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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává speciální číslo, které mimo
tradičních informací z města i spolků bude obohaceno o
prezentaci politických stran a volebních uskupení. Kandidující měli možnost využít až 3 strany placené inzerce.
Abychom mohli nestranně zařadit jejich příspěvek, rozhodli jsme se použít pořadí podle vylosovaných čísel, tj.
1. Sdružení Komunistické strany Čech a Moravy a nezávislých kandidátů – Paskov a Oprechtice náš domov,
2. Občanská demokratická strana
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá
strana lidová
4. Za lepší obec Paskov
5. Paskov ŽIJE! (Sdružení České strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů)
Losování proběhlo na Městském úřadě Paskov za účasti
volebních zmocněnců a pracovníků úřadu.
Kristýna Šircová

Informace z finančního
a osadního výboru
Finanční výbor
Dne 4. září se finanční výbor zabýval vyřazeným majetkem MŠ a ZŠ a žádostmi spolků a
organizací o ne/investiční dotace a dary. Členové také hodnotili svou práci v období 20142018.
Osadní výbor
Osadní výbor podával podnět na opravu chodníků, obměnu chladniček v KD, zvýšení kontroly PČR a Městské policie na cestě, seřízení
městského rozhlasu, datum na oslavy Oprechtic (22. 6. 2019) i návrh na nového správce KD.
V době, kdy čtete tyto řádky, by mělo již docházet k postupnému překládání chodníku, doplnění obrub i doplnění optiky v rámci rozšiřování
PaskovNetu. V KD v Oprechticích byla potvrzena nová správcová a nová chladnička již byla
objednána.

Zastupitelé hodnotili uplynulé období
Na netradičním červencovém jednání zastupitelstva byl na programu jednání jediný bod – uzavření smlouvy
o spolupráci s firmou Satina, s.r.o.
V září se členové zastupitelstva sešli v tomto volebním období naposled. Po kontrole usnesení a informacích
z Rady, výborů a komisí se přešlo ke stanovení hlavních investičních akcí na rok 2019. Tento dokument je důležitý pro přípravu rozpočtu na rok 2019 a bez něj by se rozpočet později nemohl schválit. Na základě návrhu
předsedů komisí byly schváleny odměny členům odborných komisí, kteří nejsou v zastupitelstvu a svou prací
přispívají k dění v Paskově. Na jednání byli přítomni i zástupci sportovních klubů, spolků a organizací, kteří
žádali o navýšení dotace na svou činnost. V případě dobrovolných hasičů se jednalo o daru na nákup nového
soutěžního stroje PS12. Zastupitelé s přítomnými zástupci diskutovali o výši dotace a o důvodu navýšení.
Zastupitelé schválili také Plán rozvoje sportu v Paskově na léta 2018-2023, kdy tento materiál bude dle potřeb aktualizován a bude sloužit mimo jiné jako podklad pro získání možných dotačních financí.
Také se schválila nová zřizovací listina základní školy, která byla aktualizována a doplněna o všechny dodatky a do majetku školy byla zapsána také nová tělocvična (Sportovní hala Paskov).
V záležitostech informační povahy starosta přednesl pár čísel k 5. 9. 2018:
Stav veřejné sbírky na Paskovský zámek:
Součet na všech účtech (bez sbírky): 		
Čerpání úvěru: 					
Stav majetku:
k 31. 8. 2010:
k 31. 8. 2014:		
k 31. 8. 2018: 		

299.026,84 Kč
82. 979.328,27 Kč
81. 317.741,48 Kč

271.921.073,75 Kč
314.561.380,20 Kč
509.790.393,22 Kč (tj. o 87,5% více než v roce 2010).

Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům města za zodpovědný přístup k řízení a spravování města
v uplynulém volebním období.
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Kristýna Šircová

Činnost komisí
Komise školství, kultury, vzdělání a sportu
Během letních měsíců se komise
sešla dvakrát. Řešila se především
předpouťová zábava a organizace
pohádkového zámku. Do konce období se komise sejde ještě jednou
a na programu bude především
zhodnocení činnosti a poděkování
všem členům za aktivní účast na
jednáních i na městských akcích.
Komise dopravy, veřejného pořádku a prevence kriminality
Komise se sice v červenci a srpnu
nesešla, nicméně prostřednictvím
předsedy se podaly návrhy na
KODIS na úpravu jízdního řádu
linky č. 370 na základě požadavků
základní školy.
Komise pro územní rozvoj, životní prostředí a bytový fond města
Členové komise řešili pořadník
zájemců o městský byt a doporučili Radě města osobu na přidělení
uvolněného bytu. Dále se zabývali
podněty občanů.
Sbor pro občanské záležitosti
Členové komise byli přítomni na
zahájení školního roku v základní
škole a popřáli všem zdárný průběh. Během období členové popřáli 37 jubilantům a popřáli jim všechno nejlepší do dalších let.
Letopisecká a dokumentační
komise
Komise se zabývala výstavou ku
příležitosti 100 let republiky a díky
panu Radkovi Janáčkovi se výstava spojila s podzimní vernisáží výstav v Paskovském zámku.
Členové se také zabývali výročím
Oprechtic a doporučili osadními
výboru, aby si zvolil termín a možnou koncepci oslav. Dále členové
pracují na programu ku příležitosti
100 let vzniku samostatné Československé republiky.

Pozvánka na akci!
V neděli dne 28. října se uskuteční slavnostní setkání
Paskováků u příležitosti 100 let vzniku samostatné
Československé republiky.
Od 17h je v kině připraven zajímavý program, kde budeme mít výstup
z projektového dne základní škola, a
také Vás čeká koncert Adama Grygara, který bude proložen zajímavou a
zábavnou módní přehlídkou (od klobouků po spodní prádlo v posledních
100 letech).
Srdečně zvou pořadatelé.

Informace z Rady města mezi
obdobím 13. 6. 2018 – 18. 7. 2018
Informace z 93. zasedání Rady města konaného 13.6.2018
Na jednání rady města byly řešeny pronájmy bytových prostor, závěry
statického posudku zdiva u budovy ZUŠ, informace společnosti EKOKOM o výsledcích třídění odpadů za rok 2017, závěry odborné technické kontroly dětských hřišť.
Na jednání rady byla schválena nabídka na řešení svozového místa u
Hrušky, povodňový plán pro objekt seniorského bydlení, změna rozpisu rozpočtu 4/2018, vyřazovací protokol č.1/2018.
Informace z 94. zasedání Rady města konaného 27.6.2018
Na jednání rady města byly řešeny pronájmy bytových a nebytových
prostor, zápis komise pro územní plánování životní prostředí a bydlení,
zpráva o hospodaření města.
Na jednání rady byla schválena smlouva mezi městem a HZS o převodu mobilních radiostanic, cenovou nabídku na plynovou přípojku
skleníku v areálu paskovského zámku, výzvu na výstavbu nových
parkovacích ploch na ulici Fučíkové, podání žádosti fondu Životního
prostředí s názvem Paskov kompostuje, vyřazovací protokol č.2/2018.
Informace z 95. zasedání Rady města konaného 18.7.2018
Na jednání rady města byly řešeny pronájmy bytových a nebytových
prostor, zpráva o hospodaření města a doporučila zastupitelstvu města schválení smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci.
Na jednání rady města byly schváleny žádosti a darovací smlouvy
mezi občany a městem Paskov, dále rada schválila smlouvu zpětného
odběru elektromateriálu, dodatek č. 3 ke stavbě se Seniorské bydlení,
dodatek č. 4 ke stavbě Sportovní hala Paskov, cenovou nabídku na
protipožární ucpávky v budově Paskovského zámku, cenovou nabídku
na otopná tělesa sociálního zařízení Paskovského zámku, cenovou
nabídku na úpravu zpevněných ploch u ZŠ, cenovou nabídku na projektovou dokumentací a inženýrskou činnost na rozšíření parkovacích
míst u školky, cenovou nabídku na nátěr tribuny u ZŠ, cenovou nabídku na dotační poradenství na sběrný dvůr v Paskově, výběr dodavatele stavby parkoviště na ulici Fučíkové, rada města schválila zapojení
se do podpory výuky ZŠ Paskov z prostředků dotačního titulu.
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Informace z Rady města
1.8. až 29.8.2018

Rozšíření parkovacích
ploch a opravy chodníků

Informace z 96. Zasedání rady města konaného
1.8.2018
Na jednání rady města byla schválena výzva na podání
cenových nabídek na výstavbu parkovacích ploch na
ulici Papírenské, darovací smlouvy mezi občany a městem Paskov, stanovení názvu nové sportovní haly, cenová nabídka na opravu odvodnění mostu u cukrárny,
rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled.
Informace z 97. Zasedání rady města konaného
15.8.2018
Na jednání rady města byly schváleny darovací smlouvy mezi občany a městem Paskov, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku demolice a výstavba Hasičské zbrojnice v Paskově, cenová nabídka na TDI pro
zakázku výstavby parkovacích ploch na ulici Fučíkové,
cenovou nabídku na zajištění zimní údržby komunikací,
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v
č.p. 38.
Informace z 98. Zasedání rady města konaného
29.8.2018
Na jednání rady města byly řešeny pronájmy bytových
prostor, plán kulturních akcí a komunikace se spolky při
přípravě kulturních akcí, nastavení schvalovacího procesu přípravy kulturních akcí.
Na jednání rady byly schváleny darovací smlouvy mezi
občany a městem Paskov, smlouvu na opravu zpevněných ploch na ulici Fučíkové, smlouvu na opravu a
přeložení chodníku v místní části Oprechtice, cenovou
nabídku na elektro přípojku objektu skleník v areálu
Paskovského zámku, výběr dodavatele stavby rozšíření parkovacích ploch na ulici Papírenské.
Informace poskytla Rada města Paskova

Aktualizace provozní doby
úložiště odpadů
areál bývalých stavebnin

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

Sobota
		

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

Rozšíření parkovacích ploch na ulici Papírenské
je v současné době ve stavu, kdy je vybrán dodavatel stavby a objednaná zámková dlažba, která
bude dodána na konci září. Na konci září bude
zahájena stavba rozšíření parkovacích ploch na
ulici Papírenské lokalita číslo 1, ve které vznikne nově 18 nových parkovacích míst a dojde k
přesunu kontejnerů, které by mělo zjistit dalších
7 plnohodnotných parkovacích míst. I u této zakázky prosím o ohleduplnost ke stavební společnosti, aby nedocházelo k prodlužování délky
stavby. Dokončení stavby je plánováno nejpozději 15.11.2018. Z důvodu nedostatku času a kapacit stavebních společností, nebude spuštěna
první etapa opravy chodníkových ploch v dané
lokalitě jako na ulici Fučíkové, ale bude součástí
rozpočtu města 2019.
V letošním roce bude realizováno po úsecích
přeložení chodníku v místní části Oprechtice. Lokality k přeložení si vytipoval osadní výbor. Dále
bylo dokončeno přeložení chodníků na místním
hřbitově.
V současné době je zpracovávána projektová
dokumentace a vyřizováno stavební povolení
na rozšíření parkovacích ploch u Mateřské školy a dále jsou projektovány zpevněné plochy pod
kontejnery na recyklovatelný odpad včetně zástěn. Realizace by měla být součástí rozpočtu
roku 2019.

Od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018
Úterý:
Čtvrtek:

Chci Vás touto cestou informovat o dvou stavbách, které v současné době probíhají na území
našeho města. V minulém čísle jsem Vás informoval, že jsme po několika letech získali stavební povolení na rozšíření parkovacích ploch na
ulici Fučíkové a následně cca o 6 týdnů později
na ulici Papírenské. V srpnu letošního roku jsme
spustili stavbu prvního parkoviště na ulici Fučíkové. Přes problémy, které nám nastaly se starým
septikem, který byl po přepojení potrubí na kanalizaci ponechán plný po celé roky, je stavba z
poloviny hotova a její dokončení je plánováno na
konec září. K rozšíření parkovacích ploch jsme
ještě zahájili i rekonstrukci stávajících chodníků.
Občanům bytovek chci poděkovat za vstřícnost a
ohleduplnost ke stavební společnosti. Díky ohleduplnosti a vstřícnosti nedochází v dané lokalitě k
žádným konfliktům, které by prodlužovaly stavbu.

Ing. Zdeněk Bělík
místostarosta města
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Vyjádření „Pily“ ke znečištěné vodě
Během tropického dne 3. srpna 2018 byla ve společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov zjištěna vysoká teplota uskladněné kůry. V rámci preventivního
ochlazování se voda s obsahem dřevního prachu
nedopatřením dostala ze dvou betonových nádrží
do záchytného ochranného příkopu (ZOP). Na vyšší
podíl mikrolátek v ZOP upozornila sousední společnost Biocel Paskov. MMHP neprodleně kontaktovala
odbornou firmu, která nádrže č. 5 a 6 vyčistila a prozatímně uzavřela. Během úniku znečištěné vody nedošlo k žádné škodě na životním prostředí. Situací se
začal zabývat příslušný vodoprávní úřad a následně
i oblastní inspektorát České inspekce životního pro-

středí v Ostravě. Pila Paskov všem zainteresovaným
orgánům poskytuje maximální součinnost, na konci
srpna na základě výsledků místního šetření a dle požadavků ČIŽP provedla mj. utěsnění nádrží 3, 4, 5
a 6 pneumatickými vaky a zajistila přehrazení ZOP,
aby nedocházelo k odtoku znečištěných sedimentovaných kalů.
Společnost MMHP připravuje i další nápravná
opatření, která v budoucnu zabrání veškerým potenciálním únikům odpadních vod.
Mgr. Tomáš Neščák
Account Manager

Frýdecko-Místecké školy a školky - společné aktivity
Již třetím rokem je realizován na Frýdecko-Místecku
projekt, který si klade za cíl přispět k rozvoji regionálního vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí.
Tento projekt (tzv. Místní akční plán Frýdek-Místek I
a II) je součástí celostátní akce Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, která je spolufinancována ze
zdrojů Evropské unie. Na Frýdecko-Místecku jej garantuje MAS Pobeskydí, jejímiž partnery jsou Statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána.

Tento projekt je unikátní hned ve dvou směrech. Zaprvé, snad poprvé je pravomoc a zodpovědnost za
plánování a realizaci naplánovaných aktivit ve školství a v souvisejících oblastech svěřena regionálním
aktérům, kteří lépe než kdokoli jiný ví, co je potřeba
zlepšit a co je pro to potřeba udělat. A nejde pouze
o plány, ale rovněž o zdroje, jejichž prostřednictvím
jsou tyto plány uváděny do života. Tyto zdroje nejsou (a nikdy nebudou) tak závratné, aby vyřešily vše,
co je potřeba vyřešit, ale dost velké, aby se ukázalo,
jestli jsou regionální aktéři schopni přicházet s novými řešeními problémů, na něž byly dosavadní přístupy krátké.
Zadruhé, regionální aktéři jsou prostřednictvím projektu podněcováni ke spolupráci, prostřednictvím
které by mohli společně vyřešit to, co silami každého
z nich jednotlivě vyřešit nelze (viz Svatoplukovy pruty
nebo příběh báby s dědkem, kteří teprve společně
s domácí havětí, včetně škůdců vyzráli na velikou
řepu). Do projektu realizovaného na Frýdecko-Místecku jsou v současnosti zapojeny desítky škol a
jejich zřizovatelů a dalších organizací působících ve
vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Zapojeno je i město Paskov a obě jeho školy a s projektem na některých jeho aktivitách spolupracují i další
organizace z Paskova a jeho okolí.
Prostřednictvím projektu se regionální aktéři schází,
aby společně plánovali a následně realizovali opatření na zlepšení situace ve vzdělávání a výchově
a v souvisejících oblastech. Jedná se především o

drobné neinvestiční akce, neboť je třeba ověřit, jestli
sázka na místní aktéry a jejich spolupráci byla z ministerské strany správnou volbou. Projekt například
podporuje vzdělávání pedagogů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností v oblastech, o které mají tito
pedagogové zájem, programy vzdělávání a výchovy,
které jsou nejen poučné, ale také zábavné a šité na
míru místním potřebám a zvykům. Realizovány jsou
soutěže a přehlídky dětské zájmové činnosti, pořizují se studijní materiály a pomůcky atd. Možností je
spousta, záleží na fantazii místních organizací a jednotlivců, s čím přijdou.
Projekt je unikátní ještě v jednom ohledu, který souvisí s předchozími. Příležitost k zapojení je dána
každému, kdo o to má zájem. Kdokoli (tedy i vy!), s
nápadem a ochotou něco podniknout ve vzdělávání,
výchově nebo souvisejících oblastech se může podílet na plánování nebo získat podporu na realizaci
vlastních nápadů. Zapojení škol a jejich zřizovatelů
považujeme za samozřejmost. Zapojení všech ostatních za příležitost, která je nám dána nyní – a už nikdy být nemusí, pokud se ministerská sázka na místní aktéry a jejich spolupráci mine účinkem.
David W. Novák,MAS Pobeskydí, z. s.
Hlavní koordinátor a facilitátor MAPu
novak@pobeskydi.cz

Fota: Vybavení škol v rámci projektu.
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Možnost objednání svozu BIOODPADU

Službu je placená a zajišťuje ji společnost:
FCC Česká republika, s.r.o., Frýdecká 740, 739 32 Vratimov,
Kontakt paní Eva Tutschová, tel. 596 761 324, 724 717 084,
eva.tutschova@fcc-group.cz
•
Svoz je zahájen po podpisu smlouvy a provedení platby
•
Svoz od dubna do listopadu v intervalu 14 dnů
•
Svoz přímo od vaší nemovitosti
•
Hnědou nádobu o objemu 240l dostanete zdarma
•
Možnost se přihlásit i v průběhu roku
•
Cena za svoz (duben-listopad) 837,- Kč s DPH/sezónu (cena 2017)
•
V následujícím roce dojde informace o možnosti obnovení služby
•
Nutno si nádobu uschovat přes zimu.
•
Komunikace s firmou lze telefonicky, přes email, osobně
Tomáš Lyčka

MŠ vítá v novém roce

TERMÍNY
BEZPLATNÉ
PRÁVNÍ PORADY
8. října
15. listopadu,
13. prosince
OD 16-17H,
ZASEDACÍ
MÍSTNOST MěÚ
Paskov

Přijmeme zručného zámečníka (svářeče)

Vážení rodiče, milé děti!
a strojníka pro obsluhu CNC ohraňovacíVítám Vás na startu nového školního roku 2018/2019.
ho lisu a laseru.
Věřím, že jste plni očekávání zrovna tak, jako my
učitelky a správní zaměstnanci. Snažili jsme se maIVT centrum s.r.o,
teřskou školu připravit tak, aby všechny děti byly s
Kirilovova 822, Paskov
prostředím celý rok spokojené a aby chodily za kaemail: ivt@ivt.cz,
marády a paní učitelkou do mateřské školy rády. Letel. 558672888
tos se těšíme na třicet nových dětí, zejména ve věku
2-3 roky. Proto jsme se rozhodli, že v batolecí třídě
Cipísek budou o děti pečovat chůvy dvě s dvěma pedagogy, jelikož i letos, třetí rokem, je batolecí třída naplněna po okraj. I letos budou v některých třídách asiPrvní školní den v Základní škole Paskov byl pro
stentky pedagoga spolupracovat na vzdělávání dětí s
naše prvňáčky opravdu prvním dnem v jejich povinučitelkou. Na hlavní tabuli před budovou MŠ jsou pro
né školní docházce. V letošním roce nastoupilo do
Vás připraveny základní informace, ostatní události již
školy 37 nových školáků. Ráno se všichni setkali v
budete sledovat na nástěnkách jednotlivých tříd nebo
tělocvičně na slavnostním zahájení a poté následona našem školním webu. Opět v září budou probíhat
valo uvítání v jednotlivých třídách, které jsou letos
třídní schůzky a již v tomto měsíci máme naplánovaný
umístěny v prostorách školní družiny. Poté násleadaptační výlet do Hlučína na farmu. Letos nás čeká
dovalo seznámení žáčků s paní učitelkou, rozdáobhajoba titulu EKOŠKOLA a byli bychom moc rádi,
ní drobných dárků od města Paskov a paní učitekdybyste nám byli v tomto těžkém a zodpovědném
lek základní školy. Úsměvy prvňáků jsou důkazem
úkolu nápomocni. Uvítáme i nové členy v EKOTÝMU.
toho, že se jim ve školním prostředí líbí. A já věřím,
Čeká nás opět mnoho aktivit. např: Zámecké strašení,
že získané vědomosti a posílené kamarádské vztaVánoční cinkání, Karneval, lyžařský, plavecký, in-line
hy budou základem pro jejich vstup do nové životní
kurz bruslení, ekoprojekty, projekt "Zachraň život",
etapy. Přeji všem, ať se Vám v naší škole líbí.
škola v přírodě, Zahradní slavnost, výlety exkurze, divadla. Dne 22.8.2018 nám schválilo MŠMT projekt z
Mgr. Lucie Butkovová
OPVVV "Děti z kouzelné zahrady u Zámku" (šablony
II), díky kterému získala naše mateřská škola finanční Foto: Zahájení školního roku v tělocvičně základní školy.
podporu 654 481, 00 ,- Kč. a my se můžeme díky této
dotaci také těšit na krásné projektové dny ve škole i
mimo školu...třeba do DOMU UMĚNÍ v Ostravě.
Věříme, že i vy se po krásných slunných prázdninách
těšíte, až budete moci opět sledovat, jak dělá Vaše
dítě pokroky ve vývoji, jak navazuje „malá přátelství“
a jak s radostí učí "rodiče dospěláky" novým věcem.
Přejeme úspěšný start do nového školního roku
2018/2019.
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov a kolektiv
zaměstnanců.
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Zahájení školního roku

Slavnostní otevření „Sportovní haly Paskov“

Velký okamžik pro všechny přítomné - první den ve škole

Škola o prázdninách nezahálela
29. června 2018 začaly po rozdání vysvědčení dětem prázdniny a my měli dva
měsíce na to, abychom provedli všechny
stavební úpravy, které jsme si v průběhu
roku naplánovali.
V budově Pavilonu byly zrekonstruovány
dívčí umývárny, jež navázaly na loňské
stavební úpravy, a nyní tvoří kompaktní
celek. V budově Jubilejní byla stavebně
upravena nově vznikající učebna ICT,
která svou multifunkčností bude sloužit
výuce s využitím nejnovějších informačFoto: Toalety v novém kabátu. ních technologií. Dále byla moderní technikou a novým nábytkem vybavena učebna cizích jazyků. Na Malé
škole proběhly úpravy související se vzduchotechnikou, v družině
úpravy na spojení školních tříd s odděleními školní družiny a v neposlední řadě byly vyměněny jídelní sety ve školní jídelně, kde také
byly upraveny vstupní prostory.

Foto: Nové sety v jídelně.
Foto: Rekontrukce odborné učebny.

Když bylo vše dokončeno, nastala další etapa prací, tentokrát související s úklidem školy. A věřte, ani já jsem příliš nevěřila, že je to
možné. Nakonec se vše stihlo a za to bych chtěla velmi poděkovat
všem pracovnicím školy, které se na těchto činnostech podílely.
Věřím, že všechny tyto úpravy zlepšily prostředí školy. A jak už to
tak bývá, už nyní plánujme práce na další prázdniny.
Mgr. Lucie Butkovová

Žáci Základní školy v Paskově v červnu skládali
Cambridgské zkoušky - opět velmi úspěšně
Foto: Rodiče mohou být na své děti právem hrdí.

Žáci Viktor Michna, Natálie Prokopová, Vojtěch
Cymorek z 8. B (nyní už 9. B) a Daniela Střebovská
z 6. A se těsně před závěrem minulého školního
roku vydali, v doprovodu paní učitelky Juhasové
do Ostravy do Jazykové školy Hello, složit prestižní zkoušku Flyers a Movers. Na výsledky si museli
počkat skoro až do poloviny srpna, ale stálo to za
to. Získané hodnocení jim ukázalo, že byli velmi
dobře připraveni a je pro ně výbornou motivací k
dalšímu učení, protože díky těmto zkouškám žáci
vidí, jak se jejich znalosti posunují kupředu.
Stejně jako v minulém roce se i letos v pátek 7.
září 2018 konalo slavnostní předávání certifikátů,
které si po krátkém kulturním programu žáci vyzvedli na pódiu. A to je moment, kdy leckterý rodič
zamáčkne slzu štěstí, protože je svědkem úspěchu svého dítěte, a může být na něj právem hrdý.
Mgr. Martina Juhasová
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Návštěva dětí v Polsku

Jeden den nám paní učitelka Juhasová v hodině
angličtiny řekla, že se spojila se školou v Polsku a
že si budeme předávat dopisy v angličtině. První
dopisy byly o nás. Představovali jsme se dětem ze
školy v Jankowicích, kolik nám je let, jak se jmenujeme a podobně. Další dopisy byly o Olympiádě. V českém jazyce jsme s paní učitelkou Prokelovou porovnávali, jak znějí stejné dopisy v polštině a jak česky, ale
podstatné je, že jsme v pondělí 11. června jeli na školní výlet do Polska za svými vrstevníky.
Cesta autobusem trvala necelé dvě hodiny. Potkali
jsme se v parku v Pszczyně. Bylo to zvláštní, ze začátku jsme se vůbec nebavili, ale potom jsme se anglicky
představovali a pomalu jsme se začali bavit.
Nejdřív jsme se šli podívat na zubry a pak jsme šli do
zámku, kde jsme dostali audioprůvodce a procházeli
jsme ten zámek a poslouchali vše o obrazech a pokojích a co se tam všechno dělo. Když jsme si vše prohlídli, šli jsme na náměstí, kde jsme měli rozchod, tam
už jsme se začali s Poláky všichni bavit. Když jsme si
vše prohlídli a vyzkoušeli, jak u nich chutná zmrzlina,
ledová tříšť nebo kebab, jeli jsme autobusem do jejich
školy. Předali jsme jim malé dárky a dostali jsme oběd.
Potom nás provedli po škole. Školu mají menší, pěknou a dokonce mají i bazén. Když jsme si vše prohlídli,
šli jsme ven, kde si někteří zahráli basketbal, někteří
hráli mölkky, (hru ze dřeva, kterou jsme jim ve škole
vyrobili) a někteří seděli a povídali si, většinou už česky a polsky. Okolo třetí hodiny jsme se museli rozloučit
a jet domů.

Knihovna zve ...
Září 2018
Středa 19. 9. 2018 – KnihOlympiáda – soutěžní
klání pětičlenných družstev z knihoven celého
kraje v zámeckém parku – 5.ročník

Říjen 2018
Týden knihoven 1. - 6. 10. 2018
* Kamarádka knihovna – soutěž o nejlepší dětské
oddělení knihoven v ČR
* Seznámení s novinkami – audioknihy, půjčování
brýlí, tašek apod.
* Výstava propagačních materiálů a knih Města
Paskov
* Pro imobilní čtenáře – přihlášení handicapovaných čtenářů - můžeme knihy donést až do domu
– objednávat si mohou telefonicky nebo e-mailem.
* DESKOHRANÍ s paní Nytrovou – čtvrtek 4.10. od
13 do 17 hodin
* Besedy pro děti z Mateřské školy
* Besedy – nevidomý pan Holba představí svého
asistenčního psa – pro prvňáčky ze ZŠ Paskov –
pátek 5.října

Byl to krásný výlet a děkujeme paní učitelce Juhasové
a Prokelové, že jsme se mohli seznámit i s jinými lidmi.
Bylo to fajn.

* Soutěž pro děti – Poznej historii svého města

Malinovská Natálie 8.A

* Nově přihlášení čtenáři zdarma do konce roku
Foto: Super hra „Mölkky“
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* Vyhlašujeme amnestii zapomnětlivým čtenářům

* Besedy s tvůrcem večerníčkových „Krysáků“
panem Podolským – Jak se dělá animovaný film –
pátek 12.10. – pro žáky ZŠ Paskov

Nabídka kroužků DDM Vratimov, pobočka Paskov
Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka PASKOV nabízí ve školním roce 2018/2019 zájmové útvary.
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově
KC Paskov.
Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 17.
9. do 21. 9. 2018.
Bližší informace a přihlášky od 3. 9. 2018 v kanceláři
DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz
Taekwon-do začátečníci Taťána Krečmerová
5 – 11 let
Pondělí 15:15 – 16:15 hod. – sál KCP
Taekwon-do je dynamické, moderní, efektivní a oblíbené korejské umění sebeobrany a bojového sportu.
Taekwon-do je bojové umění sebeobrany pro všechny, kteří v něm chtějí najít sami sebe.
Bližší info o výši příspěvku DO KLUBU podají jednotliví vedoucí na první lekci.
Hradí se k zápisnému DDM Vratimov.
Dětský aerobic Ing. Michaela Krečmerová
4 – 8 let
Pondělí 16:30 – 17:30 hod. – sál KCP
Cílem kroužku je naučit se správně rozcvičit, připravit si sestavu s hudbou pro vystoupení na veřejnosti a seznámit se se základními posilovacími cviky,
správné držení těla. Chceme si užít pohyb. Děti se
v druhém školním pololetí účastní vystoupení na veřejnosti.
KLUBÍČKO – klub rodičů s dětmi Bc. Renáta Míčková
1 – 3 roky
Úterý 9:30 – 11:00 hod. – sál, klubovna KC
Děti poznají nové kamarády, rozvoj samostatnosti,
pohybových dovedností, trénování paměti a pozornosti, říkanky, písničky, výtvarné dílničky.
Dramec Bc. Renáta Míčková
6 – 15 let
Úterý 15:00 – 16:00 hod. – sál KC
Hry na verbální a neverbální komunikaci, cvičení na
rozvoj vyjadřování se, dechová a relaxační cvičení, jazykolamy, dramatické a pohybové hry. Činnost
kroužku je uzavřena nácvikem pohádky (představení) a její prezentace.
Výtvarné tvoření a hry Alexandra Moroňová (Patrik
Moroň)
6 – 15 let
Úterý 17:00 – 18:30 hod. – klubovna KC
Zajímavé výtvarné techniky, koláže, modelace, hry,
soutěže.

Lovci záhad Vašek Dušek
7 - 15 let
Středa 16:00 – 17:00 hod. – klubovna KC
Hledáme odpovědi na záhady, které nás zajímají.
Dokazujeme, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět jednotlivé pokusy,
prakticky podpořit nabyté školní vědomosti.
Step4U Lucie Kretová
6 – 15 let
Středa 18:00 – 19:30 hod. – sál KC
Děti se seznamují se základy všech street dance
stylů (například hip-hop, house či locking). Důraz je
kladen nejen na výuku správné techniky těchto stylů, ale také na rozvíjení freestylu a vnímání hudby.
Tréninky zpestřujeme pohybovou hrou, v rámci nichž
dochází ke stmelení kolektivu a navození uvolněné
atmosféry. V druhém školním pololetí se děti účastní
vystoupení na veřejnosti.
STEP4U (soutěžní skupina) Lucie Kretová
6 – 15 let
Středa, Pondělí
V měsíci říjnu proběhne přesun dětí do soutěžní skupiny na základě domluvy s rodiči.
Účast na soutěžích 2019 dle harmonogramu a veřejná vystoupení.
Navýšení ceny zápisného bude konzultováno s rodiči.
Pohyb nás baví Bc. Renáta Míčková
4 – 8 let
Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. – sál KC
Kroužek je plný her, soutěží a zábavy, takže děti získávají dovednosti výhradně hravou formou. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, zájem o pohyb, spolupráci v týmu.
Hra na kytaru Josef Vráblík
8 – 18 let
Den a čas upřesníme začátkem září – klubovna KC
Na první schůzce proběhne rozdělení do skupin.
Seznámení s nástrojem, držením a postavením levé
ruky, pravé ruky, elementární zvládnutí jednoduchých
akordů s využitím prázdných strun, základy rytmického doprovodu dle kytarových značek. U pokročilejších: orientace dle notového zápisu v první poloze,
zvládnutí jednoduchých melodických útvarů, případně příprava k uplatnění nástroje ve hře ve skupině.
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POZVÁNKA na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“
v termínu 17. 9. (pondělí) – 21. 9. (pátek)
- kroužky dle platného rozvrhu (viz web)
- možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
- možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků

Důchodci se ani na chvíli nezastaví

Náš klub byl na zájezdu na Čapím hnízdě v Olbrahamovicích.Byla
to dlouhá cesta, ale chtěli jsme vidět místo, o kterém se hodně
mluví.Ukázali nám, jak se u nich chovají zvířata, ukázali ubytování.Bylo pěkné počasí.
V září jsme se zúčastnili bowingového turnaje, na kterém jsme
skončili na 3 místě. Do příště musíme více potrénovat a na akci se
lépe připravit. Nicméně naše Miluška Klimundová byla ze všech
žen nejlepší.
Chystáme se na Den regionů Slezská brána a Výroční Paskovský
jarmark, kde budeme mít svůj stánek a zveme naše občany k návštěvě. Další akci je práce na PC, kde nás učí pan Slíva. Dále nás
čeká zájezd na Velehrad, který nám umožnila Slezská brána ve
spolupraci s Krajským úřadem.
Takže nás čeká v září zájezd do Tater,v říjnu na Velehrad a do
Polska. A abych nezapomněla, ještě nás čeká 23.10. vinobraní.

Foto: Sladká odměna.

Chtěla bych poděkovat taneční skupině Jiřinky za jejích reprezentací.Na dnech řemesel se s námi
rozloučí svým posledním vystoupením.
Hana Fojtová

Letní tábory na Moravici s Pionýrskou skupinou Paskov 2018

stěnu do sprchy a zapojili fotovoltaickou elektrárnu,
abychom mohli večer dětem rozsvítit v jídelně.
Protože postavit tábor na zelené louce a pak tam
hlavně poskytnout dětem veškerý komfort není hračka, poděkování za uspořádání všech letních táborů
patří právě vedoucím a instruktorům, kteří bez nároků na odměnu, věnují dětem dva týdny své dovolené,
nesou s sebou veškerou zodpovědnost a k tomu na
konci června celý tábor postaví a na konci srpna zase
zbourají, což je náročná práce na celé víkendy.

A je tady zase škola, ideální čas na ohlédnutí za letními prázdninami, které jsme trávili v lese a u vody.
Opět se nám podařilo pro děti zorganizovat 3 táborové turnusy v krásném údolí řeky Moravice – postupně
po 14dnech se na táborové základně ve Vítkově-Podhradí prostřídaly Severní Mouchy, Perly a Drsňáci.
Na každém z táborových turnusů byla naplněná kapacita dětí z Paskova a okolí a jako vždy nás navštívil
pan starosta Petr Baďura a inspekce z krajské hygienické stanice. Všechny kontroly proběhly v pořádku a
inspektoři pokud by mohli, tak by tam s námi nejraději
zůstali.

Společně za všechny tři táborové turnusy bychom
chtěli poděkovat firmě AWT za dopravení naší základny na tábor a zase zpět, taktéž stavebninám Galičák za přivezení a odvezení táborových věcí. Oba
řidiči byli profesionálové a skvěle se nám s nimi spolupracovalo. Dále děkujeme všem dárcům, významným sponzorům a zkrátka všem, kteří nám letos
nějak pomáhali a vyšli vstříc: Město Paskov, Lesní
správa Vítkov, Myslivecké sdružení „Dubina“ Větřkovice, Farma Grim, Hasiči Paskov, Hasiči Vítkov a
mnoho dalších.
Více fotek a informací nejen o táborech najdete na
www.pionyr.paskov.cz nebo na Facebooku: www.facebook.com/pionyrpaskov.

Letos jsme díky dotaci města Paskov a dalším vý- Těšíme se na vás na akcích i přes rok, které pro vás
znamným sponzorům koupili stanové podsady, moli- připravujeme.
tany do stanů, upínací pásy na stany a mnoho dalšího. Několik víkendů před „Stavěčkou“ jsme pracovali
Kateřina Biedrawová
u výměníku, kde jsme natírali nové podsady, které
Vedoucí Pionýrské skupiny Paskov
se kupují bez povrchové úpravy. Velcí Pionýři dělawww.pionyr.paskov.cz
li údržbu naší mobilní základny, kde vyměnili celou
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Severní mouchy ve Starověkém Řecku
Severní mouchy si jako první z táborů Pionýrské skupiny Paskov užily krásných čtrnáct dní na téma starověké Řecko a to v termínu od 6.7 do 20. 7. 2018.
Jednotlivé oddíly přestavovaly čtyři lodě z Odysseovy výpravy, které měly za úkol dostat se z Tróje na
rodnou Ithaku. Po cestě posádky potkala celá řada
dobrodružství i komplikací a také se seznámily se
všemi bohy vznešeného Olympu a bojovaly o jejich
přízeň. Protože všechny lodě získaly přízeň nejvyššího z bohů, bylo posádkám umožněno zúčastnit se
proslulé Řecké olympiády a to hned ve dvanácti disciplínách, například to bylo skákání v pytli, hulahop,
akvabely, hod diskem, lukostřelba, kroket, gymnastika, zápas v bahně, atd. Nakonec se všechny lodě
vrátily v pořádku zpět domů v čele s nejrychlejší lodí
Partis.
Tábor ovšem není jen o tom, kdo vyhraje „celotáborovku“, ale o tom si ty dva týdny co nejvíce užít. Děti
se téměř každý den vyblbly při koupání v Moravici.
Během pobytu byly zapáleny dva táborové ohně,
při kterých jsme zpívali, tančili i hráli hry. Na tradiční
karneval letos přišly děti ve vlastnoručně vyrobených
maskách. Oceněni byli například Yetti, Karkulka s
vlkem nebo Tři prasátka. Veliký dík patří naší Muší
kapele, která dětem hrála mnoho večerů. Krásným
překvapením bylo, že se děti samy ve volném čase
zorganizovaly a zahrály si vybíjenou, fotbal nebo třeba karty.
Nedílnou součásti tábora je také výlet, ze kterého
byly děti letos opravdu nadšené. Brzo ráno jsme vyšli
do Podhradí, kde nás čekaly dva autobusy a ty nás
odvezly do Heiparku v Tošenovicích. Děti měly zaplaceny volný vstup celé dvě hodiny na několik atrakcí,
například na bobovou dráhu, trampolíny a tubing. Po
vypršení času nás autobusy zavezly zpět do Podhradí a odtud jsme si ještě vyšlápli na Vikštejn, kde nás
čekal oběd a pomalu jsme se opět vraceli zpět do
tábora.
Na konci tábora nám děti vždy vyplňují malý dotazník o táboře. Zde jsou některé otázky a nejčastější

odpovědi:
Nejlepší jídlo? Langoše, svíčková, špagety, všechno
Nejlepší hra? Hajzlbaba, závěrečná hra, Afroditina
hra
Nejlepší zážitek? Výlet, spaní v tee-pee, táborák
Náš tábor by ovšem nevznikl bez celé řady lidí, kteří
dobrovolně svůj volný čas věnují organizaci tábora.
Program tábora připravovala Eliška Daňová. O hospodaření a dovoz všeho se postaral Petr Glomb. Jídlo pro celý tábor chystal Martin Vrtul Břenek, Tomáš
Forgač, Katka Forgačová a Petra Glombová. Pod pecem topil Luďa Vašek. Zdravotnickou funkci si letos
poprvé vyzkoušela Markéta Pohludková. O oddíly se
starali Gabka Diasová s Patrikem Moroněm, Adéla
Juhasová s Terkou Pohludkovou, Zuzka Krpcová s
Barčou Forgačovou a Vítek Valenta s Vendou Glombovou. Technickou pomoc zajišťoval Martin Boráň.
Vedením tábora byla pověřena Tereza Forgačová.
Velký dík patří také Katce Biedrawové, Ivě Vaňkové, Janě Koželuhové, Sylvě a Zdendovi Bělíkovým,
Lukášovi Jančovi, Michalovi Haladejovi, Ogimu a
mnoha dalším, kteří nám pomohli.
Děti i vedoucí si tábor opět užili od začátku do konce.
Všechny děti byly moc šikovné a my jsme s nimi moc
rádi těch čtrnáct dní strávili. Uvidíme se zase za rok,
pravděpodobně v druhé půlce července. BZUM!
Děkujeme všem, kteří nás letos podpořili, za finanční, materiální či jinou pomoc: Tierärztlichen Zentrum
Quernheim MVDr. Fabiánek, REELGATE s.r.o., Spetech Technology s.r.o., PlusComp s.r.o., Technomont
Frýdek-Místek s.r.o., TB Autoplyn, BeeStone Studio
- Dalibor Glomb, COMMIT spol. s r.o., Restaurace
Ve Dvoře, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,…
Za Severní Mouchy Paskov
Tereza Forgačová

Foto: Severní mouchy v plné kráse.

STAROVĚKÉ ŘECKO – PERLY 2018
Za Větřkovským mostkem v antickém údolí řeky Moravice, ve městě Akropolis a hned vedle hory Olymp
se letos v době od 21.7. do 3.8. konal letní tábor Perel.
Za zvuku burácejících blesků všemohoucího boha
Dia – Richarda Gödela - se v táboře sjeli i ostatní
bohové a bohyně, aby ukázali dětem svou sílu, krásu
a moudrost. Táborníci byli rozděleni do čtyř oddílů,
které si pojmenovali: Harpyje, Boščí bochové, B‘-Řečťani a Optimáti. Hned první den, při hře „Svíčkovaná“ zhasly všechna světla – tábor přišel o oheň.
Všechny oddíly se tedy musely vydat Odysseovou
cestou k hoře Olymp pro olympijský oheň a dovézt
jej zpět do tábora. Po celou dobu proti sobě bojovali
a postupně získávali přízně bohů a také drahocenný čas k poslední etapě celotáborové hry. Každý den
se bojovalo o přízeň jiného boha, Poseidonovi jsme
překazili zaplavení našeho údolí, Héře jsme pomohli zjistit jména Diových nemanželských dětí, Artemis
jsme pomáhali lovit nestvůry v lese, podlehli jsme
Afroditině kouzlu a hráli zamilované páry, navštívili
jsme Hádovo podsvětí, cestou jsme se vyhnuli Skylle
a Charybdě a dokonce jsme uspořádali Olympijské
hry, kde si zasoutěžily všechny děti.
Během pobytu děti plnily různé bobříky, jako střelbu
z luku bohyně Artemis, pletení s Athénou, vyráběly
Diovi věnec, plnily Poseidonovu ranní studenou říční pomstu, učily se řecké písmo, první pomoc nebo
rostliny. Během nejednoho odpoledního klidu se dětem podařilo postavit lesní městečko Sekera, kde trávily spoustu času zvelebováním svých obchůdků a
podniků a pak tam postupně zvaly všechny vedoucí
na prohlídku.
Každý den nám krásně svítilo sluníčko a tak jsme se
často koupali v řece. Na celodenní výlet jsme vyrazili

do Raabovy štoly v Zálužné,
kde nás pan průvodce provedl
břidlicovým dolem a na zpáteční cestě jsme si koupili pár
dobrot ve městě.
Z tábora si všichni kromě
krásných triček a věcných cen
odvážíme zejména spoustu
skvělých zážitků, vzpomínek
a hromadu nových kamarádů.
Velký dík patří naší kuchařce
Dřezmence Nikole Imričkové,
která nám vařila přímo božsky a zvládala i bezlepkové a
bezlaktózové porce. Dále náš
turnus podpořili: Radek Kučera autoopravárenství, Tomáš
Zajac, Tomáš Hrabec a Lucie
Volná.
Za Perly Paskov
Foto: Oběd s překážkovou dráhou.
Zuzana Andrýsková

Foto: Boj v blátě pobavil soupeře i diváky.

Foto: Perly na Moravici.

Drsňáci se ocitli ve Starověkém Řecku
Mladé drsňačky a drsňáci se jako poslední turnus
vydali do malebného údolí řeky Moravice u Annina
údolí, aby zažili dva týdny plné zábavy, kamarádů,
sluníčka i dobrého jídla.
Pod dohledem Dia (Honzy „Ogiho“ Ogrockého) a
Hery (Verči Valentové) plnili smrtelníci mnoho úkolů
a nástrah, které je čekali jak na cestě do Olympie na
Olympijské hry, tak při doprovázení Odyssea domů
zpět na rodnou Ithaku. Při svých cestách získávali jak
přízně bohů, tak i drahocenný čas.
Aby se všichni účastníci tábora dokázali opravdu vžít
do role antických Řeků, objednali jsme tomu odpovídající počasí. Sluníčko hřálo, někdy až moc, a přítomné dokázala schladit jedině řeka a v druhé polovině tábora i chladné srpnové večery. Využívali jsme i
zákoutí lesa, kde sluníčko nemělo tolik síly.
Zážitků byla spousta, ať už při balónkové bitvě, hledání bohů ukrytých v lese, nočním krmení Kerbera, či
například při bahenním souboji v rámci olympijských
her. Jako jediní ze všech turnusů jsme mohli pozorovat padající perseidy, kdy téměř celý tábor spal pod
širým nebem a při padajících hvězdách si něco přál.
Vrcholem tábora byla odpolední závěrečná hra, kdy
se o celkové vítězství přetahovali dokonce tři oddíly!
Všichni měli shodný počet přízní bohů a záleželo především na tom, jak se tým dokázal povzbuzovat při
putování stanovišti.
Celý tábor se nesl ve velmi poklidném a přátelském
duchu, kde starší pomáhali těm méně zkušeným, ti
na oplátku makali a nevzdávali se. Po závěrečném

Foto: Drsňáci 2018

slavnostním nástupu všem začalo docházet, že už je
opravdu konec a je načase jet domů. Z tábora si děti
nenesou jen dárky od sponzorů, ale hlavně hromadu
zážitků, zkušeností, spoustu kamarádů, přátel a někteří i vzpomínky na první lásky.
Poděkování patří nejen dětem za skvělou atmosféru,
ale také všem vedoucím, instruktorům, kuchařům a
kuchařkám, topičům a všem, co se na zdárném průběhu tábora podíleli. Poděkování patří také sponzoru
společnosti AGEL.
Foto: „Drsný“ závod.

Drsňáci Paskov

Turnaj seniorů v bowlingu

Foto: Tým Oprechtic.

Foto: Tým Paskova.

Město Paskov s finanční podporou Moravskoslezského kraje – „Programu zdravé stárnutí“ připravilo
pro seniorské kluby bowlingový turnaj. Vedle smíšených osmičlenných družstev důchodců z Paskova a
seniorů, z Oprechtic, projevili zájem také senioři z
Řepišt a Raškovic. Oba hosté, podobně jako Paskov,
patří mezi obce Regionu Slezská brána. V místecké
herně se čtyřmi dráhami Bowlingstar Riviéra zvítězilo
ve dvoukolovém klání družstvo z Raškovic s 1 553
body. Druzí skončili senioři z Řepišť s 1 430 body a
třetí byli pořádající Paskované, kteří dosáhli výsledku
1272 bodů
V kategorii mužů byl nejúspěšnější František Vašut (243 bodů) z Raškovic a v kategorii žen Miluše
Klimundová z Paskova (182 bodů).
Vítězné družstvo i jednotlivci byli odměněni doslova
chutnou a zároveň kolektivně využitelnou cenou –
hukvaldským koláčem.
Z družstva Paskova dosáhl vedle již zmíněné p.
Klimundové nejlepšího výsledku p. Bartoš z 229
body. Z Oprechtičanů byl nejúspěšnějším mužem p.
Dvořák se 164 body a paní Slováková, která docíli-

la 131 bodů. Obě družstva, která zastupovala Město
Paskov, byla vybavena také novými slušivými tričky,
která jednoznačně prezentovala místní část, ze které
její členové pocházejí.
Z „Programu zdravé stárnutí“ již bylo realizováno několik akcí pro seniory, například jarní přednáška s tématem trénování paměti či společný výlet na Pustevny. Mezi chystané akce patří například kurz základů
práce na počítačích, přednáška o bezpečném chodu
domácnosti a zájezd na Velehrad. Zároveň je tento
program zapojen i do „Dnů regionů Slezská brána a
Olešná a Výročního paskovského jarmarku“. Při nich
se mohou zúčastnit nejen již tradičních kulturních vystoupení v areálu paskovského zámku v sobotu 22.
září, ale také divadelních vystoupení, které při této
akci proběhnou už o den dříve v nově zrekonstruovaných prostorách
Společenského domu
U Máně v Řepištích.
Miroslav Lysek

Paskovjanek

S koncem školního roku se tanečníci z DFS PASKOVJANEK loučili
jak jinak než tancem a to hned s
novými přáteli z Indonesie. Tato
krásná akce probíhala v Řepištích,
v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu Frýdek Místek.
Foto: Společně s kamarády.

Velmi si ceníme pozvání na Lašské slavnosti v Sedlištích, kde se
každoročně prezentují v kulturním
programu folklorní soubory zvučných jmen a vážíme si toho, že od
prvních tanečních krůčků, které
DFS PASKOVJANEK udělal před
třemi lety, jsme jejich součástí.

V září se tanečníci z Paskovjanku
roztancují také v Bohumíně na Vinobraní a již pomalu sestavujeme
Vánoční program, který se uskuteční 14. 12. v kině Panorama
Paskov. Tímto zveme do svých
řad nové odvážné tanečníky a tanečnice od 8 do 15ti let. Tak co?
Přijmeš výzvu a zkusíš to? Těšíme se na Tebe :-)
DFS PASKOVJANEK
Foto: S radostí, s úsměvem.
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- 17 Foto: Tomáš Polach.

Kalendář akcí
2018

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

17
Ukázkový týden DDM

24

18
Láska bez bariér, 18h

25
Včelka Mája: Medové
hry, 17h
Padesát odstínů
svobody, 18h
Koncert Zemlinského
kvarteta, kostel, 18h
26

2
Psí ostrov, 17h
Taxi 5, 19h

9
Bob a Bobek, králici
z klobouku, 17h
Noční hra, 19h

3

10

20
Zájezd KD Tatry

27

4
Deskohraní, od 13h
knihovna

11
Zájezd KD Velehrad

21

28
Státní svátek
Minikopaná 3na3,
tartan, zdarma, 9:00
Turnaj házená, od 8:30

5
Komunální volby
14h - 22h

12

22
Házená, 10:45
Fichtl cup, motokros
Koncert smyčcového
orchestru a cimbálovky
atrium zámku, od 14h,
Den regionů, park, 15h
23

29
Házená, 15:00, 17:00

6
Komunální volby
8h - 14h
Drakiáda
Florbal, 8:00, 11:50
Házená, 16:30, 18:30

13
Házená, 9:00, 10:45
Turnaj házená, od 13h

30

7
Florbal - ženy, 8h,12:40

14
Florbal ml. žáci 8:00 a
9:10, 10:55, 12:05

PO

ÚT

19
KnihOlympiáda

1
8
Týden knihoven Zahájení kurzu tance s
ochutnávkou vína, KCP

hr
Rea

ST

ČT

PÁ

SO

NE

Legenda k typům akcí: město; instituce (ZŠ, ZUŠ, MŠ,
DDM); spolky; sport; kino; ostatní
- 18Knihovna,
-

Nep
divad

Flo

LISTOPAD
15

22

29

5

12

16
Lego DC Super
rdinové: Flash, 17h
ady player one: Hra
začíná, 19h

23
Lego DC Super
hrdinky: Střední škola
pro padouchy, 17h
Rampage Ničitelé, 19h
Vinobraní, zám. Krčma

30
Film pro děti od 17h
Film pro starší od 19h

6
Film pro děti od 17h
Film pro starší od 19h

13
Film pro děti od 17h
Film pro starší od 19h

17

24

31

7

14

18
Právní poradna

25
Zájezd KD Polsko
Uzávěrka Paskovského
zpravodaje

1

8

15
Právní poradna

19
prodejné manželky
dlo,80Kč, 19h, kino

26

2

9

16

20
Házená, 9:00

27
Házená, 10:00

3
Házená, 8:45, 12:30

10
Házená, 9:00

17

21
orbal st. žáci 8:00 a
11:40, hala

28
Florbal přípravka 8:00
a 9:00, 10:30, 11:30
Výročí 100 let vzniku
samostatného ČS státu
kino, 17h

4
Florbal dorost 8:00
11:30, hala

11

18
běžecký závod
Paskovská devítka
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Házená nově a v novém

Skončilo nejžádanější období roku a to školní prázdniny a doba dovolených. Vše již tradičně uběhlo rychle, že již pro jakýkoliv údiv nebyl čas. Házená měla
v tomto období soutěžní přestávku a celý červenec
byl tento sport v klidovém a odpočinkovém režimu.
Počátek měsíce srpna je vždy ve znamení pořádání
přepouťové zábavy. Tento rok tuto akci oddíl pořádal za spoluúčasti Kulturní komise města v nových
prostorách a to v zámeckém parku. Celá akce s rekordním počtem účastníků byla vyhodnocena velmi
pozitivně.
Začátkem srpna již začaly tréninkové jednotky družstev mladších dorostenek a dorostenců. Již v minulém čísle tohoto zpravodaje jsem naznačil nárůst
členské základny v házené. V jarním období měla
házená Paskov v soutěžích jen dvě družstva. Do nového ročníku jsou přihlášena družstva mužů a starších žaček do soutěží pořádané Moravskoslezským
krajem a družstva mladších dorostenců a mladších
dorostenek do Druhé ligy Morava, která je řízená
českým svazem házené v Praze. Ještě je potřeba
zmínit, že nám v Krmelíně hraje několik mladších a
starších žáků. A nyní již k házené v oddíle.
Celý srpen byl založen na fyzické přípravě a ke konci
se již začaly trénovat hráčské varianty. Koncem srpna se přidaly do pravidelného tréninkového procesu
i starší žačky a muži. Vedení tréninků a jejich náplň,
a pak i vedení při jednotlivých utkáních, zajišťují obětavě tito trenéři - u mužů Mirek Novák, u mladších
dorostenců Richard Maňák a Mario Dobosz, u mladších dorostenek Miroslav Šilák a Rostislav Blažek a
u st. žaček Kristýna Šircová a Vladislav Junek. Zde
přivítáme každého se zájmem o tento sport, protože
chceme dál přibírat zájemce jak mládež tak i dospělé.

Takže DÍVKY OD 12 let pozor – tréninky jsou každé ÚT a PÁ od 16:30 do 18h v nové hale.

Mladší chlapci a dívky mohou přijít ve čtvrtek od
15:30-16:30 do tělocvičny ZŠ, kde budou probíhat
tréninky minižáků. Zde se děti budou učit házet
a chytat míč, budou mít základy atletiky, gymnastiky, velký důraz je kladen i na spolupráci a
týmovou hru. Všechny dovednosti jsou rozvíjeny
formou her pod dohledem zkušených trenérů.
Od začátku září již jak mistrovská utkání, tak i tréninky probíhají v nově postavené sportovní hale, která
svou vybaveností a rozměry poskytuje špičkové podmínky pro mnoho sportů.
Již druhou sobotu v září začala mistrovská zápolení o
body a umístění v tabulce. Veškeré informace o podzimních utkáních jsou ve skříňce házené na náměstí
a před domácími starty bude upozorněna veřejnost
plakátováním. Zveme Vás tímto na návštěvu do velmi pěkné sportovní haly na zhlédnutí a povzbuzování
našich sportovců v jakémkoliv sportu.
Jiří Štefek

Stolní tenis před novou sezónou
Tři měsíce utekly jako voda a přiblížil se začátek
nové sezony. Protože v našich podmínkách nelze v
letních měsících trénovat, naši hráči nabírali síly na
nastávající sezonu individuálně, každý podle svých
možností.
Jen předseda oddílu stolního tenisu spolu s pokladníkem pracovali a sice na administrativních záležitostech. Museli zpracovat registr členské základny,
rozeslat na příslušné adresy přihlášky do soutěží a
také uhradit registrační poplatky a startovné za jednotlivá družstva v soutěžích.
Počet družstev pro nastávající období zůstal nezměněn. Už třetím rokem budou za náš oddíl startovat
čtyři družstva.

V krajské soutěži 1. třídy nás bude reprezentovat „A“
družstvo. Rovněž krajskou soutěž, ale 2. třídy bude
hrát naše „B“ družstvo.
V okresních soutěžích, po postupech do vyšších
tříd, se budou prezentovat další dvě naše družstva.
V okresní soutěži 1. třídy se představí „C“ družstvo.
Po vybojování postupu už nebudou naši mladí,
nadějní hráči „D“ družstva, hrát nejnižší soutěž, ale
okresní soutěž 4. třídy.
Začátkem září už plně vypukne tréninková činnost.
První utkání odehrajeme v posledním zářijovém víkendu. Vylosování jednotlivých soupeřů už známe a
těšíme se na boje s nimi.
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Miloslav Valenta

Florbalová sezóna 17/18

Elévové na Open Air třetí

nu, kdy starší žáci a elévové vyrazili na Jalas cup
a zahráli si florbal ve světové atmosféře. Elévové
se navíc vrátili s medailemi. Největší individuální
úspěchem zase byla nominace a start hned dvou
hráček klubu v juniorské reprezentaci! Probojovat
se do dvacetičlenného kádru hned 2x, vzhledem ke
gigantům ženského florbalu v celé republice, to je
úspěch, který se zde asi těžko bude překonávat!
A nakonec dokončená nová hala u nás a vlastně
pořádný nový domov a skvělé zázemí….

Foto: trenéři Radim Volek a Milan Kobzík spolu s Moroněm Filipem,
Tománkem Dominikem, Klimundou Michalem, Jančou Dominikem,
Pollakem Honzou, Kubánkem Kubou, Papalou Patrikem a Michálkem Petrem oslavují bronzové medaile.

Máme za sebou další ročník a startujeme do naší, Vynikajícím úspěchem skončil 1. ročník mezinárodního
celkem dvaadvacáté. Jaká byla ta poslední? Roz- turnaje Open Air Florbal 2018, hraného na venkovních
hodně zajímavá a celkem zásadní v celé historii.
hřištích, který se konal v Karviné pro naše mladé florKdyž začneme nejdříve, tím „špatným“, tak určitě je balisty v kategorii elevové. V konfrontaci s týmy z Često sestup mužské kategorie. Při katastrofálním pod- ka, Slovenska a Polska obsadili krásné třetí místo a
zimu, se pokud o záchranu nepodařil. Ale vzhledem odvezli si tak z turnaje bronzové medaile.
ke ztrátě, by se jednalo téměř o zázrak. Přesto jar- V základní skupině se Elévové utkali s MMKS Podhale,
ní tým patřil určitě k nejlepším v soutěži. Přes vá- FBC Letka, 1. SFK Havířov a FBC Orca Krnov.
nočními svátky proběhl radikální řez a obraz hry se Základní skupinu jasně ovládli a s napětím vyhlíželi,
úplně změnil. Největší nevýhodou byla nezkuše- kdo bude soupeřem v další fázi turnaje.
nost nejmladšího týmu. A jen jediný špatný zápas O postup mezi poslední čtyři týmy se nám postavili dov předposledním zápase, kdy to prostě nešlo, způ- mácí hráči 1. FBC Karviná, kde se zaskvěl náš brankář
sobil sestup o ligu níže. Každopádně je tady nový Filip Moroň a Paskov i díky němu postoupil do semifielán a rozhodně potenciál, vyvést družstvo opět do nále. Zde se soupeřem podle očekávání stali florbalisté z Torpéda Havířov. Byl to neuvěřitelný zápas, plný
vyšších soutěží.
krásných akcí, gólů, emocí. Zápas skončil 5:5 a postuŽeny si hrají svůj standart. Dochází k některým vý- pu rozhodly samostatné nájezdy. Více štěstí měli ale
měnám hráček, určitě je čeká letos náročná sezóna florbalisté z Havířova, kteří na nájezdy vyhráli 2:1, a
ve vyšší soutěži. Junioři i dorost je víceméně pří- Paskov čekal boj o třetí místo proti MMKS Podhale.
prava na mužskou kategorii. Dorostenci letos před- Po utrápeném zápase paskovští elévové vyhráli 4:2 a
vedli mnoho skvělých zápasů a tým většinou tvoře- získali bronzovou medaili.
ný ze starších žáků, obsadilo střed tabulky druhé
nejvyšší soutěže svojí kategorie. A právě starším „Musím hráčům poděkovat za celý turnaj a já za
žákům utekl o kousíček „medailové“ umístění a ne- sebe můžu říct, že jsem spokojen jak s přístupem,
chali za sebou podstatně větší kluby. Právě v tomto tak s předvedenou hrou. Získali jsme placku a to je
ročníku je velký příslib do budoucna. Mladší žáci, úspěch. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášeelévové, přípravka jsou děti, kteří se florbal teprve ný náš Filip Moroň. Velký dík patří našim skvělým
učí. Výsledky na turnajích měli většinou taky výbor- rodičům, kteří vytvořili takovou atmosféru, že se
né. Důležitější je tyto děti spíše přilákat a upoutat je to ani popsat nedá. DĚKUJEME. Toť vše zdarec.“
u tohoto sportu.
komentovali úspěch svých svěřenců trenéři – Radim
Největšími událostmi byla akce ve švédském Falu- Volek, Milan Kobzík.

…nezbývá než konstatovat, že končící sezóna byla
skvělá! A můžeme se těšit na další. Máme kromě
klasických zápasů také letní turnaje a soustředění,
které už jsou pravidelnou akcí. Dali jsme už dohromady vybavení všech kategorií – nové dresy pro
všechny, podporujeme mládež příspěvkem na vybavení (hokejku nebo obuv), poprvé jsme provedli
hodně náročný projekt - pobočku našeho klubu ve
Staré Bělé. Podpora z Města je velká, chod klubu
je stabilní. Zkrátka máme vše, co bychom si mohli přát. Teď už jen přimět děti a rodiče ke sportu,
bez nich to totiž nepůjde. Těšíme se na sezónu
2018/2019.
Pavel Moravec
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Florbalové „Ladies“

Máme tady další sezónu a všechny kategorie včetně té ženské PŘIJĎ SI ZAHRÁT FLORBAL
se velmi těší. Letos si zahrajeme po domluvě všech vedoucích
klub PASKOV SAURIANS rád přivítá nové mladé hráče, kteří by si chtěli vyzkoušet tento v současné
družstev zase druhou ligu, ve které je celkem třináct družstev. V Florbalový
době velice populární sport.
druhé lize se sloučily týmy z loňské třetí ligy a výběrem z druhé Díky lednímu hokeji, ze kterého florbal vzešel, je jeho oblíbenost u nás obrovská. Místo ledu, bruslí a puku
ligy. Utkáme se tak se známými hráčkami z Bílovce, Kopřivnice, se hraje v tělocvičně s míčkem, a fyzický kontakt je proto podstatně nižší.
klub má s trénováním dětí dvacetiletou tradici. Ačkoliv je Paskov počtem obyvatel malou základnou,
Frenštátu, ale také po několika letech můžeme opět porovnat Náš
s jedinou ZŠ, máme pokryty všechny stupně kategorií, v nichž děti trénují pod dohledem zkušených trenérů
s patřičným vzděláním. Kromě soutěžních utkání jezdíme po turnajích v Praze, Brně, Ostravě, ale
síly s holkami z Vítkovic, Opavy, Rožnova aj.
v posledních letech jsme vyrazili i do zahraniční a z turnaje ve švédském Falunu, jehož mužský tým je
nejlepším týmem světa v posledních pěti letech, se naši elévi vrátili dokonce s medailemi.

Do sezóny nastupujeme posilněny o novou hráčku, bohužel však
některé dlouho působící hráčky naopak skončily. Nyní se na
soupisce nachází čtrnáct hráček, dvě gólmanky a hlavně trenér
družstva Marcel Fedra. Novinkou letošní sezóny jsou tři tréninky
týdně. Rozhodly jsme se na sobě více makat, ať navážeme na
loňskou bodově nejzdařilejší sezónu. Během léta probíhala letní
příprava, ovšem účast jako každým rokem katastrofální. Musíme
to během začátku sezóny honem dohnat. Všechny se těšíme na
tréninky v nové hale a hlavně na námi pořádané domácí zápasy.
Snad nás na ně přijdete podpořit, první domácí zápas se koná 7.
10. 2018. Úvodní utkání odehrajeme už v 8:00 proti florbalistkám
z Frenštátu a ve druhém utkání poměříme síly s družstvem ze
Šumperka a předpokládaný začátek je odhadován na 12:40.

Máme rovněž individuální úspěchy, tím největším jsou
určitě starty dvou našich hráček v juniorské
reprezentaci! Tímto poukazujeme na to, že u nás hrají
i dívky, které také velmi rádi přivítáme.
Nově postavená hala v Paskově nám poskytuje skvělé
zázemí a výborné podmínky pro všechny kategorie, a
proto se můžeme více věnovat trénování. Všechny
kategorie mají tréninky v pondělí, středu a čtvrtek
(časy jsou rozděleny dle věkových kategorií). Přivítáme
jakékoliv školáky a stejně jako v minulosti se uplatní už
i některé pětileté děti.
Každého malého nováčka vybavíme potřebnou hokejkou, ty starší podporujeme finančním příspěvkem na
hokejku nebo případně na obuv.
ZAČÍNÁME VE ČTVRTEK 6. 9. 2018 – nejmenší od 15 hodin v HALE U ZŠ PASKOV. Ale přidat se můžete
kdykoliv během sezóny.
Bližší informace: Pavel Moravec – tel. 605 888 736, p89@seznam.cz

Snad naše věrné fanoušky v letošní sezóně nezklameme a věříme, že se nám podaří poprvé dostat z poslední příčky tabulky.
Lokajová Lucie

Badmintonová školička pro
začínající šampiony!
Každé úterý 15.30 – 16.30 hod,
každý pátek 15.00 – 16.30 hod,
v nové sportovní hale při ZŠ Paskov.
S sebou:
sportovní oblečení,
sportovní obuv s nešpinící podrážkou,
badmintonovou raketu, míčky,
švihadlo a pitíčko,
dobrou náladu :-)
Informační schůzka pro rodiče přihlášených dětí proběhne cca v polovině září. Termín bude upřesněn
Inzerce
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Kam mám jít volit ???

V souladu s ustanovením § 15, písm. g) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, jsou ve městě Paskov stanoveny 4 volební okrsky:
v okrsku č. l je místnost v přízemí na Městském úřadě, Paskov, Nádražní 700 - pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích: 3. května, Bezručova, B. Němcové, Dvořákova, Smetanova, Fibichova,
Fučíkova, Janáčkova, J. Wolkra, Krátká, U Potoka,
Vodárenská, U Parku, Žabeňská, Nádražní a Mírová.
v okrsku č. 2 je místnost ve školní družině
Základní školy Paskov, Kirilovova 330 - pro voliče
přihlášené k trvalému pobytu v ulicích: Národního
odboje, Záříčí, Rudé armády, Bělská, Náměstí, Mitrovická, Polní, Na Kopečku a Neužilní.

Vandalství

Město Paskov opravilo všechny autobusové zastávky a jejich okolí za téměř 60.000 Kč. Bohužel si toho
někteří občané neváží a jsou jim úplně jedno investované peníze. Za pár dní někdo posprejoval zastávku
Paskov, autoopravna (a kousek dál pravděpodobně
poničil i rybářskou chatu). Věc byla oznámena Policii
ČR jako poškození cizí věci dle § 228 odst. 1, 2 trestního zákoníku.
Chceme všechny občany požádat, aby se koukali
kolem sebe, a v případě, že by viděli osobu/skupinu
osob poškozující cizí majetek, tuto věc ihned oznámili na PČR.
Kristýna Šircová
Foto: Zastávka nevydržela dlouho opravená.

v okrsku č. 3 je místnost v Mateřské škole
Paskov, Místecká 758 - pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích: U Dálnice, Čs. lesů, Kirilovova, Místecká, Komenského nábřeží, Papírenská a
Zahradní.
v okrsku č. 4 je místnost - hasičská klubovna
v Hasičárně, Oprechtice č.p. 40 - pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Oprechticích
Inzerce

STAVÍME PLOTY NA KLÍČ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39.
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ
- SVAŘOVANÁ PLETIVA
- SVAŘOVANÉ PANELY
- BETONOVÉ, KOVANÉ

VÝRÁBÍME:





BRÁNY A BRANKY – RŮZNÉ VÝPLNĚ
SVAŘOVANÉ PLOTOVÉ DÍLCE
ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti
MŘÍŽE do oken a dveří, pevné i otevírací

DODÁVÁME TAKÉ GARÁŽOVÁ VRATA


Dvoukřídlá, výklopná. Včetně montáže.
www.VRATA-OSTRAVA.cz

Papučový den

Vezměte si své DOMA. 8. října 2018 do práce v
papučích a podpořte MOBILNÍ HOSPICE.
Zapojte se VY, přizvěte vaše kolegy, kamarády a
všechny, kdo chtějí změnit povědomí o umírání v
České republice.
Sdílejte vaše fotografie z happeningu na FB události Papučový den nebo na instagramu s hashtagem
#papucovyden a sledujte, jak papuče mění svět. Fotogalerii najdete i na https://papucovyden.cz/.
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Systém komunálních voleb, aneb jak se volí ...
Systém komunálních voleb, tedy voleb do zastupitelstva města, se řadí mezi nejsložitější, neboť jako
jediné umožňují tzv. panašování – tedy volbu napříč
kandidátními listinami jednotlivých volebních stran a
hnutí. Pro celý volební obvod existuje jediný hlasovací lístek, složený z kandidátních listin jednotlivých volebních stran.
Hlasovací lístek, který obdržíte do schránky
(popř. ve volební místnosti), můžete upravit následovně:
1. označení křížkem před jmény jednotlivých kandidujících až do výše počtu členů/členek zastupitelstva (tj. 21) napříč jednotlivými volebními stranami
2. označení křížkem před názvem nejvýše jedné
volební strany
3. označení křížkem před názvem nejvýše jedné
volební strany a křížkem před jmény jednotlivých
kandidujících za jiné volební strany (max. 20)
Při sčítání volebních hlasů se v případě, že je označena jak strana, tak jednotliví kandidující za tuto stranu, připočítá hlas pouze volební straně a k označení
jednotlivých kandidujících se nepřihlíží. Hlasy jsou
sčítány jak pro jednotlivé kandidující, tak pro celé volební strany.
Příklad počítání hlasů, kdy kandiduje pět stran A,
B, C, D, E do Zastupitelstva města, které má 21
mandátů:
1.
Příklad
Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před
názvem strany. Strana A obdrží celkem 21 hlasů a
každý její kandidát po jednom hlasu. Strany B, C, D a
E neobdrží žádný hlas.
2.
Příklad
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B křížkem
v rámečku před jmény dva kandidáty a ve straně C,
D a E jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 16
hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách), její kandidáti na 1. – 16. místě po
jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy (její
označení kandidáti po jednom hlasu), strana C, D a
E obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.

3.
Příklad
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině
strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 8 kandidátů, na kandidátní listině strany D v rámečku před
jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině strany E v
rámečku před jmény 3 kandidáty.
Strana A, D a E obdrží celkem 3 hlasy a každý její
označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží
celkem 4 hlasy každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C obdrží celkem 8 hlasů a každý
její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li
takto volič více než 21 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i v případě,
že volič označí současně dvě strany (v rámečku před
názvem strany).
4.
Příklad
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty
této strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 21 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.
Neplatné hlasy jsou takové, kdy je označeno více
kandidátů, než je mandátu – v uvedeném příkladu by to bylo, že počet zaškrtnutých kandidátů
je větší než 21, nebo když budou označeny dva
rámečky před názvem strany.
Pro lepší představivost je možné vyzkoušet si „simulátor volebního lístku“, který je dostupný na http://volby.rovnou.cz/ .
Možnosti využití přenosné volební urny
Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít,
mohou obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze závažných zdravotních důvodů
požádat, aby za ním přišli 2 členové komise s přenosnou volební urnou.
Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za
voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice,
která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do
jiného volebního okrsku.
Mgr. Kristýna Šircová

Paskovský zpravodaj vydává město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČO: 00297062. Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov. Ročník 23.
Datum vydání: 17. září 2018, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem: EV.č.: MK ČR E 10544.
Veškeré informace, články, požadavky a inzerci je možné podat na Městský úřad nebo na email: zpravodajpaskov@email.cz.
Redakční rada: předsedkyně Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová, Michal Riedl, Vladimír Forgač, Martin Krečmer.
Tisk: Tiskárna Klainwächter, Čajkovského 1511; 738 01 Frýdek-Místek. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků.
• BEZPLATNÉ •

Sdružení politické strany KSČM
a nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
v uplynulém období jsme svou prací přispěli
k vyřešení mnoha problémů, které v Paskově
a Oprechticích provázely náš život. Zdaleka ne
všechno je vyřešeno. Mnoho projektů je rozpracováno
a další jsou připraveny k realizaci vč. příslušných
povolení. Pokud dostaneme vaši důvěru i pro další
volební období, budeme pokračovat v prosazování takových řešení, která povedou k dalšímu
zlepšení podmínek pro život vás všech.

1

Volte
číslo

VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTŮ ODS A NEZÁVISLÝCH 2018

Školství, kultura a
sport






zámku
a přilehlých budov stanice C,D
 dbát na čistotu, množství i kvalitu městské
zeleně, prosazovat její další rozšiřování
a údržbu

budeme
podporovat
rozvoj, činnost a vybavení
Základní školy, Mateřské
školy a Základní umělecké
školy
zajistíme
financování
potřeb
školy
a budeme prosazovat moderní metody výuky
s využitím moderních pomůcek a vybavení
máme zájem podporovat
aktivity dětí a mládeže

volnočasové



zaměříme se na sportovní vyžití v našem
městě



chceme
spravedlivě
a transparentně podporovat
činnost organizací a spolků



podpoříme činnost hasičských
sborů v Paskově a Oprechticích



budeme pečovat o kulturní a přírodní
památky



nadále zajišťovat využití areálu zámku
včetně zámeckého parku jako správní,
kulturní a vzdělávací centrum města

Bezpečnost,
zdravotnictví,
sociální politika a životní
prostředí
 vyvineme snahu o zřízení
paskovské obecní policie
 podporujeme
a
zároveň
vytváříme podmínky pro
ambulance všeobecných i odborných lékařů
 v prostorách zámku zajistit
fyzioterapeutické a rehabilitační
služby pro občany
 aktivně podpoříme organizace
poskytující sociální služby seniorům
 budeme
realizovat
dokončení
seniorského bydlení v areálu paskovského

 zajistíme
opravy
a
údržby
komunikací
a
chodníků
 chceme provádět
výstavbu
kanalizace
za
pomocí
dotačních

titulů

 zajistíme rozšíření provozní doby sběrného
dvoru a optimalizovat jeho využití pro
občany

Hospodaření města
 zvládneme efektivně nakládat
s finančními prostředky, a tak
dále nezadlužovat město
 projekty chceme směřovat k
požadavkům občanů Paskova
 finanční
prostředky
budou
sloužit všem občanům Paskova
 budeme občany pravidelně informovat o
hospodaření města
 zajistíme důslednou činnost
a zejména finančního výboru

kontrolního

 dbejme na bezchybné
zadávání veřejných
zakázek a jejich
transparentnost

Děkujeme za Vaše hlasy a podporu,
které budou pro nás nejlepší
motivací do této náročné práce.
ODS a NEZÁVISLÍ 2018

www.kdu.cz
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Chceme naše město spravovat jako řádní hospodáři.
Nebudeme město zadlužovat.
Nebudeme Vám slibovat vzdušné zámky, jak je dnes moderní.
Ne vše, co je zdarma, je ve skutečnosti zdarma. Vždy to společně zaplatí
všichni občané města.
Budeme vždy naslouchat názorům občanů.
Chceme, aby byl Paskov příjemným městem pro život.

Pojďte s námi táhnout za jeden provaz …

PASKOV

Nejsme politici, ale jedni z vás.
Chceme pokračovat v práci pro naše město, víme jak dál!

1.
Ing. Milan Klimunda
43 let, policejní rada

2.
Ing. Zdeněk Bělík
39 let, hasič – velitel

8.
Ing. Igor Klimunda
41 let, prod. manažer

9.
MUDr. Marek Ožana
52 let, primář

10.
Bc. Petr Michna
43 let, jednatel

15.
Radomír Klega ml.
22 let, student

16.
Viktor Šodek
26 let, OSVČ

17.
Jaroslav Bužek
66 let, důchodce

3.
4.
Ing. Petr Michálek Ing. Michaela Krečmerová
43 let, soudní znalec
49 let, ekonom

5.
Pavel Sýkora
53 let, jednatel

6.
Miroslav Staněk
44 let, řidič

7.
Ing. Tomáš Lyčka
43 let, technik

11.
Martin Krečmer
46 let, technik

12.
Mgr. Petr Raška
69 let, důchodce

13.
Milan Kyselovský
51 let, mistr výroby

14.
Bc. Lucie Daňková
46 let, projektant

18.
Ondřej Dědek
47 let, jednatel

19.
Vendula Drabinová
39 let, účetní

20.
Lubomír Forgač
76 let, důchodce

21.
Roman Krejčí
40 let, OSVČ

Volte č.4!
Děkujeme za podpisy, věříme ve Vaše hlasy ...

www.zalepsiobec.cz

… víme jak dál a chceme

1. Neustále zlepšovat komunikaci obce s občany

Rozšiřování moderních komunikačních kanálů.
Podpora spolku PaskovNet a rozšiřování veřejného internetového připojení.
Pokračování ve finančních darech občanům ve vztahu k dani z nemovitostí.
Zavádění principů SMART City.

2. Zvýšení bezpečnosti v obci Paskov a Oprechtice

Pokračování ve spolupráci s Mě Policií FM - pomoc u přechodů, monitoring Paskova a Oprechtic.
Prosazování měřených dopravních úseků, rozšiřování dohledového kamerového systému.
Pokračovat v bezplatných poradenských právních službách občanům.
Rekonstrukce a rozšiřování veřejného osvětlení.

3. Podporu a zajištění kvalitního vzdělávání pro děti i ostatní generace
Spolupráce při přípravě škol a školek v přírodě, podpora rozšířené výuky jazyků.
Rozvoj vzdělávání s podporou zaměření MŠ a ZŠ na konkrétní specializace.
Školení a kurzy pro všechny věkové kategorie.

4. Rozvoj a investice do centra zdravotnických služeb a zdrav. personálu

Udržení a rozšíření kvalitních lékařských a zdravotnických služeb v obci.
Podpora lékařů a zdravotnického personálu do lékařských a zdravotnických zařízení.

5. Péče o životní prostředí

Rozšiřování kanalizační sítě v obci a jejich okrajových částech, přesun ČOV do areálu OKD.
Rozšíření služeb sběrného dvora, zamezit černým skládkám.
Zajištění kompostérů pro domácnosti a rozšíření sezónních kontejnerů na bio odpad.
Vybudování a estetické vyřešení prostorů pro kontejnery na třídění odpadu.
Prosazování výstavby protihlukové stěny kolem rychlostní silnice D56 (dálnice).

6. Zapojení a využívání služeb místních firem při investicích a činnosti obce

Informovat o podporách a dotacích pro místní firmy a živnostníky, vč. seminářů k získání dotací.
Maximální zpřístupnění informací o veřejných zakázkách místním firmám a živnostníkům.
Podpora a využívání prací a služeb místních firem a živnostníků.

7. Podpora zájmových, sportovních a kulturních aktivit

Vybudování fotbalového hřiště v Paskově.
Vytvoření dalšího travnatého hřiště pro rekreační míčové hry.
Podpora všech spolkových a sportovních činností v obci vč. nově vznikajících.
Pokračovat v rozvoji kulturních aktivit v kině Panorama Paskov.

8. Veřejné zakázky - zlepšení informovanosti, odpovědné hospodaření
Maximální zpřístupnění informací o průběhu veřejných zakázek.
Neustálé udržování a zhodnocování majetku města.
Hledat nové zdroje možného financování města.

9. Bytová problematika

Rychlé dokončení výstavby bydlení pro seniory a hledání možnosti rozšíření bydlení ve městě Paskov.
Výstavba nových či rekonstrukce stávajících sociálních “startovacích bytů“ pro mladé rodiny.
Podpora při zasíťování nových pozemků pro výstavbu bydlení.
Znovuobnovení Charity a charitativních služeb ve městě Paskov.

10. Paskovský zámek a paskovský park

Pokračování v opravách a rekonstrukci paskovského zámku s cílem přesídlení Městského úřadu, pošty,
knihovny a ostatních služeb pro občany - vše s bezbariérovým přístupem.
Postupné zprovoznění celého zámeckého areálu, vč. vybudování odpočinkové zóny a lávky přes
Olešnou.

11. Podpora a rozšíření dopravní obslužnosti

Pokračování v podpoře místní a linkové autobusové dopravy, zřízení služby senior taxi.
Rozšíření parkovacích míst na sídlištích a u mateřské školky a opravy ulic Kirilovova a U parku.
Aktivní jednání o zrušení dálničního poplatku na rychlostní silnici D56 (dálnici).

… a prosazovat a podporovat VŠECHNY DOBRÉ NÁPADY A ZDRAVÝ ROZUM!!!

Věděli jste?
Spolek Za lepší obec Paskov vznikl v roce 2010. Od té doby se scházíme, neustále pracujeme a
snažíme se plnit úkoly, které jsme si dali. Členové spolku nejsou nijak spjati s žádnou politickou stranou,
tudíž nemusí dosahovat žádných politických cílů. Naše cíle (minulé i budoucí) můžete dohledat na
našich stránkách (www.zalepsiobec.cz) a tak zhodnotit, jak se nám daří je plnit.
V končícím volebním období 2014-2018 měl náš spolek 7 zastupitelů (z 21), z nich pak 2 místostarosty a
4 radní (ze 7), díky čemuž se i naším přičiněním dosáhlo, mimo jiné, zhodnocení majetku obce.

Zhodnocení v číslech






Za 8 let práce spolku v zastupitelstvu se navýšil majetek obce o 87%.
Stav majetku naší obce se za uplynulé 4 roky zvýšil o více jak 166 milionů korun.
Každoročně se investovalo do oprav a údržby majetku naší obce přes 6,7 milionů korun.
Zvýšení efektivity údržby majetku zakoupením mechanizace v hodnotě přes 2 miliony korun.
Pro naší obec se zajistily dotace v hodnotě více než 35 milionů korun.

Během uplynulého období se dále podařilo


















Započít stavbu seniorského bydlení – od projektu, přes památkáře, po vlastní započetí stavby.
Postupovat v zásadních opravách na paskovském zámku, včetně jeho částečného zpřístupnění.
Zakoupit zbylé nemovitosti v parku.
Převod již skoro celého parku do majetku města Paskov.
Opravit a pronajmout vilu Charity – nyní sídlo Místní akční skupiny a Centra služeb.
Zakoupit části objektu bývalých stavebnin.
Opravit kilometry paskovských silnic a chodníků.
Zrekonstruovat necelou desítku obecních bytů.
Započít opravy a údržby našich mostů.
Zajistit v obci nárůst počtu kontejnerů na tříděný odpad.
Zřídit kontejnery na BIO odpad.
Vybudovat a vybavit na cyklostezce odpočívku sv. Kryštofa (Cyklopláž).
Oživit, modernizovat a dovybavit kino pro jeho vyšší možnosti využívání.
Zřídit a udržet právní poradnu pro občany.
Zkvalitnit bezpečnost v obci a prohloubit spolupráci s městkou policií Frýdek Místek.
Vystavět novou tělocvičnu.
Každoročně finančně podpořit místní sportovní kluby a spolky částkou převyšující 1,2 miliony.

Tak nezapomeňte přijít k volbám a můžete bez obav volit číslo 4 – Za lepší obec Paskov.

Město Paskov a Obec Řepiště ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí zvou na

Dny regionů SlezSká brána a olešná
a Výroční paSkoVSký jarmark
pátek 21. září 2018 – 17:00 – 20:00
řepiště – SpolečenSký Dům U máně
DiVaDelní SoUbory

17:00 Divadelko za školou při DDM Vratimov – „Simpsonovi“
18:30 Divadelní soubor D.N.A. - Frýdek-Místek – „Dívčí válka“

Sobota 22. září 2018 15:00 – 19:30
paSkoVSký zámek a zámecký park

HUDební, pěVecké a taneční SoUbory

Výroční paSkoVSký jarmark

15:00 Zahájení
15:10 mažoretky skupiny zik-zak při DDm Vratimov „1“
15:15 Beskydské hudební duo okybachi Raškovice
15:35 mažoretky skupiny zik-zak při DDm Vratimov „2“
15:40 Dětský pěvecký sbor zš a mš Dobratice
16:00 Dětský taneční soubor zš a mš raškovice
16:15 taneční studio Dance point Frýdek-Místek
16:30 Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště
16:50 Ženy tj Sokol šenov – skladba „Spolu“
17.00 taneční skupina jiřinky klubu důchodců Paskov
17:20 DecHoVý orcHeStr zUš Vratimov
18:20 Hudební skupina nepřijatý hovor Vratimov

www.mesto-paskov.cz
www.repiste.eu

Místní potravinářské a zemědělské produkty
Tvorba místních výtvarníků a řemeslníků
Knihy a propagační materiály s regionální tematikou

Volně příStUpné VýStaVy a Stále expozice

• Galerie erbů držitelů Paskova
• Stálá expozice k dějinám Paskova
• Edmund Reitter a jeho svět
• Památník Raškovic – „Abychom nezapomenuli“
• Paskov – 1. světová válka a vznik samostatného Československa
• Výtvarná skupina In Signum „Podzim ve hvězdách“

DoproVoDný program

zábavné atrakce: skákací hrad, program DDM Vratimov pro děti.
projížďky v kočáře. Stánky s občerstvením.

kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana

www. slezskabrana.cz
www.ddmvratimov.cz

