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Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města a na oficiálním FB profilu
města Paskov.

Web města Paskov

www.mesto-paskov.cz

Facebook

www.facebook.com/Paskov

Pro příjem aktuálních informací
na „chytrý telefon“ se lze zaregistrovat
do systémů:

Mobilní rozhlas

obec.mobilnirozhlas.cz

V OBRAZE

www.online-team.cz

Informace z 3. zasedání
Zastupitelstva města Paskova
konaného dne 11. 3. 2019
Na tomto zastupitelstvu byly vzaty na
vědomí informace i činnosti orgánů
mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva
města Paskova. Byl schválen dodatek
číslo jedna k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí finanční návratné výpomoci se ZŠ Paskov. Schválena byla
tvorba rezervy na obnovu kanalizace,
schváleno bylo rozpočtové opatření
č. 1/2019, byl projednán plán činnosti
Kontrolního výboru města. Byla přednesena zpráva za rok 2018 o činnosti
města Paskov v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přednesena zpráva z kontroly revizní
komise Dobrovolného svazku obcí
Olešná za rok 2018.
Důležitým bodem zasedání zastupitelstva bylo rozhodnutí o budoucnosti objektů v areálu zámku (tzv.
ozařoven, prostorem rehabilitace, uh-

Paskovský zpravodaj vydává město Paskov,
Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČO: 00297062.

Ročník 24, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.

Rozhodnutí o budoucnosti objektů
bylo dáno úkolem radě města, která
po dlouhých jednáních doporučila
zastupitelstvu, aby rozhodnutí provedlo samo zastupitelstvo. K tomuto
bodu byly zpracovány dvě studie,
jedna se záměrem zachování a revitalizaci objektů a přilehlých ploch (investičně cca kolem 5,5 mil kč), která
hledala využití objektu jako možnosti skladu pro expozice zámku, či sklepů pro seniory, které nejsou v seniorském bydlení řešeny. Druhá studie,
která počítala s demolicí obou objektů a revitalizací plochy mezi objekty
(investičně taky cca kolem 5,5 mil.),
která danou plochu (z důvodu výškových rozdílů mezi objekty) řeší opěrnou zdí. Opěrná zeď je oproti stávajícím objektům výškově nižší a ve větší
vzdálenosti od budovy seniorského
bydlení a celý prostor je vzdušnější.
Původní studie řešení zámku zde počítala s prostory rehabilitace.

Informace poskytli zastupitelé města

Datum vydání: 1. dubna 2019
Vyznačení projednávané oblasti
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lárny) umístěných mezi hlavní budovou zámku a seniorským bydlením.

Po dlouhé diskuzi bylo 12 zastupitelů pro demolici objektů a následnou
revitalizaci pozemku, 9 zastupitelů
bylo proti demolici objektů, ale pro
jejich úpravu a využití.

Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.

Veškeré informace, články, požadavky
a inzerci je možné podat na Městský úřad
nebo na email:
zpravodajpaskov@email.cz
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Vizualizace vzhledu po demolici objektu ozařoven

Vizualizace vzhledu při zachování objektu ozařoven

Informace o činnosti Rady města Paskova
Jednání 7. schůze rady města
konané 23. 1. 2019

Jednání 9. schůze rady města
konané 20. 2. 2019

Jednání 10. schůze rady města
konané 7. 3. 2019

Rada města vzala na vědomí informace o stavu řešení buducnosti objektů
mezi budovu č.p. 1 a seniorským bydlením, stav dluhu na nájmech v bytech a nebytových prostorách v majetku města k 31. 12. 2018.

Rada města navrhla zastupitelstvu
města vyhrazení rozhodnutí v záležitosti vyřešení budoucnosti objektů
bývalých ozařoven, rehabilitace a skladu uhlí do pravomoci zastupitelstva
města.

Rada města schválila 5 hlasy prodloužení termínu vyřešení budoucnosti
objektů nacházejících se mezi budovou č.p. 1 a seniorským bydlením
do 20. 2. 2019, krátkodobý pronájem
vnitřních prostor v budově č.p. 279
Komunitní centrum Paskov Klubu
důchodců Paskov ke své spolkové
činnosti, nákup digitálního mixážního pultu.

Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa
kolektivního systému Ekolamp, předložené grafické návrhy Paskovského
zpravodaje, přijetí dotace pro Základní školu Paskov v rámci grantového
programu Zelené oázy s názvem
„Zastavme se na chvíli“ , vyřazení majetku města v užívání Mateřské školy
Paskov, smlouvu o dílo na zpracování
„Strategického plánu Paskova na období 2019 +“, nabídku na výstavbu
chodníku podél silnice III/48411 - ulice
Místecká, k.ú. Paskov, přípravu a podání žádosti o dotaci na pořízení techniky složek IZS dle normativu, podání
žádosti o dotaci na Projekty odpadového hospodářství s dotací z Moravskoslezského kraje

Rada města schválila přijetí finančního daru od společnosti pohřební
ústav CHARITAS s.r.o., zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity MŠ Paskov“, realizaci
opravy Základní školy Paskov - Výměna tepelného zdroje zařízení v objektu školní jídelny, dotace pro Základní
školu Paskov v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019, změnu
rozpisu rozpočtu č. 1/2019.

Rada města uložila úkol starostovi
projednat jinou možnost zajištění přístupové komunikace k seniorskému
bydlení pro příjezd jednotek hasičů.

Jednání 8. schůze rady města
konané 6. 2. 2019
Rada města schválila 7 hlasy uzavření
Smlouvy na vypracování projektové
dokumentace stavby „Komunikace
k budově C, zámek Paskov“, uzavření darovací smlouvy mezi organizací
Slezský železniční spolek a Městem
Paskov na poskytnutí finančního
daru, na základě žádosti Základní
školy Paskov převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic za účelem nákupu čistícího
stroje pro sportovní halu.

Rada města vzala na vědomí Zápis
č. 3 Komise pro školství, vzdělávání,
kulturu a sport.
Rada města uložila redakční radě Paskovského zpravodaje zpracovat návrhy na začlenění pravidelných rubrik
do předložených grafických návrhů.
Rada města vybrala nejvýhodnější
nabídku na zakázku na stavební práce s názvem „Rozšíření stálých expozic paskovského zámku“.
3

Rada města neschválila stavební záměr – výměna oken, vchodových
dveří a opravu stávajícího hygienického zázemí v kině č.p. 573.
Rada města pověřila starostu vypsáním výběrového řízení na obsazení
funkce tajemníka.
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Paskov
o termínu zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání. Termín zápisu 2. května
2019 od 8:00 do 16:00 v budově Mateřské školy Paskov. Na 3. května 2019
(náhradní termín) v době od 8:00 do
16:00 v ředitelně Mateřské školy Paskov.
Rada města uložila úkol starostovi
projednat s ředitelkou Mateřské školy Paskov, a Regionem Slezská brána
možnost umístění dětí v době uzavření mateřské školy Paskov.
Informace poskytla Rada města Paskova
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Příprava nového
strategického plánu města
Zastupitelstvo města Paskova letos
rozhodlo o přípravě nového strategického plánu města na období let
2019–2028. Tento strategický plán
by měl na základě důkladné analýzy
vytyčit hlavní směry rozvoje města
a zcela konkrétní opatření k jejich naplnění. První kroky již byly spuštěny
a dokončení plánu se očekává na
podzim letošního roku.
Aby plán mohl cílit správným směrem, bylo rozhodnuto o maximálním možném zapojení veřejnosti
a zástupců významných organizací
do jeho přípravy. Nejprve proběhne rozsáhlé dotazníkové šetření, do
kterého se bude moci zapojit každý
obyvatel města starší patnácti let.
Dotazníky budou k dispozici v elektronické i tištěné podobě a v zájmu
pohodlí obyvatel města bude jejich
sběr probíhat na různých místech,
různým způsobem. Kromě dotazníkového šetření bude celý plán stát
také na názorech nejmenších a nejmladších obyvatel města. Do přípravy plánu proto bude zapojena také
základní i mateřská škola. O sdělení
svých rozvojových plánů budou požádány také podnikatelské subjekty
působící na katastru města.
Se vstupními informacemi z dotazníkového šetření i ze zapojení místních

škol bude pracovat pracovní skupina
složená ze zastupitelů města, zástupců dalších významných organizací
a aktivních obyvatel. Složení pracovní skupiny bude odrážet rozmanitost
názorů ve městě. Smyslem přípravy
strategického plánu je dosáhnout
průřezové a nadčasové dohody mezi
všemi zájmovými i věkovými skupinami, na základě názorů všech
obyvatel města. Na závěr plánování
proběhne veřejné projednání, kterého se bude moci aktivně zúčastnit
kterýkoli obyvatel města a na kterém
budou prezentovány výsledky plánování k diskusi.
Zastupitelstvo města doufá, že takto navržená příprava strategického
plánu povede ke vzniku dokumentu, který bude výsledkem společné
dohody, když ne všech, tak alespoň
většiny obyvatel města. Touto cestou vás proto prosíme o součinnost,
zejména při nadcházejícím dotazníkovém šetření. Veškeré informace
a průběžné výsledky plánování budou
postupně zveřejňovány na webových stránkách města, na jeho facebookovém profilu a v Paskovském
zpravodaji.
Petr Baďura, starosta města
David W. Novák, zpracovatel

Dohoda o
finančním daru
mezi městem
a společností
Biocel
I pro rok 2019 byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi městem Paskov a společností Lenzing Biocel
Paskov a.s. o vzájemné spolupráci
a finanční podpoře za účelem rozvoje života obyvatel města Paskov
zejména v oblasti společensko-kulturní a sportovní, jejíž součástí
je poskytnutí finančního daru ve
výši 400.000,- Kč.

Petra Dvorníková, vedoucí odboru
ekonomického a majetkového

Kontrolní výbor
Členové kontrolního výboru se sešli
31. ledna a spolu se členy finančního
výboru připomínkovali vyúčtování
přidělených dotací spolkům a organizacím. Na tomto jednání byl zvolen
i místopředseda kontrolního výboru,
kterým se stal Viktor Šodek. Další zasedání proběhne 8. dubna.
Kristýna Šircová, předsedkyně výboru

Zpráva o činnosti Finančního výboru města
Členové finančního výboru se mezi
2 a 3. zasedáním městského zastupitelstva sešili celkem 2x. Nejprve
řešili otázky tykající se vyřazení majetku MŠ, jakožto své příspěvkové organizace. Byla provedena kontrola
a zjištění skutečného fyzického stavu
majetku a na základě zjištěných skutečnosti, FV souhlasil s návrhem na
vyřazením uvedeného majetku.
Na další schůzce se pak společně členové FV s členy KV zabývali a řešil

otázku kontrola vyúčtovaní přidělených dotací organizacím a spolkům,
za uplynulý r. 2018. Byly zkontrolovány podklady a vyučování přidělených dotací 29 organizacím a spolkům. Drobné nedostatky, které byly
při této kontrole zjištěny, byly následně spolky řádně opraveny a odstraněny.
Nadcházející plánované schůzky se
budou zaměřovat opět na pravidelnou kontrolu hospodaření p.o. měs4

ta. Dále bude FV a všechny zastupitele čekat nelehký úkol v podobě
hledání a nastavení výše nájmu, podmínek a pravidel pro přidělování
bytu v dokončujícím se seniorském
bydlení.
O tomto i dalším vývoji vás budeme
samozřejmě v článcích paskovského
zpravodaje průběžně informovat.
Petr Michálek, předseda výboru
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Komise pro školství a vzdělávání,
tělovýchovu a kulturu

Účastnící akce Setkání s pamětníky

V letošním roce komise ve spolupráci
s městem připravuje další akce. Začátkem března proběhlo v kině druhé setkání s pamětníky. Promítaly se
staré filmy ze života a dění v Paskově.
Nahlédli jsme také do soukromého

archivu rodiny Matušinských, za což
jim děkujeme. Posledním promítaným filmem byly oslavy 100 let Sokola z roku 1989. Tam se mnozí z nás poznali. Pomocí pamětníků jsme také
okomentovali staré fotografie. Celou
akcí nás provázela moderátorka českého rozhlasu Romana Pszczolková
Kubicová. Skvělé komentáře ke starým filmům připojil náš pan starosta.
Drobné občerstvení připravily dětí
z paskovské školy.
22. 3. 2019 proběhla pro děti ZŠ diskotéka v KCP. Nenechte si ujít také
jarní výstavy na zámku a další kulturní akce. Komise již nyní připravuje
předpouťovou zábavu a pohádkový

Město nabízí pro občany převedení starých filmů
o životě v Paskově do digitální podoby.
Kdo by měl zájem, stačí se přihlásit na městském úřadě
u p. Gabriely Klimundové:

tel: 702 210 559, email: gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz

zámek. I když se zdá, že je to daleko,
je třeba spoustu věcí zařídit již nyní.
Děkuji členům komise za vzornou
účast na schůzích a pomoc při akcích.
Iva Vaňková, předsedkyně komise

Schválení
zákazu
podomního
prodeje
Rada města Paskov vydala na podnět
některých zastupitelů Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje! Podařilo se již i umístit upozorňující tabule na vjezdu do
města. Kdyby Vás, či sousedy přesto
obtěžoval někdo neohlášený, můžete zavolat policii.
Kristýna Šircová

Kotlíkové dotace – plánována 3. výzva
Komise pro územní rozvoj, životní
prostředí a bytový fond města upozorňuje na možnost získání dotace.
Připravována kotlíková dotace bude
podporovat výměnu kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje
požadavky na ekodesign. Požadavky
musí být splněny pro všechny paliva
a způsoby přikládání.

• Kotel na biomasu (ruční dodávka
paliva) – až 80 % způsobilých
výdajů, max. 107 500 Kč
• Plynový kondenzační kotel
– až 75 % způsobilých výdajů,
max. 102 500 Kč
Nebudou podporovány kotle na spalování uhlí!

• Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, max. 127 500 Kč

Dotace bude možno žádat na nový
kotel, včetně nákladů na jeho instalaci, na rekonstrukci otopné soustavy
včetně nezbytné regulace a měření,
na úpravy spalinových cest a na projektovou dokumentaci.

• Kotel na biomasu (samočinná
dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, max. 127 500 Kč

O dotace bude možno žádat na krajském úřadě. Krajský dotační program,
v rámci kterého budou moci žada-

Typy podporovaných zdrojů
a výše podpory
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telé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu
kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019. Termín příjmu žádostí
o dotace předpokládáme nejdříve od
května 2019.
Více informací bude na:
lokalni-topeniste.msk.cz.
Tomáš Lyčka, předseda komise
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Bezplatná Občanská poradna
Občanská poradna (dále jen OP)
Centrum nové naděje, z.ú. je jedinou
poradnou pro spádovou oblast Frýdku-Místku. OP je místem bezplatné,
diskrétní, nezávislé a nestranné pomoci lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace nebo jim taková
situace hrozí, a z neznalosti svých
práv a povinností, neumí svá práva
účinně projevit. V případě dluhů, se

do tzv.: dluhové pasti dostávají lidé
napříč věkem i vzděláním.
OP je také dlouholetým členem celorepublikové Asociace občanských
poraden. OP Centra nové naděje tak
poskytuje svým klientům bezplatnou pomoc, při řešení nepříznivé
životní a sociální situace, ve které se
ocitli.

V Paskově probíhá poradenství
v zasedací místnosti Městského
úřadu a to vždy první středu v měsíci v čase 12,00 do 15,00 hodin
a to pracovnicí Mgr. Petrou Kniezkovou.
Martina Damková,
ředitelka Občanské poradny

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti:

finanční a dluhové - dluhy, exekuce,…

rodinné - návrh na úpravu poměrů k nezl.
dětem, návrh na rozvod, vypořádání SJM,
snížení nebo zvýšení výživného,…

pracovně – právní - náležitosti prac. smlouvy,
podmínky pro rozvázání prac. poměru,…

sociální práce, sociální služby - informace o
dávkách státní sociální podpory, hmotné
nouze,…

bydlení, majetkových vztahů - náležitosti
nájemní smlouvy, nájem x podnájem, informace
ohledně
ukončení
nájmu,
pomoc
při
zprostředkování sociálního bydlení, informace o
trvalém bydlišti, vystěhování z bytu…

trestné činnosti - přestupek, trestní oznámení,
průběh trestního řízení z pohledu oběti
trestného činu,…

ochrany spotřebitele - reklamace, odstoupení
od kupní smlouvy, vrácení zboží,…

CENTRUM NOVÉ NADĚJE
Palackého 129, 738 01 Frýdek – Místek
tel.: 558 439 823, 773 173 604
web: www.cnnfm.cz
mail: cnnfm@cnnfm.cz
mail: obcanskaporadna@cnnfm.cz
registrovaný poskytovatel sociálních služeb
Můžete nás navštívit:
Pondělí: 8,00 – 16,00 hodin
Úterý: 8,00 – 16,00 hodin
Středa: 8,00 – 16,00 hodin
Čtvrtek: 8,00 – 16,00 hodin

Poskytujeme sociálně-terapeutickou činnost:

individuální terapii – práce s jednotlivcem,
který potřebuje emoční podporu, osvojení
dovedností v oblasti komunikace, nastavení
osobnostních hranic, životní nasměrování,…

rodinnou terapii – práce s rodinným systémem
(s partnery, manžely, rodiči, dětmi), kteří chtějí
zlepšit vzájemné vztahy, stabilizovat rodinu
nebo řeší výchovné potíže dítěte.

Z důvodu velkého vytížení pracovníků doporučujeme
objednat se na konzultaci předem. Veškeré služby jsou
poskytovány zdarma a anonymně.

Občanská poradna
Posláním Občanské poradny je poskytovat informace,
rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální
situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Nejsme advokátní kancelář, kopírovací centrum, krizové
centrum, kontrolní orgán, daňoví poradci.

Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé
životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných,
nestranných, nezávislých a diskrétních informací.
Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou
v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí
– osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné
trestné činnosti, senioři, osoby žijící v soc. vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem ohroženy.
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Bezplatné cestování pro občany nad 70 let
Město Paskov nabízí občanům starším 70 let bezplatnou přepravu do
Ostravy a okolních obcí. Spolu s městem Vratimov a obcí Řepiště hradí
za tyto občany jízdné. Cestujícím
starším 70 let stačí k bezplatnému
cestování předložit platný osobní

doklad (občanský průkaz, cestovní
pas). Toto zvýhodněné cestování platí ve vozidlech na linkách Dopravního podniku Ostrava (v Paskově linka
39), Arriva Morava (linky 380 a 381)
a ČSAD Vsetín (linka 370). Sleva platí
v celé tarifní zóně 18 (města Paskov

a Vratimov, obce Řepiště a Krmelín)
a také v celé Ostravě.
Jan Širc, předseda komise pro
dopravu a bezpečnost

Dotace na kompostéry
Dovolte, abych Vás touto cestou informoval, že po dvou a půl letech
jsme uspěli a získali dotaci na pořízení kompostérů pro rodinné domy.
V době přípravy projektu proběhlo dotazníkové šetření, kdo by měl
o kompostér zájem. Těm, kdo v dotazníku zažádali, budou kompostéry
bezplatně přiděleny. V žádosti byly
počty nádob navýšeny o 10%, než
byly skutečné požadavky pro nově
přistěhovalé a pár zapomnětlivců,
kteří si dotazník nevypsali.
V současné době bude probíhat uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,
následně bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele kompostérů.
Po uzavření smlouvy s dodavatelem,

Z důvodu, že jsem byl celou dobu
zodpovědný za přípravu, analýzu,
podání žádosti, přepracování žádosti, opětovné podání žádosti zodpovědný, chci tento projekt dotáhnout
až k distribuci, s předáním informací
jak správně kompostovat.

bude přesně znám termín dodání
kompostérů na obec a následně
bude řešena jejich distribuce.

Součástí dodávky kompostérů je v projektu i dodání drtiče větví se samostatným pohonem. Předpokládaná doba
dodání je červen 2019. Kompostováním chceme snížit množství biologicky rozložitelného odpadu, který je
dnes často vyhazován v komunálním
odpadu.

od 8:00 do 16:00 hod. ve třídě Cipísek (budova MŠ na ul. Místecká 758 v Paskově)
Přijímáme děti od 2 let do batolecí třídy Cipísek s personální podporou dvou chův.
Vezměte dětem papučky a přijďte si pohrát s dětmi do školky!
S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

p
ne

o

K zápisu přineste vyplněné dokumenty,které naleznete na www.mspaskov.cz (informace pro rodiče-dokumenty) nebo si vyzvedněte v MŠ předem:
1) Žádost o přijetí
2) Evidenční list: potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo potvrzení odborného
lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (toto se netýká dětí v režimu
povinného předškolního vzdělávání) Bez potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (§ 50 Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)
nemůže být Vaše dítě do Mateřské školy přijato!

Co nabízíme:
Naše MŠ je „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.
Zařazujeme „PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ“ a klademe důraz na ohleduplnost a spolupráci mezi dětmi.
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: 3. května 2019 8:00 – 16:00 v ředitelně MŠ
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Dětský Svět Techniky – projekt OKAP
„Jsem kouzelná babička a ukážu vám,
jak umím kouzlit“. Těmito slovy přivítala paní ve Světě Techniky děti z naší
MŠ a opravdu předvedla dětem kouzla, jaká ještě neviděly. Výukový program Chemické pokusy v MŠ jsme
mohli absolvovat zcela zdarma v rámci grantu města Ostravy. Byl pro děti
vstupenkou do světa divů, které se
v chemii dějí. Pokusy, které nám „kouzelná babička“ předvedla třeba s obyčejným práškem do pečiva, jedlou
sodou, sklenicemi, nafukovacími balonky, barvičkami, bublifukem otevřely
dětem cestu k fantazii a poznávání, jak
lze vytvořit třeba sopku, suchý led,...
Děti téměř bez dechu sledovaly vše, co
se dělo a rovněž se mohly těchto zajímavých „divů“ účastnit a vše si vyzkoušet. Nakonec si také mohly vybrat malý
dáreček – nafukovací balónek.

Program se Světě Techniky byl velmi
pestrý. Děti si mohly v hracím pavilónu
vyzkoušet profese jako je zedník, jeřábník, lékař, prodavač, muzikant, mohly
projevit svoji odvahu ve Strašidelném
koutku – pohádkovém lese, vyzkoušely si pokusy s vodou ve vodním světě
a další atraktivní a naučné činnosti.

Moc tímto organizátorům a pracovníkům Světa Techniky děkujeme a až
teď se těšíme, co za překvapení nám
připraví pro příští školní rok.
Za třídu Ferda Mravenec
Zdeňka Mičlová

Lyžařský kurz pro děti z mateřské školy
Letos již po několikáté jsme s dětmi
jeli 14. ledna na lyžařský kurz, který
pořádala společnost Japa sport v Malenovicích. V letošním roce se přihlásilo 22 dětí všech věkových kategorií,
takže děti od 3 do 7 let. Někteří jeli
poprvé, pro některé to bylo už po
druhé nebo po třetí. Oproti loňskému roku, kdy jsme museli změnit
termín, protože nebyl sníh tak letos
nám počasí přálo a v Malenovicích
nás přivítalo azurové nebe, kopce
sněhu a krásné sluníčko. Po počáteční rozcvičce se dětem nazuly lyže
a byly rozděleny do různých skupinek, dle jejich schopností a možností

a po krátkém rozkoukávání se jsme
šli na mírný svah, kde děti pro které
byly lyže úplnou premiérou se učily
s lyžemi pohybovat. Ostatní, zdatnější lyžaři nebo ti, kteří s námi byli už
loni, šli rovnou na lanovku a jezdili se
svým instruktorem na velké sjezdovce. Po hodině na svahu na nás čekalo
občerstvení v podobě svačinky z mateřské školy a čaj. Děti měly většinou
i nějakou tu dobrůtku od maminek,
takže vydatně posvačily a šlo se zase
do „práce“. V takovém duchu a za tak
příjemného počasí jsme prožili nádherný celý týden na horách, který byl
ukončený závody, kde děti za mo-
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hutného povzbuzování rodičů i dětí
ukázaly, co se za týden na lyžích naučily. Pro děti náročný týden skončil
a zůstalo spousta vzpomínek, pro nás
učitelky, které měly děti na starost
s radostí z toho, jak byly děti šikovné,
statečné a dovezly jsme je všechny
„celé“. Velký dík patří i instruktorům
z lyžařské školy, kteří se dětem věnovali s velkou trpělivostí s ne vždy
dobře naladěnými dětmi. Teď už nám
zbývá jenom těšit se na příští rok, kdy
určitě zase rádi umožníme malým lyžařům užít si týden na horách.
Lucie Kreclová, tř. Křemílek
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Městská policie u nás v MŠ
V pondělí 22. 1. si s dětmi přišly popovídat dvě paní policistky z městské
policie F-M. Děti je nadšeně, i když
s respektem k uniformám, přivítaly a snažily se správně odpovídat na
jejich otázky, které se týkaly jak bezpečného chování v provozu na cestách, tak i na dětských hřištích.
S pomocí obrázků (smějící a mračící
se Panda) si s dětmi popovídaly
a upozornily je na nebezpečné situa-

Paní policistky si děti vyzkoušely, zda
znají telefonní čísla na policii, hasiče a
záchranku – 150, 155, 158 a rovněž co
je 112 – integrovaný obvod.
Děti dostaly poučné omalovánky
„Kreslíme s Pandou“, které si mohly vzít domů. Děkujeme za hezkou
a poučnou besedu.
ce, které mohou děti ohrozit na zdraví
a třeba i na životě. Děti podle obrázku
hádaly, co je dobře, co je špatně.

Ivana Ševčíková

Co jsme pořídili do mateřské školy

Rok 2019 začal u nás v mateřské škole
zvelebováním prostředí pro naše nejmenší. Některý nábytek a materiál už
vzal za své a měl odslouženo. Proto
jsme si naplánovali hned v lednu i pro
období jarních prázdnin v únoru prá-

ce na opravách a rekonstrukcích interiéru. Ve třídě Cipísek byla pořízena
krásná barevná lamino kuchyňka do
přípravny jelikož původní plechová již
měla za téměř 35 let odslouženo. Také
koberce v některých třídách sloužící již téměř 20 let byly vyměněny za
nové. Děti ze třídy Křemílek, Krteček
i Rákosníček se nyní mohou radovat
z příjemných nových podlahových
krytin. Ve třídě batolat - Cipísek, kde
se vzdělávají děti 2-3 let byly pořízeny do koupelničky a na toalety bezpečnostní kryty na radiátory, prostory
byly vybaveny novými koupelnovými

skříňkami, skříňkou na směsný ventil
vody, novým závěsným systémem na
ručníčky a na wc byly vyměněny dělící paravánky mezi toaletami. Stěny
byly vyzdobeny a doplněny dekoračními dřevěnými obrázky na téma LES.
Celé sociální zařízení tak esteticky koresponduje s lesní třídou, kterou jsme
nechali rekonstruovat před třemi lety.
Děkuji všem zaměstnancům mateřské školy, že jsme to o jarních prázdninách tak skvěle zvládli.
Jarmila Petrošová, ředitelka

Už jsem skoro čtenář
Děti nejen ze třídy Ferda, ale i z ostatních tříd se vždy těší na besedy v knihovně. P. knihovnice Lenka Ježová
s dětma skvěle pracuje, má promyšlená témata přiměřená věku dětí,
vede je ke kooperaci, logickému
myšlení, předčtenářské gramotnosti
a hlavně lásce ke knihám.
Besedy jsou velmi poutavé, pro děti
akční – nenechají je „usnout“, děti při
nich pracují s pomůckami, hrami, učí
se navzájem si pomáhat.
Témata beseda jako Tuze hladová
housenka, Děti jako já – Antarktida,
Arktida, Austrálie, Afrika, Asie i Amerika, Lucinka a její svět, Kvak a Žbluňk,

Slůně Oli atd. přibližují dětem hravou
a pro ně atraktivní formou poznávat
„celý svět“ a jeho hodnoty. Za tyto
krásné chvilky, kdy paní knihovnice
Ježová se stává pedagogem a pedagogové posluchači, neboť děti jsou
tak zabrány do hry, moc děkujeme.
Za třídu Ferda Mravenec p. učitelka
Ivana Ševčíková
Velké poděkování za třídu KRTEČEK
patří paní knihovnici Lence, která speciálně pro naši třídu připravila již dvě
besedy k Třídnímu vzdělávacímu programu „Dobrodružné putování veverky Emilky a skřítka Medovníčka za
uměním“. Na dvou besedách se děti
9

zábavnou formou seznamovaly s hudebním a výtvarným uměním, mohly využívat následně hry a pomůcky
k těmto tématům. Zájem dětí hovořil
za vše, ještě jednou moc děkujeme.
Pedagogové za třídu KRTEČEK:
Řehová, Šebestová, Marynčáková
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Mateřská škola Paskov obhájila
titul EKOŠKOLA
Naše mateřská škola s úctou k přírodě „nosí“ titul EKOŠKOLA již dva roky.
Dne 15. 3. 2019 proběhl v naší budově mateřské školy audit k obhajobě
titulu. Dva roky intenzivní práce se
zúročily a my jsme titul obhájili. Čekají nás s dětmi a rodiči další a další úkoly a cesta, díky které mají děti možnost přiblížit se v co největší míře
k přírodě, z části porozumět zákonitostem ekosystému a hlavně s radostí alespoň malou měrou pomoci udržet životní prostředí, v kterém žijeme
nejen my, ale i budou žít i další ä další
generace.

chálka, Jůlinky a Tomáška) a p. Vašíčkové (mamince Terezky), které přišly dopoledne na audit a s nadšením
povídaly auditorkám co v naší mateřské škole umíme, jak společně v týmu
pracujeme a předáváme cenné informace a zkušenosti ostatním dětem
a rodičům nejen u nás ale i na veřejnosti a na základní škole.
Do dalšího období nám všem přeji
hodně sil a radosti i z maličkostí!
Velké díky EKOTÝMU, zaměstnancům MŠ a speciálně maminkám dětí,
p. Klimundové (mamince Adélky, Mi-

V mateřské
škole myjeme,
čistíme
ekologicky
MISSIVA, spol.s.r.o. se zabývá vývojem, prodejem a distribucí produktů každodenní spotřeby, přátelských
k lidem a přírodě, sloužících k udržování čistoty a zdraví lidského těla
a obydlí. Produkty firmy MISSIVAspol.
s.r.o. jsou české, kvalitní, funkční, za
dobrou cenu, přátelské k lidskému
zdraví i k přírodě.
Jelikož i naše Mateřská škola smýšlí
stejně a rovněž se pokouší jít tímto
směrem, rozhodli jsme se tyto produkty šetrné k životnímu prostředí
také od ledna letošního roku vyzkoušet.
Věříme, že s těmito výrobky budeme
spokojeni a že je budeme i nadále
používat.
Za tým provozních zaměstnanců
Gabriela Klimšová, školnice
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Jarmila Petrošová,
ředitelka
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pro školní rok 2019/2020

K zápisu přijdou rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a s dětmi
po odkladu školní docházky.
Vezměte s sebou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Recitační soutěž 1. stupně ZŠ
V pondělí 11. března se sešly děti
z 1. stupně na recitační soutěži. V kategoriích podle ročníků přednášely
připravené básničky. Pro prvňáčky to
byla první soutěž, ale všichni dokázali překonat trému a přednášeli moc
pěkně. Pro porotu složenou z paní
učitelek bylo v některých kategoriích
velmi těžké vybrat ty nejlepší recitátory. Přestože byli odměněni první tři
z každého ročníku, všichni účastníci
soutěže si zaslouží pochvalu za svědomitou přípravu. A že se někomu něco
nepodařilo, nebo zapomněl text?...

To se přece může stát i profesionálům.
Nejúspěšnější recitátoři:
1. ročník: 1. Hanka Pohludková, 2. Kristýnka Vojkovská, 3. Anetka Zelníčková
2. ročník: 1. Jana Lukšíková, 2. Adam Přívara, 3. Magdalena Flamová
3. ročník: 1. Bára Paličková, 2. Markéta Blažková, 3. Stella Gorková
4. ročník: 1. Jaroslava Stiborová, 2. Alžběta Forgačová, 3. Vít Chalupecký
5. ročník: 1. Klaudie Kokešová, 2. Marie Kalužová, 3. Nela Klegová
Věra Šafránková, foto Kamila Vernerová
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Soutěž O šachového krále a královnu
Regionu Slezská brána
Ráno přišla pětice zapálených bojovníků (Jenda Chalupecký, Nikol Horutová, Bára Paličková, Standa Kuča a Ríša
Chýlek). Děti měly velmi dobrou náladu a odhodlání se porvat o nejlepší
umístění na této soutěži. Cestou jsme
se bavili, jak se těší a jestli jsou připraveni. Holky byly v očekávání, co jim
soutěž přinese, Jendovi to bylo jedno
(musím podotknout, že celé dopoledne byl klidný, ale myslím, že se mu
tam líbilo), Standa a Ríša byli nabuzeni se porvat o přední příčky. S takovou super náladou a úsměvem na rtu
jsme se blížili k budově MŠ a ZŠ Žabeň,
kde se tato soutěž konala. Při vstupu
do budovy nás vítal starosta obce
Mgr. David Hejneš . Musím říct, že to
bylo velmi milé přivítání. Po přivítání
jsem šla zapsat děti a ony si mezitím
hrály a povídaly si s ostatními dětmi
v herně. Po příchodu všech soutěžících a organizátorů, přišlo zahájení turnaje. První slovo si vzal hlavní
rozhodčí turnaje Antonín Surma
a přivítal všechny soutěžící. Představil

významné osobnosti této soutěže,
paní ředitelku školy ZŠ Žabeň Mgr.
Evu Juřicovou a poděkoval za umožnění turnaje na této škole. Potom
představil starostu obce Žabeň Mgr.
Davida Hejneše, starostu města Paskov Petra Baďuru, vedoucího turnaje a šachového kroužku Miroslava
Halamíčka a rozhodčího Radka Halamíčka (bývalý závodník na tomto
turnaji). Každý z nich pronesl k dětem
povzbuzující slova a turnaj mohl začít. Hlavní rozhodčí rozlosoval děti
a posadil je ke stolům plných šachovnic. Dřív než začaly děti hrát, pronesl
hlavní rozhodčí krásnou větu: “Nikdo
z vás není poražený, všichni jste pro
mne vítězové, protože jste přišli bojovat.“ Začalo se hrát, soutěžící byli
soustředěni a nervózní. Hrálo se na
šest kol 2 x 10 minut na partii. Po každé, kdy jeden z nich dal mat, šli se
zapsat k hlavnímu rozhodčímu. Na
první pohled bylo poznat, kdo je vítězem a kdo poraženým. Já jsem to
s dětmi prožívala, jako bych soutěžila

taky. Povzbuzovala a někdy i uklidňovala, že se nic neděje, a jen se to
učí. Byly chvíle radosti i smutku, ale
to ke hře patří. V takovém duchu se
jelo na šest kol. Po šestém kole šly
děti do herny, kde si povídaly o svých
dojmech a pocitech, jak zahrály na
tomto turnaji. Rozhodčí mezitím připravovali výsledky a upomínkové
předměty pro všechny.
Nastala ta velká chvíle a děti byly
v očekávání, jak se umístily. Slovo si
vzal hlavní rozhodčí turnaje a poděkoval dětem, že se jich sešlo víc než
minule (66 dětí). Začalo se vyhlašovat a první přišla na řadu královna turnaje - nejlepší dívka - Viktorie
Buchtová ZŠ Václavovice. Z našich šachistů si nejlépe vedli Richard Chýlek
(7. B), který se ve své kategorii umístil
na druhém místě, a na 10. místě Stanislav Kuča (6. B). V kategorii družstev
se na prvních třech místech umístily – 1. ZŠ Václavovice, 2. ZŠ Sedliště,
3. ZŠ Šenov, naše škola skončila na
osmém místě z 12 družstev.
Po předání medailí a pohárů se děti
rozešly plné dojmů a chutí do dalších
turnajů. Domů jsme se vraceli opět
s dobrou náladou, jedním krásným
umístěním a někteří i s kontakty nových kamarádů.
Kateřina Hrdličková
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Konverzační soutěž v angličtině
Ve čtvrtek 17. ledna 2019 proběhla na naší škole konverzační soutěž
v anglickém jazyce, v rámci první kategorie žáků 6. a 7. tříd. Účastníci si
připravili námětové texty na dopředu zadaná témata např. o sobě, zvířatech, anebo o tom, jak tráví svůj volný čas. Všichni byli dobře připraveni
a velkou roli v jednotlivých výkonech
určitě sehrála i tréma. Mezi nejlepšími se umístili – Veronika Kunátová
(7. A), Richard Chýlek (7. B) a Jan Galajda (7. A)
Všem gratulujeme k velmi zdařilým
výkonům a Veronice přejeme hodně štěstí při reprezentaci v okresním
kole ve Frýdku-Místku.
Světlana Koriťáková

Okresní kolo dějepisné olympiády
Přiznejte se, kolik z vás někdy zatoužilo uskutečnit cestu kolem světa nebo se dokonce odvážit opustit
bezpečnou půdu naší matičky Země
a prozkoumávat nekonečné dálky tajemného vesmíru? Dnes můžete cestovat a užívat si pohodlí moderních
dopravních prostředků - zaoceánských parníků, transkontinentálních
rychlovlaků, Boeingů 787…
Ale jak vypadalo cestování v minulosti? Jaké to bylo, když Vikingové, drsní
muži severu, naváděli podle hvězdné oblohy své drakary ledovou tříští
přes Island a Grónsko až ke břehům
Vinlandu? Když Kryštof Kolumbus se
svými karavelami překonával nekonečné modro širé dálavy Atlantiku?

Jaké to bylo, když k obloze, pomalu,
se zatajeným dechem, stoupal balon
bratrů Montgolfierových, nebo když
se v chladivém stínu karavanserájů
občerstvovali sluncem spálení a vyprahlí obchodníci přepravující vzácná koření, sůl, kadidlo, kašmír, zbraně
a šperky po hedvábné stezce, když
vytrvalí běžci překonávali v horském
terénu několikatisícové převýšení,
jen aby svému vládci v andských velehorách přinesli k obědu čerstvé
dary moře?
Možná, že právě tyto představy se míhaly v hlavách řešitelů 48. ročníku dějepisné olympiády, tentokrát na téma
“Za poznáním, za obchodem i za prací
aneb Cesty jako tepny civilizace.”

Školního kola se letos zúčastnilo 8 řešitelů. První místo obsadil a do okresního kola, které se konalo 17. ledna.
2019 na ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku, postoupil žák 9. B Vojtěch
Cymorek. Obstál v silné konkurenci
31 soutěžících a obsadil v této vědomostní soutěži pěkné 7. místo a postupuje do krajského kola této olympiády. Gratulujeme!
Děkujeme všem řešitelům, které nezaskočilo a neodradilo náročné téma
letošní olympiády, a těšíme se za rok
na nové tváře milovníků historie.
Jarmila Petrová

Karneval ve školní družině
V pátek 15. února 2019 se ve školní
družině objevily karnevalové masky všeho druhu a snažily se soutěžit, tančit a hlavně vyhrát 1. místo za
nejkrásnější masku. Boj to byl krutý a
divoký. Nakonec si vítězství odnesly
13

všechny děti v podobě úsměvu na
tváři. V pozdním odpoledni se rozbíhaly domů za dalším dobrodružstvím, protože začínaly jarní prázdniny.
Vychovatelky ŠD
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Lyžařský výcvik 2018/2019

Lyžařský výcvik se v letošním školním
roce konal od pondělí 4. února do
pátku 8. února 2019 v Andělské Hoře
v Jeseníkách.
Ubytováni jsme byli v hotelu Anděl, ve kterém jsme už po několikáté, a jsme zde velmi spokojeni. Zaměstnanci hotelu nám vychází ve
všem vstříc a můžeme říci, že se tam
máme jako v bavlnce. Počasí bylo le-

tos skvělé, po celý týden lehce mrzlo
a skoro pořád svítilo sluníčko. 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.
Odpolední lyžování nebylo pouze
uprostřed týdne ve středu, kdy je odpočinkový den, a my pravidelně cho-

Děti přejí Adře
Čtvrťáci naší školy se v letošním školním roce zapojili do programu „Výchova dětí k dobrovolnické mezilidské pomoci“. Pracovnice Adry si pro
nás připravily velmi zajímavou a působivou besedu, která se dětem velmi líbila, proto jsme se domluvili i na
další spolupráci.

Když přišla nabídka zúčastnit se soutěžní výstavy dětských blahopřání
k příležitosti 15. výročí založení Dobrovolnického centra ve Frýdku-Místku, všichni se s chutí pustili do práce.
Zde jsou naše nejlepší soutěžní blahopřání. Všechny obrázky byly také
zveřejněny na facebookových stránkách Adry, kde také probíhalo hlasování o vítězném obrázku.
Nejvíce „lajků“ získal obrázek Lucie
Krejčí. Také práce ostatních děti –
Vítka Chalupeckého a Davida Kuči,
Bětky Forgačové s Jájou Stiborovou
a Elišky Krejčí se moc líbily.
Výstava soutěžních prací „Děti přejí
Adře“ probíhala v prostorách chodeb
městské knihovny ve Frýdku-Místku.
Pavla Kajzarová
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díme na procházku do Světlé Hory.
Každý večer byla připravena nějaká
přednáška, např. z historie lyžování, o nebezpečí hor, o první pomoci,
o pravidlech lyžování a lyžařských
disciplínách. Po přednášce proběhl společenský a zábavný program,
který si žáci vždy sami připravili. Ve
čtvrtek se konaly závody ve slalomu,
za který ti nejlepší dostali medaili
a sladkou odměnu. Poslední večer
byl, jak je zvykem, karneval, kde nejpovedenější masky získaly sladkosti.
Hodnocen byl i pořádek na pokojích.
V lyžařských závodech byli nejrychlejší Ondřej Lyčka a Agáta Junková.
Celý týden nebyl nikdo nachlazený,
ani se nikdo nezranil. Myslím si, že
vše proběhlo podle plánu a věřím,
že byli všichni s lyžařským výcvikem
spokojeni.
Martin Biolek - vedoucí
lyžařského výcviku

Akce – DUBEN

duben 2019

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
sobota

6. 4.

13:00-17:00

Velikonoční jarmark
Zámek

18:00

Divadlo devítka „Pětkrát do černého“
Kino Panorama – vstupenka 100 Kč

úterý

9. 4.

čtvrtek

11. 4.
čtvrtek – pátek

16:00-18:00

Kreativ klub
Knihovna

17:00

Kung Fu Panda 3

19:00

Bohemian Rhapsody

17:00

Vernisáž jarní části výstav na zámku

animovaný, akční, dobrodružný, české znění, 94 min.,
vstupné 40 Kč, Kino Panorama
biografie, životopisný, drama, české znění, 134 min.,
vstupné 90 Kč, Kino Panorama

Zámek

14:00-17:00

11. 4. – 12. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ

pondělí

Velikonoční obchůzka v krojích

22. 4.
úterý

23. 4.

DFS PASKOVJANEK

16:00-18:00

Knihovna

17:00

Jak vycvičit draka 2

19:00

Venom

středa

24. 4.
sobota

27. 4.
úterý

30. 4.

Kreativ klub
akční, dobrodružný, animovaný, české znění, 105 min.,
vstupné 40 Kč, Kino Panorama
akční, dobrodružný, sci-fi, fantastický, české znění,
112 min., vstupné 50 Kč, Kino Panorama

Den otevřených dveří v mateřské škole

17:00

Zámecký koncert

Daniela Grygarová, Adam Grygar, světová houslová virtuózka
Jela Spitková – Zámek, vstupné 150 Kč, předprodej MÚ

Stavění máje
SDH Paskov – Areál SDH

Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově
i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města a na oficiálním FB profilu města Paskov.
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Kalendář akcí – DUBEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

pondělí

15.

2.

úterý

16.

Veřejná třídní předehrávka žáků
pí uč. Havránkové - 17 h., kino

středa

17.

Veřejná třídní předehrávka žáků
- uč. Cupalová, Cupal, 17 h., kino

4.

čtvrtek

18.

Beseda pro děti ze 4. třídy - knihovna

5.

pátek

19.

sobota

20.

neděle

21.

pondělí

22.

Velikonoční obchůzka v krojích - DFS
Paskovjanek

3.

6.

Občanská poradna - MÚ, 12–15 h.
Absolventský koncert ZUŠ - kino, 17 h.

Divadlo Devítka ,,Pětkrát do černého“
- kino, 18 h.
Velikonoční jarmark - zámek - 13 – 17 h.

7.
8.

Svoz BIO odpadu

9.

Kreativ klub - 16 h., knihovna
Kung Fu Panda 3 - animovaný, české znění,
94 min., kino, 17 h.
Bohemian Rhapsody - české znění, 134 min.,
kino, 19 h.

úterý

23.

Kreativ klub - 16 h., knihovna
Jak vycvičit draka 2 - animovaný, české znění,
105 min., 17 h., kino
Venom - české znění, 112 min., 19 h., kino
Svoz BIO odpadu

10.

Absolventský koncert ZUŠ - kino, 17 h.

středa

24.

Den otevřených dveří v mateřské škole
Beseda pro děti z MŠ - knihovna

11.

Zápis dětí do 1. třídy - 14–17 h.
Vernisáž jarní části výstav na zámku - 17 h.

čtvrtek

25.

12.

Zápis dětí do 1. třídy - 14–17 h.
Vědomostní soutěž KKSB
Beseda pro děti z MŠ - knihovna

pátek

26.

13.

sobota

27.

14.

neděle

28.

Poznámky:

pondělí

29.

úterý

30.

Zámecký koncert - Daniela Grygarová,
Adam Grygar a světová houslová virtuózka
Jela Špitková - 17 h., zámek

Stavění máje - SDH Paskov, 17 h.

Kalendář akcí – KVĚTEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

středa

15.

čtvrtek

16.

Beseda pro děti 5. a 9. třídy ZŠ - knihovna

2.

Zápis dětí do MŠ - 8–16 h.
Občanská poradna - MÚ, 12–15 h.

3.

Náhradní termín zápis dětí do MŠ, 8–16 h.
Beseda pro děti z MŠ
Divadlo „Čarodějky v kuchyni“ - 19 h., kino

pátek

17.

4.

Den spolků s galapřehlídkou DDM
14–18 h., zámek

sobota

18.

neděle

19.

pondělí

20.

Svoz BIO odpadu

úterý

21.

Kreativ klub - 16 h, knihovna
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
- animovaný, české znění, 85 min., 17 h., kino
Svátky klidu a míru - titulky, 104 min., 19 h., kino

středa

22.

Beseda pro děti 4. třídy - knihovna

čtvrtek

23.

pátek

24.

Volby do Evropského parlamentu - 14–22 h.
Noc kostelů

5.
6.
7.

Svoz BIO odpadu

Kreativ klub - 16 h., knihovna

8.
9.
10.

Jarní koncert ZUŠ - 17 h., kino

Beseda pro děti z MŠ

Zájezd po polských zahradnických podnicích Zahrádkáři Paskov

11.

sobota

25.

Volby do Evropského parlamentu - 8–14 h.
Smažení vaječiny zahrádkáři - areál chovatelů
Florbalový zápas o pohár města Paskov - Paskov
Saurians - tělocvična ZŠ Paskov a Hala Paskov

12.

neděle

26.

Florbalový zápas o pohár města Paskov - Paskov
Saurians - tělocvična ZŠ Paskov a Hala Paskov

13.

pondělí

27.

úterý

28.

úterý

29.

čtvrtek

30.

pátek

31.

14.

Sněhová královna: V zemi zrcadel
- animovaný, české znění, 87 min., 17 h., kino
Zjevení - drama, titulky, 137 min., 19 h., kino

Poznámky:

Akce – KVĚTEN

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
čtvrtek

8:00-16:00 Zápis dětí do mateřské školy

2. 5.

MŠ

8:00-16:00 Náhradní termín zápisu do mateřské školy

pátek

3. 5.

Ředitelna mateřské školy – MŠ

19:00 Divadelní předst. „Čarodějky v kuchyni“
Kino Panorama – vstupenka 300 Kč

sobota

4. 5.
úterý

7. 5.

14:00-18:00 Den spolků s galapřehlídkou DDM
Zámek

16:00-18:00

Kreativ klub
Knihovna

čtvrtek

17:00 Jarní koncert ZUŠ

9. 5.

Kino Panorama

17:00 Sněhová královna: V zemi zrcadel

úterý

animovaný, akční, dobrodružný, české znění, 87 min.,
vstupné 40 Kč, Kino Panorama

14. 5.

19:00 Zjevení

drama, titulky, 137 min., vstupné 50 Kč, Kino Panorama

sobota

Zájezd po polských zahradnických podnicích

18. 5.

Zahrádkáři Paskov, veřejnost 250 Kč, přihlášky u p. Liškové v trafice

17:00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

úterý

animovaný, akční, dobrodružný, české znění, 85 min.,
vstupné 40 Kč, Kino Panorama

21. 5.

19:00 Svátky klidu a míru

komedie, drama, titulky, 104 min., vstupné 50 Kč, Kino Panorama

úterý

16:00-18:00

21. 5.

Kreativ klub
Knihovna

pátek

24. 5.

Noc kostelů

sobota – neděle

Florbalový zápas o pohár města Paskov

25. 5. – 26. 5.

Paskov Saurians – tělocvična ZŠ Paskov a Hala Paskov

Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově
i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města a na oficiálním FB profilu města Paskov.
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Výtvarné soutěže
na ZŠ Paskov

Prvního úspěchu dosáhla v březnu
žákyně 9. třídy Kateřina Kokešová,
8. března si v Čeladné převzala cenu
ředitelky ZŠ za svou grafiku, obrázek kostela sv. Cyrila a Metoděje na
Radhošti, který vytvořila technikou
suché jehly. S touto výtvarnou technikou se letos ve výtvarné výchově seznamovali žáci 6. až 9. ročníku.
Přestože jsme do soutěže poslali i barevné varianty, Katka dostala ocenění
za černobílý tisk.

V letošním školním roce se naši žáci
zapojili do několika dalších výtvarných soutěží: Požární ochrana očima dětí, O pohár čeladenské ovečky, Voda pro všechny, V sýru najdeš
sílu… a další výtvarnou soutěž „Svět
kolem nás“ naše škola sama vyhlásila.
Soutěže teprve budou vyhodnoceny,
a tak máme stále naději na nějaké
ocenění.
Marcela Prokelová
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Zimní radovánky ve školní družině
S příchodem nového roku nám počasí přálo a téměř po celý měsíc leden
jsme si ve školní družině mohli užívat
sněhové nadílky.
Využili jsme k tomu hřiště Svazarmu,
zámecký park, tartanové hřiště za
školou i vycházky po okolí. Svou tvořivost děti předvedly při modelování

různých zvířátek ze sněhu. Někteří
použili také kamínky a klacíky, a tak
se na ploše hřiště objevila želva, pes
či hroch. Nechyběl však ani klasický
sněhulák. V jiný den pak děti soutěžily, kdo uválí největší kouli, nebo
udělá nejhezčího sněhového andě-

la. Jindy zase přišla řada na klasickou
koulovačku a kresby ve sněhu.
Nyní již začíná jarní čas, přesto jsme
rádi za letošní vydařenou zimu a těšíme se zase za rok.
Vychovatelky ŠD

Informace z DDM Vratimov Gala přehlídka
– pobočky

KALENDÁŘ AKCÍ
12. 4. vědomostní soutěž KKSB
- kino Panorama
- pro školy a seniory
18. 4. – 22. 4. velikonoční prázdniny
NEJSOU KROUŽKY ČT, PÁ, PO
4. 5. Gala přehlídka kroužků – pobočky
- zámecký park Paskov
Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na www.ddmvratimov.cz

S dětmi a vedoucími kroužků připravujeme pestrou kytici vystoupení.
Můžete se těšit na divadelní představení, tanec, sportovní čísla, ukázky
hry na klávesy, fyzikální show a vystoupení nejmenších dětí z Klubíčka.
Srdečně zveme v sobotu 4. května
2019 rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost do zámeckého parku v Paskově. Program začíná v 16:00
hodin v rámci akce „Den spolků“.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

KNIHOTOČ
Milí rodiče!
Máte doma dětské knížky, ze kterých už vaše děti „vyrostly?“ Doneste
tyto knížky k nám do knihovny a nechte je „točit“ v našem KNIHOTOČI.
Odnést si můžete zase jinou knihu, která vás zaujala.
KNIHOTOČ je k dispozici v knihovně v půjčovní době.
20
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Masopust v Paskově

První březnová sobota se v Paskově
nesla v duchu masopustního veselí.
Po 13té hodině se začaly v okolí Komunitního centra objevovat tradiční
masky, tak typické pro masopustní
průvod – medvěd s vodičem, slaměný, ženich s nevěstou, kůň s jezdcem
a plno dětí z DFS Paskovjanek... začal
se formovat „fašankový“ průvod.
Pan starosta předal klíč města Paskova muzice a maškarám, které přislíbily, že se budou veselit, zpívat
a tancovat ve vší počestnosti. Radostný masopustní průvod se vydal do
mrazivých paskovských ulic, kde se
zastavoval na pozvání k občerstvení.
Hostitelka byla vždy medvědem vyzvána k tanci a masky byly odměněny tu koláčkem, tu koblihou, klobáskou, ale i něčím ostřejším na zahřátí.
Po pětihodinové obchůzce se maškarní rej vrátil do KCP si odpočinout.

Maska řezníka pozvala všechny přítomné k zabijačkovým pochoutkám,
následně se sálem rozezněly tóny
cimbálové muziky a na parketu se
roztančily děti z Paskovjanku. Ti méně
unavenější účastníci se dali také do
tance. Kolem deváté hodiny večerní muzika utichla. Hudebníci uložili basu na máry a za doprovodného
smutečního slova „faráře“ přerušovaného vzlyky všudypřítomných byla
pochována... nastalo období půstu.
Tato lidová tradice se konala v Paskově již po třetí a to díky organizaci manželů Švachových, rodičů dětí
z Paskovjanku a za podpory města
Paskova. Pořízené fotografie z masopustu jsou k nahlédnutí na Facebooku, stránka „Folklor v Paskově“
a na Youtube ,,Beskydská televize“
naleznete také krátké video.

Semínkovna
Milí přátelé!
Patříte mezi náruživé
pěstitele rostlin, zeleniny,
koření a ovoce?
Pak jsme tady pro vás s naší
SEMÍNKOVNOU.
Jak to funguje?
Donesete svá přebytečná
semínka pro jiné pěstitele.
Z naší „Semínkovny“ si můžete
vybrat ta, která vás zaujala.
Bližší informace najdete také
na www.seminkovny.com

Viktorie Tvrdíková

SEMÍNKOVNA je k dispozici
v knihovně v půjčovní době.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se do Masopustní obchůzky městem jakýmkoli způsobem zapojili a přispěli tak
k její skvělé atmosféře! Velké díky
patří také městu Paskov, které pořádající DFS PASKOVJANEK podpořilo
a pánům fotografům, díky nimž si
můžeme obchůzku připomínat znovu a znovu, dokud nevyrazíme na
další - 4. ročník :-)
Spolek Po súsedsku
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Folklorní bál „Po súsedsku“
Dne 9. 2. proběhl v KCP v Paskově již
6. ročník FOLKLORNÍHO BÁLU „Po
súsedsku“ v Paskově.
Akce se zúčastnilo více než 180 krojovaných i nekrojovaných účastníků
nejen z řad obyvatel Paskova a okolí, ale také folkloristů z různých koutů republiky. Své zástupce tu měla
severní, jižní i východní Morava, jižní
Čechy a Středočeský kraj, mohli jsme
tak obdivovat kroje z Lašska, Valašska, Slovenska, jižních Čech a Slovácka. Po celý večer hrála živá hudba
v podání cimbálové muziky Lipka
a Pramínky, pestrý kulturní program
zajistil svým tanečním vystoupením
a výukou tance LSPT ONDŘEJNICA.
Celý bál začal slavnostním průvodem
všech krojovaných a přivítáním našeho pana starosty a Lašského krále se
svou družinou. Samozřejmě nechyběla také bohatá tombola, stylová
kuchyně a již tradiční soutěž. Děku-

jeme za krásné fotografie panu Poláchovi a panu Hynčicovi. Díky patří
také městu Paskov, obci Řepiště, rodičům dětí z DFS PASKOVJANEK a našim sponzorům a podporovatelům,

kteří nám tak pomohli zrealizovat
tuto jedinečnou kulturní akci.
Spolek Po súsedsku
a DFS PASKOVJANEK

Přehled akcí pořádaných Klubem seniorů
Oprechtice v roce 2018
Po výroční schůzi jsme v únoru navštívili divadelní představení v kině
Paskov.
V březnu jsme vyrazili na zájezd do
papírny ve Velkých Losinách a navštívili jsme zvláštní zemědělský skanzen pana Havlíčka v Rapotíně. Pro
všechny to byl silný zážitek. Po exkurzi jsme se posilnili obědem v penzionu Trámky.

V září se konal Výroční paskovský jarmark spolu se Dny regionů Slezská
brána a Olešná v zámku a zámeckém
parku. Ve stánku, který jsme měli
k dispozici, jsme připravili výborné
občerstvení. Těšíme se, že v letošním
roce si to zopakujeme.

V květnu jsme oslavili Den matek.
V létě jsme pak opékali vuřty a smažili vaječinu na zahradě u hasičárny
v Oprechticích.
V červenci jsme zavítali do Polska.
Konkrétně zámek a malou zoologickou zahradu ve městě Pszczyna.
V září jsme se zúčastnili besedy v kině
Paskov s režisérem Zdeňkem Troškou.

Také jsme se zúčastnili turnaje v bowlingu, obsadili jsme 4. místo.
Ve spolupráci s místní knihovnou
proběhla v říjnu beseda s mořeplavcem panem Richardem Konkolskim.
Všichni účastnící byli nadšení. Také
jsme procestovali severní Ameriku,
Havaj a Floridu to vše za doprovodu
22

videa a osobního výkladu pana Chudárka.
Dále jsme byli koštovat několik druhů
vína ve vinném sklípku ve Vacenovicích. Cestou na jih jsme se zastavili
v likérce R. Jelínka ve Vizovicích, prohlédli jsme si palírnu a doplnili zásoby
značkových likérů na další rok. Pokračovali jsme směr Luhačovice, kde jsme
se na chvíli stali lázeňskými hosty.
V prosinci jsme přivítali sv. Mikuláše
a závěrem roku jsme si zajeli na vánoční trhy do Olomouce, mimořádně
vlakem. Bylo to zase něco jiného.
Během roku jsme měli víkendové
služby na výstavách v zámku.
Několik našich členů se zdokonalovalo v počítačovém kurzu ve škole
v Paskově.
Klub seniorů Oprechtice
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Zpráva o činnosti Klubu důchodců Paskov
Počátkem roku proběhla v našem
klubu volba nového výboru. Někteří
členové zůstávají a výbor byl doplněn o 4 nové členy. Předsedkyní byla
zvolena paní Milena Křivoňová. Odcházejícím členům výboru jsme poděkovali za jejich dosavadní činnost.
Únor začal pro náš klub opět hekticky. Od 1. února jsme se opět zúčastnili celorepublikové soutěže „Přeplaveme kanál La Manche“. Spojili jsme
všechny síly a naplavali 105 km. Vyhodnocení celé soutěže teprve proběhne.
Dne 19. 2. jsme pořádali v klubu akci
„Pochování basy“. Na tuto akci byli
pozváni hosté z okolních klubů, jmenovitě Řepiště, Sedliště, Oprechtice
a Krmelín. Program byl velmi zdařilý,
hrála živá hudba a myslím, že jsme se
velmi pobavili.
O pár dní později, 27. 2. 2019, navštívilo 25 členů našeho klubu výstavu

„Titanic“ v Brně. Zhlédnutí této výstavy opravdu stojí za to. Dověděli jsme
se mnoho informací a zajímavostí.
V březnu 5. 3.2019 jsme oslavili „Mezinárodní den žen“. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat paní
učitelkám ze základní školy a paní
vychovatelkám ze školní družiny za

připravený program, který naše ženy
potěšil.
Poslední akcí v měsíci březnu byla
přednáška „O práci Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska“.
Za Klub důchodců Paskov
Jitka Šugarová

Zahrádkáři se představují
Dne 17. února se konala výroční schůze paskovských zahrádkářů. Zhodnotili jsme na ní naši činnost v roce 2018
a naplánovali si akce na letošní rok.
První akcí po loňské výroční schůzi byla přednáška pana Ing. Václava
Koběluše (12. března), majitele ovocné školky v Bruzovicích. Pan Koběluš přednášel o pěstování ovocných
stromů a nových odrůdách ovoce.
Přednáška byla velmi zajímavá a zájem o ni tentokrát projevilo poměrně
dost návštěvníků. Je vidět, že zájem
o zahrádkářské přednášky v Paskově
stoupá, bohužel těžko se shánějí kvalitní přednášející.
Dne 28. dubna jsme jeli na zájezd.
Navštívili jsme výstavu Floria v Kroměříži a výstavu Flóra Olomouc. Zajistili jsme zleněné vstupenky na obě
výstavy. Zájezdy pořádáme nejen
pro členy, ale i pro ostatní obyvatele.

K výročí osvobození Paskova uspořádalo Město Paskov dne 5. května den
spolků v areálu paskovského zámku.
Naše organizace se zúčastnila panely, které byly sestaveny z fotografií
z naší výstavy v roce 2017.
V sobotu 26. května jsme pořádali
tradiční přátelské posezení se smažením vaječiny. Za hezkého počasí jsme
se dobře bavili v areálu chovatelů.
Akce má už své stálé návštěvníky.
Poslední akcí v minulém roce byla
exkurze do pivovaru Koníček ve Vojkovicích s přátelským posezením. Při
harmonice paní Ručkové z Frýdlantu
a u dobrého jídla jsme se dobře pobavili.
Co připravujeme v letošním roce:
První naší akcí byla přednáška pana
Čestmíra Ježe na téma Ochrana zele-

niny před chorobami a škůdci. Konala se 11. března a byla na naše poměry celkem slušně navštívena.
Další akcí bude zájezd do Polska.
Navštívíme květinovou burzu v Tychách, dále krásné zahrady v Gotschalkowicích, Pisarzowicích a Dziedzicích. Budete mít možnost nakoupit
spoustu zajímavých květin a stromků,
ale i hnojiv a postřiků za lepší ceny
než u nás. Odborně vám poradí pan
Jež, který pojede s námi. Odjezd
od Městského úřadu je v sobotu
18. května v 5 hodin ráno (burza je
pouze do 9 hodin). Zájemci se mohou přihlásit v trafice u paní Liškové od 1. dubna. Cena zájezdu pro
členy a jejich rodinné příslušníky je
200 Kč, pro nečleny 250 Kč.
Dne 25. května uspořádáme přátelské posezení se smažením vaječiny
v areálu chovatelů. Tento termín zatím
pokračování na další straně
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nemáme s chovateli dojednán, může
se proto změnit. Srdečně zveme celou paskovskou veřejnost.
Hlavní akcí letošního roku bude

Výstava ovoce, zeleniny,
květin a výrobků lidové
tvořivosti
Zvolili jsme termín 21. až 23. září.
Výstavu pořádáme spolu s Městem
Paskov. Věříme, že do přípravy se
zapojí i další občané, nejenom zahrádkáři. Úroveň našich posledních
výstav byla vysoká, měli bychom ji
udržet, ne-li zvýšit i tou letošní. Proto
už nyní vyzýváme všechny zahrádkáře, aby se snažili vypěstovat zajímavé
exponáty zeleniny a květin, věříme,
že bude dobrá i úroda ovoce. Obracíme se také na všechny naše lidové
umělce, aby se už nyní začali připravovat. Měli bychom získat i umělce

z okolí s druhem výrobků, které třeba ještě na naší výstavě nebyly. Věříme, že i Mateřská a Základní škola
nebo družina se jako dosud vždy
ukáže v tom nejlepším světle. Věříme, že o své expozici bude uvažovat
i výtvarný obor Lidové školy umění. Výstavu chceme opět obohatit
o vystoupení Paskovjanku, košt vína
a cimbálovou muziku.
Opět chceme uspořádat posezení
v některém pivovaru nebo vinném
sklípku v okolí s hudbou.
Pro naše členy (a nejen pro ně) zajišťujeme také dodávku přírodního
hnojiva Agrohum. Před léty jsme dodávali 10-15 pytlů po 50 l, letos už je
to 40 pytlů. Dále jsme zajistili různé
druhy Krystalonu, přípravky na slimáky a jiná hnojiva a postřiky za nižší
ceny než v obchodě.

Vážení přátelé! Jak z výčtu našich akcí
vyplývá, jsme více společenskou než
odbornou organizací. 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 u členů výboru, nebo u předsedy:
tel.: 732 255 164
e-mail: l.forgac@seznam.cz
Lubomír Forgač, předseda ZO ČZS

Bowling – Orel Paskov zahájil
jarní část soutěže
Tým započal, díky podzimnímu sestupu z 1. ligy (periodicky se nám
opakující scénář naší fluktuace mezi
první a druhou ligou), soutěžní jarní
část 20. ročníku ABL pro r. 2019 prvním hracím dnem na profesionálních
drahách ve dnech 19. února (Jadran
FM) v 2. lize, skupina B SM (Severní Moravy); jedná se o třetí nejvyšší
bowlingovou soutěž v České republice rozdělenou dle regionů, výše již
je jen Extraliga ČBL a první regionální
ligy.
Po prvním soutěžním hracím dni
(HD) patřila Orlu Paskov pátá příčka, přičemž nám scházelo pouhých
pět bodů na vedoucí tým z Polska.
Ve velmi vyrovnané tabulce soutěže
může být po každé další rundě zápasů vše jinak, v každém utkání je ve
hře 5 bodů.
Abychom řekli pravdu, ani jsme moc
nedoufali v takovýto bodový přísun
a dvě týmové výhry. Sestavu jsme
museli doslova „lepit“ na poslední
chvíli, kdy na HD odjelo složení dva,
tři a pět, přičemž jedničku a čtver-

ku vyřadily ze hry zdravotní neduhy
(číslování složení týmu = dle soupiskových dlouhodobých průměrů na
hráčském profilu webu ČBA). Aby
smůla byla kompletní, tak Petr Mička při dojezdu zjistil, že jeho hrací
náčiní - bowl. excentrická koule - je
od poslední aplikace nepoužitelná,
naprasklá na obvodu. Takže si musel
pro celý HD vystačit se zapůjčenou,
ale zvládl to se ctí, resp. na výbornou
za daných podmínek. Zahájili jsme
dvěma prohrami, ale pak se již začalo
dařit a vyšlápli jsme si i na herně lepší
týmy večera.
Původně měla být skupina sedmičlenná, ale odhlášení týmu BK Katowice (nováčka ze třetí ligy) zredukovalo počet účastníků na šest. Po
rychlé úpravě rozlosování (operativně vedením soutěže v Praze přes
web) se nakonec mohl začít hrát
bowling druhé nejvyšší soutěže v regionu. Nejlépe se v úvodním večeru
dařilo dalšímu polskému nováčkovi
GRYFNE GIZDY RYBNIK (15 b.). Tento tým doslova a do „písmen“ vypálil všem rybník a usadil se v čele ta-

bulky. Ovšem o nějakém náskoku se
nedá hovořit. Smečka pronásledovatelů je v těsném závěsu. O druhé místo se dělí další polský mančaft STELA
PINS a FBC ŠENOV (oba 14 b.) a čtvrtí jsou o pouhý bodík zpět VAGONI
(13 b.). Ani týmy na pátém a šestém
místě tabulky, OREL PASKOV (10 b.)
a KMOTŘI (9 b.), nejsou bez šance na
pěkné konečné umístění. Hráčem večera se stal Jarek Czula (STELA PINS)
s průměrem 191,00 bodu a nejvyšším
náhozem 238 bodů. Paskovští hráči
D. Valenta a P. Mička uzavírají v jednotlivcích první desítku. V. Valenta je
prozatím třináctý z devatenácti hráčů, kteří v 1. HD nastoupili do hry.
K druhému dějství se přesuneme do
ostravského SKY Bowlingu, termín je
naplánovaný na úterý 19. 3., další termíny jsou pak 16. 4. a 14. 5. 2019, vždy
se začátkem v 18:00 hodin. Petr by
již měl mít pořízeno nové vybavení
(které plánuje tréninkově odzkoušet)
a doufáme v brzký návrat k soutěžení
zejména u Jirky Dvořáka, jehož limitují zdravotní trable. Nejen jeho bodový přísun chybí…
pokračování na další straně
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Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí. Nově na stránkách
www.czechbowling.cz 1, ale i na původní adrese www.ablweb.cz 2 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 3.
Za náš tým přejeme všem čtenářům
a spoluobčanům příjemné prožití
nadcházejícího jara.

1

2

3

D. Valenta

Florbal
MUŽI
Jaro mužům nevychází příliš podle
představ. Vyrovnaný počet vítězství
a porážek nás staví do středu tabulky. Velká škoda tří remíz ze zápasů
na domácím turnaji. Chyběl kousek
a byli bychom sahali po druhé příčce zajišťující postup. Takhle budeme
ještě bojovat v posledních zápasech
a uvidíme, jak dopadnou soupeři.
Celou sezónu máme postavený tým
vždy na mladých hráčích, kteří odehrají většinu času zápasů na hřišti.
Což může být sice příslibem pro budoucnost, ovšem chybějí zkušenosti
a z toho se vyskytují poměrně časté chyby, které soupeř trestá a naše
kluby sráží do kolen, z čehož se velmi
těžce zvedáme zpět.
Každopádně konečně neokupujeme
spodní příčky jako v minulosti a šance posunout se do vyšší soutěže stále
existuje.
Pavel Moravec

JUNIOŘI + DOROST

ŽENY
Ženské kategorii se letošní sezóna
daří. Obzvláště v druhé části sezóny.
Od ledna paskovské hráčky odehrály
celkem 6 utkání, z čehož čtyři zápasy vyhrály a ve dvou zápasech remízovaly. Tedy z každého utkání se těží
body. Nejcennější jsou však ty, které
hráčky urvaly na domácím turnaji.
Hráčkám se podařilo poprvé vyhrát
nad silným týmem FBC ČPP Bystroň
Group Ostrava B. Tento zápas florbalistky z Paskova prohrávaly o dva
góly, nakonec za podpory fanoušků
se dokázaly vzchopit a zápas otočit

Tato kategorie má také své výkyvy.
Velkou část sestavy tvoří dorostenci a junioři také dávají přednost dospělé kategorii. Umíme porazit nebo
minimálně bodovat s mužstvy z čela
tabulky, naopak ztrácíme zápasy s týmy z opačného konce.
Velmi úspěšně kráčejí sezónou naši
dorostenci. Ve druhé nejvyšší soutěži jsou v tabulce s přehledem první
a předvádějí svoji kvalitu. Mají před
sebou na jaře ještě dost těžkých
utkání, které je dozajista dále prověří.
Pavel Moravec
25

a vyhrát. Momentálně se Ladies drží
na šestém místě v tabulce, do konce sezóny zbývá odehrát šest náročných utkání. Doufáme, že se nám podaří i během jarních utkání posunout
tabulkou výš.
Sice nám sezóna pomalu končí, ale
následující sezónu chceme soutěž
znovu přihlásit a snad zůstaneme ve
stejné sestavě. Ovšem za nové hráčky
a posily v týmu budeme jenom rády.
Děkujeme našim věrným fanouškům, kteří nám chodí fandit. Ženete
nás dopředu!!!
Lokajová Lucie
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Házená
Po zimní přestávce začaly již koncem
února první mistrovská klání. Začátek tohoto měsíce využila družstva
mladších dorostenců a mladších dorostenek ke konfrontaci s různými
soupeři. Mladší dorostenci s týmy
Bohumína a Ostravy a mladší dorostenky se zúčastnily velmi kvalitního
turnaje, který pořádal Sokol Velké
Meziříčí (kousek od Jihlavy). Tam si
děvčata poměřila výkonnost s družstvy Slavia Plzeň, Jiskra Havlíčkův
Brod a DHK Pardubice. Výsledky byly
těsné, i když v neprospěch našeho
družstva. Přesto účast na tomto turnaji přinesla družstvu nové poznání
pro nastávající jarní sezónu. Družstvo
mužů a mini žáků zatím jen trénuje a

připravuje se na začátek soutěží, které začínají koncem března.
V sobotu 23. února tedy začala odvetná část mistrovských soutěží v ČSH.
Naši mladší dorostenci přivítali doma
družstvo z Nového Jičína. Po celý
průběh utkání se družstva střídala
ve vedení, ale výsledek hovoří jasně
v neprospěch domácího družstva.
Šťastnější byli nakonec hosté, kteří zvítězili 38 : 31. Mladší dorostenky
měly za soupeře vedoucí družstvo
soutěže Velkou nad Veličkou a výsledek hovoří jasně v neprospěch domácího družstva 12: 34. Následující
víkend, opět v sobotu, přijel soupeř
pro mladší dorost z Rožnova. Opět

velmi vyrovnaný průběh a opět lepší
hosté s výsledkem 21 : 19 pro Rožnov.
Dorostenkám přijel soupeř z Újezdu
u Brna a dobrou hrou porazili soupeře z daleka 22 : 19. A před uzávěrkou zpravodaje odehrála družstva
ještě utkání ve Zlíně. Mladší dorost
- tam byl velký nářez 39 : 17 a totéž
se povedlo děvčatům v Ostravě se
Sokolem Zábřeh s devastujícím výsledkem 43 : 18. Příští soupeři prokáží výkonnost našich družstev. Musí
se stabilizovat počet hráčů a hráček
v jednotlivých kategoriích a usilovat o doplnění a přivést ty nejmladší
k tomuto sportu.
Jiří Štefek

Před koncem neúspěšné sezóny
stolního tenisu Orla Paskov
Začínají se naplňovat naše obavy
z odchodu několika hráčů z loňské
úspěšné sezóny. Přestup Filipa Válka
do Vratimova značně poznamenal
pokles výkonosti A-čka. I přes jeho
několik odehraných utkání na střídavý start se to projevilo na výsledcích.
V několika případech ke startu za náš
oddíl nedostal požehnání od mateřského oddílu. To mělo i vliv na sestavu B-čka, kdy původní hráč B-čka
musel nastoupit za A-čko. Také odchod Radka Vidličky do Krmelína se

velmi nepříznivě projevil na výsledcích našeho oddílu v utkáních C-čka
v OS1.
V KS1 se A-čko postupně propadlo
ze 4. místa až na aktuální 6. A propad
v tabulce nemusí být konečný. B-čko
v KS2 je beznadějně poslední, doposud nevyhrálo žádné utkání, má jen
tři remízy. Jasná sestupová pozice. To
samé se týká i C-čka v OS1. Umístění
na 11. místě s obrovskou ztrátou 10
bodů na družstvo před námi zname-

ná také sestup. Tabulkově nejlepší
umístěné je zatím D-čko v OS4. Figuruje na 6. místě a zřejmě na tom místě i skončí. Využíváme zde možnosti
startu hráčů s vyšší výkonností Zdeny Mandy a Aleše Matýska. V mnoha
případech však hráli jen „mlaďoši“
a dokázali se prosadit.
Chtěli jsme se pravidelně zúčastňovat bodovacích turnajů mládeže,
ale ne vždy se nám to podařilo. Na
Okresních přeborech mládeže jsme
však startovali. Z OP starších žáků
v Brušperku jsme dovezli dokonce
bronzové medaile. Dvojice Viktor
Michna a Marek Pohanka skončili
třetí ve čtyřhře. V semifinále podlehli
pozdějším přeborníkům okresu.
Miroslav Valenta
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Zpráva jednotky SDH Paskov za rok 2018
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Paskov v roce 2018 zasahovala
u 45 událostí. Tyto události lze rozdělit na 12 požárů, 2 taktická cvičení
(1 v základní škole s tématem požár
a 1 na Opavské Ralley), 1 dopravní
nehodu, 2 zásahy na odchyt a vyhledávání zvířat a 28 technických pomocí. Technická pomoc se dále člení na
14 zásahů likvidace bodavého hmyzu, 4 zásahy na odstranění spadlých
stromů z komunikace, 2 zásahy na
odstranění spadlých sloupů nebo
vedení elektrického proudu, 3 zásahy na únik nebezpečné látky na vodní plochu, 1 asistence u sportovních
akcí a 4 čištění komunikace či kanalizace.
V současné době má jednotka, hlavě z důvodu společného působení členů JSDH Oprechtic v jednotce
Paskov, 37 členů. Jednotku opustil
jeden člen a tři noví členové přibyli
v Oprechticích, a tím i v Paskově. Hasičům, kteří jsou aktivní a díky kterým
jednotka funguje, chci poděkovat.

letošním roce chceme pokračovat v
podobném systému školení, který se
nám osvědčil v roce 2018, s přidáním
více praxe.
V roce 2018 jsme do DAC Renault
Mascot a CAS 25 Š 706 od HZS Morav-

kračovat ve výstavbě nového objektu
pro výjezdovou jednotku.
Všem našim hasičům chci touto cestou poděkovat za práci, kterou pro
jednotku a pro sbor vykonávají, a dále
chci poděkovat jejich partnerkám za
toleranci a ohleduplnost k působení
v jednotce a ve sboru.
Zdeněk Bělík VD - JSDH Paskov

V loňském roce jsme se scházeli v pravidelném měsíčním režimu. Odborná
příprava byla pravidelně rozdělena
mezi Paskov a Oprechtice. Z povedených akcí bych vzpomenul výcvik
na ledu, lezecký výcvik sebezáchrany
pořádaný Janem Gáborem, výcvik v
dýchací technice v podzemí v Bílovci a výcvik řidičů v centru Bezpečné
jízdy Libros, kterým prošlo celkově 6
řidičů. Poslední neméně povedenou
akcí bylo závěrečné přezkoušení. V

skoslezského kraje obdrželi vozidlové
digitální radiostanice a v DAC Renault Mascot bylo opraveno čerpadlo PS
12, které je povinnou výbavou dle vyhlášky 247/2001 Sb. V současné době
připravujeme žádost o dotaci na dovybavení jednotky z prostředků MAS
Slezská brána digitálními radiostanicemi pro Oprechtice, elektrickou centrálou a dopravním automobilem pro
9 osob. Dotační titul by měl pokrýt
95 % nákladů. A dále plánujeme po27
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Ohlédnutí za hasičským plesem
a pozvání na stavění máje

V sobotu 26. ledna 2019 se v komunitním centru konal tradiční hasičský ples, který odstartoval plesovou
sezónu v Paskově. K tanci i poslechu
hrála výborná kapela EKG Band v čele
se zpěvačkou Lucií Maceczkovou.
O profesionální předtančení se postarali Monika Koudelová a Dominik Horňák z tanečního studia Vítkovice, kteří předvedli řadu tanců,
a publikum je odměnilo bouřlivým
potleskem. Jak už je na našich plesech zvykem, i letos probíhal během
celého večera bohatý raut. Součástí plesu byla dobročinná sbírka pro
Vojtu Kosáka, která má přispět nejen na neurorehabilitační přístroj

ke zlepšení chůze, a při které se vybralo 4.020 Kč. Hasiči tuto částku
zaokrouhlili na 10.000 Kč a peníze
poslali na Vojtův transparentní účet
č. 3192139173/0800, na který se stále
může přispívat.
Doufáme, že se všem zúčastněným
akce líbila a příští rok se budeme opět
těšit. Závěrem bychom rádi poděkovali sponzorům, bez kterých by bylo
těžké ples v takovém rozsahu zrealizovat. Děkujeme firmě Vladimír Rundt,
Kadeřnictví Hanka, Kokeš-Stolařství
s.r.o., Spetech Technology s.r.o., AHLFIT, spol. s r.o., ProIZS CZ s.r.o, Sodovkárna R. Sýkora s.r.o., Řeznictví Berka,

Beestone studio, COMMIT, spol. s r.o.,
TISKNEM.CZ, PIVERNA Orlovna, zahradnictví Květinka–Jarmila Stavrovská, Hankova – DSS s.r.o., Petr Flisník
– stavební firma, Kadeřnictví Veronika Petrová, Zámecká Krčma, L+R Autoservis, Autodílna 409, Můj obchod-Potraviny u Romana, Autoservis
Havelka, EASY4U, Půjčovna nosičů
kol, Cukrárna Fantazie, Ivánek-Zeman
zahrady, čerpací stanice Yell Paskov, RMT s.r.o, Beacon Electric s.r.o.,
VorKon Engineering s.r.o., Lahůdky
Ostrava – IPROKOS spol. s r.o., DROKO drogerie, Janetta drink‘s a trafika
p. Lišková, kde se každoročně prodávají vstupenky.

Další akce, kterou pro vás připravujeme se uskuteční 30. 4. 2019 na zahradě hasičárny v Paskově. Půjde
o tradiční stavění Máje a všichni jste
srdečně zváni.
SDH Paskov
28
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Nová požární stříkačka pro
závodníky SDH Paskov
Sbor dobrovolných hasičů v Paskově pořídil pro svá závodní družstva
v roce 2018 novou přenosnou motorovou stříkačku PS 12. Tato investice
byla možná jen díky finanční podpoře řady sponzorů.

rovolných hasičů v roce 2018 vyhlášeného Moravskoslezským krajem
a z darů poskytnutých městem Paskov a oslovených firem AHLFIT, spol.
s r.o., Hanková-DSS s.r.o. a Technomont s.r.o.

Téměř polovinu pořizovací ceny
investoval SDH Paskov ze svého
rozpočtu, zbytek jsme získali z dotačního Programu na podporu dob-

Požární stříkačka s motorem o objemu 2.1 L“ byla zakoupena od pana
Válka (Jiří Válek - Válek autosport),
který je bezesporu jedním z nejlep-

V domově Medela-péče
o seniory o.p.s. na Ostravici
pracujeme s konceptem
Bazální stimulace
Díky finanční podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje a „programu na podporu zvýšení kvality
sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji v roce
2018“ jsme dubnu 2018 většinu členů našeho personálu proškolili základním kurzem bazální stimulace.
Tří denní (24 hodinový) kurz vedla
zkušená lektorka z Institutu bazální
stimulace. Po absolvování kurzu jsme
intenzivně pracovali na zavedení
celého konceptu v našem domově.
V listopadu 2018 jsme podstoupili
pod vedením PhDr. Karolíny Maloň
Frieldové v našem zařízení supervizi.
Ke kontrole byly předložené zpracované materiály, jako je vnitřní směrnice, začlenění BS do individuálního plánování, konkrétní plány péče,
zpracované pracovní postupy a videa
s ukázkami jednotlivých stimulací
aplikovaných v našem zařízení. Společně jsme prošli i domov a konkrétní
pokoje, s celým týmem ošetřujícího
i pečujícího personálu jsme zodpověděli dotazy týkající se individuálních potřeb uživatelů. Výsledkem
našeho téměř ročního snažení byla
pro všechny příjemná odměna, a to

certifikace pracoviště Bazální stimulace.Cílem konceptu je přizpůsobit
naši péči životní situaci seniora, poskytnout mu ty nejvhodnější stimuly v poznávací, pohybové a komunikační oblasti ke zlepšení uvědomění
si vlastního těla, posílení pocitu bezpečí a jistoty, zpříjemnění prostředí
a k udržení schopnosti zvládat sebeobslužné aktivity, což přímo ovlivňuje kvalitu jeho života.Největší důraz
klademe na to, aby mohl uživatel
služby stále naplňovat své rituály
a zvyky (což naší cílové skupině přináší pocit bezpečí), pokud je to
v souladu s principy a limity poskytované služby. Snažíme se také udržovat nebo zlepšovat schopnosti péče
o vlastní osobu s přihlédnutí k uživatelovu věku, jeho schopnostem a dovednostem.
Kateřina Valová,
ředitelka domova

ších odborníků na kompletaci, opravy a úpravy techniky používané v požárním sportu v našem kraji.
SDH Paskov
INZERCE

Mateřská škola
Na Dvorku
ve Fryčovicích
Registrována MŠMT (statut
státní lesní mateřské školy)
Inspirována waldorfskou,
venkovskou a lesní
pedagogikou.
Hrajeme si, malujeme,
tvoříme s vlnou
a dřevem, pečeme.
Poznáváme louky i les.
Přijímáme děti už od 2,5 let.
Máme alternativní přístup
a kvalitní vzdělávací
koncepci.
Přijímáme i neočkované děti
– Klubík Na Dvorku
Nejnižší školné v regionu.
Zápis dětí probíhá průběžně.
Bližší informace o zápisu
do školky: 608 252 689
nebo 608 731 486
www.detinadvorku.cz
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Mezi obyvateli Paskova najdeme
přes 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních
příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky
těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabilitace
a další potřebné terapie.
Celkově již dárci pomohli více než
6 218 rodinám, z Paskova pochází
1 z nich. Dárců, Dobrých andělů,
u vás najdeme přes 20.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den

vidíme, že i malý příspěvek pomůže
a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost - veškeré
příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám

do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých zdrojů
Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz,
i přístup do svého Andělského účtu,
kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí
o pomoc a celkem odesílá příspěvky
více než 3 400 rodin.
Děkujeme jménem rodin, kterým pomáháte!
Markéta Křížová, nadace
DOBRÝ ANDĚL

Výsledek Tříkrálové sbírky 2019
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos
rozloučili druhé lednové pondělí.
Tímto dnem skončilo putování tří
králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České
republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz,
převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodruž-

ství plného rozpečeťování a počítání
obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým rokem. Ze starého si
bere poselství Vánoc a přenáší jej
jako přání všeho dobrého do nového
roku. Tříkrálová sbírka je radostným
mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že spolu s námi tento most

staví a všem dárcům, že po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Právě díky pomoci vás všech se
podařilo v Paskově vybrat krásných 101 965 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy
v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti
a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu
Tříkrálové sbírky 2019.
Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová, koordinátor
Tříkrálové sbírky
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
VRATIMOV
Frýdecká 104/10, Vratimov

TEL. KANCELÁŘ
596 732 164
TEL. KANCELÁŘ MOBIL
723 363 460
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
603 448 981
PROVOZNÍ DOBA
PO-PÁ 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00

Po zprávě o úmrtí v nemocnici nebo
doma se můžete zkontaktovat s naší
pohřební službou, kde Vám poskytneme
jakékoliv informace k vyřízení pohřbu.
Nutno předložit OP objednavatele, OP
zemřelého (je-li k dispozici), případně
fotogra�ii na parte.
Po telefonické domluvě je možné pohřeb
vyřídit v kterýkoliv den a hodinu.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
NEPŘETRŽITĚ!!!

K vyřízení formalit Vás můžeme
zdarma dopravit.

www.paskov-market.cz , Facebook
Náměstí 54, PASKOV 739 21, tel. 558 671 630

POZOR ZMĚNA !!! PROVOZNÍ DOBY OD 2/2019
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

6,00 – 19,00
6,00 – 19,00
6,00 – 19,00
6,00 – 19,00
6,00 – 19,00
7,00 – 18,00
7,00 – 13,00

(vhodné i pro aktivní seniory).

Přednost dáme
zájemci z okolí.

Od dubna připravujeme pro Vás
novou službu – NÁKUPY DO TAŠKY
Na našich stránkách www.paskov-market.cz
a facebooku najdete veškeré akce a informace.
Rádi Vás obsloužíme

Společnost
zabývající se
kovovýrobou,
přijme
spolehlivého
pracovníka/ci
na úklid kanceláří
a haly

Kolektiv prodejny 
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IVT centrum s.r.o.,
Kirilovova 822, Paskov
(areál Prefa).
mail: ivt@ivt.cz
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ZUŠ VRATIMOV,
POBOČKA JAROSLAVA VOSTRADOVSKÉHO V PASKOVĚ
VÁS ZVE NA

JARNÍ KONCERT
ÚTERÝ, 9. KVĚTNA 2019
V 17.00 HODIN
KINO PANORAMA
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