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Foto: Vánoční atmosféra v Paskově (autor: Martina Nováková)

Pozemky v areálu paskovského parku jsou už města
Na říjnovém zasedání schvalovali zastupitelé nejen investiční priority pro rok 2018, ale řešili také majetkové
záležitosti týkající se pozemků.

Po dlouhých jednáních se podařila uzavřít smlouva s
Fakultní nemocnicí Ostrava o bezúplatném převodu
pozemků v areálu paskovského parku
(s výjimkou části pozemku před bytovým domem, který bude muset být odkoupen).

Dále přítomní přijali rozpočtové opatření, do kterého se promítá zisk dotace na „Aktivní zapojení seniorů v
Paskově“ ve výši 43.600Kč, snížení výdajů u dopravy, vodního hospodářství, komunálních služeb, a zvýšení
výdajů v oblasti kultury (dveře s požární odolností u muzea zámku). Důležitým schvalovaným dokumentem
byl také plán odpadového hospodářství na roky 2017-2022, který byl konzultován s krajským úřadem Moravskoslezského kraje.
Zastupitelé také přijali Změnu č. 1 Územního plánu Paskov formou opatření obecné povahy č. 1/2017.
V rámci diskuze přítomní byli informování o jednání s OKD a řešení způsobu vodního hospodářství
v lokalitě dolu Paskov včetně lesního potoka, hornického sídliště a sodovkárny, o jednání s odborem dopravy ve
Frýdku-Místku v oblasti řešení bezpečnostních prvků na paskovských cestách.
Kristýna Šircová

Nová tělocvična
má již podklad
Velká základová
deska k nové tělocvičně v areálu školy
je hotová a malá již
bude finišovat. Nepotrvá to dlouho a
bude se montovat
hala!

Informace z Rady města Paskova

Foto: Základová deska už je hotová.

Informace z jednání 74. rady města ze dne 20. 9.
Informace z jednání 75. rady města ze dne 4. 10.
Na jednání rady města Rada schválila cenovou na- Na tomto jednání Rada města schválila cenovou nabídku na pořízení kamerového bodu „Stavba Tělo- bídku na zpracování projektové dokumentace „Opracvičny „Časosběr„ , cenovou nabídku společnosti va montované haly“, cenovou nabídku společnosti
Slezské kamenolomy Mikulovice na krycí desky a Vějíř života z.s. na uspořádání vzdělávací akce pro
parapetní desky na plot, cenovou nabídku na přemís- seniory „Bezpečná domácnost“, projekční práce na
tění pietních míst, na základě žádosti Základní školy „Zkapacitnění MŠ Paskov“:
Paskov zvýšení odpisů majetku, poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Darovací smlouvy mezi Rada města vydala souhlas vlastníka místní komuniMěstem Paskov a občany města Paskov, plán zimní kace k prodloužení platnosti zvláštního užívání této
údržby chodníků a komunikací na území města Pas- místní komunikace – zřízení vyhrazeného parkování.
kova v období od 01.11.2017 – 15.4.2018, smlouvu
na provádění zimní údržby v období od 01.11.2017
... pokračování na následující straně ...
do 15.04.2017.
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... pokračování z předchozí strany ...

Informace z jednání 76. rady města ze dne 18. 10.
Rada města schválila cenovou nabídku stavebních
prací „Zpevněná plocha ze zámkové dlažby na hřbitově Paskov“, změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2017,
seznam členů výjezdových jednotek JSDH II. Paskov a JSDH V. Paskov – Oprechtice, vícepráce na
akci „Infocentrum a muzeum města Paskov vytápění
a MaR“, odtok kondenzátu pro čtyři plynové kotelny
vč. neutralizačního boxu a přečerpávací stanice, dodávka a montáž přívodu stupaček ÚT 1. a 2. NP vč.
MaR kabelu, příprava pro klimatizační jednotku pro
servrovnu, demontáž stávajících kouřovodů a dodávka a instalace nového komínového systému včetně
odděleného přívodu vzduchu pro 5 ks plynových kotlů, dodávka a montáž nového požárního hydrantového systému v 1. a 2. NP, nového přívodu vody pro
budovu zámku a charitu, rozvod vody pro kotelnu,
demontáž stávajícího plynovodu, úprava napojení
plynovodu, úprava napojení plynoměru vč. dodání
nových regulátorů plynu a instalace nového rozvodu
plynu pro 4 ks plynových kotlů.
Rada města vzala na vědomí dopis Okresního soudu ve Frýdku-Místku o volbě přísedících Okresního
soudu pro volební období 2018-2022, informaci o
podaných cenových nabídkách na dodání a instalaci
audiovizuální techniky pro Muzeum města Paskov.
Informace z jednání 77. rady města ze dne 1. 11.
2017
Rada města schválila na základě žádosti Základní
školy Paskov provoz školní družiny pouze v době
školního vyučování, pořízení přídavného zařízení za
malotraktor Wega – sypač Pomarol, dodávka a montáž AV techniky vč. řídícího systému pro muzeum
Paskova mezi společností AV MEDIA a.s, cenovou
nabídku společnosti Seller Moravia, s.r.o na zajištění zadavatelské činnosti na zjednodušené podlimitní
výběrové řízení na likvidaci odpadů ze stavby „Seniorské bydlení“.
Informace z jednání 78. rady města ze dne 15. 11.
Na schůzi rady města byl pozván zástupce společnosti Hellstein spol. s r.o. Pan Hellstein informoval,
že na vybudování domácích čistíren odpadních vod
je možné získat podporu v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 17/2017). Příjemci
podpory mohou být pouze obce. Alokace je ve výši
200 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt
činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Maximální výše dotace na jednu domovní čistírnu odpadních
vod pro kapacitu:
1-5 obyvatel činí 100.000,- Kč
6-15 obyvatel činí 170. 000 Kč
16-15 obyvatel činí 240. 000 Kč.

Na schůzi rady města byla dále pozvána ředitelka
Základní školy Paskov Mgr. Butkovová. Podala informace, že rozpočet Základní školy Paskov na rok
2018 je oproti rozpočtu na rok 2017 vyšší. Byla navýšena spotřeba materiálu – potraviny z důvodu vyššího počtu dětí. Byly sníženy mzdové náklady, základní škola již nevyžaduje příspěvek na rozdělenou
třídu. U oprav a údržby se v loňském roce nepodařilo
dokončit opravy WC Pavilonu, došlo ke zrušení výběrového řízení. Oprava bude provedena v roce 2018.
Co se týká majetku, tak je zapotřebí provést výměnu
židlí ve školní jídelně.
Rada města schválila cenovou nabídku na opláštění haly na pozemku parc.č. 1130/7 k.ú. Paskov,
cenové nabídky společnosti EVRO mat a.s na materiál na opláštění hal na pozemku parc. č. 1130/7
k.ú. Paskov, cenovou nabídku na dodávku dýchací
techniky od společnosti Dräger Safety s.r.o, změnu
rozpisu rozpočtu č. 7/2017, přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
prostřednictvím Moravskoslezského kraje z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 – na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce ve výši 66.330,- Kč,
Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku na
zpracování ideové architektonické studie adaptace
stávajícího památkově chráněného skleníku, zprávu
o hospodaření Základní školy Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace od 1. 1. 2017 do 30.
9. 2017.
Rada města uložila předložit další nabídky na zpracování ideové architektonické studie adaptace stávajícího památkově chráněného skleníku.
Rada města udělila na základě žádosti Základní školy Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace souhlas Města Paskov s realizací výběrových
řízení na stavební práce a dodávky služeb společností Regiozona: Učebna cizích jazyků vybavení, informatika vybavení, stavební práce učebna ICT konektivita.
Rada města vzala na vědomí Zápis č. 5/2017 Komise
pro územní plánování, životní prostředí a bydlení ze
dne.
Informace z jednání 79. rady města ze dne 27. 11.
Rada města byla věnována projednávání rozpočtu
města Paskov na rok 2018
Krásné prožití svátků vánočních přeje Rada města
Paskova
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Co připravujeme na rok 2018
Vážení spoluobčané,
předem mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití adventu, klidné a pohodové vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku 2018.
Bude to rok volební. Hned úvodem nás čeká volba
prezidenta republiky a na podzim pak volby komunální, ve kterých nám můžete „spočítat“ co se nám
podařilo a co ne, a posoudit, zda jsme své sliby a
vaší důvěru a očekávání splnili. Jelikož nám však
do té doby ještě nějaký čas zbývá, tak jsme připravili
plán investičních akcí na rok 2018 a další, s jehož
některými body bych vás chtěl seznámit.

Plánovaných akcí je daleko více, namátkou zmíním
workautové hřiště, sběrný dvůr, přístavba KCP, rekonstrukce bytového domu v parku, ale ne na všechny se v příštím roce může dostat. Tělocvična a Seniorské bydlení jsou investičně velmi náročné a my
jsme povinni se chovat jako řádní hospodáři a dělat
jen to, na co stačí peníze a čas.
Počítá se i s částkou na „mírnou rekonstrukci“ zámku, kde bychom rádi v příštím roce vybudovali sociální zařízení.
Závěrem bych chtěl ještě zmínit poslední projekt,
kterým je rekonstrukce objektu bývalého sklenářství
na novou moderní budovu paskovské jednotky dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro krizové řízení.
Tento projekt se ale bude realizovat jen za předpokladu získání dotačního titulu.

Předně je nutné dokončit to, s čímž jsme již započali. Proto ve svém výčtu začnu stavbou Tělocvičny
u ZŠ v Paskově. Po martýriu výběrového řízení se
nám podařilo úspěšně uzavřít dne 4. 9. 2017 Smlouvu o dílo s vítěznou společností Stamont – Pozemní Dovolte mi ještě poděkovat zastupitelům města, kteří
stavitelství, s.r.o. Stavba by měla být dokončena do náš plán investic schválili a umožnili jej implementokonce května. O průběhu stavby se snažím podávat vat do rozpočtu na příští rok a také těm z Vás, kteří
aktuální informace na facebookovém profilu města, nás svými náměty, připomínkami, ale i svým zájmem
kde jsou umístěny i fotografie ze stavby. V současné o dění ve městě motivují k další práci.
době máme cca 14-ti denní náskok oproti časovému
harmonogramu, a pokud bude přát počastí, věřím, že Mnoho úspěchů a všechno nejlepší v novém roce
dílo bude dokončeno v plánovaném termínu.
Vám přeje
Další realizovanou stavbou je výstavba bytů pro
Seniorské bydlení a jeho okolí jako součást zámec- Ing. Milan Klimunda, místostarosta
kého areálu. Tato stavba je o poznání složitější než Za lepší obec Paskov
předchozí. Je to samozřejmě dáno tím, že se jedná o
rekonstrukci starých objektů, bez kompletní původní
projektové dokumentace, a navíc památkově chráněných. Prvním velkým problémem, který bylo nutné
Železniční stanice Paskov má nový
vyřešit, je nesoulad stávajících základů s předpokládaným stavem zohledněným v realizační projektové
bezbariérový přechod pro cestující v
dokumentaci, dalším pak stav stávající jednotné kaúrovni výpravní budovy.
nalizace, jejíž část měla být použita pro odvod dešťových vod s retencí. Na řešení problému se nyní Foto: Nový přechod umožňuje bezbariérový přístup.
intenzivně pracuje. Splašková kanalizace pak bude
realizována dle původního záměru nově. Stavba je
zatím realizována dle časových předpokladů.
Je mi až nepříjemné opětovně zmiňovat nové parkovací plochy na biocelském sídlišti a na sídlišti na
Folvarku, ale i ty jsou v záměru na realizaci příští rok.
Skutečnosti, na které máme jen velmi malý vliv, však
přípravu této stavby neustále prodlužují. Pevně však
věříme, že přes největší překážky jsme se již přenesli
a stavbu se podaří zrealizovat.
Budeme pokračovat v rekonstrukci komunikací a
chodníků,opravách mostů a dalších veřejně prospěšných zařízení. Pokud se podaří vyřídit stavební povolení na stavbu nového mostku k MŠ Paskov přes
Olešnou, tak počítáme i s jeho stavbou. Plánuje se
rozšíření městského dohledového kamerového systému.
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Bezbariérový přechod

Slovo starosty

Vážení občané,

rok 2017, ve kterém jsme si připomínali 750. let od
prvé dochované písemné zmínce o Paskovu, se nezadržitelně chýlí ke konci.
Nastává čas bilancování, ale také vánoční pohody a
rozdávání radosti, zejména v rodinách.
Ani v tomto roce jsme nebyli ušetřeni zpráv o nevinných obětech atentátů či válečných konfliktů, které
probíhají vlastně nedaleko od našich hranic.
A měli jsme štěstí, že naše krásná země je klidným a
bezpečným ostrovem uprostřed rozkolísaného světa.
Zastupitelstvo města, jeho Rada, ale i spolky a
sportovní kluby, mateřská i základní škola, základní
umělecká škola, římskokatolická farnost, dům dětí a
mládeže, kluby důchodců a seniorů, atp. se snažily, v průběhu celého roku, co nejvíce přispět k vytvoření příjemné a pohodové atmosféry obsáhlým a
různorodým kulturním, sportovním i společenským
programem. Připomenu řadu sportovních turnajů, divadelních představení, koncertů. Například koncert
„Na počest sv. Cecílie patronce muzikantů“, dalším,
nezapomenutelným, bylo nastudování 9. Symfonie
„chorální“ Ludwiga van Beethovena Moravskoslezskou sinfoniettou, dirigenta Josefa Kurfiřta, sólistů Liany Sass (soprán), Miroslava Pelikána (tenor), Adama Grygara (baryton), a pěveckého sboru Chorus
Ostrava, sbormistr Petra Rašíková a Daniely Grygarové – koncertní mistr. Součásti symfonie je i „Óda na
radost“, která podtrhla naše významné výročí.
Návštěvníci vernisáží zámecké galerie se mohli potěšit pohledem na vystavované obrazy, grafiky, umělecké fotografie, keramické soupravy, dřevěné plastiky i
paličkované krajky umělců moravských, slovenských
i polských.
Troufám si říct, že k dobré náladě přispěly i další
akce, „Velikonoční jarmark“, „ Den spolků“, „ Den dětí
a města“, „Noc kostelů“, „ Pohádkový a zážitkový
park“ spojený s povedeným alegorickým průvodem
„Napříč dějinami Paskova“, který se jistě hluboko zapsal do paměti více než 300 přímých účastníků, tak
i spoustě přihlížejících – domácích či přespolních.
Vydána byla i kniha „Dějiny Paskova“, ve které najde její pozorný čtenář odpovědi na mnoho otázek
spojených, na jedné straně s jeho nejednoduchým
rozvojem, na druhé straně najde odpovědi na otázky, proč je zde tolik kulturních i přírodních památek,
zajímavých staveb, starých, památných a vzácných
stromů…
Své místo u nás má i „Den regiónů Slezská brána a
Olešná“, kde se setkávají občané 18 obcí, které jsou
jejich členy.
Tradicí se stalo i „Rozsvícení vánočního stromu“ na

Náměstí spojeného s „Mikulášskou nadílkou v Zámku“. Velkým zážitkem jsou i koncerty Základní umělecké školy Vratimov vč. pobočky Jaroslava Vostradovského v Paskově , „Jarní i Vánoční koncert „ ,
promenádní koncerty velkého dechového orchestru.
Těsně před Vánočními svátky se už pravidelně koná
„Vánoční jarmark“, jehož součástí je i „Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby“ v kostele sv. Vavřince.
Výčet akcí, konaných v průběhu celého roku, není
úplný, myslím si, že to není ani nutné. Podstatné je,
že jsme měli celou řadu možností potkávat se, hovořit spolu a dávat najevo náš vděk těm kdo je pro nás
připravovali, nebo mít i připomínky a náměty toho co
by se dalo ještě zlepšit.
I letos byl vydán stolní „Kalendáři města na rok 2018“,
který je k dispozici zdarma pro každou rodinu.
Chtěl bych při této příležitosti velmi poděkovat Všem,
kteří se na těchto akcích jakkoliv podíleli. Poděkování
patří i těm, kteří šíří dobré jméno Paskova i daleko za
jeho hranicemi. Patří i těm, kteří s nasazením vlastního zdraví i životů chrání majetek občanů, města i
firem před následky požárů, nebo dalších přírodních
živlů.
Opětovně se omlouvám se za to, že je nebudu vyjmenovávat, mohl bych na někoho zapomenout, a
navíc ze setkávání s nimi vím, že to nedělají pro svoji
osobní slávu, ale zejména proto, že je jim to vlastní.
Velmi si toho vážím a jsem rád, že takové lidi v Paskově máme. Vážím si i finanční podpory od mnohých
podniků a institucí, ale i jednotlivců, bez které bychom
v tak velkém rozsahu tyto akce nemohli uskutečnit.
Těší mne, že město Paskov patří mezi ty obce a
města, kde vánoční atmosféru v závěru roku skutečně můžeme vnímat na každém kroku. Jsem rád, že
se nám postupně daří, úspěšnou realizací mnoha
větších či menších staveb a oprav stávajících objektů, komunikací či prostranství, měnit jeho tvář k lepšímu.
Je to ale proces, který nikdy neskončí…. , a i tady je
na místě poděkování všem, kteří se o to přičinili.
Přejme si, aby se naše město dále rozvíjelo, zkrášlovalo, aby se v něm každý mohl dle svého zájmu realizovat a našel v něm to, co potřebuje ke své spokojenosti.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál k nadcházejícím vánočním svátkům hodně pohody, osobní spokojenosti a radosti v kruhu Vašich blízkých. Nadcházející rok 2018 bude jistě velmi náročný jak pro Vás
občany, tak i pro naše město, právě proto mi dovolte,
abych Vám i nám popřál hodně vzájemné ohleduplnosti a tolerance, mnoho úspěchů v pracovní činnosti
i v osobním životě, hodně zdraví, štěstí a vzájemného porozumění.
Petr Baďura – starosta
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Město ocenilo ty, kteří se podílejí na rozvoji Paskova
Celý rok se nesl ve znamení oslav a děkujeme
Vám všem, že jste byli u toho. Oslavy měly pomyslné dva vrcholy. Jedním z nich byl slavnostní alegorický průvod městem, s pohádkovým zámkem a
večerní zábavou. Druhý vrchol již byl formálnější.
Konal se 29. listopadu, tedy po 750 letech od podepsání závěti biskupa Bruna ze Schaumburku, která
obsahovala první dochovanou zmínku o Paskovu.
Během večera byly oceněny instituce, spolky, firmy
i jednotlivci, kteří se významnou měrou podílejí na
rozvoji Paskova, neboť díky nim to v Paskově žije
po kulturní, vzdělávací, sportovní i společenské
stránce.

„Vždy platilo a jistě bude platit i nadále, že
každý občan našeho města může přispět
k tomu, aby se nám všem, kteří zde máme
svůj domov, našli zde práci, i těm, kteří
sem přišli jen na návštěvu, aby se nám zde
dobře žilo. Aby se k nám do Paskova, i po
letech, rádi vraceli. Aby zde našli místa k
odpočinku, k pohodě i poznání.“ ukončil vr-

chol oslav starosta města.

Kristýna Šircová
Poděkování za dlouholetý podíl na ochraně
přírody
- Český svaz včelařů, z.o.Paskov
- Základní organizace českého zahrádkářského
svazu Paskov
- Český rybářský svaz, místní organizace Paskov
- Český svaz chovatelů Paskov
- Honební společenstvo Staříč
- Myslivecký spolek Sedliště Frýdek
- Myslivecké sdružení Hubert Vratimov
- Myslivecké sdružení Nová Bělá
V oblasti bezpečnosti a rozvoje města
- Sbor dobrovolných hasičů Paskov
- Sbor dobrovolných hasičů Oprechtice
Za dlouholetý podíl na rozvoji Paskova
- Miroslav Adamus
- Ing. Ivo Klimša
Za dlouholetý podíl v oblasti péče o seniory
- Klub seniorů Oprechtice
- Klub důchodců Paskov
Za dlouholetý přínos v oblasti technologií
- Spolek Paskov net.

Poděkování za dlouholetý podíl na rozvoji kultury
- Základní umělecká škola Vratimov, pobočka
J.Vostradovského Paskov
- Městská knihovna Vratimov
- Spolek Po súsedsku
- Rockové skupině Bagoy
Poděkování za mimořádný dlouholetý přínos v
oblasti kultury a historie
- In memoriam Ing. Jiřímu Janáčkovi
Poděkování za popularizaci města
- Leteckomodelářskému klubu Paskov
Poděkování za dlouholetý podíl na rozvoji sportu
- Orel jednota Paskov
- Tělovýchovná jednota Paskov
- Házená Paskov
- Paskov Saurians
- Silový trojboj z.s. Paskov
Za mimořádné výsledky v rámci republiky, Evropy a světa v oblasti sportu
- Miroslav Hanáček
- Rostislav Kala
- Vladislav Laník
- Jan Žvak
- Vendula Boučková
- Stefanie Anne Schlegelová
Za dlouholetý podíl na rozvoji výchovy a vzdělávání
- Mateřská škola Paskov
- Základní škola Paskov
- Dům dětí a mládeže Vratimov
Za dlouholetý podíl v oblasti využití volného
času dětí a mládeže
- Junák-český skaut, středisko Ondřejník F. n. O.
- Pionýr, Pionýrská skupina Paskov
Za dlouholetou péči o duchovní život občanů
Paskova:
- Římskokatolická farnost Paskov
Poděkování za přínos v oblasti práce s mládeží a
sportu
- In memoriam Karlu Záviskému
Kytičkou byli za významný podíl na přípravě a budování muzea města Paskov odměněni:
- Anežka Špačková, Alena Krištofová a Jan Saheb
Za finanční podporu při budování muzea bylo poděkováno: Nadaci OKD, firmě Spetech a dalším.
-6-

MĚSTO PASKOV
vyjadřuje u příležitosti památného dne 750 výročí
od prvého, dochovaného, písemného záznamu o Paskovu

Poděkování
občanům Paskova
a Oprechtic


za pomoc a účast na akcích
pořádaných v roce 2017.

Ing. Milan Klimunda
místostarosta

Petr Baďura
starosta

Ing. Zdeněk Bělík
místostarosta

VVPaskově
Paskově29.
1. prosince
listopadu2017
2017
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Muzeum Paskov
V areálu paskovského zámku bylo v den vrcholu oslav 750. výročí založení Paskova slavnostně otevřeno muzeum Paskova za přítomnosti
zastupitelů, představitelů spolků i veřejnosti.
K vidění je například kopie závěti biskupa Bruna z roku 1267. Závěť je považována za zakládající listinu Paskova, protože právě v ní je
poprvé Paskov zmíněn.
Pokud si najdete čas a muzeum navštívíte,
zmínku najdete na 16. řádku z vrchu, v pravé
části ke konci řádku.
K vidění je mnoho zajímavého – posuďte sami.
Kristýna Šircová

Foto: Muzeum má dobrý ohlas. Už jste ho navštívili?

Informace Místní akční skupiny Slezská brána

Místní akční skupina Slezská brána, z.s. připravuje na seminářích pro žadatele a příjemce, které bude
výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2018. MAS pořádat před každým vyhlášením výzvy.
Výzvy nebudou určeny jen místním samosprávám, Mgr. Bc. David Novák, MAS Slezská Brána
ale také spolkům, podnikatelským subjektům, škoInzerce
lám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším. MAS Slezská brána má na podporu těchto projektů připraveno pro rok 2018 cca 35,2 mil. korun.
Schválené výzvy budou zveřejňovány vedle oficiálního informačního systému také na webu MAS (http://
masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny také
termíny pro příjem žádostí o dotaci podle jednotlivých
výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace
pro žadatele. Detailnější informace budou poskytnuty
-8-

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2018
Termín

Výzva

leden 2018

Zemědělské stavby a
technologie

leden 2018

Posílení rekreační funkce
lesa

leden 2018

Zpracování a skladování
zemědělských produktů

leden 2018

Získání kompetencí pro
aktivní začlenění na trh
práce

leden 2018
leden 2018

Podpora aktivit
zaměřených na prorodinná
opatření
Vybavení učeben a
zajištění vnitřní konektivity
ZŠ a MŠ

Podporované aktivity

Příjemci / Žadatelé

Hmotné investice v
živočišné a rostlinné výrobě, Zemědělští podnikatelé v
uvádění výrobků na trh,
území Regionu Slezská
monitoring kvality,
brána.
zpracování výrobků
Značení a infotabule,
Vlastníci lesních pozemků,
rekonstrukce stezek,
myslivecké a turistické
stanoviště, posezení,
spolky, města a obce.
odpočívky, krmelce.
Skladování potravin,
Zemědělský podnikatel,
rekonstrukce objektů pro
výrobce potravin území
skladování, modernizace
Regionu Slezská brána.
provozu.
Podpora tvorby pracovních
Příspěvkové organizace,
míst, rekvalifikační kurzy,
vzdělávací a poradenské
JOB kluby, kariérové a
organizace, OSVČ, města
pracovní poradenství,
a obce Regionu Slezská
podpora zahájení
brána.
podnikatelské činnosti,
příměstské tábory, dětské
Příspěvkové organizace,
skupiny, doprava dětí do
spolky, města, obce
škol a kroužků.
Regionu Slezská brána.
Vybavení učeben, pomůcky, MŠ a ZŠ Regionu Slezská
připojení k internetu.
brána.

leden 2018

Sociální služby a sociální
začleňování

Rozvoj činnosti sociálních
služeb

Sociální služby

únor 2018

Stavba a rekonstrukce
lesních cest

Budování lesnické
infrastruktury, lesní cesty.

Vlastníci lesních pozemků,
města a obce v území
Regionu Slezská brána.

březen 2018

Rozvoj cestovního ruchu

duben 2018

Zvýšení bezpečnosti
dopravy formou výstavby a
rekonstrukce chodníků I.

projekty v oblasti
pohostinství, stravování,
ubytování, rekreační,
sportovní a zábavní činnost
Chodníky (včetně přechodů
pro chodce, semaforů,
bezpečnostních prvků).

červen 2018

Rekonstrukce budov IZS

Rekonstrukce budov IZS.

JHZS, města a obce
Regionu Slezská brána.

září 2018

Zvýšení bezpečnosti
dopravy formou výstavby a
rekonstrukce chodníků II.

Chodníky (včetně přechodů
pro chodce, semaforů,
bezpečnostních prvků).

Města a obce Regionu
Slezská brána.

říjen 2018

Rozvoj sociálních služeb

Nákup vybavení již fungující
sociálních služeb.

Poskytovatelé sociálních
služeb.

prosinec
2018

Rozvoj cykloturistiky

Zřízení a rekonstrukce
cyklotras.

Města a obce Regionu
Slezská brána.
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Podnikatelé, mikro
podniky, malé podniky,
zemědělci
Města a obce Regionu
Slezská brána.

Změny v dopravní obslužnosti od 10. prosince 2017

V prosinci dojde k několika změnám jízdních řádů veřejné dopravy. Největší změnou bude úprava jízdního
řádu u linky MHD č. 39. Linka bude v odpoledních hodinách nově jezdit v intervalu 60 minut. Další změnou
je zavedení nového spoje linky 381 v 4:50 z Paskova do Frýdku-Místku v pracovních dnech. U železniční
dopravy dochází k uspíšení odjezdů všech vlaků o 2 minuty.
Ing. Jan Širc, Ph.D.
Pracovní den
Otakara Jeremiáše
Svinov mosty h.z.
Sídliště Fifejdy
Mírové náměstí
Benzina
Hrabová statek
Paskov sokolovna
Paskov Folvark
Pracovní den
Paskov Folvark
Paskov sokolovna
Hrabová statek
Benzina
Mírové náměstí
Sídliště Fifejdy
Svinov mosty h.z.
Otakara Jeremiáše

3
H
45
55
03
10
17
24
30
32

4
H
35
47
57
05
14
24
31
33

5
H
08
10
17
26
35
43
54
07

H
48
50
57
06
15
23
34
47

5
05
18
29
37
46
56
03
05

55
08
19
27
36
46
53
55

6

7

18
20
27
36
45
53
04
17

08
10
17
26
35
43
54
07

6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sobota+Neděle
H
H
H H H H H H H H H
Otakara Jeremiáše
45 15 05 05 05 05 02 02 51
15
22
Svinov mosty h.z.
58 28 18 18 18 17 14 14 03
28
35
Sídliště Fifejdy
09 39 29 29 29 28 25 24 13
39
46
Mírové náměstí
17 47 37 37 37 36 33 32 21
47
54
Benzina
26 56 46 46 46 45 42 41 30
56
03
Hrabová statek
36 06 56 56 56 55 52 49 38
06
13
Paskov sokolovna
43 13 03 03 02 01 58 55 44
13
20
Paskov Folvark
45 15 05 05 04 03 00 57 46
15
22
H
28
30
37
46
55
03
14
27

15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 10 11 14
Sobota+Neděle
H
H H H H H H H H
H
Paskov Folvark
08 38 28 28 27 29 30 10
10
31
Paskov sokolovna
10 40 30 30 29 31 32 12
12
33
Hrabová statek
17 47 37 37 35 37 38 18
18
40
Benzina
26 56 46 46 44 46 46 26
26
49
Mírové náměstí
35 05 55 55 53 55 55 35
34
58
Sídliště Fifejdy
43 13 03 03 01 03 03 43
40
06
Svinov mosty h.z.
54 24 14 13 11 12 12 52
49
17
Otakara Jeremiáše
07 37 27 26 24 24 24 04
00
30

4 5 12 13 16 17
H
H
H
20
59
20
32
11
32
42
21
42
50
29
50
59
38
59
07
46
07
13
52
13
15
54
15
6
H
04
06
12
20
29
37
46
58

14
H
04
06
12
20
29
37
46
58

18
H
04
06
12
20
29
37
46
58

Demoliční práce v části zámku

Rekonstrukce části areálu zámku určené pro seniorské bydlení je v plném proudu. Probíhají demoliční práce.

Foto: Usilovně pracujeme na seniorském bydlení.

Foto: Udělalo se mnoho práce - ale ještě to není moc vidět.

Poděkování
Děkuji Láďovi Vincentovi za podání pomocné ruky při
náhlé zdravotní indispozici pana Barkóciho.
Za rychlou reakci, ochotu a přivolání pomoci děkuje
manželka paní Olga Barkóci.
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Přijmeme zručného zámečníka svářeče a strojníka pro obsluhu CNC
ohraňovacího lisu.
IVT centrum s.r.o,
Kirilovova 822, Paskov
email: ivt@ivt.cz

Zámecké strašení

První schůzka EKOtýmu

Jako každý rok, tak i letos 9. 11. připravila naše MŠ
pro děti i rodiče z Paskova krásnou a efektivní akci
„Zámecké strašení“. Děti s malými svíticími lampiony a nástroji, které vydávaly strašidelné zvuky se po
zahájení před branou naší MŠ, o které se postarala
p. uč. Ivana Kabilová, vydaly ve tmě k zámeckému
parku. Tam už na ně čekala strašidelná, blikající brána, kterou musely projít za zvuků a kvílení strašidel z
reproduktorů, o které se postaral p. Krečmer. Děti i s
rodiči musely prokázat svou statečnost chůzí kolem
vydlabaných dýní, přes můstek až na kopec, kde si
sáhly do strašidelného pytle pro hračku a perníček,
poté musely zvládnout ještě trasu přes temný park až
k velké vatře, která se rozhořela ke konci akce. Všem,
kteří se podíleli na přípravě a pohodovém průběhu
celého zámeckého strašení, patří po zásluze velké
poděkování. Největší odměnou nám všem byly rozzářené oči dětí a radost ze zvládnutí celé trasy. Už teď
se jistě všechny těší na další povedené a strašidelné
zážitky.
p. uč. Ivana Ševčíková

Dne 9. 10. dojela do naší školičky koordinátorka
ekotýmu Olinka Golasová a první schůzka v tomto
školním roce mohla začít. Byli jsme moc rádi, že
jsme mohli přivítat jak stávající členy, tak i nové, kteří se chtějí k nám přidat a doplnit tak naše řady v
ekotýmu.

Foto: Těšíme se na zámecké strašení.

Při seznámení nových členů s projektem Ekoškola
se děti s chutí pustily do připraveného pohoštění.
Poté jsme si rozdělili funkce, které děti graficky znázornily a zopakovali jsem si 7 kroků, které nám Olinka vysvětlila velice trefně: „Je to jako péct bábovku:
1. Ekotým – ve více lidech se lépe peče,
2. Analýza – zjistíme, zda máme doma všechny suroviny,
3. Plán činností – když zjistíme, že nám nějaké suroviny chybí, tak je musíme doplnit, rozdělíme si úkoly,
4. Sledování a vyhodnocování – zjišťování, zda jsme
dali do bábovky opravdu všechny suroviny,
5. Enviromentální výchova ve výuce – zbytky se surovin se třídí a některé se mohou ještě použít,
6. Informování a spolupráce – pozveme kamarády
na ochutnávku
7. Ekokodex – pravidla, které i při pečení musíme
dodržovat
V druhé půlce jsme se společně domluvili na tématu, které nás bude provázet po celý letošní rok, a to
VODA. Probrali jsme si a rozdělili jednotlivé otázky,
na které bychom měli zjistit společně s dětmi odpovědi a graficky to s dětmi zaznamenat.
Schůzku jsme jako vždy pojali v přátelské atmosféře
a již teď se těšíme na další, která se bude konat během ledna 2018.
p. uč. Radka Mynářová
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Kalendář akcí
PROSINEC

17/18

PO

11
Transformers:
poslední rytíř, 18h

18
Po strništi bos, 16h a
opakování v 18:30h

25
1. svátek vánoční

1
NOVÝ ROK
Den obnovy s. č. s.

12

19
Ukončení výstavy
"Vánoce s patchw."

26
2. svátek vánoční
Štěpánský turnaj ve
stolním tenise, Orlovna

2
Konec vánočních
prázdnin

13
Zasedání
Zastupitelstva města

20
Vánoční cinkání, 16:30
MŠ

27

3

14
Vánoční koncert ZUŠ
kino, 17h

21

28
Důchodcovský Silvestr

4

15
Došli zme k Vam na
koledu, kino, 18h

22

29

5

16
Turnaj o vánočního
kapra, tělocvična, 9h
Vánoční koncert, kostel
Vánoční jarmark

23
Začátek vánočních
prázdnin

30

6

17

24
Štědrý den

31

7

Změna jízdních řádů

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

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

ÚNOR

8

15
Zahájení lyž. kurzu ZŠ
a MŠ v Malenovicích

22

29

5
Uzávěrka Zpravodaje

9

16
Maškární bál, KD

23

30
Výroční schůze KD

6

10

17

24

31

7

11
Schůzka spolků

18
Deskohraní, knihovna

25

1

8

12
Prezidentské volby
1. kolo, 14-22h

19
Ukončení lyž. kurzu ZŠ
a MŠ v Malenovicích

26

2
Pololetní prázdniny

9

13
Prezidentské volby
1. kolo, 8-14h

20
Lašský bál, KCP

27

3

10

14

21

28

4

11

Výchova dětí do 6let - přednáška s Jiřím Haldou
Mateřská škola Paskov ve středu 22.11.2017 uspořádala pro rodiče besedu s odborníkem Mgr. Jiřím
Haldou na téma „Výchova dětí do 6let“.
Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog a spolu s Markem Hermanem a Janem Svobodou patří k lektorským legendám. Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů
učení. V personálním poradenství se specializují na
vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled.
Přednáška byla určena především rodičům, pedagogům a všem, kteří chtějí o této problematice vědět
něco z pohledu odborníka a trochu jinak. Velmi poutavou formou Mgr. Halda seznámil přítomné s danou
problematikou.

„Mým cílem je pokoušet se osvětou a přesvědčováním o alespoň malou korekci náhledu na výchovu dítěte. Je neuvěřitelné, jak
banálně lidé zaměňují potřeby dětí a svoje pohodlí. Jak ochotně lidé svedou svoje selhání
Nejdůležitější body přednášky Jiřího Haldy:
• do tří let věku se formuje až 90% naší osobnosti,
jde tedy o naprosto klíčové období lidského života
• absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi mámou a dítětem
• tato vazba se utváří zejména jejich vzájemným
kontaktem, když jsou přirozeně spolu, malé dítě potřebuje ze všeho nejvíce být se svou mámou
• dítě buduje do tří let důvěru v sebe sama a svět
kolem sebe, potřebuje doslova najít svůj domov
• máma je v tomto směru pro dítě nikým a ničím nenahraditelná
• jakékoli dlouhodobé odtržení dítěte od mámy je v
tomto věku pro dítě nebezpečné a může ho trvale a
nevratně poškodit
• víme, že malé dítě potřebuje určité množství pozornosti, určitý počet doteků, určitý počet pohlazení,
určitý počet pohledů z očí do očí
• žádná učitelka či chůva není schopná v tomto směru plnohodnotně nahradit mámu
• malé dvouleté dítě například vnímá sebe a mámu
jako „jednu bytost“ a neumí se od mámy oddělit, k
tomu dochází až kolem věku tří let

na kohokoliv. Že nikoho netrápí, že malé děti
mají svoje zrání nesrovnatelně citlivější než
předškoláci – a že se nikdo zaškolováním do
MŠ oficiálně nezabývá. Matky smí odkládat
děti, i když jsou doma (nezaměstnané, na mateřské, v domácnosti) – spoustu matek přestalo bavit být se svými dětmi, hloubí mezi
sourozenci propasti a ztrácí potřebu vyznat
se v tom, co se v nich děje. Nezaměnitelná je
rovněž role otce, která se v současném světě
naprosto ztrácí.“
Přednášky se zúčastnilo 52 osob a jen škoda, že z
řad rodičovské veřejnosti tuto možnost využilo pouze 19 rodičů!!!!! Ti, kteří přednášku vyslechli ji hodnotili za velmi podnětnou, zajímavou a inspirativní.
Poděkování panu Mgr. Haldovi dlouhým potleskem
vyjádřili i přítomni pedagogičtí pracovníci z okolních
mateřských škol.
MŠ Paskov

Děti na koncertu filharmonie
V pondělí 13. listopadu se 46 žáků II. stupně naší
školy opět po roce zúčastnilo mimořádného koncertu pro základní školy pořádaného Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Koncert se konal tradičně v Domě kultury a zájem
dětí o účast byl opět velký. Program s názvem „Baroko a co dál“ byl sestaven převážně ze známých
skladeb slavných skladatelů období baroka, ale pro
barevnou pestrost byly dále uvedeny i skladby pozdějších uměleckých období, čímž vznikl velmi zajímavý kontrast. Koncert byl tentokrát delší a pro žáky
i posluchačsky náročnější, ale opět bych ráda zmínila slušné chování našich žáků, kteří i přes náročnost
některých skladeb byli ve většině vnímavými a klidnými posluchači. Věřím, že pro všechny byl koncert
zajímavým a přínosným kulturním zážitkem.
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Mgr. Petra Klimundová
Foto: Koncert byl kulturním zážitkem pro všechny.

Přírodovědný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan je tradiční soutěží, které
se žáci naší školy účastní. Pořádá ji Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem
soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Letošní ročník soutěže se konal na naší škole ve středu 11. října 2017 a v kategorii Kadet se do ní zapojilo
15 žáků základní školy, sedm osmáků a osm deváťáků. Soutěžní test tvoří úlohy z přírodopisu, fyziky,
chemie, matematiky a zeměpisu. Na řešení mají žáci
40 minut čistého času, přičemž vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.
Nejlepšími řešiteli byli letos žáci 8.B třídy, na prvním
místě skončil Dominik Michna se 75 body a na druhém Matěj Šodek se 63 body. Teprve další příčky v
pořadí patřily deváťákům, 3. místo Vojtěchu Daňkovi
se 49 body a těsně v závěsu čtvrtým v pořadí v rámci
školy se stal Stanislav Golka s 48 body. Všichni sou-

těžící obdrželi osvědčení o účasti v soutěži Přírodovědný klokan 2017/2018. I když odeslané statistiky
s výsledky těch nejlepších asi nebudou stačit na významnější umístění v okresním přehledu, i přesto děkuji všem účastníkům za zapojení do soutěže a těším
se na jejich účast, samozřejmě s výjimkou deváťáků,
v příštím ročníku soutěže.
Foto: Nejúspěšnější řešitelé letošního školního kola soutěže.

Za přírodovědnou předmětovou komisi
Mgr. Cyril Vráblík

Den otevřených dveří na ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve středu 25. října 2017, v rámci oslav 750. výročí
založení Paskova, se uskutečnil na naší škole „Den
otevřených dveří“.
S přípravou jsme začali samozřejmě mnohem dříve.
Všichni učitelé společně s žáky v průběhu celého
roku shromažďovali materiály související se vznikem
našeho města, zámku a školy. V českém jazyce se
psaly slohové práce s tematikou „Co mám na Paskovu rád“, ve výtvarné výchově se žáci snažili zachytit Foto: Umíme zpívat, i hrát :-).
dominanty města, v prvouce, ve vlastivědě a dějepise
se seznámili s jeho historií. V okolí školy hledali zajímavá místa, následně o nich konverzovali v cizích
jazycích a mnohé další. Většinu výsledků jejich práce
jste si mohli prohlédnout v prostorách školy. Během
dopoledne navštívilo školu hodně rodičů a prarodičů,
kteří se přišli podívat především na výuku svých dětí
a vnoučat. V odpoledních hodinách byla pro návštěvníky připravena jednotlivá stanoviště – třídy, kde si
mohli prohlédnout naši celoroční práci. Aby se nám
nikdo ve škole neztratil, byl připraven po celý den kolektiv třídy 9. A, který se ujal role vzorných průvodců. Foto: Povídej, vyzkoušej, poslechni - takhle se učíme my.
Za jejich pěkné chování a přístup jim patří veliké poděkování. Každý návštěvník obdržel záložku do knihy s motivy školy, která byla vytvořena v souvislosti s
oslavami města. Malí návštěvníci dostali sladkou pozornost. Ze slohových a výtvarných prací byly vybrány ty nejzajímavější a vydány v Almanachu. Věřím,
že tento Almanach bude i v dalších letech naši školu
reprezentovat.
Poděkování patří všem, kteří se na realizaci akce podíleli. Těší nás také Váš zájem o dění ve škole.
Mgr. Lucie Butkovová Foto: Velmi rádi malujeme.
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Turnaj v člobrdu a pexesu
V sobotu, na svatého Martina, proběhl druhý
ročník turnaje ve společenské hře "Člověče, nezlob se" a v oblíbeném pexesu.
Za účasti 21 dětí všech věkových kategorií a devíti dospělých byly k vidění napínavé a vyrovnané souboje jak s pinčlíkama a kostkou, tak i při
hledání stejných dvojic v různých úrovních pexesa - od lehkých po vcelku obtížná.
Přeborníky v "Člobrdu" se stali Kuba Kubánek,
Pavel Koval a Kája Kasperčík. V pexesu po velmi krásných soubojích se na prvním místě se
sedmi vítězstvími umístila Helenka Lyčková,
následována Pavlem Kovalem a Agátkou Junkovou.

Foto: Registrace na turnaj v plném proudu.

Nicméně účelem turnaje nebylo vyhrát, ale dobře
se pobavit, a tak krom věcných odměn pro nejlepší, dostali drobnou odměnu ve formě pexesa
a reflexních smajlíků všichni účastníci sobotního
herního dopoledne.
Kristýna Šircová

Foto: Soustředění.

Foto: Přeborníci v pexesu a člobrdu.
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Den pro dětskou knihu
Každoročně se připojujeme k oslavám svátku dětské
knihy. Letošní ročník proběhl pod záštitou komiksového nakladatelství CREW. Obdrželi jsme časopisy
Bart Simpson a pracovní listy k nim. Každé dítě, které listy vyplnilo, dostalo zdarma časopis a dále se
může zúčastnit soutěže o předplatné tohoto časopisu tím, že nakreslí obrázek na témata Simsponovi,
Bart Simpson či čtení v knihovně. Obrázek je potřeba
odevzdat v naší knihovně do 20. prosince 2017. Ze
zaslaných obrázků vybere nakladatelství Crew ty nejlepší a otiskne je v čísle 4/2018.
Pro děti jsme připravily vánoční výtvarné dílničky.
Krásné vánoční ozdoby si pak děti odnesly domů.
Povedly se všem, i nejmenším, teprve čtyřletým návštěvníkům.
Nakonec jsme nastrojily vánoční stromeček a s ním
začal vánoční čas v knihovně.

V knihovně máme i výstavu „Vánoce s patchworkem“, která potrvá do 19. prosince 2017.
Přejeme všem čtenářům a příznivcům knihovny krásné Vánoce a šťastný nový rok!
Lenka Ježová a Jana Rybaničová
Místní knihovna Paskov

Malé ohlednutí za rokem 2017 v knihovně

Foto: Tvořím, tvoříš, tvoříme.

Knihovna není jen půjčovna knih, ale také místo pro rytířem a zároveň každý z nich dostal knížku spisovasetkávání a pořádání různých akcí na podporu čte- tele Martina Šinkovského a ilustrátora TICHO762 –
nářství. Pro připomenutí jsme vybraly některé z nich. Lapálie v Lampálii . V červenci se v knihovně objevily
V únoru zástupce firmy Piatnik představil nové spole- záhadné stopy – Spolek české studny připravil k přičenské hry na akci Deskohraní, některé hry jsme na pomenutí odkazu Jana Husa podlahové samolepky
doporučení nadšených hráčů zakoupily pro knihovnu. - dvanáct husích stop nese názvy dvanácti hodnot,
O oblíbenosti vybraných her svědčí fakt, že jsou ne- které Jan Hus zastával a pro které nakonec zemřel.
ustále rozpůjčovány. V březnu přišli prvňáčci na jarní Návštěvníci knihovny mohou stopy ignorovat, mohou
tvoření s firmou KRABIČKY. Děti z Mateřské školy je i dokonce pošlapat, anebo se naopak s nimi ztopravidelně docházely každý měsíc na besedy Čte- tožnit tím, že se na ně postaví. Vyhlásily jsme prázdme s ne čtenáři (Žádný strach zajíčku, Malý šimpanz, ninovou soutěž pro děti. Každý týden čekaly na souKamil neumí lítat, Soutěžíme se Čtyřlístkem, Eliška těžící otázky, některé byly docela těžké, vyžadovaly
a Měsíčňánek, Ne, řeklo strašidýlko! a ještě nás če- vyhledávání informací v knihovně. Nakonec počátečkají vánoční besedy). Duben v knihovně již tradičně ní nadšení postupně opadávalo, všechny úkoly nakopatří především Noci s Andersenem – tentokrát jsme nec vyplnil z 20 přihlášených pouze jeden – Dominik
nocovali společně se Čtyřlístkem. V předvečer se ko- Michna. Výhrou byla společenská hra a poukaz na
nalo vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2016 pod čtenářský průkaz zdarma. V září jsme se zúčastnili
patronátem Kristýny Šircové. Den před velikonočními 4. ročníku KNIHOLYMPIÁDY v Olomouci. Soutěžní
prázdninami jsme pozvaly maminky s malými dětmi družstvo Čtenářského klubu ZŠ Paskov vedené paní
na Muzikohrátky. Škoda, že přišlo málo dětí, ale o to učitelkou Juhasovou v souboji 12 družstev z celévíc si bubnování s paní lektorkou Vladimírou Gavla- ho kraje vyhrálo! V knihovně jmáme putovní pohár
sovou užily. Koncem dubna jsme zvaly naše čtenáře a příští rok pořádáme KnihOlympiádu v Paskově. V
a všechny příznivce zdravé výživy na přednášku o říjnu se knihovna zapojila do celostátní akce Týden
Detoxikaci těla. Nikdo však nepřišel - ani pan před- knihoven. V pátek 13. října paní spisovatelka Klára
nášející. Takže tato akce se nám nepovedla. Zato v Smolíková pořádala workshopy pro žáky 2. tříd „S
pátek 28. dubna nás navštívila princezna Růženka čerticí Dorkou“ a pro žáky 3. třídy „Zakousněte se do
z pohádky „Jak se budí princezny“ – spisovatelka a knihy“. V sobotu 11. listopadu jsme spolupořádaly s
herečka Marka Míková. Žákům 3. tříd Základní školy paní Kristýnou Šircovou 2. ročník Turnaj ve hře Člopředstavila své knihy, také vyprávěla o zákulisí fil- věče, nezlob se a v pexesu. Závěr roku patří tradičně
mování známé pohádky. V květnu jsme pořádaly be- Dni pro dětskou knihu.
sedy a knihovnické lekce pro žáky Základní školy – K 30. listopadu navštívilo knihovnu 8.881 čtenářů a
knihovnu navštívila téměř každá třída. Poslední den návštěvníků, zakoupily jsme 435 nových knih v hodv měsíci květnu jsme pro žáky řepišťské školy při- notě 119.798 Kč, náklady 71.777 Kč. Úspora činí
pravily soutěžní dopoledne v zámeckém parku s ná- 48.021 Kč. Z darů čtenářů, různých organizací a prozvem „Poznej svou rodnou hroudu“. V červnu v rámci jektů jsme do fondu zařadily 143 knih v celkové hodcelorepublikové akce Knížka pro prvňáčka byly děti notě 33.258 Kč.
1. tříd Základní školy pasovány na čtenáře pravým
Lenka Ježová a Jana Rybaničová
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Informace z DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že činnost kroužků na všech
jeho pobočkách bude v tomto roce
ukončena v pátek 22. 12. 2017. Po
vánočních prázdninách se spolu
opět uvidíme od středy 3. 1. 2018.

Půjčovní doba knihovny v
Pololetní prázdniny
prosinci
V pátek 2. 2. 2018 připravujeme pro
děti návštěvu horolezecké stěny
TENDON HLUBINA v areálu Vítko- Do 21. prosince dle klasické
provozní doby, tj.
vic.
Akce je pouze pro přihlášené.
PONDĚLÍ
9:00 - 12:00

Přejeme všem účastníkům našich
kroužků, táborů i akcí a všem našim
příznivcům klidné prožití vánočních
svátků. Dětem hodně sněhu a bohatého Ježíška.
Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš
volný čas.
za DDM Vratimov

Jarní prázdniny
V období jarních prázdnin,
12. února – 16. února, připravujeme
program pro děti
- laser game
- aquapark Olešná
- ZOO Ostrava s výukovým programem

Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

Během podzimu jsme se mohli
potkat na pravidelných oddílových
schůzkách v klubovně i v přírodě

9:00 - 12:00; 		
13:00 - 17:00

ČTVRTEK
		

9:00 - 12:00;
13:00 - 17:00

Poté bude knihovna uzavřena
a otevřena opět
Aktuální nabídku akcí a podrobnější
od 2. ledna 2018.
informace na www.ddmvratimov.cz

Pionýrská skupina nelenila
Milé děti, milí dospělí,
Pionýrská skupina Paskov - to
nejsou jen letní tábory v kouzelné
přírodě u řeky Moravice, také během školního roku s námi můžete
zažít spoustu aktivit. Naši početnou skupinku jste například mohli
vidět na začátku září ve slavnostním průvodu k výročí 750. let Paskova. K oslavám města a průvodu
vzniklo mnoho videí, které stojí
za zhlédnutí, tak pokud jste ještě nenašli čas, podívejte se třeba
na toto https://www.youtube.com/
watch?v=rZDWQzgO9eo

ÚTERÝ
		

Foto: Sice moc nefoukalo, ale i tak to stálo zato!

nebo na akcích pro širokou veřejnost, jako byla třeba Drakiáda.
V lednu se s dětmi chystáme
na parádní akci Ledová Praha
a na únor už plánujeme Pionýrské bruslení v Polárce, které

pořádáme opět pro všechny kteří
se během zimy chtějí trochu protáhnout, přidejte se a prožijte s
námi volný čas aktivně!

Teď v prosinci se na vás
všechny Paskováky moc těšíme na Vánočním Jarmarku,
který se uskuteční v sobotu
16. 12. 2017. Připravujeme
jak bohatou nabídku ve stáncích tak kulturní program.
Přejeme krásné zimní období s
tou pravou vánoční atmosférou,
domácí pohodu během svátků
a do Nového roku pevné zdraví,
štěstí a stálý úsměv na tváři!
Kateřina Biedrawová,
vedoucí PS Paskov

Foto: Pionýři v alegorickém průvodu.
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Bezpečná domácnost

V úterý 14. 11. 2017 proběhla ve spolupráci s Městem Paskov a Klubem
důchodců Paskov, z.s. přednáška Bezpečná domácnost.
Přítomní senioři si zopakovali základy
bezpečného provozu domácnosti, požární ochrany a chování při mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy a průmyslové havárie.
Seniorům byly rovněž představeny nejnovější hasící prostředky pro domácnost, pomůcky pro zvýšení bezpečnosti jak v domácnosti, tak i při pohybu
venku. Tato část přednášky vzbudila
velký zájem.
V poslední části přednášky byly seniorům vysvětleny nejdůležitější principy
uzavírání smluv, exekuce a insolvence.
Velký ohlas měla část týkající se dědictví.
Na závěr přednášky všichni posluchači obdrželi od spolku Vějíř života, z.s.
drobné upomínkové předměty související s probíranou tématikou.
Předsedkyně klubů důchodců paní
Hana Fojtová na úplný závěr poděkovala lektorům za prezentaci důležitých
informací a vyjádřila naději, že získané poznatky budou prospěšné všem
účastníkům.
Vějíř života

Konec roku u seniorů

Náš klub důchodců zakončuje rok pravidelně Mikulášem, na který jsou pozvány i vnoučata. Předvánoční atmosféru nám přijde zpříjemnit paní družinářka Michálková Lenka s dětmi. Také pojedeme
na poslední zájezd do Linhartova na Vánoční
zámek, kde se pořádají i trhy s různými atrakcemi týkající se adventu. Koncem měsíce si uděláme již tradiční důchodcovský silvestr, který se členům líbí. A protože se pomalu ale jistě blíží konec
roku, chtěla bych poděkovat radě i zastupitelstvu
za kladný přístup k našemu spolku. Chci poděkovat mažoretkám, které i přes svůj vysoký věk stále
rozdávají svým vystoupením radost. Děkuji také
výboru klubu důchodců za práci, bez které by naše
akce nemohly být. Děkuji i členům, kteří se připojují.
Nakonec chci za klub popřát všem lidem v našem
městě zdraví, štěstí a osobní pohodu do dalšího
roku.
za klub důchodců Hana Fojtová

Programy pro osoby s autismem

Nezisková organizace MIKASA, z. s., zahájila ve Frýdku-Místku projekt „Aktivizační a motivační programy pro
osoby s autismem“. Jde o jeden z mála projektů v Moravskoslezském kraji, který se zaměřuje na dospívající
a dospělé osoby s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem.
Naším cílem je podporovat a motivovat účastníky v překonávání životních překážek a zvyšovat tak jejich schopnost najít a udržet si práci, samostatně žít a zapojovat se
do běžných aktivit života.
Účastníkům nabízíme zdarma širokou škálu motivačních, vzdělávacích a terapeutických aktivit, které přizpůsobujeme jejich individuálním potřebám a přáním.
Bližší informace o projektu můžete nalézt na internetových stránkách www.mikasa-detem.cz, nebo u
vedoucí sociální pracovnice Mgr. Veroniky Cahové,
tel. 732 384 709.
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Házenkáři na Ondřejníku

Podzimní část sezóny nám skončila, ale tréninky
stále pokračují. Usilovně běháme, posilujeme, připravujeme se na další zápasy jara. A v rámci utužování kolektivu jsme se dne 25. listopadu vydali
na Ondřejník. Sraz jsme měli v 9:00 na nádraží
v Paskově. Vlak nám jel v 9:16 a cca za půl hodiny jsme byli ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde se
k nám připojilo pár žáků naší trenérky Kristy. Aby
nám cesta utíkala rychleji, tak jsme si zahráli i pár
her typu „Bomba, potopa, nálet“ a „Jednadvacet“.
Asi v půlce cesty před námi vyrostla obří pavučina
z padákové šňůry a každý z nás musel projít jiným
okem. Celkem jsme se u toho i zasmáli. Nahoru
jsme šli cca 105 minut včetně her. Když jsme byli
nahoře tak ti, co tam byli mezi prvními, běželi na
kolotoč. Jak všichni dorazili, dostali jsme zašifrovanou zprávu v morseovce, kde stálo, že někteří z
nás mají v batůžcích schované papírky s indiciemi
k ukrytému pokladu. Vše se nám povedlo, a když
jsme si tu krabici otevřeli, tak na nás vykoukli perníky, čokoládové mince a bonbony.
Pak jsme měli přibližně 15 minut volna, a tak někteří šli na malou trampolínu, co je udělaná do
země, někteří si šli něco koupit, někteří šli na kolotoč nebo houpačku. Po 15 minutách jsme šli už
dolů a museli jsme jít rychleji, protože nám jel vlak.
Byli jsme šikovní a stihli jsme dojít dolů za 55 minut. Jak jsme se blížili k nádraží, tak už se od nás
oddělily děti z Frýdlantu a na nástupišti jsme viděli
stát náš vlak. Mysleli jsme si, že to nestihneme.
Běželi jsme. Téměř stopovali vlak. Ale nakonec
jsme všichni nastoupili a okolo 13. hodiny jsme
byli v Paskově.
Mladší žáci Házené Paskov

Bowlingová sezóna

Foto: Pavučina z paracordu.

Foto: Máme poklad! Paráda!

Tým účinkoval v podzimní části 18. ročníku ABL pro pletním složení, ale i tak „okleštěná“ sestava dlouho
r. 2017 v první regionální lize - 1. liga ČBL pro Sever- bojovala s osudem, ale na lepší, nežli pátou příčku,
ní Moravu; jedná se o druhou nejvyšší bowlingovou jsme se nevyhoupli. Takto jsme ale hlavně odvrátili
soutěž v České republice rozdělenou dle regionů, přímý sestup do druhé ligy, tedy neskončili posledvýše již je jen čtyřskupinová Extraliga ČBL s rozděle- ní, a budeme bojovat o setrvání v nejvyšší regionální
ním východ/západ.
lize v prolínací baráži.
Po čtyřech soutěžních hracích dnech (HD) patřila Městská mistrovství jednotlivců čekají 8. 1. 2018
Orlu Paskov ve skupině B poslední příčka - do sou- (SKY Ostrava), pro nás ale lépe 9. 1. 2018 (Jadran
těže jsme zapojili od startu všech našich pět registro- FM) a baráž 10. 1. 2018, která bude také v Jadranu.
vaných hráčů týmu - pro souboje tříčlenných týmů. Co se týče výkonů jednotlivců: Jirka Dvořák dlouPro další působení tudíž bylo jasně dáno, že budeme hodobě potvrzoval pozici jedničky týmu, v jednotlivhrát v nástavbě skupinu o udržení. Tyto HD se usku- cích figuroval po základní části na pěkné 9. pozici s
tečnily 14. + 27. 11. 2017. V zahajovacím dnu (Ostra- průměrem 174, v další části soutěže pak již jednotva - Sky) jsme si díky pro tuto sezonu nejlepším ná- livcům dominoval s krásným průměrem 183; ostatní
hozům, vypracovali dobrou pozici pro útok na příčky členové jsou rozptýleni v nástavbovém žebříčku - D.
vedoucí k přímé záchraně. Průměrově nám dokonce Valenta šestý s průměrem 169, dále seřazeni od 16.
patřila druhá pozice. Do finálního HD (F.-Místek - k 22. místu L. Franz, P. Mička a V. Valenta.
Jadran) jsme však nemohli nastoupit v obvykle kom... pokračování na následující straně ...
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... pokračování z předchozí strany ...

Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně
aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí. Nově na stránkách https://www.czechbowling.
cz/, ale i na původní adrese http://www.ablweb.
cz/ naleznete průběžné výsledky napříč celou ČR,
a to včetně finálových klání a všech významných
událostí ve světě bowlingu. Hrací dny s „on-line“
textovým zápisem výsledků běží na stránkách
https://www.bowlingovaliga.cz/live.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití nadcházejících zimních měsíců a krásné svátky Vánoc.
D. Valenta

Foto: Konzultování taktiky.

Konsolidace družstev stolního tenisu
V posledních kolech se D-čko, hrající okresní soutěž 5. třídy začalo potýkat s naplněním sestav. Tyto
problémy se stupňovaly. Někteří hráči se nedostavili
na utkání. Toto družstvo jsme měli původně sestavené jen z mládeže. Proto jsme družstvo doplnili o čtyři
hráče C-čka, kteří vytvořili jeho nový základ. Cílem
tohoto opatření je v základní části soutěže skončit do
třetího místa, vybojovat si postup do play off a postoupit do okresní soutěže 4. třídy Zatím se nám vytyčený úkol daří plnit. Před třemi posledními utkáními
jsme na vytouženém třetím místě. Za předpokladu,
že tyto vyhrajeme, budeme mít postup do play off zajištěn. Nejlepším hráčem z mládeže je Vojta Slaný,
má úspěšnost 92 %. Za ním je jeho bráška Martin s
úspěšností 63 %. Viky Michna má rovných 50 a Marek Pohanka 47.
Naším nejlepším družstvem je bezesporu C-čko. V
okresní soutěži 2. třídy figuruje dvě kola před polovinou soutěže na prvním místě. Má jen jednu porážku a tabulku vede o osm bodů. Nejlepšími hráči jsou
Ivoš Michna, Petr Mička a Radek Vidlička. Mužstvo
dále dobrými výkony doplňují Filip a Petr Válkovi s
Ivo Taichmanem. Ti však odehráli zatím jen max. dva
zápasy kvůli pozdějšímu doplnění na soupisku. Věříme, že toto družstvo si vybojuje postup i v této sezoně. Zatím oslavilo postup v každé sezoně.

to stále držíme. Nejlepším hráčem je posila z Vendryně, Filip Válek. Druhým hráčem je Pavel Němčík.
Na třetím místě se drží Peťa Michna a Michal Novák.
Za B-čko v případě potřeby nastupují další hráči, Ivo
Taichman, Petr Válek, Ivo Michna a další.
Se stejnými problémy jsme se potýkali i u A-čka,
hrajícího krajskou soutěž 1. třídy. V prvních čtyřech
utkáních jsme nebodovali. První body jsme získali až
v domácích utkáních. Dokázali jsme dovézt nějaké
body i z venku. Nejlepšími hráči jsou Roman Poloch
a nový hráč, Lukáš Vojtek. V dobrém světle se ukazuje Filip Válek. Dan Valenta nemůže hrát podle svých
představ. Trápí jej potíže s koleny. Podle potřeby za
družstvo nastupují i další hráči. Jako žolík se představil Petr Válek, který při utkání v Orlové nám nečekaně zajistil remízu, když při svém jediném zápase
porazil nečekaně překvapivě bývalého ligového hráče Sionkalu. Před posledním kolem jsme na 9. místě.
Naši nejmladší se prezentují i v mládežnických soutěžích. Bratři Slaní se zúčastnili republikového bodovacího turnaje v Blansku. Spolu s Viktorem Michnou,
Markem Pohankou a Petrem Pajmou startovali na
krajském bodovacím turnaji mládeže. Okresního bodovacího turnaje mládeže ve Vendryni se zúčastnili
Viky a Marek.

S velkými problémy se setkáváme u družstev, hrají- Poslední sobotu před vánočními svátky uspořádáme
cími krajské soutěže. V začátku soutěží jsme teprve náš tradiční Vánoční turnaj. Na něm dáme příležitost
doplňovali jejich sestavy a tak chvíli trvalo, než se zahrát si ping pong i rodičům našich mladých hráčů.
noví hráči zapracovali do sestav. Velmi nám pomoh- Zhodnotíme i průběžné dosavadní výsledky.
lo, že k nám přestoupili Filip a Petr Válkovi z Vendryně. V krajské soutěži 2. třídy hraje B-čko. I když
Miloslav Valenta
jsme hráli první čtyři utkání doma, podařilo se nám
jen jednou zvítězit. Pak jsme znovu dvakrát prohráli a
stále jsme figurovali na sestupových pozicích. Potom
jsme se díky dvěma domácím výhrám dokázali posunout na 10. pozici. Před posledním kolem si toto mís- 22 -

Paskovu Saurians se nyní moc nedaří
Muži

Ženy

Na bitevním poli moravskoslezské ligy mužů se, alespoň pro tým Paskova, nic nemění. Ani po šesti zápasech si muži nepřipsali jediný bod, takže se krčí
suverénně na posledním místě tabulky. Předváděná
hra tomuto postavení odpovídá. Odevzdané výkony,
spousta individuálních chyb a neschopnost si vůbec
dát přesnou přihrávku. Tyto faktory, společně s nedostatkem hráčů, zapříčiňují, že mizérie v této kategorii
pokračuje i nadále, v lize o tři úrovně níže než loni.
Netřeba se bavit o kvalitě, protože ta, až na pár světlých výjimek, taktéž chybí. Ani ten největší optimista
už zřejmě neočekává, že by se výsledková mizérie
mohla protrhnout a začalo by se vyhrávat jako na běžícím páse, ale začít sbírat body do tabulky by měla
být povinnost. Další pokus získat nějaký ten bodík
bude 9.12. v ostravské ČPP aréně, kde nás postupně čekají v 8:00 - FurtFit FBC PIRATES OSTRAVA
a v 11:45 - FBC Letka Netopýři B. Poté už přijdou
na řadu vánoční svátky, ale hned 7. ledna se začíná
znovu.

Ženský tým podobně jako mužská kategorie stále
bez bodu. Ovšem náš článek bude pozitivnější. Sice
jsme na spodní příčce tabulky a prohráváme, ale hra
se kvalitně velmi zvedá. Scházíme a jezdíme na zápasy ve větším počtu než předchozí sezónu a jde to
znát. Zápasy většinou končí výsledkem, který je až
dost krutý, protože hra okem diváka nevypadá tak
jednoznačně, jak nakonec závěrečné skóre.

Tímto bych chtěl za tým mužů popřát všem krásné
prožití těchto svátků a spoustu zdraví a štěstí do roku
2018.
Michal Klučár

Začátkem listopadu se k Ladies připojila Lucie Bartošová, která sice pár let florbal nehrála, ale to v jejim případě není žádný handicap. No a koncem posledního podzimního měsíce se k týmu připojila také
nova gólmanka Simona Knotková, která již dlouhá
léta chytala v Horní Suché. Celý tým nově příchozí hráčky přijal doslova s otevřenou náručí. Tréninky
teď vypadají podstatně lépe, scházíme se ve více lidech a kvalita má vzrůstající tendenci. Nyní nezbývá
nic jiného, než si začít v zápasech více věřit, nebát se
a zkoušet to, co na tréninku zvládáme. V tomto roce
nás už čeká pouze jeden turnaj a to v Prostějově 17.
12., z kterého si odvezeme nějaký ten bodík, takový
týmový dárek pod stromeček. Všem přejeme šťastné
a veselé Vánoce.
Vaše Ladies

AKCE – PLES SAURIANS
Dovolte nám si Vás srdečně pozvat na další ročník florbalového
plesu pořádaný klubem Paskov Saurians.
• Termín a místo konání: 17. 2. 2018 od 19:00 v prostorách KCP.
• Cena plesu: Cena s večeří 250,-Kč, bez večeře 200.
• Kontakt: 739 36 47 66, lucielokajova@seznam.cz
• Lístky se prodávají: Sportbar u Kašny
• K poslechu a tanci nás bude doprovázet kapela UniBandX
VÝZVA OBČANŮM
Vážení občané,
nebuďte, prosím, lhostejní ke svému okolí a k přírodě. Přestože
se město snaží vyjít všem v oblasti likvidaci nebezpečného odpadu, najdou se tací, kteří pohodí u cesty třeba starou ledničku.
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