, že se máme jako
v bavlnce. Počasí bylo letos skvělé, po celý týden lehce
mrzlo a skoro pořád svítilo slunce. Sněhu bylo dostatek
nejen na sjezdovce, ale i mimo ni a je jen škoda, že z časových důvodů nemohl proběhnout výcvik, ani závody na
běžkách. Během týdne byl dopolední i odpolední lyžařský
výcvik přerušen pouze obědem a krátkým odpoledním
klidem. Dopolední lyžování nebylo pouze uprostřed týdne, kdy je středa odpočinkovým dnem, a my pravidelně
navštěvujeme stáje ve Světlé Hoře. Každý večer byla připravena přednáška, např. z historie lyžování, nebezpečí
hor, první pomoci, pravidel lyžování a lyžařských disciplín.
Také pokaždé proběhl společenský a zábavný program,
který si žáci vždy sami připravili. Poslední dny se konaly
závody ve slalomu, za který ti nejlepší dostali medaili a
sladkou odměnu. Poslední večer byl karneval, kde opět
nejpovedenější masky získaly sladkosti. Hodnocen byl
i pořádek na pokojích. V lyžařských závodech, které se
výjimečně konaly ve čtvrtek a druhé kolo v pátek, byli
nejrychlejší Šimon Daněk a Agáta Junková.
Mgr. Martin Biolek, vedoucí lyžařského výcviku

Jaro se probouzí

V měsíci březnu proběhla ve školní
družině výtvarná soutěž s názvem
Jaro se probouzí. Do soutěže se
zapojilo 51 žáků 1. stupně naší
základní školy. Bylo velmi těžké
vybrat toho nejlepšího malíře, a
tak nakonec dostaly všechny děti
medaili a drobnou odměnu. Fotogalerii z vyhodnocení této výtvarné
soutěže si můžete prohlédnout na
stránkách základní školy.
Vychovatelky ŠD

RBP Street hockey 2018

Mgr. Tomáš Mitura

Foto: Těšíme se na závody!

Ve středu 14. března začal oblastním kolem již 15. ročník florbalového
turnaje RBP Street Hockey.
Naším soupeřem byla 7. ZŠ z Frýdku-Místku. A nutno říct, že soupeřem
velmi zdatným. První vzájemné utkání začal lépe náš soupeř, ujal se
vedení a my jsme po celou dobu museli skóre dotahovat. Naštěstí v
závěru zápasu jsme konečně prolomili střeleckou smůlu a dotáhli zápas
do vítězného konce – 8:5.
V odvetě naši kluci neponechali nic náhodě a kvalitní střelbou ze všech
pozic nedali svému rivalovi šanci – 13:7 a postoupili tak do dalšího kola.
Sestava: Šimon Daněk - Jakub Onderka, Robin Žvák, Petr Pajma, Ondřej Lyčka, Lukáš Havriščuk.
Mgr. Tomáš Mitura
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Nejpilnější čtenáři Paskova roku 2017
„Knihy čteme proto, že si je můžeme
prožít zcela sami, můžeme s autorem
sdílet myšlenky a pocity. Neruší nás
herci, režisér ani vševědoucí učitel.
Můžeme sdílet a chápat běžné pocity
lidstva, všechny pocity zbytí … “

dospělých. „Kritériem je nejen počet výpůjček, ale
také znalost přečteného i aktivní účast na našich
akcích“ uvedla vedoucí Paskovské knihovny Lenka
Ježová. Zároveň doplňuje: „Abychom celé této
akci dali punc významnosti, čtenáře oceňuje v
předvečer Noci s Andersenem, jakožto vrcholem
celostátní akce Březen, měsíc čtenářů.“

Podpora četby, rozvoje čtenářské gramotnosti,
podpora rozvoje představivosti. Proto jsou v naší
knihovně již po několikáté oceňování nejpilnější
čtenáři Paskova a Oprechtic v kategorii mládeže i

Letošní ročník přinesl dva rekordy, a to jak v kategorii dospělých, tak v kategorii mládeže - roste počet
přečtených knih ve srovnání s minulými ročníky. U
mládeže jsme docílili mety 167 knih a u dospělých
dokonce 259 knih.
Kristýna Šircová

... začala Kristýna Šircová při vyhlašování nejpilnějších čtenářů Paskova.

Kategorie „dospělí“:
Kaňová Věra – 259 knih
Pohlová Ilona – 158 knih
Drabinová Silvie – 133 knih
Kategorie „mládež“:
Březinová Karolína - 167 knih
Grygarová Tereza – 99 knih
Šácha Václav – 91 knih

V klubu důchodců se pořád něco děje
Oslavili jsme MDŽ, chodíme na
bazén, byli jsme na prvním zájezdu. Vyměnili jsme Oravici za léčivé
termály v polském Chocholově a
všem se změna líbila. Také jsme
pochovali basu, vynesli Morénu a
oslavili den ptactva.
Je pořád co dělat – vymýšlíme
stále různé akce. Třeba přednášku o zdraví, kterou nám přijel
přednést pan Bíbr z Frenštátu pod
Radhoštěm.
Fojtová Hana

Foto: Umíme si dělat legraci samo ze sebe.

- 12 -

Foto: Nejpilnější mladí čtenáři.
Foto: Moréna se vynesla. Jaro je tady.

Noc s Andersenem, Rychlými Šípy a Pejskem a kočičkou
Osmnáctá pohádková Noc s Andersenem proběhla v pátek 23. března 2018 na
více než 1600 míst, asi 95.000 malých i velkých účastníků... Nocovaly děti v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a na Slovensku. Pohádkové pohlednice byly zaslány také do českých škol bez hranic, českých krajanských spolků a do zahraničních knihoven i škol
Leitmotivem letošního pohádkového nocování byly příběhy z knihy Povídání o
pejskovi a kočičce Josefa Čapka (180. výročí vzniku), pohádky H. Ch. Andersena
O statečném cínovém vojáčkovi a 80. výročí vzniku klubu Rychlých šípů. Téma
Rychlé šípy využilo minimálně 108 registrovaných míst, to je více než 8.000 dětí
a dospělých, kteří si tak připomněli letošní výročí vzniku Rychlých šípů.
Naše knihovna se připojuje k této akci již 16. rokem. Rozhodly jsme se pro témata
dvě: příběhy z knihy Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka (pro menší děti)
a pro starší nocležníky téma Rychlé šípy. Nocovalo nás nakonec 19. Tři se pro nemoc nezúčastnili. Od 18 hodin paní Kristýna Šircová předala ceny pro Nejpilnější
čtenáře.(samostatný článek)
Okolo 19 hodiny probíhala samotná pohádková noc. Všichni poctivě vyplňovali
soutěžní úkoly. Rychlým šípům jsme připravily hry ze Skautské nadace Jaroslava
Foglara tzv. Ulčovky a Foglarovky. (upravené pro naše možnosti). Hra spočívala
především v hledání odpovědí v knihách Jaroslava Foglara a u druhé hry hledali
v různých knihách kartičky s kódy, které doplňovali do tajenky. Hlasovali jsme pro
Cenu nočních spáčů, občas jsme "chatovali" na FB Noc s Andersenem. Všichni
si vyzdobili záložky a papírové talíře ubrouskovou technikou, vyráběli také vlastní
pexeso s motivy Rychlých šípů, pejskové a kočičky si vyzkoušeli věšení prádla na
čas, „Braillovo písmo“ (pohmatem měli poznat, co je na obrázku), domalovávali
pejska a kočičku - polotovary jsme měli z firmy KRABIČKY a vybarvovali noční
košilku podle pohádky
O pyšné noční košilce.
Během večera se občerstvovali v bufetu. Děkujeme všem maminkám,
které napekly buchty,
bábovky a koláče. Pitný
režim byl zajištěn neustálým vařením čaje.
V sobotu ráno jsme
všem nocležníkům předaly dárky - buttony,
pohlednice (zaslalo nakladatelství
Albatros,
vydané za podpory SKIPu a Ministerstva kultury ČR), drobné dárky,
omalovánky, pastelky a
hlavní cenu - knihu Povídání o pejskovi a kočičce (menší děti) a Ježka
v kleci (rychlošípáci).
Obě hlavní ceny dodal
pan starosta Petr Baďura, moc děkujeme. Pomůcky na výrobu a další
drobné dárečky dodala
paní Lišková z Paskova a paní Šircová. Také
moc děkujeme.
Lenka Ježová

Kalendář akcí
DUBEN

2018
16

23

30
Stavění Máje
Měsíc Jupitera, 18h

7

17
Poslední šichta
Tomáše Hisema, 18h

24
DOD MŠ, 8-11h
VTP, 17h, kino

1
Státní svátek
Cesta za králem trolů
od 16h
Happy end, 18h

8
Státní svátek
Čertoviny, 16h
Odnikud, 18h

18

25

2

9

19
Zápis do 1. třídy, 14h
VTP, 17h, kino

26
VTP, 17h, kino

20
Zápis do 1. třídy, 14h

27

4
Zápis dětí do MŠ
(náhradní termín)

11

21
Školení první pomoci

28

5
Den spolků, zám. areál
Zájezd zahradkářů

12

22
Galapřehlídka kroužků
DDM Vratimov, kino

29

6

13

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

3
10
Zápis dětí do MŠ Jarní koncert ZUŠ, kino

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

KVĚTEN

ČERVEN

14

21

28

4

11

15
hová královna, 16h
áskou Vincent, 18h

22
Maxinožka, 16h
Nic jako dřív, 18h

29
Paddington 2, 16h
Hora, 18h

5
Uzávěrka zpravodaje

12

16

23
VTP, 17h, kino

30

6
Akademie MŠ, kino

13

17
Právní poradna

24

31

7
Vernisáž letní části
výstav, zámek

14
Právní poradna

18

25
Noc kostelů

1

8

15
Oprechtický hasičský
víkend

19

26
O pohár města Paskov
florbal - elévové
Kácení Máje
Smažení vaječiny

2
Volejbalový turnaj
Den dětí, 13h
Den města, 19h

9
Den sousedů, 15h
Léto na kole

16
Oprechtický hasičský
víkend

20

27
3
O pohár města Paskov Hasičská soutěž, u kina
florbal - ml. žáci

10

17
Oprechtický hasičský
víkend
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„Po Súsedsku“ s Paskovjánkem
oživují tradice

Již druhým rokem Paskovem procházely tradiční i netradiční masopustní maškary. Jsme velmi rádi, že se do průvodu zapojili mimo
DFS Paskovjanek a jejich rodiče i celé rodiny z Paskova, Oprechtic
a Řepiště v připravených maskách. Po několikahodinové obchůzce
masopustní průvod zamířil do KCP, kde dobrou náladou přispěla k
tanci i poslechu CM Tolar. Na závěr tanečního veselí dětí i dospělých
Foto: Paskovský jarmark s doprovodným programem. následoval smuteční průvod všech maškar, který završilo samotné
Pochovávání basy a tím skončil čas masopustního veselí a my se pomalu začali připravovat na
Velikonoce. Děkujeme ještě jednou všem za vytvoření krásné atmosféry a za vřelá přijetí!
Velikonoční svátky jsme s Paskovjankem oslavili společně s občany nejen z Paskova a okolí
na Velikonočním jarmarku na zámku, kde děti
zazpívaly a zatancovaly návštěvníkům zámku
a také jsme návštěvníkům nabídli možnost vyzkoušet si tradiční zdobení kraslic. To pravé velikonoční veselí se dovršilo přímo na velikonoční
pondělí, kdy jste mohli v ulicích Paskova spatřit
dětské i dospělé koledníky v krojích. Nyní se děti
z Paskovjanku připravují na letní festivaly a vystoupení, která na ně čekají a my budeme rádi,
pokud se na nich společně setkáme.
Spolek Po súsedsku a DFS PASKOVJANEK
Foto: Masopust v ulicích města i v parku.
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Zahrádkáři slaví v letošním roce 60 let činnosti!
Dne 11. února se konala výroční
schůze paskovských zahrádkářů.
Připomněli jsme si historii naší organizace, zhodnotili naši činnost v
roce 2017 a naplánovali si akce na
letošní rok.

Dne 15. ledna 1958 proběhla
historická schůze, na které
byla ustavena organizace zahrádkářů a ovocnářů v Paskově. Od té doby uplynulo
letos už 60 let.
O historii naší zahrádkářské organizace jste se mohli dočíst na panelech na loňské výstavě.
V současnosti má naše organizace 60 členů, převážně středního
nebo staršího věku.

Další akcí bude zájezd. Ten Vážení přátelé! Jak z výčtu našich
se bude konat v sobotu 28. akcí vyplývá, jsme více společendubna. Pojedeme na výstavu skou než odbornou organizací.

Floria Kroměříž (dopoledne) a výstavu Flóra Olomouc. Zde jsme
byli už loni, ale Flóra je pokaždé
jiná. Přihlášky jsme přijímali do
konce března, abychom mohli vyřídit zlevněné vstupné na výstavy.
Zájezd je plně obsazen jak členy
organizace a jejich rodinnými příslušníky za sníženou cenu, tak i
nečleny. Připomínám, že odjezd je
v sobotu 28. dubna v 7 hodin od
Městského úřadu. Autobus bude
zajíždět na Folvark k Hruškovi.

Poslední akcí před prázdninami bude smažení vaječiny, které pořádáme dne 26.
května od 16h v areálu choPrvní naší akcí v letošním roce vatelů. Všichni jste srdečně
byla přednáška pana Ing. Vác- zváni. Vstupné zdarma.
lava Koběluše, majitele ovocné
školky v Bruzovicích o pěstování
a ochraně ovocných stromů. Přednáška měla velmi dobrou úroveň a
potěšila nás i poměrně slušná návštěvnost. Je vidět, že o odborné
zahrádkářské přednášky je v Paskově zájem.

Výstavu letos pořádat nebudeme.
Pořádáme ji jednou za dva roky.
Na podzim připravíme ještě jednu
přednášku a snad i zájezd do pivovaru nebo vinného sklípku v okolí.

Ale jsme také organizací, jejíž
členská základna rok od roku stárne. Obracíme se proto na mladší a
střední generaci, přijďte mezi nás
a pomozte nám oživit naši činnost.
Přece jenom se i v práci výboru,
přestože se snaží, aby naše akce
byly přitažlivé pro občany všech
věkových kategorií, projevuje určitá opotřebovanost a stereotyp.

Víme, že v Paskově je dost mladších lidí, kteří se věnují pěstování
ovoce, zeleniny i květin se zájmem
a mohli by nám v organizaci pomoci i po odborné stránce.
Přihlásit se můžete na našich
akcích, u členů výboru, nebo u
předsedy (tel. 732 255 164, mail:
l.forgac@seznam.cz ).
Lubomír Forgač,
předseda ZO ČZS v Paskově.

Mladí házenkáři
na výletě
Před zahájením jarní části sezóny
byli mladí házenkáři a házenkáři
utužit kolektiv a vydali se na výlet
do zimní zoo.
Vlakem a trolejbusem se dopravili do ostravské zimní zahrady, kde
je přivítal klid a ledové prostředí.
Po rozchodu bylo úkolem projít co
nejvíce stanovišť zvířat a vyfotit se
s nimi. Čím originálněji, tím lépe.
Během třech hodin jsme se všichni
dobře bavili a pořádně si to užili.
Poté byl rozchod na oběd v centru Ostravy, kde i to byl pro některé
zážitek.
Kristýna Šircová
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Foto:Najdete zvířátko? A možná tam není jen jedno :-)

Paskov Saurians se blíží k finále sezóny
DOROST

Jaro dorostencům vychází nad
očekávání skvěle. V únorových
zápasech přehráli ambiciózní Slovan Havířov, aby následně nezvládl rezervu Vítkovic, kde spíš
respekt z týmu soupeře, než slabý
výkon, rozhodl zápas. V březnu
nás čekaly dohrávky a celkem 6
zápasů. Velice náročný program.
Výsledky ale byly skvělé – tři remízy a tři vítězství nás zařadily do
středu tabulky a především vzbudily i obavy soupeřů. Především
turnaj v Krnově, kde jsme museli
nastoupit velmi oslabení, díky nemocemi, zraněním či prázdninám,
jsme přehráli domácí 3:0, se soupeřem, který nás v lednu porazil
desetibrankovým rozdílem.
Tato kategorie je velmi příjemným
překvapením a svým přístupem
má velkou šanci si v dalších letech
vybojovat stálé místo v mužské
kategorii.
Pavel Moravec

Vše zkrátka vypadalo optimálně,
skvělý týmový duch. Bohužel nás
zastihl poté turnaj, kdy jsme se
mohli definitivně zachránit a kdy
nám to nevyšlo. Prostě den, kdy
na co člověk sáhl, se nedaří, a i
kdyby udělal cokoliv a jakkoliv se
snažil, prostě to nešlo. Přes urputnou snahu, nešlo trefit branku,
míček přeskakoval čepele nebo se
odrazil do míst, kde to měl soupeř
blíže…zkrátka to byly dvě porážky
a opět ponoření do sestupového
ohrožení. Vše rozhodne dubnový dvojzápas - ovšem se soupeři,
kteří jsou na prvních dvou míst a
perou se o postup. Poznáme tak
sílu našeho týmu a musíme se o to
porvat. Hráče na to máme!
Pavel Moravec

ŽENY

Druhá polovina odstartované sezóny se ženám daří podstatně

lépe. Za uplynulé dva měsíce se
odehrálo celkem šest utkání a
paskovským florbalistkám se podařilo čtyřikrát vyhrát. Největším
úspěchem se můžou hráčky chlubit z domácí půdy, kdy vyhrály oba
zápasy nad týmem z Kopřivnice a
Šumperka. Nyní se stále i s dvanácti body Ladies nachází na poslední příčce tabulky. Do konce
sezóny chybí poslední čtyři utkání
a to na turnaji v Prostějově 28. 4.
a o týden později 5. 5. v Olomouci.
Souběžně dva týmy se nacházejí
na předposlední příčce s náskokem pouhých tří bodů a to družstva
z Kopřivnice a Prostějova. Právě
proti prostějovským florbalistkám
si zahrajeme až na posledním turnaji. Doufáme, že budeme pokračovat ve vítězné vlně a podaří se
nám poprvé neskončit na úplném
chvostu tabulky. Děkujeme všem
fanouškům za podporu.
Lucie Lokajová

MUŽI

Muži pokračovali v pokusu zachránit soutěž. V období únor a březen, jsme ze čtyř zápasů postupně zdolali Bílovec, zálohu Torpeda
Havířov, Bohumín i Piráty Ostrava
a odpoutali se od poslední příčky. Především předvedenou hrou
jsme udělali pořádný rozruch v
celé soutěži – z týmu odsouzenému v lednu k poslednímu místu
jsme se stali opravdovým postrachem všech soupeřů. Zvrat ve výsledcích, kdy jsme soupeře doslova přehrávali, nastupovali ve třech
pětkách v sestavě složenou jak s
párem zkušených hráčů, tak i s
jeho velkou částí, včetně juniorů.

Foto:Ženy na sobě neustále makají a dostavují se první výsledky.

Start do jarní části soutěže házené

Házenkáři a házenkáři v kategorii mladších žaček se v nové kategorii snaží adaptovat s cílem bavit se hrou.
Vyzkoušet si, co se na tréninku naučí a nebát se jít do toho. Na tréninku to vypadá celkem slibně, dívky i
chlapci se snaží, trénují přihrávky, orientaci na hřišti i střelbu. V mistrovském zápase jsme zatím bohužel
zakřiknutí, nicméně i přes porážky můžeme zaznamenat dílčí úspěchy. Brankář se nám zlepšuje každým
zápasem a stal se oporou týmu. Přihrávky začínají být promyšlené a přesné a dostáváme stále větší odvahu
vystřelit na branku. Doufám, že to hráčky a hráči nevzdají a budou hrát stále s úsměvem na rtu a cítit radost
z pohybu.
Kristýna Šircová
- 18 -

Úspěšný závěr sezóny oddílu stolního tenisu
Všechny potíže ze začátku sezony jsou za námi.
Díky všem členům našeho oddílu se nám v závěru
soutěží podařilo všechny problémy eliminovat. Splnili
jsme všechny cíle, které jsme si před startem soutěží
stanovili. C-čko i D-čko postup v okresních soutěžích
a A-čko i B-čko udržet se v krajských soutěžích.

Po odchodu bratrů Slaných D-čko v okresní soutěži
5 za pomoci hráčů C-čka vyhrálo všechny zbývající
utkání v play off o postup do OS4. Základ družstva
tvořili Viky Michna a Marek Pohanka. Pravidelně hrál
i novic Peťa Pajma, i když v některých utkáních byl
střídán. Až na jeden případ pravidelně hrál také Roman Polomíček. Podle síly soupeře jsme družstvo
doplňovali některým dalším hráčem z C-čka. Nejlepším hráčem se stal Ivoš Michna. Hrál celkem 11
zápasů a všechny vyhrál. Druhým nejlepším hráčem
byl Aleš Matýsek, úspěšnost měl 88 %. Na dalším
místě už skončil Marek Pohanka s úspěšností 80 %.
Až za ním se umístil Roman Polomíček a těsně za
ním Viky Michna. V konečné tabulce jsme první se
40 body. Druhý za námi, také postupující Návsí „D“,
má o 12 bodů méně. Postup z 1. místa je zasloužený.
Se stejným cílem šlo do okresní soutěže i C-čko.
Dlouho jsme se drželi v čele bez porážky, ale na konec jsme v první polovině přece jednou prohráli. V
druhé půlce soutěže jsme prohráli třikrát, ale stále
jsme si hlídali 1. pozici v tabulce. Na ní jsme vydrželi
až do konce. Nejlepším hráčem byl v tomto družstvu
Filip Válek s úspěšností 75 %. Odehrál ale v tomto
týmu jen 4 zápasy. Druhým výkonnostně úspěšným,
ale také s nízkým počtem startů, byl Ivo Taichman s
úspěšností 74 %. Za toto družstvo hrálo nejvíc hráčů, celkem se jich vystřídalo 11. Dalšími hráči podle
úspěšnosti byli Peťa Válek, Radek Vidlička, Peťa
Mička, Ivo Michna, Aleš Matýsek a další. V posledním utkání, hraném doma, jsme mohli prohrát. Nechali jsme zahrát naše elévy Marka a Vikyho. Neztratili se a vyhráli dva a jeden zápas. Postup do vyšší
soutěže, opět z 1 místa, patří nám. V konečné tabulce máme 62 odů. SK Frýdlant na 2. místě, znamenající také postup, na nás ztrácí body 2. Další družstva
už mají ztrátu na SK 4 body.

V posledním utkání jsme měli štěstí. Hosté z Kozlovic
pospíchali domů na předvelikonoční koncert. Z toho
důvodu přijeli i ve slabé sestavě. Po dobrém výkonu
našich hráčů jsme je hladce porazili 10 : 4. Obsadili
jsme tak 10. příčku, která znamenala naši záchranu.
Pomohlo nám i to, že nikdo nesestoupil z 3. ligy do
našeho kraje. Tak jsme nemuseli hrát baráž o pátého sestupujícího z KSII. Nejlepším hráčem týmu byl
stejně jako v OS2 Filip Válek s úspěšností 66 %. Druhý byl Pavlík Němčík. Těsně za ním je Peťa Michna,
oba mají úspěšnost pod 50 %. Dále následují Míša
Novák, Ivo Taichman, Ivoš Michna a další. Celkem za
B-čko nastoupilo 9 hráčů. V tabulce jsme se umístili
na 10. místě s 22 body. TŽ Třinec má na 9. místě 23
bodů. Předposlední Mořkov má po dvou kontumacích bodů jen 14.
Naše nejlepší družstvo, A-čko, hrající krajskou soutěž I. třídy, skončilo na pěkném 7. místě. O postup
jsme nemohli usilovat vzhledem k soupiskám předních družstev. Sestupem jsme rovněž nebyli ohroženi při prozkoumání soupisek družstev z konce tabulky. V několika utkáních muselo družstvo zabojovat
z plných sil, abychom se nedostali moc blízko k sestupovým příčkám. Nejlepším hráčem družstva byl
přestoupivší Lukáš Vojtek s úspěšností těsně pod 80
%. Zhruba o 10 % nižší úspěšnost měl Roman Poloch. Už s výrazným odstupem za ním skončil Filip
Válek, který zaznamenal nejvyšší nárůst výkonnosti. Pod 30 % úspěšnosti díky zdravotním problémům
klesl Dan Valenta, který byl zároveň vedoucím týmu.
Za družstvo startovali ještě další čtyři hráči, ale ti měli
za sebou max. 4 starty. Uvedené 7. místo jsme obsadili s 26 body. Zajímavá je vyrovnaná výkonnost
na konci tabulky. Družstvo na 6. místě má 27 bodů a
první sestupující na 11. místě bodů 25.
Tréninková činnost dospělých hráčů se pomalu ukládá ke spánku. Mládež ukončí tréninky asi až koncem
května. Budou se konat ještě dva okresní bodovací
turnaje mládeže. V květnu se také uskuteční členská
schůze našeho oddílu a proběhne i okresní konference svazu stolního tenisu.
Miloslav Valenta

Největší starosti nám udělala záchrana B-čka v krajské soutěži II. třídy. Od začátku sezony jsme se pohybovali na sestupových příčkách. V předpředposledním dvoukole jsme hráli doma s vedoucími družstvy.
Při utkání s Komorní Lhotkou „B“ jsme od začátku
vedli, ale všechny poslední zápasy jsme nepochopitelně prohráli. Se Sokolem Ropice to bylo od začátku
beznadějné, prohráli jsme vysoko. V předposledním
dvoukole se nám podařilo jen utkání s posledním týmem vysoko vyhrát. Až poslední dvoukolo tak rozhodlo o naší záchraně. V předehrávaném utkání u
nás nastoupili hosté z Mořkova s hráčem, který nesměl hrát. Utkání bylo kontumováno v náš prospěch.
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Foto: vítězné družstvo „D“ postupující do vyšší soutěže.

Bowling Orel Paskov
Posledně jsme avizovali, že jsme odvrátili přímý sestup do druhé ligy regionu, nicméně v lednové baráži
jsme neuspěli… V jarní části 19. ročníku ABL pro r.
2018 tedy Orel Paskov působí ve druhé regionální
lize Severní Moravy (SM), což je v bowlingové hierarchii třetí nejvyšší republiková soutěž ČBA.
Naše účinkování v polovině soutěží je víc jak uspokojivé. V termínech 12.2. (Ostrava) a 5.3. (F.-Místek)
jsme navázali na „obvyklou kvalitu“ naší hry, o které
víme, že na II. ligu SM je dostatečná pro boje v popředí soutěže a v I. lize se „trápíme“ na chvostu tabulky se střídavými úspěchy při záchranářských pracích. Takže zatím hájíme v II. lize první místo, které
značí přímý postup zpětně o úroveň výše. Potěšující
je na tom zejména skutečnost, že jsme se dokázali
vyrovnat s neúčastí Jirky Dvořáka, dlouhodobě nejlepšího z našeho ansámblu, a v březnovém termínu
jsme museli navíc oželet i Petra Mičku, oba „pauzírovali“ z rozličných zdravotních důvodů. Od prvních
kol zápasů jsme se „semkli“ a postupně získávali
drobnými krůčky - zdárnými výsledky - dílčí náskok v
čele tabulky. Faktem ale také je, že dalším favoritům
(aspirantům na postup, kteří již také hrávali I. ligu…)
KONTAKT:
Fryčovická 943,
Brušperk 739 44

(+420) 731 148 652
www.stavebniny-velman.cz

nevyšlo dle papírových předpokladů tu první či druhé kolo zápolení a je možné, že toto dolehne i na
nás, ale pokud se udržíme na svých náhozech, tak
bychom si odstup od dalších v pořadí měli udržet a
také, že už nás podrží i Jirka, hlásící návrat do sportovní aktivity.
V dlouhodobé tabulce s bilancí 8 výher a 2 prohry
máme 6,5 b. náskok před týmem Popeláři a desetibodový před třetím Leonardem, následují s většími
odstupy LudBill team, Molda a Pinkálisti… V jednotlivcích se zatím daří D. Valentovi (průměr 186) na vedoucím fleku hodnocení, P. Mička je osmý, pak 11. a
12. místo patří V. Valentovi a L. Franzovi; zatím odehrálo týmovou soutěž 22 hráčů…
Tudíž ještě vyhlížíme poslední dva hrací dny, a to
16.4. a 14.5.2018. A my kolektivně věříme, že se
nám zase podaří ještě více pootevřít dvířka do vyšší
soutěže pro podzimní část 2018, což už pak ukáže
čas…
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům
příjemné prožití jarních měsíců.
D. Valenta

OTEVÍRACÍ DOBA
po - pá 7:00 - 17:00
so
7:00 - 13:00

Inzerce

ZÁMEČNICTVÍ - PLOTY
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

• Poradenství a cenové kalkulace ZDARMA
• Vlastní doprava
• Suché uhlí ,dřevěné brikety, pelety
• Výměna propanbutanových lahví
• Prodej kompletního stavebního
materiálu a sypkých směsí
• Vodovodní baterie, kanalizace, elektro materiál
• 7000 položek skladem
• Barvy laky

ZÁBRADLÍ NA BALKÓNY A TERASY
MŘÍŽE DO OKEN A DVEŘÍ, DO SKLEPA
PLOTY:
PLETIVOVÉ, SVAŘOVANÉ, BETONOVÉ,
BRÁNY, BRANKY, PLOTOVÉ DÍLCE

SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY

1. SLEVOVÝ KUPÓN
Hydroizolační asfaltový pás V60S35

původně 454,-

399,-

2. SLEVOVÝ KUPÓN

3. SLEVOVÝ KUPÓN

Norgips sadrokarton bílý
původně 110,-

Hloubková penetrace

99,-

cena s kupónem

cena s kupónem

4. SLEVOVÝ KUPÓN

5. SLEVOVÝ KUPÓN

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

Betonový obrubník 100/20/5 přírodní

původně 36,-

32,cena s kupónem
*bez omezení množství

15 % SLEVA

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

Supermalba 15 + 3 kg

254,-

cena s kupónem

Tel.: 722 550 000

6. SLEVOVÝ KUPÓN
Zednické a ruční nářadí

15 % SLEVA

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den
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ROK 1918 aneb z historie Paskova - 2. DÍL
Dne 28. října Rakousko kapituluje a Vídeň si jen přeje, aby jeho kapitulace šla hladce bez otřesů a krveprolití.
Téhož dne 28. 10. prohlášena v Praze naše československá samostatnost.

První zákon vydaný Národním výborem, dne 28. října 1918

Po třistaleté porobě českého národa trháme okovy a
jdeme vstříc novému volnému životu, národní i státní
svobodě. Procitáme z mrákot a s jasnýma očima a
vztyčenou hlavou vítáme slunko svobody.
Z Prahy rozletěly se telegramy po všech městech a
vsích v Československu, že není již říše rakousko-uherské, že máme svůj nový svobodný stát, svou
Československou republiku. Český národ přijal zprávy ty s vekou radostí a den převratu (28. říjen) nadšeně oslavoval. V Paskově oslaven byl převrat ten
31. října.
Dne 28. října v Praze prohlášeno, že Francie, Anglie,
Amerika, Japonsko a Itálie uznaly proklamaci nezávislosti československého státu.
28. 10. Vydán Národním výborem 1. zákon, jenž
nařizuje:
1. Státní formu československého státu určí
národní shromáždění ve srozumění s československou národní radou v Paříži. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost národní výbor jako orgán
jednomyslné vůle národa.
2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
3. Veškeré úřady samosprávné státní, zemské, okresní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosud platných
zákonů a nařízení.
4. Zákon tento nabývá platnosti dnešním
dnem.
5. Představenstvu Národního výboru se ukládá, aby zákon tento provedlo.

nila Válečný obilní ústav na Moravský obilní ústav a
převzala veškeré centrály do své správy.
31. 10. Přebral Národní výbor od mor. místodržitele
vládu celé země moravské do svých rukou.
10. 11. Vzdal se trůnu bývalý rakouský císař Karel.
Od 28. října byl den 14. listopad dnem pro veškerý československý národ nejslavnějším a nejradostnějším v životě našeho nového státu. Toho
dne konaná schůze, v níž se ustavilo první národní
shromáždění v Praze, jež čítalo 270 členů, sbor mužů
a žen ze všech československých stran politických.
Dr. Karel Kramář usedá ve staroslavné Praze na místě, na němž sedával kdysi místodržitel a za velikého
napětí a pozornosti proklamuje Československou republiku, což přijato za obrovského potlesku. Zaslány
pozdravy do Ameriky: prezidentu americkému Wilsonovi a profesoru T. G. Masarykovi. V tomž zasedání
zvolen 1. prezidentem československé republiky Dr.
T. G. Masaryk.

Dáno v Praze 28. října1918.
Ant. Švehla v. r., Jiří Stříbrný v. r., Dr. Alois Rašín v. r.,
Oznámení Národního výboru o vyhlášení Československého
Dr. František Soukup v. r., Dr. Vávro Šrobár v. r.
státu, 28. října 1918
28. 10. Bývalý dosud rakouský císař Karel musel
opustiti trůn a z Rakouska odejíti.
31. 10. Převzala nová zásobovací vláda výživu lidu
pokračování na další straně
na Moravě z rukou moravského místodržitele a změ- 21 -

Dne 21. prosince 1918 po čtyřech letech dobrovolného pobytu, usilovné práce za hranicemi pro zřízení
našeho samostatného státu Československé republiky, vrací se do vlasti své z posledního svého pobytu
v Paříži první prezident Československé republiky a
nejpřednější její budovatel profesor Tomáš Garrigue
Masaryk. Přijel do Prahy pokryt vavříny svých činů
a úctyhodných zásluh. Byl slavnostně uvítán ode
všech přítomných celou Prahou a celým národem
jako dosud nikdo. Uvítání jeho bylo nadmíru slavné,
nadšené a upřímné. Celá republika jásala vstříc svému tatíčkovi osvoboditeli. Také v Paskově byla radost
z návratu pana prezidenta.
5. 11. Vydal národní výbor v Praze nařízení o všeobecné amnestii.
3. 12. Zrušeny všecky šlechtické tituly v československé republice, týkalo se také v našem Paskově zrušení titulu zdejšího hraběte Stolberga, velkostatkáře.
10. 12. Vydán zákon o podpoře nezaměstnaným.
Pak doplňován. Týká se také zdejších občanů.
19. 12. Vydán zákon o osmihodinové pracovní době,
což se vztahuje také na zdejší občanstvo, zejména
na dělnictvo.
26. 12. Poláci si osvojovali celé Těšínsko a prohlašovali, že řeka Ostravica jest jejich granica.
31. 10. konána byla v Paskově oslava, kterou ponejprv oslavován byl 28. říjen 1918 jako den významně
památný, v němž se stal státní převrat Rakouska,
osvobození českého národa a dosažení samostatnosti Československého státu. Průběh slavnosti:
večer osvětlena okna v domech a lampionový průvod s hudbou z náměstí po hlavních ulicích v obci
(z náměstí
po ulici Vítkovické zpět kolem vody,
Komenského nábřežím do ulice Místecké a zpět na
náměstí).
starosta Paskova Karel Matěj

Po návratu na náměstí stručný, avšak dojemný a
potěšující proslov o velikém významu oslavy dnešního dne pro náš český národ. Jak historický, slavný
a památný jest to den, kdy stali jsme se svobodným
národem ve svém samostatném českém státě v Československé republice. Průvodu účastnilo se mnoho
občanstva. Velmi zaráželo to, že tehdejší starosta
obce Karel Matěj neúčastnil se oslavného tohoto průvodu a ani neosvětlil okna ve svém domě 133, kdež
se průvod po silnici ubíral. Účastníci průvodu na tuto
jeho nevšímavost a netečnost velice se horšili.
Co se v době války 1914–18 v Paskově z kazatelny na kázání řeklo, na jaký úmysl se sloužily
mše svaté a jaké písně se zpívaly. Zde jen malá
ukázka:
P. Mon. Lubojacký, farář zdejší, mezi kázáním řekl:
„Bůh dal císaři pánu do ruky meč, aby s ním vládl a trestal. Válka je vůle boží, dopuštění Boží a
trest Boží za lidskou pýchu, jest válka spravedlivá, svatá válka.“
P. Lud. Pinkava, kaplan zdejší, mezi kázáním řekl:
„Bůh je s námi, Panna Maria je s námi, vítězství
je naše, my válku vyhrát musíme.“ (Přitom bouchl
pěstí do kazatelny.)
P. Lubojacký: když v roce 1918 válka chýlila se ke
konci a vidělo se, že Rakousko prohraje a ztroskotá,
již neřekl, že válka je vůle Boží, nýbrž řekl, že Pánu
Bohu není nic po válce, válku vedou světské vrchnosti.
Modlilo se po kázáních:
1. Na počátku války za vítězství zbraní rakouských.
2. Pak dále za šťastné ukončení války.
3. Konečně za brzký mír.
Sloužily se mše svaté: prosebné, děkovné za vítězství nad Rusy, za smrt Ferdinanda d’Este, za německého císaře Viléma a jiné. Modlitba od sv. otce Benedikta XV. za mír.
Písně, jež se zpívaly:
1. Mariánská v čas války. Nebeská královno k pomoci
spěj.
2. Prosebná k Panně Marii. Slyš Maria dnes náš hlas,
chráníž naši milou vlasť.

Zpracovala: Jarmila Petrová
Foto: Radek Janáček
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Velikonoční koncert

Pěkný velikonoční koncert se uskutečnil
27. 3. 2018 v kostele sv. Vavřince v Paskově, dopoledne pro žáky škol z regionu a odpoledne pro veřejnost. Vystoupil
pěvecký sbor CORA základní školy
z Raškovic pod vedením Mgr. Anny
Kajzarové.
Sbor i jeho sólisté zpívali velice pěkné
a náročné skladby a pohladili na duši
všechny posluchače koncertu.
Tomáš Sládeček

Foto: Velikonoční koncert. (Tomáš Sládeček)

Setkáváním, poznáváním k občanské sounáležitosti
Město Paskov a Paskov-Oprechtice (dále jen Město)
podporují a oceňují činnost spolků, požárních sborů,
sportovních oddílů, zájmových aktivit dětí a mládeže,
fandí klubům důchodců..., vlastně jsou otevřeni všem
projevům společného setkávání občanů a jejich prezentace.
Stejnou příležitost k setkávání a společnému prožívání Město nabízí organizováním široké škály kulturně-společenských zábavných, poznávacích, uměleckých akcí i propagačně- prezentační produkce,
konané v příjemných přírodních podmínkách zámeckého parku a v prostorách renovovaného zámku, v
akusticky nosném kostele sv. Vavřince, v sálech komunitního centra, v kině upraveném pro pódiová vystoupení profesionálních (i teprve začínajících) umělců. Všechny akce jsou vždy přijímány s mimořádnou
pozorností místních i přespolních občanů a odměňovány hojnou účastí.
Neméně zajímavým a účinným prostředkem budování mezilidské a občanské sounáležitosti jsou aktivity
Města vedené ideou propojování MINULOST- PŘÍTOMNOST- BUDOUCNOST. (Ačkoli by se zdálo, že
v popředí pozornosti občanů je především perspektiva, denně se přesvědčujeme, že "budoucí se rodí
z přítomného a základem obojího možného je minulost".) Zde si zaslouží připomenutí tří mimořádných,
obsahově, organizačně a finančně náročných počinů
Města.
1. Vydání a veřejná prezentace (ve spolupráci
s Regionem Slezská brána) vědecké publikace, založené na práci s prameny: DĚJINY PASKOVA (Saheb, 2017). Poznámka: dosud prodáno 800 výtisků,
kniha je v prodeji za 300,-Kč na MěÚ v Paskově.
2. Knižně vydaná historie ožila v barevně
pestrých, pohybově a zvukově živých obrazech velkolepě koncipovaného alegorického kostýmního průvodu s dobovými rekvizitami, autenticky postihující

750tiletý historický vývoj Města.
Ten přivedl do paskovských ulic, parku a zámku davy
fandících spoluobčanů, rodáků, příbuzných a dalších
sympatizantů ze širokého okolí. Připomenutá historie
je pro nás poznáním, ale i výzvou, abychom navázali na ty postoje a činy našich předků, které kultivují
společnost a její hodnoty. Šířeji pojatý záznam oslav
je zpracován na CD nosiči MACURA-BĚLOHLAVÁ- POLACH: OSLAVY 750. výročí Paskova, 2. září
2017. (K prodeji na MěÚ za 120,-Kč.)
3. SETKÁNÍ RODÁKÚ, PAMĚTNÍKÚ A PŘÁTEL PASKOVA v místním kině bylo Městem (kulturní a letopiseckou komisí) ohlášeno jako: "Promítání
starých neokomentovaných filmů s možností vašeho
aktuálního komentáře".
Vtažení diváků do děje se povedlo. Již tím, že záběry
dávné minulosti o výstavbě kina, hřiště DTJ a pozdější ze školních výletů a letních dětských táborů byly
přítomným povědomé, nebo si jimi oživovali vlastní
zážitky. Významnou roli (kromě techniky a promítače
na pódiu) úspěšně plnil starosta p. BAĎURA jako výborný glosátor, znalec Paskova a dovedný stimulátor
příznivé vstřícné atmosféry. Připomněl i některá jména autorů snímků, nálezců uchovaných archivních
pokladů i ty dovedné techniky, kteří dokázali převést původní originály do digitální podoby a z plátna na videokazety (např. J. Bensch, st., J. Schwarz,
E. Tihoun, P. Raška, Rom. Janáček, S. Matěj atd.)
Společným jmenovatelem této cesty za "minulým,
přítomným a budoucím " je úcta k historii obce a ke
všemu, co svými schopnostmi a dovednostmi spoluobčané vytvořili, zájem setkávat se s cílem vzájemně
si porozumět a spolupracovat na příjemném soužití
v příznivých sociálních a ekonomických podmínkách
Města.
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V Paskově 18. března 2018
Zora Stiborová

Podané ruce - jedno logo, dvě organizace
Podané ruce, to je jedno logo,
ale dvě samostatné organizace. Podané ruce - osobní asistence poskytují registrovanou sociální službu „osobní
asistenci“ od roku 2001. Sídlí
ve Frýdku-Místku, ale působí také v Paskově a okolních
obcích (město Paskov je také
našim dlouholetým partnerem, čehož si velmi vážíme). Organizace má zhruba
130 zaměstnanců, hlavně osobních asistentek, které
poskytují přímou péči našim klientům, pomáhají jim s
činnostmi, které díky svému zdravotnímu nebo tělesnému omezení nezvládají a umožňují jim tak zůstat v
domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme
při osobní hygieně a oblékání, při přípravě a podání jídla, doprovázíme k lékaři, na nákup, na kulturní akce apod. Osobní asistent/asistentka dohlédne
například na podání léků, na pitný režim, ale také
může přečíst knihu, zavzpomínat společně s klientem u fotoalba apod. Pomoc osobní asistence může
využít klient od jednoho roku věku, 7 dní v týdnu až
24 hodin denně. Rozsah služby a její přesná náplň
záleží na potřebě konkrétního člověka. Na úhradu

služby lze využít příspěvek na péči. Více informací
o službě osobní asistence najdete na našich webových stránkách nebo na telefonu 778 500 159 (Bc.
Martina Hanáková).

Jedna rodina z Paskova a dalších 54 rodin z
Frýdecko-Místecka již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se
dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou
všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!

Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než
5 000 rodin z celé České republiky. Kromě dětských
pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.

Podané ruce, z. s. poskytují již od roku 2000 službu
canisterapie - terapie s pomocí psa. Tato organizace má pouze jednoho zaměstnance - koordinátorku
služby. Ta se stará o to, aby všechna zařízení, která mají o canisterapii zájem, všechny přednášky a
prezentace canisterapie byly zajištěny a uspokojeny.
Také organizuje zkoušky canisterapeutických týmů a
spoustu dalších věcí. Proškolení dobrovolníci se svými speciálně vedenými a testovanými psy ve svém
volném čase navštěvují domovy seniorů a jiná sociální zařízení, školky, školy a veřejné akce, kam přinášejí potěšení, zájem, radost, ale i odbornější pomoc,
např. tzv. polohování. Na jejich návštěvy se všichni
velmi těší a podle referencí je oceňují jako přínosné
a velmi vítané. Budeme rádi, pokud navštívíte naše
webové stránky www.podaneruce.eu, kde mimo jiné
najdete i odkaz na fotogalerii, více informací o obou
organizacích, kontakty atd.
Bc. Jana Marková

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat.
Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se
ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám
rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly - stačí krátká registrace na webových stránkách nadace a můžete začít
přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému
účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáháte.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují
rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o:
· onkologické onemocnění,
· selhání ledvin či jater,
· vážné metabolické poruchy,
· nemoc motýlích křídel,
· a další těžká kombinovaná postižení.
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BLAHOPŘEJEME K JUBILEU
Dne 26. 3. 2018 oslavil své

70. narozeniny

náš tatínek, dědeček, pradědeček

Jan Rehák z Paskova
Přejeme Ti hlavně pevné zdravíčko, spokojenost a stálou vitalitu v práci. Máme Tě moc rádi.
dcera Jana s manželem, vnučky Nikolka a Jana s přítelem a hlavně pravnučka Vanesska

Zakázkové krejčovství
Nabízím zakázkové šití dámských oděvů na
míru:
- kostýmky
- kalhoty
- sukně
- halenky
- společenské šaty
- svatební šaty
Opravy a úpravy dámských i pánských oděvů.

Kontakt:
Šárka Kopcová
73924 Krmelín, Vilová 518,
IČO: 06736220
Tel: 604 268 039
Email: s.kopcova@seznam.cz

Prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek
Prodej robotických sekaček Automower včetně instalace
Prodej zavlažovacích systémů Gardena včetně realizace

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA HUSQVARNA PROFI DEN,
KTERÝ SE KONÁ 16. 5. 2018 OD 10 DO 16 HODIN V MÍSTĚ NAŠÍ PRODEJNY
KONTAKT:

PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967
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Nevyhazuj starý akumulátor!

Vykupujeme autobaterie

za 17 Kč/kg!
BANNER
STARTING BULL

KÓD
AKUMULÁTORU

AKČNÍ
CENA

CENA PŘI VRÁCENÍ
STARÉ AUTOBATERIE

44 Ah 360 A

BA 54409

1.239,-

1.041,-

55 Ah 450 A

BA 55519

1.538,-

1.286,-

60 Ah 480 A

BA 56009

1.755,-

1.485,-

72 Ah 650 A

BA 57212

2.110,-

1.786,-

88 Ah 660 A

BA 58820

2.459,-

2.063,-

METAL FAKTOR RECYCLING s.r.o.
Polanecká 1238/47, 721 00 Ostrava-Svinov

Prodej zánovních motocyklů
Prodej lehce poškozených motocyklů
Prodej značkových dílů DUCATI, YAMAHA
U Hrůbků 251/119
709 00 Ostrava-Nová Ves

+420 739 318 871
info@motobazarostrava.cz
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www.motobazarostrava.cz

tel.:: +420 772 770 770
e-mail: info@bannerostrava.cz

www.bannerostrava.cz

Ceny včetně DPH.

Prodáváme nové akumulátory Banner:

Sbírka ošacení pro osoby bez přístřeší
Komu je sbírka určena: Ošacení bude určeno osobám bez
přístřeší, prioritně uživatelům denního centra a noclehárny
HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA POZICÍCH










SAP WEB DEVELOPER - Vývoj a údržba aplikací založených na platformě SAP Fiori, SAP MII v
návaznosti na výrobní systémy a ekonomický systém SAP R/3. Spolupráce na skupinových projektech.
Požadované vzdělání: VŠ – IT obory, matematika.
MANAŽER KVALITY - Řízení kvality výrobku (vstupní, mezioperační a výstupní kontrola) a systémů
kvality, zodpovědnost za interní a externí audity zavedených systémů, spolupráce s mateřskou
společností v oblasti vývoje, nových zkoušek apod., analýzy a zefektivňování procesů, zodpovědnost za
řízení certifikovaných systémů a řádné vedení související dokumentace, poradenství v procesních
změnách a související dokumentaci. Požadované vzdělání: VŠ – chemická, případně jiné technické
obory.
LABORANT- KVALITA – Požadované vzdělání: ÚSO vzdělání chemického směru s maturitou popř.
vyučení s maturitou v chemickém oboru.
VÁŽNÝ, LABORANT PŘEJÍMKY DŘEVNÍ HMOTY - Vážení dodávek dřeva, Odběr vzorků z
dodávaného dřeva, Analýza vzorků štěpky a kůry, stanovení sušiny dřeva, obsluha laboratorních vah,
sušicí pece, motorové pily, reklamace dřevní hmoty + fotodokumentace, zpracování dat o dodávkách v
elektronické podobě. Požadované vzdělání: Ukončené středí vzdělání s maturitou v oboru lesník-dřevař.
HR SPECIALISTA - Veškeré administrativní činnosti spojené s personalistikou, práce v SAP, lékařské
prohlídky, nábory zejména dělnických profesí, spolupráce s pracovními agenturami v oblasti dočasného
přidělení zaměstnanců, vedení projektu podpory zdraví zaměstnanců, tvorba ročních plánů a následné
revize, reporting, dočasné vedení agendy zákonných školení. Požadované vzdělání: VŠ/SŠ –
andragogika, ekonomika, ostatní.
SUPPLY CHAIN MANAGER / Manažer prodeje - Zodpovědnost za zajištění nákupu a prodeje buničiny
dle skupinových potřeb, komunikace se zákazníky a dodavateli, aktualizace a uzavírání smluv,
spolupráce s obchodními agenty, řízení týmu 3 zaměstnanců, plánování dodávek buničiny - měsíční,
čtvrtletní, roční, operativní rozhodování a řešení kritických situací (zpoždění dodávek, neplánované
dodávky atd.), spolupráce s marketingem, výzkumem a vývojem, spolupráce na strategických plánech,
spolupráce na revizích a změnách produktových specifikací. Požadované vzdělání: VŠ – management,
logistika, ekonomie, případně jiné obory.

Svůj profesní životopis v ČJ a AJ posílejte na:

Armády spásy v Ostravě.

Uvítáme: Do sbírky můžete donést jakékoli obnošené nebo staré pánské ošacení
obuv

spodní prádlo

batohy

mikiny

rukavice

ponožky

bundy

kalhoty

čepice

spacáky

trička

tepláky

Příjem materiálu a sběrné místo: Kirilovova 227, Paskov
sobota: 14:00 – 17:00
neděle: 9:00 – 17:00
Kontaktní osoba:

Marek Janáček
telefon: 732 998 140

Dagmar Lušovská
Odbor personalistiky a komunikace
Tel: 727 893 814
e-mail: d.lusovska@lenzing.com
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