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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

V OBRAZE

obec.mobilnirozhlas.cz

www.online-team.cz
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Zápisy z jednání
Rady města Paskov
Jednání 11. schůze rady města
konané dne 20.3.2019
Rada města schválila uzavření smlouvy o dotačním managementu mezi
Institutem cirkulární ekonomiky, z.ú.
a Městem Paskov pro akci město Paskov kompostuje, cenovou nabídku
na rozšíření vypracování projektové dokumentace stavby „Komunikace k budově C, zámek Paskov“
o obratiště, přijetí věcného daru od
Moravskoslezského kraje za účelem
dovybavení jednoty Sboru dobrovolných hasičů (jedná se o 4 ks protipožárních únikových kukel Dräger
Parat v celkové hodnotě 17.617,60 Kč
a 1 ks termokamery Dräger UCF 7000
vč. příslušenství v celkové hodnotě
141.867,27 Kč), jako nejvýhodnější
nabídku na zpracování technicko-ekonomické studie (porovnávací
analýzy) „Posouzení možností odkanalizování nevyřešených lokalit Paskova a Oprechtic možnými metodami kanalizace“.
Rada města vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti Vala – realizace staveb s.r.o., na realizaci akce
místo pro přecházení u hřbitova.
Rada města vzala na vědomí oznámení o provozu školní družiny a jídelny během velikonočních prázdnin.
Provoz školní družiny a jídelny bude
dne 18.4.2019 přerušen.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení návrhu stanov
Dobrovolného svazku obcí Region
Slezská brána a pověření zástupce obce k hlasování o přijetí stanov
Dobrovolného svazku obcí Region
Slezská brána.

Jednání 12. schůze rady města
konané dne 10.4.2019
Rada města schválila smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi auditorem Ing. Jiřím
Turoněm a Městem Paskov, přijetí

účelové neinvestiční dotace z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok
2019 z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 79.000,- Kč na realizaci
projektu s názvem „Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého
věku II“, přijetí účelové neinvestiční dotace z Programu na podporu
neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 60.600,- Kč na realizaci projektu
s názvem „Paskov 2019“, přijetí účelové investiční dotace z Programu
Podpora návrhu řešení nakládání
s vodami na území, příp. části území
obce z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 375.000,- Kč (na realizaci
projektu s názvem „Zpracování technicko-ekonomické studie posouzení
možností odkanalizování neřešených
lokalit Paskova a Oprechtic možnými
metodami kanalizace“), dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 01.06.2016
na zpracování projektové dokumentace pro lávku č. 1 přes Olešnou
v Paskově, přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí pro
období 2014-2020 (na realizaci akce
„Město Paskov kompostuje“), provedení tlakového mytí společností WEBER EU s.r.o.
Rada města vzala na vědomí informaci právního zástupce města Paskov
Mgr. Jiřího Kubaly ke sporu se společností ZANAP Frýdek-Místek s.r.o.
a Protokol o jednání před soudem
prvního stupně. Žádost společnost
ZANAP Frýdek-Místek s.r.o. o souhlas
s odstraněním stavby chodníku na
pozemku parc. č. 2048/90 k.ú. Paskov
bude vyřízena v rámci běžné agendy Městského úřadu Paskov, zápis č.
2/2019 z Komise pro územní plánování, životní prostředí a bydlení konané
dne 13.3.2019, schválení průběžného
vyúčtování veřejné sbírky za období 4 roku konání veřejné sbírky tj. od
1.1.2018 do 31.12.2018 na opravu zámku v Paskově Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, vyhodnocení
pokračování na další straně
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ztráty na autobusových linkách za období leden-prosinec 2018 dopravce
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Jednání 13. schůze rady města
konané dne 24.4.2019
Rada města vzala na vědomí nabídku
na bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 163/1 v k.ú. Paskov od spol. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., informaci o podaných
nabídkách na zajištění výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
na dodávky s názvem „Město Paskov
kompostuje“, informaci o podaných
nabídkách a zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku na stavební práce „Rozšíření
kapacity MŠ Paskov“.

červen 2019
Rada města schválila provedení opravy střechy kina, přijetí dotace pro
Mateřskou školu Paskov v rámci programu (Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí
na realizaci projektu „Školička plná
tajemství“ ve výši 70.000,- Kč).
Rada města vzala na vědomí Zápis
č. 3/2019 z komise pro územní plánování, životní prostředí a bydlení konané dne 1.4.2019.
Rada města zmocnila starostu k účasti na XVII. sněmu Svazu měst a obcí
České republiky.
Informace poskytla rada města

Kontrolní výbor
navštívil spolek
PaskovNet
Členové kontrolního výboru se sešli
na svém pravidelném jednání dne
8. dubna v budově městského úřadu. Všichni přítomní byli seznámeni s činnosti spolku PaskovNet, podívali se do jeho zázemí a členům
byly zodpovězeny všechny otázky
ohledně financování i dalšího rozvoje sítě PaskovNet.

Kristýna Šircová

Předběžné informace k pronájmu
v Komunitním bydlení města Paskov
Město Paskov v současné době dokončuje realizaci výstavby „Komunitního
bydlení“ (se zažitým termínem „seniorské bydlení“) v zámeckém areálu.
Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, ve kterém je vybudováno 25 bytových jednotek – 8 bytů
o dispozici 2+KK a 17 bytů o dispozici
1+KK, s výměrou od 28 m²do 45 m².
Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou včetně el. spotřebičů. Koupelna je
vybavená sprchovým koutem, závěsným WC, umyvadlem a přípravou pro
napojení pračky.
Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. V domě je osobní
výtah a k dispozici parkovací místa.
Součástí Komunitního bydlení je spo-

Instalace kuchyňské linky

lečný sdílený prostor, který by se měl
stát centrem aktivit obyvatel centra.
Dle předpokládaného termínu dokončení stavby, bude město byty
pronajímat, přičemž pronájem se
bude řídit níže uvedeným harmonogramem:
• podávání žádostí na pronájem bytů
od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (formulář bude k dispozici na webových
stránkách města Paskov a v srpnovém Zpravodaji města Paskov i MÚ)
• posouzení žádostí bude ukončeno
k 31.10.2019
• v průběhu měsíce listopadu 2019
proběhne prohlídka Komunitního
bydlení
• předpokládaný termín zahájení pronájmu bytů od 1.1.2020
Nejedná se o sociální bydlení. Hlavní
cílovou skupinou, pro kterou je určen
nájem bytů v Komunitním bydlení,
jsou osoby splňující následující podmínky:
• občan s trvalým pobytem v Paskově (min. 5 let)
• věková hranice nad 60 let (osoba
není ekonomicky aktivní)
• bezdlužnost vůči městu Paskov
3

• nájemce nesmí k datu uzavření
nájemní smlouvy vlastnit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný
dům, nebo byt.
• minimální výše kauce nájmu ve
výši dvou měsíců (maximální výše
předplaceného nájemného - bez
omezení)
Finální cena nájmu bude zřejmá až
po ukončení stavby a bude se pohybovat ve výši v místě a čase obvyklé.
Michaela Krečmerová, rada města

Ukázka sprchového koutu
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Informace o možnosti získání daru
od města Paskov
Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí zastupitelstva města Paskov
z roku 2016, vyčlenilo město i letos ve
svém rozpočtu položku „finanční dary
občanům“. Na základě tohoto rozhodnutí bude město Paskov od 1.7.2019
– 29.11.2019 vyplácet svým občanům
slíbený finanční dar. Jeho užití nebude městem blíže specifikováno a je tak
na každém z Vás, jak jej případně využijete. (na zkvalitnění bydlení, na opravu, údržbu domu, bytu, zahrady, plotu,
či jiné náklady s tím spojené). Finanční
dar bude poskytnut každému, kdo:
• má trvalé bydliště na katastru města Paskov,
• vlastní v tomto katastru nemovitost,
• nemá dluh vůči městu Paskov,
• prokáže, že za rok 2019 řádně
a včas zaplatil daň podle zákona

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
• přinese vyplněnou a podepsanou
žádost a návrh Darovací smlouvy
vč. požadovaných příloh.
Finanční dar se bude schvalovat
a poté občanům zasílat na účet, či vyplácet v hotovosti, na pokladně MěÚ
v pokladních hodinách, v období od
1.7.2019-29.11.2019. Pravidla pro poskytnutí finančního daru jsou uveřejněny, na druhé straně Žádosti o peněžitý dar. Tu je možné spolu s návrhem
Darovací smlouvy a potřebnými doklady odevzdávat každé pondělí a středu
v době od 9-11hod. a 15-16.30hod., dále
pak ve čtvrtek v době od 9-11h hodin
na MěÚ Paskov, kde bude do smlouvy
doplněna jeho výše. Darovací smlouvu
naleznete uprostřed tohoto čísla Pas-

kovského zpravodaje, a také na webových stránkách města Paskov.
Vážení občané, chceme Vás dále informovat, že pokud se rozhodnete
a nevyužijete zmiňovaného finančního daru města, budou tyto nevyplacené prostředky opět využity v následujícím roce na podporu vhodné
investice v obci.
V minulém roce byly prostředky
použity na opravu laviček v zámeckém parku.
Rozhodnutí je samozřejmě na Vás,
a proto již nyní, některým z Vás moc
děkujeme.
Michaela Krečmerová, členka rady
města a finančního výboru

Likvidace bodavého hmyzu sezóna 2019
Chci Vás touto cestou informovat
o možnosti likvidace bodavého hmyzu ve vašich domovech v k.ú. Paskov.
V případě potřeby provedení likvidace bodavého hmyzu existují dvě možnosti. Buď se jedná o likvidaci bodavého hmyzu akutní nebo neakutní.
Akutní likvidací je myšleno: Náhle
se objeví roj v blízkosti alergika,
velkého množství dětí v blízkosti
roje. V takovém případě volejte linku 150 a požadujte okamžitou akutní
pomoc.

Druhá varianta neakutní likvidace
bodavého hmyzu je, pokud potřebujete zlikvidovat bodavý hmyz,
který Vás obtěžuje opakovaně
a dlouhodobě. V takovém případě
kontaktujte velitele dobrovolné jednotky Paskov pana Dalibora Vága
(724 181 054), nebo velitele dobrovolné jednotky Oprechtic pana Petra Gábora (734 620 687). V případě
nedostupnosti kontaktujte Zdeňka
Bělíka (777 672 014, nebo email jsdhpaskov@gmail.com). Po zavolání
kohokoli z uvedených čísel bude

s Vámi domluven nejbližší termín,
kdy jednotka přijede obtížný hmyz
zlikvidovat. Podle požadavků občanů, jednotky provádějí likvidaci 1x
až 2 x týdně ve večerních hodinách.
Jednotky Paskov i Paskov – Oprechtice se pohybují po celém katastru
města. Tuto službu provádějí naši
hasiči bezplatně. S majitelem nemovitosti je předem domluva, že si
zakoupí 2 ks sprejů k likvidaci obtížného hmyzu.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Další informace k dodávce kompostérů
Chci Vás touto cestou informovat
o dalším průběhu dodávky kompostéru občanům. V současné době je
do 30.5.2019 soutěžen dodavatel. Po
veřejné soutěži bude s dodavatelem
uzavřena smlouva na dodávku kompostérů, 1 ks drtiče větví a kontejnerů
na oděvy. Pokud se nám podaří sou-

těží snížit cenu za 1 ks kompostéru,
máme u poskytovatele dotace předjednáno, že budeme moci vyčerpat
celou poskytnutou částku a tím zvýšit počet kompostérů i pro náhradníky, kteří si vyplnili žádost dodatečně.
Po termínu 30.5.2019 již není možné
provádět změny v seznamu žadatelů.
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Prověřoval jsem u dodavatelů a doba
potřebná na výrobu minimálně
230 ks kompostérů je 5 měsíců.
Z toho vyplývá, že předpokládaná
doba dodání je říjen 2019.
Zdeněk Bělík, člen rady města
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Občanská poradna
Centrum nové naděje
Již v minulém čísle zpravodaje jsme
vás informovali o bezplatném poradenství, které můžete v Paskově využít.
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. Posláním
Občanské poradny je poskytovat
informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci,
nebo jim taková situace hrozí a to
v 18 různých oblastech života. OP
poskytuje odborné sociální poradenství např. v těchto oblastech:
finanční a dluhové, rodinné, bydlení, pracovně-právní, sociální práce
a sociální služby a trestné činnosti.
Poradna se také intenzivně zabývá
i tzv.: Spotřebitelským poradenstvím, jehož cílem je zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich
právech a povinnostech při nákupu
zboží a služeb a o způsobech, jak

na trhu uplatňovat své ekonomické
zájmy. Spotřebitelské poradenství je
realizováno za podpory Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.

V Paskově probíhá poradenství v zasedací místnosti Městského úřadu
a to vždy první středu v měsíci v čase
od 12,00 do 15,00 hodin a to s pracovnicí Mgr. Petrou Kniezkovou.
Další informace o Centru nové naděje a OP naleznete na www.cnnfm.cz,
či telefonicky na 558 629 223, 773 173
604. V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat. OP je otevřená v době:
PO-ČT, od 8:00 do 16:00 hodin a je
nutné se předem objednat.

Město Paskov
otevřelo
veřejnou sbírku
Město Paskov zahájilo dne
15.5.2019 Veřejnou sbírku na
poskytnutí příspěvku na úhradu kompenzačních pomůcek
a úhrady lázeňských procedur
pro Vojtěcha Kosáka.
Konání této sbírky bylo oznámeno
dne 1.4.2019 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
702 18 Ostrava, který oznámení přijal dne 4.4.2019. Krajský úřad Moravskoslezského kraje schválil konání veřejné sbírky dne 29.4.2019
osvědčením Čj. MSK 48708/2019.
Veřejná sbírka se koná od 15.5.2019
na dobu neurčitou. Na veřejnou
sbírku můžete přispět vkladem
peněžních prostředků na zvláštní bankovní účet, který je zřízen
u Československé obchodní banky,
pobočka Frýdek-Místek. Číslo účtu:
4343000/0300
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU.

Martina Damková,
ředitelka Občanské poradny

Petra Dvorníková, vedoucí odboru
ekonomického a majetkového

Máme problémy s vandaly
Vážení spoluobčané,
jak většina z Vás víte, zhruba před
2lety jsme slavili 750let města Paskova. K tomuto výročí, na nápad
a žádost našeho pana starosty, jsem
vyrobil s panem Martinem Dlouhým
vodní mlýnek, který byl instalován
na začátek vtoku říčky do Zámeckého parku od Folvarku. Zároveň
jsme, rybáři místní organizace v Paskově, u mlýnku postavili „Rybářskou
baštu“, využívanou v rámci tradiční
akce „Pohádkový zámek“, ale i mimo
ni. Do ní rybáři za 8.000 Kč (z vlastních prostředků) zakoupili krásné
dřevěné posezení, aby návštěvníci
mohli u mlýnku relaxovat. BOHUŽEL,
POKRAČOVÁNÍ MÉHO ČLÁNKU NEBUDE RADOSTNÉ!

Po měsíci byla zlomena jedna lavice,
která se musela opravit a byla zcela
propálena plachta na Rybářské baště!! Aby tam nepršelo, rybáři zakoupili další plachtu. V únoru letošního
roku, bylo posezení posprejováno
a pomalováno barvami! Posezení
jsem 3x přetíral, aby se tam dalo kulturně sedět. Bohužel několik vandalů si toho neváží a postupně ničí
toto posezení, tak že se může stát,
že v brzké době bude posezení zcela zničeno a nebude si kde sednout!
Pokud tato situace nastane, omlouváme se všem slušným návštěvníkům Zámeckého parku, kteří zavítají k „Rybářské baště“ a nebudou
si moci kde sednout. Nezbyde jim
nic jiného, než se ve stoje pokochat
točícím se mlýnkem a odejít! Věřím,
5

že klapající mlýnek s „Rybářskou baštou“ bude i nadále raritou našeho
Zámeckého parku, ale není v našich
silách uhlídat několik vandalů, kteří
si neváží ničeho!
Tomáš Vlč, za rybáře v Paskově

Posezení po opravě
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Akce pro seniory budou také v letošním roce
podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ního stavu ve stáří) a odpověděl seniorům na několik otázek, které se
týkaly zdravé stravy nebo některých
zdravotních problémů.
Podobně jako v loňském roce také letos rozšířilo město Paskov nabídku na
aktivní trávení volného času pro seniory o několik akcí spolufinancovaných z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. Jde o projekt, který dostal stejné jméno jako loni, s tím rozdílem že
se k němu připojila římská číslovka „II“.
Odpovězme si tedy na otázku, co je
v dnes již schválené žádosti o dotaci,
neboli jinými slovy v projektu, „Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého věku II“ obsaženo.
Již v březnu proběhly dvě akce. První
se konala v kině Panoráma 6. 3. pod
profesionálním moderováním redaktorky z Českého rozhlasu Ostrava
paní Romany Pszczolkové Kubicové,
které sekundoval svým fundovaným
komentářem starosta Petr Baďura.
Senioři si ten den mohli při promítání několik desítek let starých filmů
a někdy téměř sto let starých fotografii prezentovaných Radkem Janáčkem zavzpomínat na časy svého
mládí nebo dokonce na časy, které
znají už jen z vyprávění svých předků. Dodejme, že pro tento účel nechalo město převést původní analogové záznamy (filmové pásy) do
moderní digitální podoby.
Další akcí byla 26. 3. přednáška primáře geriatrického oddělení Městské
nemocnice v Ostravě (známé též jako
„Nemocnice na Fifejdách“) MUDr. Rostislava Sojky pod názvem „Zdravé
stárnutí“. Účastnici se při ni seznámili
s trendy stárnutí populace u nás i v celosvětovém měřítku a s doporučeními, jak se aktivním přístupem k životu
i ve zralém věku, především přiměřeným sportem, udržovat pokud možno „stále mlád“. Pan primář rovněž
vysvětlil zatím poměrně málo známý
pojem geriatrie (obor zdravotní péče
zabývající se problematikou zdravot-

Projekt podpořil počátkem května –
4. 5. - také zapojení seniorů do Dne
spolků, kdy pomohl pokrýt náklady
na zajištění technického zázemí a hudební produkci.
Ještě před prázdninami proběhne
25. června výlet na Lysou horu. Přestože by se mohlo zdát, že jde o akci
pro vybrané zdatné jedince, kterým
i po šedesátce zůstalo dostatek sil
k výstupu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, není tomu tak.
Již nyní je objednán u ČSAD Frýdek-Místek autobus s kapacitou okolo
40 osob, který má oprávnění k výjezdu. Takže výlet je to pro každého. Pokud vše dopadne, jak se předpokládá, tak na vrcholu, v Bezručově chatě,
proběhne pro účastníky přednáška ze
strany Klubu českých turistů, pravděpodobně na téma výstavby nové Bezručovy chaty. V druhé části výletu by
měl autobus s paskovskými a oprechtickými seniory zamířit na Ostravici
do místního Beskydského pivovárku nabízejícího mimo jiné také exkurzi s průvodcovským výkladem.
Období prázdnin bude věnováno
osobním aktivitám a další akce jsou
plánovány až po nich. Nejdříve proběhne po prázdninách 12. září bowlingový turnaj. Tentokrát je pro něj
objednána herna o čtyřech dráhách
v Hospůdce U Toma na Olešné. Družstva seniorů z Paskova a Oprechtic by
měli letos doplnit kolegové z Řepišť
a z Vratimova.
Téměř přesně po roce od loňského
výletu na Velehrad vyjedou senioři opět na celodenní poznávací zájezd. Cílem tohoto výletu plánovaného na 10. října bude tentokrát obec
na pomezí Hané a Drahanské vrchoviny - Čechy pod Kosířem, která je
bohatá na řadu zajímavosti. Snad největší atraktivitou je Muzeum kočá6

rů, které je svým rozsahem pro tento
druh technických památek největší v celé České republice. Výlet počítá s jeho návštěvou. Zbylý čas, kromě
nezbytného obědu, pak zabere zámek a okolní park. Z jeho stálých výstav (kromě standardní zámecké expozice) jistě zaujme několik místnosti
věnovaných filmové tvorbě Zdeňka a Jana Svěrákových. Pro zájemce
o historii lze dodat, že areál zámku
a přilehlého parku má hlavně v období od konce druhé světové války podobný osud jako zámek v Paskově.
Také on byl po válce vyvlastněn, sloužil státu, a v posledních letech ožívá
jako turistická atrakce. Skutečnost,
že je jeho příběh částečně spojen se
šlechtickým rodem Stolbergů, podobně jako zámek v Paskově, je již jen
pozoruhodným doplněním jistě zajímavé pozvánky pro jeho navštívení.
Na listopad – předběžně na 19. 11. –
je dohodnuta přednáška o problematice bezpečnosti seniorů. Výběr
konkrétních témat bude náležet osobám pro toto téma jistě povolaným.
Přednášku přislíbilo provést oddělení prevence Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje policie České
republiky.
Poslední dlouhodoběji probíhající
aktivitou v měsících září až prosinec
bude opět kurz práce s počítačem,
popř. jinou moderní informační
technikou (mobilem). Podobně jako
loni se předpokládá, že ji město zajistí
ve spolupráci s místní základní školou.
Detaily – obsah a konkrétní termíny
jednotlivých lekcí - budou upřesněny
na počátku nového školního roku.
Z hlediska úhrad souvisejících nákladů obecně platí, že na seniory zůstávají pouze náklady spojené s občerstvením. Doprava, vstupné nebo
náklady na přednášející a vyučující
jsou hrazeny z rozpočtů Moravskoslezského kraje a Města Paskov.
Miroslav Lysek,
koordinátor realizace projektu
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Ohlédnutí za Setkáním seniorů Změny
v dopravě
Vzpomínkové setkání seniorů v kině dohromady pokryly dobu od počátku
Panorama v Paskově dne 6. března 60. let 20. století až po rok 1989. Prood 9. června
se konalo v rámci projektu „Aktivním jektu byla věnována i reportáž v Čespoznáním a sportem k pohodě zralého věku II,“ který finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Nebylo to
poprvé, kdy se paskovští pamětníci
sešli a společně se podívali na některé staré snímky dokumentující život
v Paskově. A protože hodnoty sdílených vzpomínek a jejich zaznamenání
si zdejší vedení města opravdu cení,
uspořádalo setkání další. Předcházel
mu pečlivý výběr snímků, které se
budou promítat, a jejich digitalizace.
V průběhu odpoledne pak měli paskovští pamětníci možnost shlédnout
celkem tři dokumentární filmy, které

kém rozhlase Ostrava, která zazněla
v proudovém vysílání ještě před samotným setkáním, a to 5. 3. 2019.

Moderátorka večera paní Romana
Pszczolková Kubicová zpracovala obsáhlou závěrečnou zprávu z tohoto
setkání, která však přesuje možnosti
zveřejnění ve zpravodaji. Celá zpráva
je proto dostupná na webových stránkách města v sekci zpravodaje – www.
mesto-paskov.cz/mesto/
paskovsky-zpravodaj/
MK

Zahradní slavnost
s Pasováním na školáky

Na základě výběrového řízení převezme veškerý provoz na trase Frýdek-Místek – Ostrava od 9. června
společnost ČSAD Frýdek-Místek.
V souvislosti s touto změnou také
vstupují v platnost nové jízdní řády
na této trase. Změny jsou zásadní,
linky budou jezdit v nových časech jak přes týden, tak i o víkendu.
Všem cestujícím se tedy doporučuje nastudovat si nové jízdní řády,
které jsou k dispozici na stránkách
idos.cz nebo kodis.cz.
Důchodci, kteří dnes využívají možnost cestování zdarma do Ostravy
linkami společnosti Arriva, budou
moci nově využívat všechny linky
společnosti ČSAD Frýdek-Místek.
Jan Širc, předseda komise dopravní
zorský dar pro všechny děti: vynikající
palačinky s jablky. Děti si také na slavnosti mohli správně zařádit a využít
FACEPAITINGU (malování na obličej).
Celou akcí provázela p. učitelka Sabina
Šebestová a o zábavu se postaral náš
„starý známý“ HOPSALÍN.

Dne 15. května 2019 se konala naše tradiční Zahradní slavnost, na které byli
předškoláci, kteří odchází po prázdninách pasováni na školáky. Počasí,
jak už to bývá na Žofii nám nepřálo,
proto byla tato akce nakonec pořádána pod střechou sálu Zámecké Krčmy.
Letos byla slavnost výjimečná, jelikož
Mateřská škola obdržela od koordinátorky programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ
ŠKOLA Martiny Wilczkeové ocenění
za splnění přísných kritérií o používání „zdravých potravin v mateřské
škole“ BRONZOVOU MEDAILI, na kterou jsme velmi hrdi. Poděkování patří
nejen zaměstnancům Mateřské školy,

ale také rodičům, kteří skvěle spolupracují, respektují pravidla o zdravém
stravování v MŠ a přicházejí s novými
a novými nápady a podněty jak zkvalitnit předškolní vzdělávání.
Tento den byl slavnostní hlavně pro
předškoláky. Děti byly pasovány do
stavu školního a obdrželi kromě šerpy,
medaile, pasovací listiny i dárkovou
tašku s dárečky, které jim budou připomínat Mateřskou školu. Finančně
se podíleli: Mateřská škola, město Paskov, rodiče dětí, COOP Paskov. Velmi za
spolupráci děkujeme. Děkujeme také
p. Martinovi Brožovi za tradiční spon7

Přesto, že jsme nemohli využít z důvodu deště naši krásnou ekozahradu, myslím si, že se akce vydařila a děti s rodiči
tento den oslavili, jak se patří. Děkujeme všem maminkám, babičkám a jednomu tatínkovi, kteří napekli dobroty
pro děti a hosty, a všem, kteří nám
finančně přispěli. Výtěžek z akce činí
4 025 Kč, které budou použity na nákup didaktického materiálu pro děti.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci této
akce a panu starostovi města Paskova
p. Petrovi Baďurovu za pasování našich
„malých-velkých“ předškoláků. Přejeme všem dětem do 1. třídy odvahu,
pevné odhodlání a touhu po vědění!!!
Přeji krásné, klidné a odpočinkové
prázdniny, které se kvapem blíží…!
Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov, p.o.
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Světový den Downova syndromu aneb
Ponožkový den v mateřské škole
k této genetické odchylce dochází, to
se prozatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Vyskytuje se ve všech zemích,
kulturách i ekonomických skupinách.
Symbolem pro podporu tohoto dne
jsou barevné ponožky. Ty totiž svým
tvarem připomínají tvar chromozomů
a pokud jsou pruhované, pak připomínají i jejich strukturu. Proto se o tomuto dni říká také Ponožkový den.

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový
den Downova syndromu. Toto datum
není vybráno náhodně. Downův syn-

drom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21 a je považován za genetickou odchylku. Proč

MŠ v Paskově se aktivně připojila
k tomuto celosvětovému dni pro
podporu lidí s Downovým syndromem do běžného života.
Ludmila Reclíková, tř. Cipísek

Týden s prarodiči
V týdnu od 6. do 10. května 2019 jsme
v Mateřské škole Paskov uskutečnili
setkání dvou generací, a to dětí a jejich prarodičů. Požádali jsme babičky a dědečky, aby nám pomohli při
úpravě zahrady a sázení rostlin, sazenic, keřů a stromů.
Setkání se nám vydařilo. Nejenže
jsme společnými silami vše zvládli zasadit a upravit, ale dostali jsme
od prarodičů spoustu užitečných rad
a děti si přítomnost svých babiček
a dědečků dostatečně užili.
Za tuto akci patří velké poděkování
všem zúčastněným prarodičům, a pře-

devším zahradnickému centru HROCH
group s.r.o. za sazeničky, ovocné keře,

stromy a bylinky, které nám dovezli
jako sponzorský dar.

Projekt Zelená škola
V naší MŠ již druhým rokem probíhá
sběr elektroodpadu. I v letošní roce
jsme se do projektu Zelená škola zapojili my zaměstnanci i rodiče našich dětí
z MŠ. Nasbíralo se mnoho kusů elektroodpadu a to: staré pračky, televizory, vysavače, mikrovlnky a další drobné
spotřebiče, které již dosloužily.
8

Chtěli bychom v této akci chránící
životní prostředí pokračovat i nadále a touto cestou chceme moc poděkovat všem, kdo se této akce zúčastnili.
Za MŠ Paskov p. školnice
Gabriela Klimšová
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Záchranná stanice Bartošovice
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme se my Křemílci a další třídy vypravili zachraňovat dravce. Vlastně ani tak o záchranu
nešlo. Draví ptáci již byli zachráněni
a umístěni do Záchranné stanice Bartošovice.
V záchranné stanici nás pracovníci
provedli po areálu, kde v každé voliéře žil divoký pták nebo dravec.
Téměř všichni z těchto ptáků měli
za sebou nehezký příběh, který si
museli díky lidské pošetilosti prožít. Upřeným pohledem nás ostražitě sledovali, některý s poraněným
křídlem, jiný vychován v zajetí nebo
po zásahu elektrickým proudem.
Naštěstí je už nyní o ně postaráno
a svůj zbytek života dolétají ve svých
voliérách. V některých případech se
podaří zvíře vrátit zpět do přírody.
Proto se také pracovníci zvířecí nemocnice, jak se také této stanici říká,
snaží informovat širokou veřejnost
o své činnosti.

Také jsme se dověděli, že lidé ve snaze
vlastnit divoké ptáky, zakoupí dravce
na černo, když je pak omrzí, myslí si,
že je vrátí zpět do přírody. To však není
možné, protože dravec ztrácí své přirozené instinkty a nenachází obživu, jako
kdyby žil od počátku ve volné přírodě.
Někdy se stane, že dravec sám na svého majitele může zaútočit… Takový
orel se v zajetí dožívá mnoho let, a co
se pak stane, když majitele přežije???
To, že někdy méně znamená více, je
nám všem známo. Avšak v případě
laické pomoci divoké zvěři a ptactvu
to platí dvojnásob. „Co byste udělali
v případě, že najdete samotného kolouška na louce?“, ptali se pracovníci ze
záchranné stanice Bartošovice. Jedna
dívka odpověděla: „Měli bychom utéct.“ Všichni jsme čekali na správnou
odpověď, upírajíc zraky na záchranáře.
„Vlastně máš pravdu,“ odpověděl záchranář, „koloušek, zdánlivě opuštěný
v trávě, nemusí být v ohrožení, pokud
na něj nesáhne člověk. Jeho maminka

je v dosahu, a když ucítí pach člověka,
uteče a mládě opustí.“
V údolí s jezírkem jsme mohli sledovat, jak čapí rodina pečuje o své ještě
nevylíhnuté mládě. Prošli jsme také
vnitřní částí stanice, kde děti mohly
pozorovat různé druhy divokých živočichů. Dověděli jsme se zajímavosti z jejich života, například, že poštolky často zalétnou na balkón domu.
Nakonec jsme spatřili poutavou projekci s výkladem o divoké přírodě.
Doufám, že až přijedeme příště, uvidíme čapí rodinku už i s mláďaty.
Příroda se o sebe umí postarat nejlépe
sama, když však člověk svou neopatrnou činností způsobí narušení života
zvířete, nesnažme se mu pomáhat
sami a raději zavolejme na pomoc odborníky. Je dobře, že se o ekologii zajímá stále více lidí, také my Křemílci se
chceme stát malými ochránci přírody.
Svatava Děcká, třída Křemílek

Křížem krážem Slezskou bránou
V pátek 12. dubna proběhl v paskovském kině Panoráma již 10. ročník
vědomostní soutěže - Křížem krážem Slezskou bránou. Zúčastnilo se
10 škol z Regionu Slezské brány: Raškovice, Sedliště, Vratimov Datyňská,
Vratimov Masarykovo náměstí, Šenov, Morávka, Pražmo a Paskov. Každá škola měla vybrané tři soutěžící.
Naši školu reprezentovala třída 7. B
a soutěžící družstvo tvořili kapitánka Natálie Štefková, Vojta Marynčák
a David Moroň. Každý tým měl své
místo u stolu a na plátně se promítaly otázky. Tato soutěž spočívá na
principu televizní hry Riskuj, takže byly okruhy otázek např. Znaky
obcí RSB, rozloha a počet obyvatel
obcí RSB, zajímavosti z obcí, školy
regionu, videa obcí apod. Týmy si
vybraly, jestli chtějí otázku těžší za
více bodů, nebo lehčí, ale za menší
počet bodů. Poté se na plátně objevila otázka, tým měl 10 sekund na
to, aby se poradil, a po časovém li-

mitu odpověděl. V hledišti byla porota, kterou tvořili starostové, nebo
místostarostové obcí. Přítomný byl
také starosta Paskova pan Petr Baďura, který je také předsedou Regionu
Slezské brány. Našemu týmu se letos
moc nedařilo. Vyhrála ZŠ Vratimov
Masarykovo náměstí, která si odnesla dort, na druhém místě skončila ZŠ
9

Vratimov Datyňská a na třetím ZŠ
Šenov. Výherci obdrželi také drobné ceny. Letošní ročník byl jubilejní,
a tak pan starosta poděkoval realizačnímu týmu DDM ve Vratimově
a předal jim pamětní list, růže a dort
ve tvaru historické knihy.
Michaela Makarová, 7.B
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Recitační soutěž II. stupeň
Každým rokem se v tomto čase na
naší škole koná pro žáky 2. stupně recitační soutěž. Bylo tomu tak i letos.
Ve středu 20. března proběhlo školní kolo. Zájem dětí byl k naší radosti
velký. Celkem se zúčastnilo 42 žáků,
kteří byli rozděleni do čtyř kategorií.
Všichni se pečlivě připravovali, a proto měla porota složena z vyučujících
českého jazyka velmi těžký úkol.
Většina účastníků na sobě nedala
znát trému a díky tomu byly k vidění kvalitní výkony recitátorů. Největší konkurence byla v kategorii 6. tříd,
zejména díky hojné účasti zástupců
6. A.

Všem zúčastněným žákům patří pochvala za výběr básní, připravenost
a krásnou recitaci.

Výsledky soutěže:
6. ročník
1. místo: Alžběta Kreclová, 6. B
2. místo: Valérie Ulmannová, 6. B
3. místo: Nela Bernatíková,
Tereza Furmančíková 6. A
7. ročník
1. místo: Barbora Kubánková, 7. A
2. místo: Valérie Horutová, 7. A
3. místo: Sabina Kučová, 7. B

8. ročník
1. místo: Karolína Kupková, 8. A
2. místo: Matěj Figa, 8. A
3. místo: Vlastimil Šácha, 8. A
9. ročník
1. místo: Filip Čuba, 9. B
2. místo: Magdaléna Sošková, 9. A,
Leona Heráková 9. B
3. místo: Vojtěch Cymorek, 9. B
Všem recitátorům děkujeme a vítězům blahopřejeme!
Marie Míčková

Krajské kolo dějepisné olympiády
V minulém čísle Paskovského zpravodaje jsme informovali čtenáře
o školním a okresním kole dějepisné
olympiády. Krátce po uzávěrce čísla,
21. března 2019, se uskutečnilo na
Základní škole Mitušova 16 Ostravě
– Hrabůvce krajské kolo této olympi-

ády, do kterého si vybojoval postup
i žák naší školy Vojta Cymorek. V náročné konkurenci třiceti nejlepších
řešitelů této vědomostní soutěže
v celém Moravskoslezském kraji obsadil krásné 6. místo! Děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mu,

aby ho zájem o historii provázel po
celý život. Doufáme, že své znalosti,
a to nejen historické, zúročí a rozvine
i na gymnáziu, kam byl přijat, a k čemuž mu rovněž upřímně blahopřejeme.
Jarmila Petrová

Souboj čtenářů
V pondělí 15. dubna v 10:00 byli žáci
6. B a dobrovolníci z 6. A připraveni
u počítačů, aby mohli vyplnit kvízový formulář v soutěži Souboj čtenářů.
Tato celostátní soutěž pro žáky 6. ročníku se snaží především o podporu
čtenářské gramotnosti u našich žáků.
Pořadatelé každým rokem vyberou
pět knižních titulů dětské literatury,
které obdrží přihlášené školy. Žáci
mají na přípravu více než dva měsíce.

Pro letošní rok byly vybrány tyto
knižní tituly:
Vojtěch Matonoha – Prašina
Petra Soukupová – Kdo zabil Snížka?
Jana Klimentová – Trable s tátou
Petr Stančík – H₂O a tajná mise
Marek Toman – Cukrárna U Šilhavého
Jima
10

Naši žáci knihy přečetli, v hodinách
českého jazyka vzájemně ve skupinách nad knihami diskutovali.
V 10:30 bylo dobojováno, o několik
dní později byly zveřejněny výsledky.
I když jsme nevyhráli, věřím, že tato
zkušenost byla pro všechny zúčastněné přínosem.
Lucie Butkovová

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY
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Mladí výtvarníci
Na začátku školního roku vznikl nápad na uspořádání výtvarné soutěže
mezi školami v našem regionu. Organizační stránky se ujala naše základní
škola, finančně projekt podpořil MAS
Pobeskydí, z.s., Místní akční plán Frýdek-Místek II.
Soutěž dostala název Mladí výtvarníci a téma bylo:
		
Od města k městu,
		maluji cestu,
		
teď vezmi barvičky
		
a namaluj cestičky.
Soutěžilo se ve třech kategoriích.
1.- 3. třídy, 4.- 6. třídy a 7.- 9. třídy. Forma ani technika nebyla nijak omezena. Během března se sešlo necelých
sto prací z těchto základních škol:
Paskov, Řepiště, Žabeň, Sviadnov, Václavovice, Dobratice, Vratimov Datyňská a Vratimov Masarykovo náměstí
a 11. ZŠ Frýdek-Místek. Všechny práce
byly velmi povedené. Před námi stál
nelehký úkol – vybrat ty nejlepší.
V úterý 9. dubna 2019 se sešla odborná porota, která určila tyto vítěze:
I. kategorie
1. místo: Jakub Zahradník,
11. ZŚ Frýdek-Místek
2. místo: Tereza Bartáková,
Lucie Medvědová,
ZŠ Vratimov Datyňská
3. místo: Sára Vávrová,
11. ZŠ Frýdek-Místek

II. kategorie
1. místo: Kristýna Nytrová,
ZŠ Dobratice
2. místo: Richard Anlauf,
11. ZŠ Frýdek-Místek
3. místo: Vendula Grobářová,
ZŠ Vratimov Datyňská
III. kategorie
1. místo: Valérie Horutová, ZŠ Paskov
2. místo: Eliška Sikorová,
ZŠ Vratimov Datyňská
3. místo: Denisa Adamusová,
ZŠ Vratimov
Masarykovo náměstí
Ve čtvrtek 11. dubna následovala
slavnostní vernisáž výtvarných prací
na zámku v Paskově. Do konce června máte možnost porovnat práce

žáků zdejších škol s dalšími vystavovateli – malíři profesionály. A troufám si říct, že můžeme najít mezi mladými výtvarníky jejich následovatele.
Návštěvníci vernisáže měli možnost
vybrat si svého favorita. - I. kategorie: Eliška Stoláriková, ZŠ Dobratice,
II. kategorie: Barbora Novotná, ZŠ
Václavovice, III. kategorie: Zuzana Zápalková, ZŠ Vratimov – Masarykovo
náměstí.
Všichni vítězové se zúčastní 28. května 2019 workshopu – výtvarné dílny
s místním malířem v zámeckém parku. Držte nám palce, aby vyšlo počasí.
Protože jsou prostory zámku obrovské, můžete si zde také prohlédnout
práce žáků naší školní družiny z velikonoční soutěže „Hody, hody, doprovody“.
Významným partnerem se stala také
Handicap centrum Škola života ve
Frýdku-Místku, která nám poskytla
výrobky na výstavu. A kdo jste náhodou neměli čas přijít se na výstavu
žáků podívat teď, nevadí. Do prosince budou vítězné práce putovat po
místních knihovnách a školách.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným výtvarníků, organizátorům, pedagogům.
Lucie Butkovová
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Výuka angličtiny
s rodilými mluvčími

Sedlišťský
slavík 2019

V měsíci dubnu naši školu navštívili
dva rodilí mluvčí. Jeden z Irska a další ze Skotska. Oba si pro nás připravili povídání o velikonočních tradicích. Matt z Irska si připravil pro žáky
krátkou prezentaci o symbolech
Velikonoc v Irsku. Naučil nás jeden
jazykolam a pak pracovali samotní
žáci. Zopakovali jsme si slovní zásobu – předložky a geometrické tvary a Matt začal diktovat. Jak tohle
všechno souvisí s Velikonocemi? Na
konci, pokud všichni kreslili správně,
na svém papíře mohli vidět králíčka.

měnu nás Leslee naučila jednu krátkou velikonoční písničku.

Stejně jako v minulých letech se
3. května naše škola zúčastnila pěvecké soutěže žáků Regionu škol
Slezské brány “SEDLIŠŤSKÝ SLAVÍK”.
Do tří kategorií podle ročníků se vydala bojovat šestice našich dívek:
z 2. B – Maruška Doležílková, Bára
Paličková – 3. A, Klaudie Kokešová
a Bára Pollaková – 5. B, Anna Jarolímová – 7. A a Natálie Prokopová – 9. B.
Společně jsme vybraly písně pohádkové a popové, avšak tentokrát
všechny v češtině. Úspěšně se umístily dívky v nejstarší kategorii, kde
Anička Jarolímová vyhrála 1. místo
s písní Lucie Vondráčkové – Láska na
sto let a Natálie Prokopová získala
2. místo s písní Ewy Farne – Boží
mlejny melou.

Světlana Koriťáková

Šárka Hrochová

Leslee nás naopak provedla oslavami Velikonoc napříč Evropou. Žáci si
navíc museli zapamatovat, co je typické pro Velikonoce v jednotlivých
zemích. Všechny totiž čekal jednoduchý kvíz. Obstáli i ti nejmenší. Z od-

Den Země 2019 v zážitcích 8. A
ani chvilku v klidu, takže přednáška
velmi rychle ubíhala, a když jsme na
závěr každý sám na figurínách dítěte
i dospělého prováděli nácvik oživování, nechtělo se nám věřit, že hodina a půl může tak rychle utéct.
No a v muzeu jsme kromě historie
železáren od založení až do současnosti viděli také expozice z počátků
hutnictví v tomto regionu a ze života
místních lidí – goralů v minulých stoletích, jejich zvyky, oblečení i kroje
a spoustu dalších zajímavých věcí.
V pátek 26. dubna jsme v souvislosti s Dnem Země 2019 vyrazili vlakem
do Třince. Využili jsme pozvánku k návštěvě interaktivní učebny biologie
v DDM Třinec (projekt MAP II. místní
akční plán rozvoje vzdělávání). Sraz
jsme měli v 7:00 hod. na nádraží v Paskově a na místě jsme byli zhruba o půl
deváté. Čekala nás skupinová výuka
první pomoci a na modelech figurín
jsme si vyzkoušeli praktický nácvik resuscitace a umělého dýchání. Rozdělili jsme se do dvou skupin, a zatímco

jedna skupina neprodleně zahájila výuku, druhá skupina vyrazila do nedalekého Muzea Třineckých železáren
a města Třince. Asi po hodině a půl se
pak obě skupiny vystřídaly.
Výuku vedla odborná lektorka IUB
paní Petra Foldynová, která pracuje
na ARO v nemocnici Frýdku-Místku,
jako anesteziologická sestra. Její výklad byl velmi živý, doplňovaný odbornými a praktickými zkušenostmi
a taky dotazy, kterými nás nenechala
12

V poledne jsme se vydali zpátky na
nádraží v Třinci, cestou jsme udělali
krátkou zastávku v Penny na malou
svačinu a ve tři čtvrtě na dvě jsme
už byli zase zpátky na nádraží v Paskově. Den nám rychle uběhl, počasí
přálo, poznali jsme další část kraje, ve
kterém žijeme, a neutekla nám ani
spousta praktických a užitečných vědomostí – co víc si můžeme na Den
Země přát.
Tereza Grygarová
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Den Země 2019 v 7. A
Poslední pátek v dubnu proběhla
na naší škole celoškolní akce – Den
Země. Letos jsme se opět, podobně
jako v loňském roce, vydali na Lysou
horu. Loni jsme při sestupu sbírali
všechny odpadky, které jsme viděli,
a že jich bylo. Pro letošní Den Země
jsme si vybrali a využili možnost jít
na Lysou horu s někým, kdo ji zná a ví
hodně o přírodě a lidech Beskyd. Projekt s názvem „Společně na Lysou“
byl pro nás jako stvořený.

Přijeli jsme vlakem na zastávku Ostravice, kde jsme měli sraz s naší průvodkyní paní Vlaďkou Jalůvkovou. Při
cestě nahoru jsme měli mnoho zajímavých zastavení, např. u Peřejí na
řece Ostravici, na Albínově náměstí,
u Ondrášových děr, na Lukšinci. Dozvěděli jsme se mnoho o rostlinách
i zvířatech v Beskydech.
Na vrcholu jsme si dali v Bezručové
chatě kyselici a mohli jít spokojeně

dolů. Počasí bylo pro výšlap skvělé
a je jen škoda, že z Lysé hory nebyly
vidět Vysoké Tatry, Velká a Malá Fatra,
ani Jeseníky.
Výlet se nám opět skvěle vydařil,
všichni byli moc spokojeni, příjemně
unaveni a plni skvělých zážitků.
Martin Biolek

Do lesa s lesníkem
V úterý 14. května se vydaly obě páté
třídy v rámci projektového dne „DO
LESA S LESNÍKEM“ do lesa nedaleko
bývalého dolu Staříč. Náplň projektu
úzce souvisí s přírodovědným učivem Ekosystém les. Žáci byli rozděleni do družstev a postupně procházeli
stanovišti:

podmínky nám tuto akci nepokazily.
Děti se seznámily s každodenní prací
lesníků, dozvěděly se, jak se lesy udržují, jak probíhá těžba dřeva. Mohly si
také vyzkoušet měření objemu stromů a jejich výšky. Na závěr vysadily

Od semínka po dospělý strom
Sázení nových stromků
Ukázka dřevorubecké činnosti
Měření lesa lesnickými přístroji
Voda v lese
Práce v Biocelu – ukázka buničiny,
zpracování klád – video s doprovodným výkladem
Produkt – lavička, kterou jsme si přivezli do školy.
Počasí nám zrovna nepřálo, byla zima
a poprchávalo, ale ani tyto těžké
13

i několik malých stromků. I přesto, že
na konci programu byli jeho účastníci prokřehlí, odnesli si domů spoustu
zážitků.
Tomáš Mitura
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Škola v přírodě – Bílá 23.–26. 4. 2019
a bystrou hlavu při plnění vědomostních úkolů.

Sváteční velikonoční prázdniny se se
nám prodloužily o čtyři aktivně prožité dny na Bílé. Od úterý do pátku
měli žáci doslova nabitý program
různými činnostmi. Každý z nich měl
možnost si ověřit svoji fyzickou kondici při sportovních aktivitách, šikovné ruce při výrobě různých předmětů

Bydleli jsme rozděleně – druháci a část
třeťáků v hotelu Bauer a ostatní v chatách Javořina a Hořec. V hotelu jsme se
stravovali a myslím, že žádné dítě netrpělo pocitem hladu. Naopak - zvláště
řízky jsme si pochvalovali všichni.

Všechno pěkné, přínosné a jiné než
při běžné výuce skončilo. Jsme rádi,
že bez úrazu, či jiných komplikací.
A kam příští rok? Máme o čem přemýšlet.
Anna Schindlerová

Sportovní areál Bílá je krásný v zimě
i v létě. Žáci byli bezprostředně spjati s přírodou - lesem, řekou, zvířaty...
a snad jako nikdy se jí přímo „dotýkali“. S radostí a opravdově jsme jí vzdali hold při svátku Dne Země.

Hody, hody, doprovody
Mnoho výtvarných dílek s velikonoční tématikou ozdobilo schodiště paskovského zámku.
Vychovatelky školní družiny vyhlásily
pro žáky 1. stupně výtvarnou soutěž
s názvem Hody, hody, doprovody. Bě-

hem velikonočního jarmarku mohli
návštěvníci zámku obdivovat soutěžní práce žáků 1. až 5. ročníku Základní školy Paskov. Porota měla velmi
těžkou práci a nakonec rozhodla, že
všechny děti dostanou zlaté medaile,
drobný dárek a pamětní list. Slavnost-

ní vyhodnocení proběhlo v tělocvičně školy ve středu před Velikonocemi.
Tím úplně nejlepším obrázkem se stal
velikonoční zajíc Karolínky Markové.
Děkujeme všem, kteří do soutěže přispěli svým výtvorem, a příští rok se
do nové soutěže zapojte znovu.
Vychovatelky ŠD
14

Akce – ČERVEN, ČERVENEC
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Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
sobota

1. 6.

14:00



Dětský den a den města
parkoviště u kina Panorama

Volejbalový turnaj
u ZŠ PASKOV

úterý

17:00

4.
6.


Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
animovaný, české znění, 91 min., vstupné 40 Kč, Kino Panorama

19:00

Toman
drama/historický, české znění, 139 min., vstupné 50 Kč,
Kino Panorama

úterý

17:00

11.
6.


Čertí brko
pohádka, české znění, 99 min., vstupné 40 Kč, Kino Panorama

19:00

Trabantem tam a zase zpátky
dokument Česko, české znění, 90 min., vstupné 50 Kč,
Kino Panorama

čtvrtek

13. 6.

17:00

Vernisáž jarní části výstav na zámku

pátek

15:00

Dětský folklorfest

14. 6.
15.–16. 6.

zámecký park

Oprechtický hasičský víkend Haska
Oprechtice

sobota - neděle

SDH Oprechtice
úterý

17:00

18.
6.


VILÍK: rychle a vesele animovaný
animovaný, české znění, 85 min., vstupné 40 Kč, Kino Panorama

19:00

Půlnoční láska
romantický, české znění, 91 min., vstupné 50 Kč, Kino Panorama

pátek

16:30

21. 6.

Promenádní koncert dechového
orchestru ZUŠ Paskov
zahrada KCP

sobota

14:00

22. 6.
25.
6.


Léto na kole
zámecký park

úterý

17:00

Lego příběh 2
animovaný, české znění, 107 min., vstupné 40 Kč, Kino Panorama

19:00

Neviditelné
komedie, titulky, 102 min., vstupné 50 Kč, Kino Panorama

pátek - sobota

28.–29. 6.
13. 7.
sobota

Oslava 320 let Oprechtic
Letní kino Paskov – Ženy v běhu
zámecký park, vstupné 90 Kč, začátek po setmění

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 – ČERVEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

Antický dětský den a den města
– 14 h., parkoviště u kina Panorama
Volejbalový turnaj – u ZŠ PASKOV

2.
3.

Svoz BIO odpadu

sobota

15.

Oprechtický hasičský víkend
Haska Oprechtice – SDH Oprechtice

neděle

16.

Oprechtický hasičský víkend
Haska Oprechtice – SDH Oprechtice

pondělí

17.

úterý

18.

středa

19.

6.

čtvrtek

20.

7.

pátek

21.

sobota

22.

4.
5.

8.

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět – 17 h., kino
Toman – 19 h., kino
Zámecký koncert absolventů ZUŠ – 17 h.

Půjčovní sobota v knihovně

9.

neděle

23.

10.

pondělí

24.

11.

Čertí brko – 17 h., kino
Trabantem tam a zase zpátky – 19 h., kino

12.
13.
14.

Knihovna uzavřena
Vernisáž jarní části výstav na zámku – 17 h.
Dětský folklorfest – 15 h., zámecký park

Poznámky:

úterý

25.

středa

26.

čtvrtek

27.

pátek

28.

sobota

29.

neděle

30.

Svoz BIO odpadu

Uzávěrka přihlášek do ZUŠ
VILÍK: rychle a vesele animovaný – 17 h., kino
Půlnoční láska – 19 h., kino

Promenádní koncert dechového orchestru
ZUŠ Paskov – 16:30 h., zahrada KCP
Léto na kole – 14 h., zámecký park
Festival nejmenších houslistů
– 17 h., sportovní hala Řepiště
Festival nejmenších houslistů
– 17 h., Divadlo loutek Ostrava

Lego příběh 2 – 17 h., kino
Neviditelné – 19 h., kino

Pionýři – stavění tábora – Vítkov

Oslava 320 let Oprechtic

Oslava 320 let Oprechtic

PRAVIDLA ŽÁDOSTÍ O PENĚŽITÉ DARY V ROCE 2019

O peněžitý dar může žádat fyzická osoba v případě splnění všech těchto podmínek:
- prokáže, že za rok 2019 řádně a včas zaplatila daň podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném
znění, za nemovitosti v územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, vyměřenou Územním
pracovištěm ve Frýdku-Místku;
- má trvalý pobyt v Městě Paskov;
- má platný doklad totožnosti;
- nemá vůči Městu Paskov žádné závazky po splatnosti;
- podá žádost nejpozději do 29. listopadu 2019.

Žadateli se doporučuje požádat o peněžitý dar ve výši poloviny zaplacené daně s tím, že vypočtený podíl bude
zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru. V případě, že by výsledná částka byla vyšší, než 10.000 Kč, doporučuje se se
žadateli požádat o peněžitý dar maximálně ve výši 10.000 Kč.

Příklad: Žadatel zaplatil daň ve výši 2.280 Kč, požádá tedy o dar ve výši 1.200 Kč (2280/2 = 1140, po zaokrouhlení na
celé stokoruny = 1200).

ŽÁDOST O PENĚŽITÝ DAR
Já, níže podepsaný,
jméno a příjmení:

..........................................

datum narození:

...............................

trvale bytem:

..........................................

číslo účtu:

...................../.........

telefon:

...............................

e-mail:

..........................................

tímto žádám Město Paskov, se sídlem 739 21 Paskov, Nádražní 700 IČ: 00297062, DIČ: CZ00297062, o poskytnutí
peněžitého daru ve výši:

. . . . . . . . . . . . . . . . Kč

V Paskově dne . . . . . . . . . . . . . 2019

.........................
podpis žadatele

DAROVACÍ SMLOUVA – PENĚŽITÝ DAR
Město Paskov
se sídlem 739 21 Paskov, Nádražní 700
IČ: 00297062, DIČ: CZ00297062
zastoupeno: Petr Baďura, starosta
(dále jen „Dárce“)
a
jméno a příjmení:

..........................................

datum narození:

...............................

trvale bytem:

..........................................

číslo účtu:

...................../.........

(dále jen „Obdarovaný“)
uzavírají podle § 2055 a násl. občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

1. Dárce daruje obdarovanému částku ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč ze svého rozpočtu.
2. Dárce se zavazuje nejpozději do 20 dnů od účinnosti této smlouvy předat uvedenou částku Obdarovanému
prostřednictvím převodu ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě, že
Obdarovaný neuvede v záhlaví této smlouvy číslo účtu, zavazuje se Dárce vyplatit Obdarovanému uvedenou částku
v hotovosti z pokladny Dárce na jeho žádost, která musí být učiněna nejpozději do 9. prosince 2019, jinak se
smlouva od počátku ruší a nárok na výplatu daru zaniká dnem 10. prosince 2019.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník této smlouvy obdrží
jeden stejnopis.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku České republiky
v účinném znění.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými
smluvními stranami.
8. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku
důvodně očekávat, Strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svými podpisy.
Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto smlouvu řádně zvážily, její celý text
přečetly a pochopily, s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají opravdu o své vůli.
9. Peněžní dar ve prospěch Obdarovaného schválila k žádosti Obdarovaného Rada Města Paskov na své . . . . . schůzi
dne . . . . . . . . . . 2019, usnesením č. . . . . . . . . .
V Paskově dne . . . . . . . . . . . . . 2019

....................
Obdarovaný

....................
za Dárce
Petr Baďura, starosta

Město Paskov

Kalendář akcí – ČERVENEC

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.
2.
3.
4.

Hlavní prázdniny
Knihovna uzavřena
Svoz BIO odpadu
Knihovna uzavřena

Knihovna uzavřena

Knihovna uzavřena

Odjezd na turnus pionýrského tábora
– Drsňáci

pondělí

15.

úterý

16.

středa

17.

čtvrtek

18.

pátek

19.

6.

sobota

20.

7.

neděle

21.

pondělí

22.

9.

úterý

23.

10.

středa

24.

11.

čtvrtek

25.

pátek

26.

sobota

27.

14.

neděle

28.

Poznámky:

pondělí

29.

úterý

30.

středa

31.

5.

8.

12.
13.

Výtvarný příměstský tábor – začátek

Výtvarný příměstský tábor – ukončení

Půjčovní sobota v knihovně
Letní kino Paskov – Ženy v běhu
– začátek po setmění, zámecký park

Letní příměstský tábor – začátek
Svoz BIO odpadu

Letní příměstský tábor – ukončení

Svoz BIO odpadu

POZVÁNKY
PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

červen 2019

Srdečně Vás
zveme na zá
mecký konc
ert
absolventů a
jejich přátel
ze ZUŠ Vrati
mov a
pobočky J. V
ostradovskéh
o v Paskově,

é školy Vratimov
Základní uměleck
ě
vského v Paskov
do
ra
st
Vo
pobočky J.

2019
pátek 21. června
KCP Paskov
16:30h Zahrada

který se usku
teční 5. červ
na v 17:00
v paskovském
zámeckém at
riu
Příspěvek do
brovolný
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Black Poetry
Ve středu 15. května se žáci 9. B, kteří
se pravidelně scházejí ve čtenářském
klubu, a jejich spolužáci zúčastnili
pěkné akce - nazvané „Black Poetry“,
na kterou je pozvala paní Lenka Ježo-

vá z místní knihovny. Žáci se dozvěděli, jak se tvoří tento poměrně mladý výtvarný žánr, a sami si vyzdobili
batůžek touto technikou. Myslím si,
že akce byla velmi pěkná. Deváťáci

i někteří sedmáci, kteří byli pozváni za odměnu, protože pomáhají
v rámci DofE paní učitelce Šnýdrové
s knihovnou, si odnesli kromě batůžku a sladké odměny i hezký zážitek.
Martina Juhasová

Nezapomeňte se včas přihlásit
- zápis do základní umělecké školy
Základní umělecká škola vyhlašuje
zápis pro zájemce o studium – především pro děti od 6 let, tedy budoucí prvňáky, ale i ostatní školáky.

ních souborů s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží,
koncertů, prázdninových soustředění
a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.

Rytmická skupina bicích nástrojů
„BLEMCADLA“ Vyučujeme všechny
druhy bicích nástrojů včetně melodických.

V hudebním oboru mohou studovat již tradičně hru na klavír, housle
a další smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas), zobcovou flétnu
a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje, perkuse
a v poslední době velmi žádaný lidový nástroj – cimbál. Populární je i výuka zpěvu.

SMYČCOVÝ ORCHESTR Uplatnění zde
najdou žáci, kteří budou studovat
hru na housle, violoncello, kontrabas.

Vokální soubor OZVĚNY Pro všechny
zpěváky klasické a populární hudby.

Výuka je zaměřena především na hru
v souborech a orchestrech a častou
prezentaci školy na veřejnosti formou
koncertů a výstav. Cílem naší práce
je zapojit co nejdříve většinu dětí do
společného hraní a účinkování na veřejnosti. Ve škole působí řada hudeb-

DECHOVÝ ORCHESTR Pro zájemce
o studium hry na dechové a bicí nástroje.

Cimbálová muzika VRZUŠKA Jako
jedna z mála ZUŠ nabízíme výuku hry
na cimbál a kontrabas. Hráči na tyto
nástroje najdou však uplatnění nejen
v cimbálové muzice.

BIG BAND Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového orchestru.

Housle i ostatní smyčcové a dechové
nástroje můžeme v omezené míře
zapůjčit žákům domů!
Vážení rodiče, s politováním Vám sdělujeme, že pro školní rok 2019/2020
zřejmě nebudeme moci přijmout
všechny nově přihlášené žáky do
výtvarného a možná i do hudebního oboru z důvodu naplnění kapacity školy, která je limitována 390 žáky. Omlouváme se za tuto situaci
a velice Vám děkujeme za pochopení.
pokračování na další straně
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Uzávěrka přihlášek je v úterý 18. června 2019. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí
včasné podání přihlášky, kdykoliv
v odpoledních hodinách na ředitelství školy nebo na pobočce ZUŠ
v Paskově – nejlépe osobně. Včasným
podáním přihlášky zvyšujete šanci na
její přijetí. Přihlášky budou zařazeny do pořadníku dle termínu podání

a preferovaného studijního zaměření. Pro velký zájem dětí o studium
na naší škole jsme nuceni použít toto
opatření.
Vyučování v novém školním roce
zahájíme v pondělí 2. září 2019 od
13 hodin a v 16 hodin se uskuteční
schůzka s rodiči nově přijatých žáků
ve Vratimově, v Paskově pak 3. září

Nejpilnější čtenáři Paskova
pilnější čtenáři Paskova a Oprechtic v kategorii mládeže i dospělých.
„V kritériích nemáme jen faktický počet výpůjček, ale také znalost přečteného i aktivní účast na našich akcích“
uvedla vedoucí Paskovské knihovny Lenka Ježová. Zároveň doplňuje: „Abychom celé této akci dali punc
významnosti, čtenáře oceňuje v předvečer Noci s Andersenem, jakožto vrcholem celostátní akce Březen, měsíc
čtenářů.“
Letošní ročník byl výjimečný v tom,
že byla pro oceněné připravena
i kulturní vložka v podání žáků základní školy, pod vedením Martiny
Juhasové.
Kristýna Šircová

„Sdílení myšlenek, pocitů, představy
o budoucím ději - nejen z těchto důvodů se mnoho lidí zamilovalo do knih.
Mnozí prožívají příběhy ve snech, jiní
si fantazírují i ve dne. Při čtení knih nás
neruší herci, režisér, přesně daná linka.
Můžeme sdílet a chápat běžné pocity
lidstva, všechny pocity bytí … “ začala
Kristýna Šircová při vyhlašování nejpilnějších čtenářů Paskova.

Dospělí
Kaňová Věra
Hovorová Andrea
Nováková Martina

Podpora četby, rozvoje čtenářské
gramotnosti i kreativity se v Paskově
velmi cení, proto jsou v naší knihovně již po několikáté oceňování nej-

Mládež
Březinová Karolína
Foldynová Markéta
Peterová Iva 
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230 knih
131 knih
107 knih
132 knih
68 knih
74 knih

2019 v 16 hodin schůzka s rodiči nově
přijatých žáků.
Více informací osobně v ZUŠ, tel.: 596
730 883, www.zusvratimov.cz. David
Schreiber, ředitel ZUŠ tel.: 910 115
306, email: info@zus.paskov.cz
736 687 092, Havránková Zlatuše, vedoucí pobočky ZUŠ v Paskově

Knihovna
informuje
Od pondělí 1. července
do čtvrtku 4. července
bude knihovna

UZAVŘENA
(sanitární dny)
Půjčovní soboty do konce
roku 2019:
8. června, 13. července,
3. srpna, 7. září, 5. října,
2. listopadu a 7. prosince
Červenec – Srpen 2019
Prázdninová soutěž
s výstavkou knih – k 70. výročí
nakladatelství Albatros
Malý knihovnický bazar Bazárek drobností, které už
doma nepotřebujete
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Noc s Andersenem
maminkám, které napekly buchty, bábovky a koláče. Pitný režim byl zajištěn neustálým vařením čaje.

Již 19. pohádková Noc s Andersenem
proběhla v pátek 29. března 2019 na
více než 1750 místech. Nocovaly děti
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku,
také na Slovensku a dalších - celkem
v 21 zemích světa - asi 98.000 malých
i velkých účastníků... Tématem letošního pohádkového nocování byl
Andersen – známý i neznámý a oslava 70. výročí nakladatelství Albatros.
Nocí s Andersenem končí Březen-měsíc čtenářů. Společnou akci k podpoře dětského čtenářství pořádá Klub
dětských knihoven Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR.

Soutěžila čtyři družstva – jména
družstev – Malý princ, Letec, Růže
a Liška. Zvítězilo družstvo Letců, těsně za nimi se umístilo družstvo Malého prince. Třetí bylo družstvo Lišek
a 4. místo připadlo družstvu Růže.
V sobotu ráno jsme všem nocležníkům předaly dárky - pohlednice (vydané za podpory SKIPu a Ministerstva
kultury ČR – zaslalo nakladatelství
Albatros), butony, drobné dárky, sta-

Naše knihovna se připojuje k této
akci již 17. rokem. Vybraly jsme téma
Planety Malého prince (jeden z prvních výtisků vyšel v nakladatelství
Albatros). Nocovalo nás nakonec 18.
Dvě děti se pro nemoc nezúčastnily.
V 18 hodin nás čekalo malé překvapení – žáci 9. třídy ZŠ Paskov pod vedením paní učitelky Juhasové zahráli
pohádku Kašpárkův smích. Hlavní
myšlenka hry – Kašpárek je filuta,
jeho smích rozdává radost lidem na
celém světě a poradí si i s čerty.
Poté paní Kristýna Šircová předala
ceny pro Nejpilnější čtenáře (samostatný článek).
Okolo 19 hodiny probíhala samotná
pohádková noc. Všichni poctivě vyplňovali soutěžní úkoly. Hráli jsme hru
Malý princ – udělej mi planetu! Hlasovali jsme pro Cenu nočních spáčů, občas jsme „chatovali“ na FB s ostatními
nocležníky andersenovské noci. Děti
vytvářely „klikovky“ s Malým princem
a liškou (komponenty dodány firmou
Krabičky). Vyráběly také beránka z vatových tyčinek. Během večera se občerstvovaly v bufetu. Děkujeme všem
25

vebnice nebo hrnečky na malování
a hlavní cenu – komiksovou knihu
Malý princ a Planeta Knihomolů). Obě
hlavní ceny věnoval pan starosta Petr
Baďura, moc děkujeme. Pomůcky na
výrobu a další drobné dárečky dodala
paní Lišková z Paskova. Velké díky!
Poděkování patří také paní Rusňákové, která donesla pro děti buchty,
pomazánku, chléb a další drobnosti
na občerstvení. Velice si toho vážíme.
Celou akci zdokumentoval opět pan
Janáček – děkujeme!
Vaše knihovnice
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8. ROČNÍK FESTIVALU NEJMENŠÍCH HOUSLISTŮ
SE STOVKOU UMĚLCŮ NA JEDNOM PÓDIU

Účinkující orchestry:

Host večera:

ZUŠ Jeseník

František Benda

ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm

11.letý houslista

ZUŠ Havířov
ZUŠ Vratimov

1.TERMÍN
KDY: 22. 6. 2019 v 17.00 HODIN
KDE: SPORTOVNÍ HALA ŘEPIŠTĚ

2. TERMÍN
KDY: 23. 6. 2019 v 17.00 HODIN
KDE: DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

Sponzoři festivalu:
Soňa Suchancová
fotograf

Poděkování: všem sponzorům,
základním uměleckým školám,
pedagogickému doprovodu
a organizátorům.

Klub U Brbloně

Gala přehlídka DDM – pobočky
V sobotu 4. května se sešly děti a vedoucí z kroužků – odloučených pracovišť Paskov, Řepiště, Václavovice
a Žabeň na GALAPŘEHLÍDCE v kině
Panorama Paskov.
Program začínal v 16:00 v rámci akce
„Den spolků“. Děti a vedoucí si připravili pestrý program z činností
zájmových útvarů. Můžeme si při-

pomenout mažoretky, taneční i sportovní kroužky, angličtinu, divadelní
vystoupení, pokusy, …

li představu, jak pracujeme s dětmi
a jaká je náplň jednotlivých zájmových útvarů.

Atmosféra byla skvělá, sál praskal ve
švech a velkým poděkováním pro
děti, ale i pro externí pracovníky (vedoucí kroužků) byl nekončící závěrečný aplaus. Přehlídka byla pestrá
a zajímavá. Rodiče a veřejnost získa-

Velké poděkování patří Městu Paskov
za poskytnutí prostor kina Panorama
bezplatně a pracovníkům Základní
umělecké školy Paskov za zapůjčení
techniky a zpřístupnění prostor ZUŠ.
Těšíme se na nový školní rok.

Taneční skupina STEP4U při DDM Vratimov
• 7. dubna MIA FESTIVAL Ostrava – postupová taneční soutěž do celostátního kola v Praze a získali 1. místo.
• 14. dubna ORLOVSKÝ POHÁREK,
kde se umístili na 3. místě.
• 10. května ČESKO SE HÝBE – postupová taneční soutěž do celostátního kola v Praze a získali 2. místo.
• 11. května ESO BOHUMÍN, kde se
umístili na 2. místě.
• 25. května FINÁLE MIA FESTIVAL
Praha – tréninkové přípravy 😊
Taneční skupina STEP4U od září 2018
trénovala 1x týdně pod vedením Lucie Kretové. Výsledkem práce 17ti

členné skupiny bylo streetové číslo
„Money“, se kterým se přihlásili do tří
tanečních soutěží:
26

Posíláme velké poděkování za reprezentaci DDM Vratimov.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
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Dům dětí hledá vedoucí kroužků
Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte pracovat
do kolektivu vedoucích zájmových
kroužků DDM Vratimov.
Hledáme vedoucí pro kroužky ve
Vratimově a na pobočkách v Paskově, Řepištích, Žabni, Sviadnově, Václavovicích:
kamera, video a střih videa, divadelní,
robotika a kybernetika za využití stavebnice LEGO Mindstorms, badatelské, jazykové, přírodovědné, technické,

rukodělné, vaření, cukrářský, taneční
(různé styly), počítačový, fotografický,
výtvarný, bojové umění, apod.

ná se o práci na celý pracovní úvazek
a pracovní smlouvu) a příjemné prostředí pro tvořivé aktivity.

Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme
tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.

Požadavky: dovršení 18 let věku,
bezúhonnost, dokončení středního
vzdělání (výuční list, maturita), pedagogické vzdělání minimálně v rozsahu 40 hod. kurzu pro pedagogy volného času vykonávající přímou dílčí
pedagogickou činnost – toto vzdělání je možno si doplnit.

Máme k dispozici vybavení pro různé
druhy činností od běžných kluboven,
přes výtvarné učebny až po vybavení
pro práci internetové televize. Využíváme tělocvičny. Další možnosti na
www.ddmvratimov.cz
Vedoucím kroužků nabízíme uzavření dohody o provedení práce (nejed-

Bližší informace:
Hana Nevrlá – 604 670 737,
h.nevrla@ddmvratimov.cz

vaných doplněný veterány aut. A pak
se na podiu střídal soubor za souborem se svým tanečním a pěveckým
uměním. Paskovjanek, který byl na
této akci již tradičním účinkujícím

(druhý ročník), předvedl dvacetiminutový program i s cimbálovou muzikou.
Za DFS PASKOVJANEK
Viktorie Tvrdíková

Paskovjánek
Paskovský Velikonoční jarmark se neobešel bez vystoupení DFS Paskovjanku, který si připravil krátký program
pro návštěvníky jarmarku. Tanečníci
v našich lašských krojích v prostorách
zámku svým představením tak navodili příjemnou jarní lidovou náladu.
O týden později 14. 4. se v Hrabové
členové Paskovjanku zúčastnili ,,Vynášení Moreny“ - pořádané místním
spolkem manželů Poláčkových - i zde
zatančili a zazpívali pár lidových písní
a vyhnali zimu, aby přivítali jaro.
V sobotu 4.5. se v Brušperku konal
festival ,,Lašské městečko“ k výročí
750 let města. Zahájení proběhlo na
radnici přivítáním všech vedoucích
folklorních souborů místostarostou.
Následoval krátký průvod obcí krojo-
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Jedna Malostranská korekce z Paskova

Za fotografie děkujeme panu Liškovi a panu Kacířovi

Úkol zněl jasně. Napsat objektivní článek o jednom výletě jednoho folklórního souboru do Prahy. Ale jak chcete
psát objektivně článek o jednom výletě jednoho spolku do Prahy, když člověka, ještě před nedávnem folklórem
nepolíbeného, tento dětský soubor
vezme za srdce, a když výlet do Prahy není jen obyčejným výletem, ale
poměrně prestižním vystoupením
v budově Senátu a zároveň obrovskou výzvou pro tyto ,,děcka‘‘? Ne, zas
tak těžké to není, jen ten včerejší den
v Praze byl docela náročný.
Je podzim Léta Páně 2018. Ten obyčejný, krásně sychravý podzim. Na
scéně se objeví pán, politik, senátor,
člověk, který osloví vedení spolku,
jestli by děcka na jaře 2019 nevystoupila se svým programem na Krojovaných slavnostech. Je obecně známo,
že takové nabídky se neodmítají. Slovo dá slovo, jsou si podány ruce a začíná trnitá cesta. Jsem jen pasivním
účastníkem následujících tréninků,
občas děcka rozmazlím čerstvě upečeným preclíkem, vypadá to vše jako
jeden velký chaos, ne každý úplně
chápe, o co jde, opravdovou podstatu si uvědomují jen ti dva, kteří spolek vedou. Přesto se formuje pásmo,
které si projde svým vývojem, poprvé se představí na Lašském městečku
v Brušperku, s chybami, ale i to je ku
prospěchu věci. Následující tréninky

jsou velmi intenzívní, a pak nastane
den D, 19. květen 2019.
V pět ráno se odjíždí od kina v Paskově, předchází tomu především naložení všech nádherných krojů. Vnímavý
pozorovatel si všimne smutku v oku
paní šéfové, když vidí, jak se kroje
mačkají někde tam dole, vždyť jsou to
její další děti, o které se tak stará a kterých si tak váží. Kéž by se uměli všichni
tak starat o ty své i cizí věci, hned by
byl svět krásnější. Ale C´est la vie, prý.
Po velmi intenzívním natřásání po D1
jsme v Praze. A jde to teď ráz na ráz,
není čas na trému.
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Šatna v Senátu, oběd v Senátu, samotné vystoupení. Děcka se postaví
mezi sloupy Sala terrena Valdštejnského paláce asi ve 13:30, spolu s nedávno zformovanou muzikou z Brušperka je potom jejich vystoupení
koncertem nabytých dovedností,
předvedou úžasný výkon, po němž
jdou i chlapovi slzy do očí, takže
odejde na chvíli stranou. Potlesk je
zasloužený, pro spousta zahraničních turistů bude toto představení
nezapomenutelné. Následující prohlídka budovy Senátu je zážitkem,
myslím pro všechn, je to úžasná
stavba, taková pošetilost mocných.
Cesta zpět z Prahy potom není tou
Remarquovou Cestou zpět, ale dovedete si jistě představit, jak to
bylo...
Obligátní ,,Na závěr bych chtěl poděkovat“ nebude, znáte to, na někoho
zapomenete, někoho vyzdvihnete,
pak je průser. Kdo bude chtít, ten si
jména dosadí. A stejně, ten verbální
projev vděčnosti či radosti, to,,dík“
patří jen a jen právě těm děckám
a těm dvěma, bez nichž by spolek
nefungoval. Takže za mě DÍK.
PS: Děcka mi ten výraz ,,děcka“ určitě
odpustí. Dospívající mládež se všemi
klady a klady (čti i zápory někdy) jste,
já to vím. A říká vám tak Kája i Zdenička.
S pozdravem M. Tvrdík
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Co nového v KD Paskov
V souboji 6 družstev jsme byli na
4. místě a naše rodná sestra Oprechtice na krásném 2. místě.
Průvod s Morénou a její následné
utopení v Olešné proběhl 16. dubna,
a tím jsme definitivně přivítali jaro.
Duben jsme oslavily ještě krásným
představením v divadle A. Dvořáka. Tajuplný příběh Maškaráda od
T. Pratchetta S. Briggse okořeněný
britským humorem nás zaujal nevšední atmosférou.
V březnu nám přichystal ing. Lysek
z Regionu SB přednášku Zdravé stáří. Primář geriatr. odd. Měst. nem. OV
Fifejdy Mudr. Sojka byl k dotazům našich členů velmi vstřícný a jeho přednáška nás přesvědčila, že i když jsme
při vyhodnocení soutěže v plavání
přes La Manche skončily až na 8. místě ze 20 Klubů seniorů, přesto jsme
pro své zdraví udělali hodně.

V kině Paskov proběhla pod záštitou
DDM Vratimov a Regionu Slezská
brána vědomostní soutěž o obcích
regionu.

Již tradičně jsme oslavili 2. dubna
Den ptactva. Scénku ze života králíků
všichni ocenili potleskem. Muži dostali drobné dárky.
Pekařské výrobky našich členek jsme
úspěšně zhodnotili na velikonočním
jarmarku, který každoročně pořádá
město Paskov.

Tenisový klub Paskov 2018
Na jaře 2018 připravili členové TK
Paskov kurty pro řádné užívání sobě
i široké veřejnosti. V témže roce jsme
realizovali díky dotaci Města Paskov
výstavbu betonové plochy před cvičnou stěnou. Oddíl paskovských tenistů se opět po nějakém čase přihlásil
do soutěže neregistrovaných hráčů
méně početných družstev. Na jaře se
uskutečnil i turnaj pro členy našeho
TK, který proběhl na konci května.
Jako každý rok jsme připravili koncem června v areálu TK školní turnaj
pro děti naší ZŠ pod vedením p. učitele Biolka.
Miroslav Juhas
29

Na konci měsíce přiletěly čarodějnice
a zatančily nám taneček.
Klub důchodců
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Oddíl volejbalu TJ Paskov, z.s.
Zpráva o činnosti za r. 2018
V roce 2018 měl oddíl 15hráčů, kteří
se scházeli pravidelně na pondělních
trénincích v tělocvičně ZŠ. Začátek
roku byl ve znamení turnaje o pohár
starosty města Paskova, který je již
řadu let nedílnou součástí vstupu do
nového sportovního roku a je velmi
oblíben. V r. 2018 byl uskutečněn v tělocvičně ZŠ za účasti pěti družstev
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jarní
sezónu jsme podřídili přípravě na tradiční Medardův turnaj v blízkých Řepištích a samozřejmě na vrchol sezóny a to turnaj o pohár města Paskova.
Turnaj byl připraven na venkovních
kurtech za ZŠ, bohužel nepřízeň počasí nás opět donutila tento turnaj ode-

hrát pod střechou v tělocvičně. Díky
organizátorům a vstřícnému přístupu hráčů jsme vrtochy počasí zvládli
a turnaj byl i přes časovou náročnost

hodnocen všemi účastníky i vedením
města jako úspěšný.
Miroslav Juhas

Oddíl ženy a sportovní gymnastika
TJ Paskov, z.s.
„KONDIČNÍ CVIČENÍ“
Každé pondělí od 19. hodiny se v tělocvičně ZŠ PASKOV scházejí ženy
a dívky, aby si vylepšily svou obratnost, sílu a fyzičku s cvičitelkou Markétou Adámkovou.
Hodinové cvičení vždy zahájíme protažením a uvolněním, pak následuje zahřátí organismu lehkou aerobní
krokovou variací při hudbě – příprava
svalů na posilování, kterému se věnujeme v další části cvičební jednotky.
Při posilování využíváme vlastní váhy

těla, nebo zajímavých možností procvičení všech svalových partií s overballem /malý nafukovací míč/. Overball pomáhá posílit díky balančnímu
cvičení /držení rovnováhy/ hluboký
stabilizační systém: pánevní dno, šíjové svaly a hluboké svaly břišní a zádové. Posilování s overballem není
příliš fyzicky náročné a nezatěžuje
klouby, jak to dělá cvičení se zátěží.
Závěr lekce patří statickému strečinku, tedy odstranění napětí svalů
a protažení. Dechovou relaxací podkreslenou jemnou hudbou uvolní-

me tělo i mysl, vytěsníme z myšlenek
stres, špatné pocity a námahu. Ze
sálu odcházíme v příjemném rozpoložení s klidem a pohodou.
Toto cvičení pro ženy pořádá TJ Paskov a je veřejné. Lekce probíhají každé pondělí od 19. hodiny v tělocvičně ZŠ PASKOV, cena činí 30Kč za lekci.
Informace můžete nalézt na FB stránka Všeobecná gymnastika TJ Paskov
nebo na letácích.

„CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ“
V klidnějším duchu probíhá v sále nad
Zámeckou Krčmou „Cvičení pro zdraví“ s cvičitelkami Marií Glombovou
a Michaelou Dvořákovou. Cvičí se ve
středu od 17,30 do 18,30 hod. Cvičení
je zaměřeno hlavně na protažení, posílení a následné uvolnění celého těla.
Používáme jednodušší prvky jógy
a další techniky cvičení spolu s různými dostupnými cvičebními pomůckami. Nezapomínáme ani na dechová
cvičení a závěrečnou relaxaci.
M. Adámková, M. Glombová
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Oddíl sportovní gymnastiky dětí
TJ Paskov, z.s.
V oddíle sportovní gymnastiky dětí
bylo v roce 2018 registrováno 36 dívek a 1 chlapec.

ců skončila Michaela Makarová na
4. místě a Martina Zatloukalová na
5. místě.

Tréninky probíhaly v tělocvičně ZŠ
2x týdně s trenérkami Zdeňkou
Makarovou, Ivetou Benkovou a pomocnými cvičitelkami.

Na republikovou soutěž postoupila Michaela Makarová společně
s děvčaty z Frýdku-Místku a Oder.
Díky skvělému výkonu všech děvčat
tuto soutěž v družstvech vyhrála. Michaela skončila v soutěži jednotlivců
na skvělém 4. místě.

Nejlepší děvčata se účastnila závodů
pořádaných Českou asociací Sport
pro všechny (ČASPV) a můžeme říct,
že byla velmi úspěšná. V krajské soutěži starších žákyň obsadila v družstvech 1. místo, v soutěži jednotliv-

Před Vánocemi si starší děvčata prověřují své výkony na Oderském poháru.
V loňském roce obsadila v družstvech

3. místo a v jednotlivcích byla Michaela Makarová na stupni nejvyšším.
V roce 2018 byla naše TJ opět pořadatelem krajské soutěže ve sportovní
gymnastice ČASPV.
Příprava i organizace takovéto soutěže je velice náročná, zabere hodně
času, fyzických i psychických sil. Poděkování patří především ředitelce
této soutěže Zdeňce Makarové a také
všem, kteří se na této akci podíleli ve
svém volném čase.
M. Glombová

Házená
Všechny házenkářské soutěže jsou
v tomto období v plném proudu
a spějí k červnovému zakončení. Jen
krátké ohlédnutí za průběhem v měsících březen, duben a květen v oddíle Házená Paskov. Ve třech přihlášených věkových kategoriích - mladší
dorostenky, mladší dorostenci a muži
probíhají mistrovská utkání, která ve
finále určí konečná pořadí.
Mladší dorostenky mají postupně tuto
bilanci. Doma s Novým Jičínem prohrály 16 :27, v Porubě s favoritem soutěže hrály vyrovnané utkání s výsledkem 22 :20 pro Porubu, s Hodonínem
doma opět potrápily soupeře, ale nakonec 16 : 21 pro soupeře, s Bohunicemi venku velmi těsná porážka 22 : 20.
Vítězství přišlo doma s Karvinou 24 : 23
a ještě jedno utkání s Bohumínem
doma s výsledkem 22 : 31 pro soupeře.
K poslednímu utkání zajíždějí děvčata
19.5. do Žeravic. I když dle výsledků
je bilance pasivní, je vidět oproti podzimu u děvčat progres ve výkonnosti
a v dalším období se snad vše toto
zúročí. Kolektivu děvčat se po celé období věnují trenéři Rostislav Blažek, Miroslav Šilák a částečně i Richard Maňák.

největšího turnaje mládeže na světě
a to v Praze, kde za účasti 360 družstev
ze čtyř světadílů se konal čtyřdenní
již 27. ročník Praga-cup v házené ve
dvaceti sportovních halách. Chlapci
ve skupině hráli s chorvatským družstvem RK Dubrava 12 : 17 pro soupeře, s dánským družstvem FIF Handball
prohráli 9 : 8, s Jabloncem výhra 14 : 13,
s Lotyši MSG 2002 prohráli 10 : 20
a s Němci z Berlína vyhráli 20 : 14. V osmifinále vyhráli nad německým týmem HCB Neustadt 19 : 17, ve čtvrtfinále porazili finský HCG 91 Ramso 12 : 11
a s Němci Kage Neustadt prohráli 9 : 17.
Konfrontace určitě prospěšná pro další posun družstva. Dalšího turnaje se
družstvo zúčastní počátkem června
v Polance. Výsledky z mistrovských
utkání na jaře jsou velmi rozpačité. Se
Zubřím doma výprask 28 : 49, do Velké
Bystřice se družstvo nesešlo a kontumací 10 : 0 udělalo ostudu, s Kopřivnicí doma 25 : 41, v Polance 18 : 39 s Hranicemi doma 22 : 40, v Litovli 20 : 30
a s Luhačovicemi doma neuvěřitelný
výsledek 41 : 41. K poslednímu utkání zajíždějí 19.5 do Ostravy. Obětavě
se o kolektiv starají trenéři Richard
Maňák a Mario Dobosz.

Mladší dorostenci mimo mistrovských
utkání se zúčastnili před velikonocemi

Muži Paskova začali porážkou v Hlučíně 26 : 21, vyhráli doma s Polan31

kou 39 : 33, v Trnávce prohráli 37 : 22,
v derby s Krmelínem venku prohráli
těsně 26 : 23, doma s Třincem velmi
špatnou hrou prohráli 24 : 30, v Orlové přijatelná prohra 27 : 22 a poslední doma s Klimkovicemi vysoká
výhra 31 : 14. Tímto utkáním skončila soutěž v Moravskoslezském kraji,
kde se naši muži umístili na čtvrtém
místě a v nadstavbové části s družstvy zlínského a olomouckého kraje
budou bojovat o páté až osmé místo.
Mají tam soupeře z Valašského Meziříčí a ze Senice na Hané. První utkání
prohráli muži ve Valašském Meziříčí
33 : 27. Nyní je čeká Senice doma
a venku a poslední utkání jara bude
doma s Valašským Meziříčím.
Tímto je stručný přehled jara vyčerpán a již nyní se tvoří plány pro další ročník, tj. podzim-jaro 2019-2020.
Snahou oddílu je udržet věkové kategorie a přihlásit navíc do nového ročníku ty nejmladší do kategorie mini
a tím zkusit budovat budoucnost,
toto již velmi obětavě provádí Jakub Meca s nejmenšími po celé jaro.
Věříme, že naše představy se naplní
a opět v příštím ročníku se budeme
bavit házenou.
Jiří Štefek
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Bowling - Orel Paskov uspěl ve finiši
jarní části 2. ligy
Tým započal, díky podzimnímu sestupu z nejvyšší ligy, soutěžní jarní část
20. ročníku ABL pro r. 2019 prvním hracím dnem na profesionálních drahách
19. února (Jadran FM) v 2. lize skupina B SM (Severní Moravy); k druhému
dějství se přesunul do ostravského
SKY Bowlingu 19. března, další úterní
termíny byly pak 16. 4. a 14. 5. 2019,
vždy se začátkem v 18:00 hodin.
Po prvním až třetím soutěžním hracím dni (HD) patřila týmu OREL PASKOV pátá příčka, přičemž ve velmi
vyrovnané tabulce soutěže mohlo
být po každé další rundě zápasů vše
jinak…; v každém vzájemném utkání
je ve hře 5 bodů (celkem 25 b. /den).
Jako hlavní „moving day“ se ukázal
až ten poslední - 4. HD ve Sky Ostrava-Poruba; tento den jsme se svými
týmovými náhozy a výkony katapultovali na konečné 3. místo. Jediné,
co se nezměnilo, bylo první místo polského týmu GRYFNE GIZDY RYBNIK,
který do tohoto dne vstupoval jako
hlavní adept přímého postupu do
1. ligy s dostatečným náskokem. Orel
Paskov zahrál tento den nad své letošní poměry - chvalitebně až výborně abychom řekli pravdu, ani jsme moc
nedoufali v takovýto bodový přísun
a vyšlápli jsme si na herně lepší týmy.
Nejen to, tento HD jsme výsledkově
skončili druzí (a to s nejlepším průměrem přes 500, což se nám předtím
t. r. nedařilo, stejně tak jako vítězství
s polským lídrem tabulky 576:517);
vše začalo velmi povedenou hrou
s aktuálně druhým týmem a loni také
prvoligovým účastníkem - KMOTŘI
s výsledkem 524:509. Pro tým soupeře to byl počátek sešupu, byť v celkové tabulce drží druhý nejvyšší sezónní
průměr. Ještě smutnější propad však
zaznamenal FBC ŠENOV, který byl
smolařem dne a ve finálním zúčtování
obsadil šesté místo, když tedy budou
muset svou druholigovou příslušnost
uhájit v baráži. Překvapením večera
byl vzestup dlouhodobě nejslabšího
týmu VAGONI, který však plně využil
znalosti „domácí herny“ a vyhráli HD
bez porážky (!), což je vyšvihlo o pou-

hopouhý půlbod (!) před FBC. Rekapitulačně musíme ještě zmínit, že druhý
skončil také tým z Polska - STELA PINS,
v jejichž barvách a národním dresu
hraje Aleksandra Pagiel, která reprezentovala naše severní sousedy na
juniorském MS v Paříži… (takže v nadsázce řečeno - z „českých“ účastníků
jsme skončili první…).
Naše finální třetí místo v celkové tabulce znamená právo účasti v prolínací baráži (vč. STELA PINS) s dalšími
dvěma týmy ze skupiny A druhé ligy
a dvěma týmy na 4. a 5. příčce první
ligy, skupiny o udržení, tzn. šest týmů
o dvě postupová místa do 1. ligy SM
(v rámci ČR druhá nejvyšší soutěž
organizovaná ČBA). Předpokládaný
termín konání baráže je 11. 6. 2019
ve frýdecko-místecké herně Jadran.
Pojedeme tam bez velkých ambicí,
ale určitě se pokusíme podat co nejINZERCE
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lepší výkon a to, co se nám vydařilo
poslední HD, snad zopakujeme a potrápíme tím výkonnostně lepší týmy.
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
nadcházejícího léta.
Daniel Valenta
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Stolní tenis, (březen – duben 2019)
Ukončení sezóny stolního tenisu Orla Paskov
Předpoklady se naplnily, dvě naše
družstva sestupují do nižších soutěží.
V krajské soutěži 1. třídy A-čko si proti loňským tabulkám zhoršilo své postavení. Konečné 9. místo neodpovídá jeho hráčským možnostem. Je to
dáno častou absencí klíčových hráčů
v utkáních a odchodem Filipa Válka do
Vratimova. Nejlepším naším hráčem
byl jednoznačně Lukáš Vojtek. V celkové úspěšnosti měl okolo 80 %, byl
6. nejúspěšnějším hráčem v soutěži.
Druhým v pořadí byl Roman Poloch
s úspěšností cca 60 %. Na střídavý start
nastupující Filip měl rovněž úspěšnost
jako Roman, ale mohl nastoupit jen
v 9. utkáních. Z dalších hráčů nastupoval po rehabilitaci obětavě Dan Valenta
a také Michal Novák. Po jednom a více
utkáních odehráli další naši hráči.
Prvním sestupujícím našeho oddílu
je B-čko, hrající krajskou soutěž 2. třídy. Bylo nejhorším naším družstvem
v uplynulé sezóně To nejvíc doplatilo
na odchod Filipa Válka a na onemocnění Péti Michny. Ten začal hrát až po polovině soutěže. Družstvo nevyhrálo ani
jedno utkání, dokázalo jen 4x remizovat. Nejlepším hráčem byl jednoznačně přestoupivší Michal Novák s úspěšností 50 %. Druhým, podle dosažených
výsledků byl Ivo Taichman, úspěšnost
měl 45 %. Další pořadí podle dosažených výsledků je Petr Válek, Pavel
Němčík, Péťa Michna. Družstvo podle
potřeby doplňovali další hráči z C-čka
a D-čka. Velkým nedostatkem tohoto
týmu bylo smíření se s předpokladem
sestupu a tím i nedostatečnou bojovností. Většinu utkání jsme vysoce prohrávali, párkrát jsme dostali i kanára.

Ivo Michna se soustředí na správný příjem soupeřova servisu

hráli. Pak už jsme jen jednou vyhráli
a dvakrát remizovali. Skončili jsme 11.
Na družstvo před námi, kterénesestupuje, nám chybělo 8 bodů. Nejlepším
hráčem tohoto družstva byl Ivo Michna s úspěšností téměř 50 %. Druhý byl
Petr Válek, následovaný Péťou Mičkou, Alešem Matýskem a dalšími.
Družstvem, nejlépe umístěným v tabulkách soutěží, z našich družstev, je
zaslouženě D-čko. V okresní soutěži
4. třídy, jako nováček, obsadilo konečné 6. místo. Skončilo o dva body
ze 5. týmem a 2 body před 7. v pořadí.
Zásluhu na tom mají stále se lepšící
mladí Viky Michna a Marek Pohanka.
Pravidelná tréninková účast se projevila na vzestupu jejich výkonnosti.
INZERCE

Druhým sestupujícím je C-čko, které účinkovalo v okresní soutěži 1. třídy. Zpočátku se nám dařilo. Ale po
odchodu Radka Vidličky a Filipa došlo k podstatným změnám v našich
soupiskách. Za C-čko už nemohl nastupovat Ivo Taichman, který měl po
utkáních, kdy mohl hrát, úspěšnost
95 %. Do té doby jsme dvakrát vyhráli,
dvakrát remizovali a jen jednou pro33

Nemálo k tomu přispěl i náš nejstarší
hráč, Roman Polomíček. Proti lepším
družstvům výsledky jistili ještě Zdeněk Manda a Aleš Matýsek.
Snažili jsme se s mladými adepty
stolního tenisu zúčastňovat bodovacích turnajů mládeže, ale ne vždy se
nám to podařilo. Sportovní kalendář
byl hodně nabitý. Podařil se nám ale
start na okresních přeborech mládeže
v Brušperku. Viky a Marek získali bronzové medaile za čtyřhru dorostu.
Po okresní konferenci plánujeme
uspořádat členskou schůzi. Na ní
zhodnotíme proběhlou sezónu a vytýčíme si úkoly pro sezónu nastávající.
Miloslav Valenta
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PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

LETNÍ BRIGÁDA
• mzda 100 Kč/hod.
• 1.000 Kč docházkový bonus
za každý odpracovaný měsíc
• práce na třísměnný provoz
• plnoletost podmínkou
• víkendy volné
Více informací na tel. č.: 727 920 542
nebo e-mailem: d.lapisova@kes.cz

www.kes.cz
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