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Výzva k účasti v průvodu
Vážení spoluobčané,
jak už určitě víte, chystáme na sobotu 2. září oslavy 750 let Paskova. Jejich součástí bude i historický
alegorický průvod, který bude, samozřejmě s trochou nadsázky, přibližovat průřez jednotlivými staletími. Část
týkající se vzdálené historie máme již připravenou. Jsme toho názoru, že by bylo namístě připomenout také
historii Paskova v posledních desetiletích, kdy se jeho „tvář“ proměnila díky mnoha průmyslovým podnikům,
ale i jiným institucím zde působícím.
V průvodu by tuto etapu mělo reprezentovat třeba několik horníků v hornických uniformách, možná
u někoho z Vás budou i montérky pracovníků Prefy nebo Barumky, Celpaku a podobně. Zdravotníky
z nemocnice na zámku už také máme.
K životu obce vždy patřily spolky a různé sportovní či zájmové organizace. Najdete někdo doma sokolský,
skautský, hasičský, pionýrský, detejácký nebo třeba svazarmovský kroj?
Vítáni budou i Ti, kteří přijdou v retro „civilním oblečení“ s případnými doplňky (klobouk, hůlka, deštník, kočárek atp.).
Najdou se i v našem městě lidé, kteří mají smysl pro humor a nadsázku?
Časově nebude průvod náročný. Sraz účastníků bude v sobotu 2. září ve 12:00 hodin v areálu zámku, kde se
seřadí podle označených časových skupin, a v rozmezí mezi 13:00-14:00 projde ze zámku přes parkoviště
u kina na ulici Mírovou, Národního odboje a Náměstí zpět k zámku.
Toť vše. Jako odměnu za Vaši účast v průvodu obdržíte poukázku na malé občerstvení a pro nejpovedenějšího retro účastníka, rodinu či spolek bude připraveno překvapení.
Zájemci se mohou hlásit emailem na: ales.safranek@mesto-paskov.cz do 23. srpna včetně.
Děkujeme předem za Vaši účast.

OSLAVY 750 LET
založení města Paskov
SOBOTA 2. září 2017
Program oslav:
Zámecký areál
13.00 – 14.00 hod. Komentovaný historický alegorický průvod od městského úřadu přes
náměstí do zámeckého parku. Mimořádná akce, která se bude opakovat až za dalších 50 let.
14.00 – 18.00 hod. Kouzelný a historický pohádkový zámek pro děti i rodiče
Parkoviště u kina – kryté posezení
19.00 hod. Zahájení oslav starostou města Petrem Baďurou
19.20 – 20.10 hod. Koncert dívčí hudební skupiny Lananita
20.10 – 20.20 hod. Vyhlášení vítězů soutěže „Naše město v zeleni“
20.20 – 20.40 hod. Vylosování výherců ankety „Osobnosti Paskova“
20.40 – 21.00 hod. Slavnostní ohňostroj „Paskov net“
21.20 – 22.40 hod. Koncert skupiny BUTY
22.50 – 23.40 hod. Koncert skupiny Lucie revival
23.50 – 00.50 hod. Koncert skupiny HEC

Vstup zdarma. Je zajištěno bohaté občerstvení.
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Zasedání zastupitelstva města
15. zasedání Zastupitelstva města Paskov proběhlo v netradičním prázdninovém termínu 26.7.2017.
Důvodem zasedání bylo především vyjádření souhlasu s podáním žádosti o dotaci s názvem „Tělocvična
Paskov“ a to v rámci dotačního programu MŠMT ČR. Dále pak souhlasilo s dofinancováním této akce z
vlastních finančních prostředků.
Následně bylo schváleno rozpočtové opatření, kdy na straně příjmů se promítly příjmy z úhrad za dobývání
nerostů, daň z příjmů za město,odpisy majetku, náhrady škod z pojištění, dary, dotace a další změny v příjmech a výdajích.
Zastupitelé neschválili prodej pozemku č. 1887/1 a souhlasili s nabytím pozemků č. 496/1 a 496/2 v dražbě.
Pověřili starostu jednáním k nabytí pozemků do vlastnictví města.
Starosta informoval o ukončení činnosti oddílu házené v rámci Orla jednoty Paskov, s vypořádáním dotací a
o založení nového spolku Házená Paskov, z.s. Následně byly schváleny smlouvy a neinvestiční dotace pro
spolky Házená Paskov, Orel Jednota Paskov stolní tenis a bowling.
Zastupitelstvo rozhodlo o zařazení „návrhu změny územního plánu č.17 č.j. Pas 1297/2017“ do změny Územního plánu Paskov.
Ing. Bělík informoval, že v září bude stanoven termín pro setkání s občany, kde se bude zjišťovat zájem o
čističky odpadních vod. Dle zájmu se budou následně připravovat podklady pro přihlášení k výzvě o dotaci.
Zastupitelé byli informováni, že MO schválilo přemístění válečného památníku z areálu ZŠ Paskov ke smuteční síni.
Příští jednání Zastupitelstva se bude konat 7. září 2017.

Informace z Rady města Paskov
66. schůze rady města konaná dne 31.5.2017
projednávala
-- záležitosti pronájmu bytových prostor
-- skupinovou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel
-- smlouvy o zřízení věcných břemen
-- žádosti občanů a organizací
-- schválila odměny ředitelce ZŠ
-- vzala na vědomí oznámení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o realizaci
projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“.
67. schůze rady města konaná dne 14.6.2017
projednávala
-- záležitosti pronájmu bytových prostor
-- darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru
městu
-- opravy místních komunikací
-- protokol z kontroly o odborné technické kontrole
zařízení dětských hřišť v Paskově
68. schůze rady města konané dne 28.6.2017
projednala
-- výběr nejvýhodnější nabídky na stolařské a montážní práce projektu „INFOCENTRUM A MUZEUM
MĚSTA PASKOV, Zámek č.p. 1“
-- žádost městské knihovny Vratimov, p.o. o navýšení příspěvku na činnost knihovny v Paskově
-- záležitosti Základní školy Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace
-- záležitosti Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace

-- návrh na objednávku pohlednic Paskova s logem
750 let
-- výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci zakázky
„Rekonstrukce kotelny Nádražní 700, Paskov“ a
zakázky „Kino Paskov – stavební úpravy objektu-dílčí část-plynová kotelna“
-- oznámení o uzavření školní jídelny Paskov v době
od 1.7.2017 do 27.8.2017
69. schůze rady města konané dne 12.7.2017
projednala
-- záležitosti pronájmu bytových a nebytových prostor
-- výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „SENIORSKÉ BYDLENÍ - ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C-DODAVATEL
STAVBY“
-- přehled pohledávek města k 30.6.2017
-- darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru
mezi občany města Paskov a Městem Paskov
70. schůze rady města konané dne 24.7.2017
projednala
-- záležitosti pronájmu bytových prostor
-- výběr nejvýhodnější nabídky na stavební práce
projektu „Oprava chodníku na ulici ke hřbitovu“
-- výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
na stavební práce a na služby „NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA – DODAVATEL STAVBY“
-- zápis č. 4/2017 z komise pro územní plánování,
životní prostředí a bydlení konané dne 19.7.2017
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Bankomat v Paskově
Dlouhodobě jsme se snažili s několika bankovními
ústavy domluvit o umístění bankomatu v Paskově. K
dnešnímu dni jsme nenašli bankovní ústav, který by
provozoval bankomat. Nejčastější argumenty jsou, že
je zde malý počet výběrů, které nepokryjí provozní náklady. Existují varianty komerčních společností, které
mají vysoké poplatky za výběry, navíc chtějí po obci
garanci počtu výběrů, které pokud se neuskuteční,
musí obec zaplatit poplatek, který by byl ve výši rozdílu
mezi výběry skutečnými a garantovanými.
V současné době jsme po časté reklamě Air - bank
o možnosti umístění bankomatu kdekoli, danou společnost kontaktovali. Následně jsme zavedli na jejich
stránkách (https://www.airbank.cz/nove-bankomaty)
odkaz k hlasování zájmu o bankomat. Podpořte prosím
danou aktivitu kliknutím na odkaz k podpoře instalaci
bankomatu v Paskově. Za spolupráci děkuji.
Bělík Zdeněk – místostarosta

Dotace na čističky odpadních vod
V letošním roce jsou vypsány dotace na domácí čističky odpadních vod. Uzávěrka této dotace je v listopadu letošního roku. Následně má být vypsána
dotace nová a na tuto dotaci se chceme jako obec
připravit. Žadatelem musí být obec, nemůže si o ni
nikdo požádat samostatně. V současné době proběhlo jednání se společností, která by žádost zpracovala, včetně vodoprávního řízení. Z doporučení,
které máme, není vhodné řešit jeden dům na ulici,
ale celé lokality minimálně v lokalitě 30 – 40 % domů.
Společnost, která bude dotaci připravovat je Hellstein
spol.s.r.o. (www.hellstein.cz) , která bude připravovat
dotační žádost ( společnost je zpracovatelem dokumentací i výrobcem), dodavatel bude následně sou-

těžen. Na konec září, začátek října naplánujeme pro
zájemce o čističku společnou prezentaci a následnou
diskuzi zda je odkanalizování tímto způsobem v dané
lokalitě vhodné a zavedeme evidenci potencionálních zájemců. O termínu prezentace budete informování na začátku září na stránkách města, FCB, sms
info a rozhlasem. V plánu města je v současné době
v dohledných letech jen rozšíření kanalizace na ulici
Kirilovové s vytažením sběrné šachtice na ulici Neužilní a to z důvodu potřebnosti opravy komunikace na
ulici Kirilovové v celé délce mezi ulicemi Místecké a
U dálnice.
Zdeněk Bělík - místostarosta

Foto: ČOV (zdroj www.hellstein.cz)
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REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
PREZENTACE KNIHY

DĚJINY PASKOVA

Paskovský zámek

Prolog a moderování – Ing. Miroslav Lysek

zdravice, představení účastníků a seznámení s průběhem akce

Úvodní slovo starosty Města Paskov – Petr Baďura
Představení autora knihy a jeho badatelského zaměření
v kontextu dějin Moravy – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

(Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické Fakulty Ostravské univerzity,
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Prezentace knihy a geneze jejího vzniku,
autorské čtení – PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
Prodej knihy, autogramiáda, zakončení akce

1. patro – výstavní prostory
čtvrtek 31. srpna 2017 | 17:00

Akce je pořádána Městem Paskov ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brána
www.mesto-paskov.cz, www.slezskabrana.cz, www.facebook.com/slezskabrana

Zemní práce v blízkosti vodovodních řadů se mohou
prodražit
SmVaK Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek
uložených v zemi. Ve většině případů je zdrojem problémů fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně
vytyčit průběh podzemního vedení na daném pozemku.
„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu poruch za rok. V roce 2016 se jednalo o 110 případů. Nejde tedy o zanedbatelný počet. Přitom na podmínku a zároveň povinnost nechat si vytyčit, kudy infrastruktura
pozemkem prochází, jsou žadatelé upozorněni v oficiálním stanovisku vydaném naším oddělením vyjadřování,“ říká vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Ve vyjádřeních k záměrům, které přímo kolidují, případně se mohou přiblížit vodohospodářskému zařízení,
jsou přitom uvedeny podmínky, které je nutné dodržet při realizaci stavby. Základním předpokladem je povinnost stavebníka zajistit si na středisku vodovodních sítí společnosti SmVaK Ostrava vytyčení vodohospodářského zařízení v terénu a respektovat ho.
Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy zařízení vede, případně o vytyčení vůbec nepožádá, vystavuje se riziku dodatečných nákladů na změnu jeho stavby, případně přeložku zařízení. Nejzávažnějším
důsledkem nezajištění si vytyčení zařízení, případně nerespektování jeho průběhu, je přímé poškození
vodohospodářského majetku. Při tom dochází k mimořádnému riziku kontaminace pitné vody v síti nasátím
okolní vody z místa poškození. „V těchto případech musí naši pracovníci nad rámec provedení standardních
manipulací na síti a odstranění poškození potrubí vyloučit riziko kontaminace vody v síti. To zpravidla spočívá
v oddělení postižené části vodovodní sítě, její důkladné dezinfekci, proplachu a odběru vzorků s odvozem do
akreditované laboratoře. Ta vyloučí, případně potvrdí na základě výsledků rozboru, zda došlo ke kontaminaci
vody. V případě negativního výsledku přistupujeme k neprodlenému obnovení standardní dodávky vody. V
případě pozitivního výsledku je nutné neprodleně přijmout další provozní opatření,“ vysvětluje Bouda.
Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se po obnovení standardní dodávky vody účtují dle
platného ceníku náklady na veškeré činnosti související s opravou poruchy, veškeré náklady související s
odstavením a zprovozněním vodovodní sítě včetně náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality
vody (orientační rozbory přímo na síti a rozbory v akreditované laboratoři), stejně jako uniklá voda a voda
potřebná pro proplach sítě.
V konečném důsledku se náklady za nerespektování podmínky na vytyčení našeho potrubí mohou vyšplhat
až na několik desítek tisíc korun. Zároveň se viník vystavuje postihu ze strany příslušného vodoprávního
úřadu, protože poškození vodovodu nebo kanalizace nebo jejich součástí či příslušenství je podle zákona o
vodovodech a kanalizacích klasifikováno jako přestupek s rizikem uložení pokuty až do výše 50 tisíc korun.
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Zajímavé informace o Paskovu odjinud
Nejnovější číslo časopisu Těšínsko přináší dva příspěvky věnované Paskovu
V červenci tohoto roku vyšlo 1. číslo vlastivědného časopisu Těšínsko, vydávaného od roku 1957 Muzeem
Těšínska. Přináší dva obsáhlé příspěvky tematicky spjaté s Paskovem, resp. zdejším šlechtickým sídlem.
První je podrobná studie s názvem Kauza obležení paskovské tvrze v roce 1484 s podtitulem Beneš a Dobeš Černohorští z Boskovic v zápase o lenní statek Paskov v poslední třetině 15. století. Jejím autorem je
historik Jan Saheb, jenž momentálně dokončuje vydání monografii starších dějin Paskova. Cílem této jeho
studie je analýza dosud neznámého sporu o držbu lenního statku Paskov.
Druhý příspěvek nás přenáší z období pozdního středověku do současnosti. Miroslav Lysek v něm za pomoci paskovského starosty Petra Baďury sumarizoval základní poznatky o proměně paskovského zámku,
kterou prošel od roku 2013, kdy ho zakoupilo město Paskov. Článek s názvem Čtyři roky změn v areálu
paskovského zámku popisuje nejen veškeré zásadní stavební a další zásahy vedoucí k obnově nejvzácnější paskovské památky, ale především rekapituluje všechny významné akce a kroky, které budují novou společenskou a kulturní pozici někdejšího panského sídla. Autor v závěru článku konstatuje, že péče o několik
století budované sídlo nikdy nekončí, stejně jako snaha o vytváření pokud možno pozitivního povědomí o
paskovském zámku mezi lidmi v blízkém i širším okolí.
Časopis Těšínsko je možno zakoupit v pobočkách Muzea Těšínska, prostřednictvím muzejního e-shopu na
adrese http://www.muzeumct.cz/eshop/, elektronicky na adrese michaela.piechova@muzeumct.cz či telefonicky na čísle 558761225 za cenu 100 Kč.
PhDr. David Pindur, Ph.D.
redaktor časopisu Těšínsko

Hurá prázdniny
a město PASKOV

Ukázky volnočasových aktivit:
DDM Vratimov (nabídka a vedoucí kroužků)
vystoupení:
mažoretky PASKOVSKÁ SLUNÍČKA, STEP4U
Doprovodné hry, soutěže
Skákací hrad
Akce za každého počasí.
Za deště – prostory KOMUNITNÍHO CENTRA Paskov
kontaktní osoba: Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz

Ve čtvrtek 29. 6. jsme pro děti připravili bezpečnostní akci „Hurá
prázdniny“. V daný den nás vítalo aprílové počasí. Na začátku
svítilo sluníčko, pak následovala
dešťová průtrž. My jsme se nedali a děti přišly. Cílem akce bylo
připomenout dětem bezpečnostní
pravidla a chování hlavně o blížících se prázdninách. Děti nás však
mile překvapily, uměly telefonní
čísla hasičů, záchranářů i policistů nazpaměť, uhádly všechny dopravní značky a dokonce věděly,
jak přejít přes silnici. A to nebylo
vše. Vyzkoušely si, jak přenést
zraněného a zároveň ošetřit kamarádovi zraněnou ruku. Děti
musely zvládnout i jednoduchý
test. Zároveň měly děti zvládnout
i několik sportovních disciplín.
Děkujeme městu Paskov, které
bylo finančním partnerem akce.
Všem přejeme hezký zbytek
prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
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Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2017/18
Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka PASKOV
nabízí ve školním roce 2017/2018 tyto zájmové útvary.
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově KC Paskov
Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2017.
Bližší informace a přihlášky od 4. 9. 2017 v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz
Dětský aerobic
Ing. Michaela Krečmerová
5 – 13 let
Pondělí 16:30 – 17:30 hod. – sál KCP

Lovci záhad				
Vašek Dušek
7 - 15 let
Středa 16:00 – 17:00 hod. – klubovna KCP

Cílem kroužku je naučit se správně rozcvičit, připravit si sestavu s hudbou pro vystoupení na veřejnosti
a seznámit se se základními posilovacími cviky.
Chceme si užít pohyb.
Děti se v druhém školním pololetí účastní vystoupení na veřejnosti.

Pokusy, jak např. donutit rozinky tancovat; propíchnout nafukovací balonek, aby nepraskl; vytvořit “faraonova” hada; poslat raketu vysoko k nebi a hledání dalších odpovědí na záhady, které nás zajímají.

Taekwon-do začátečníci
Eliška Hradílková
5 – 11 let
Pondělí 17:40 – 19:10 hod. – sál KCP

Step4U				
Lucie Kretová
6 – 15 let
Středa 18:00 – 19:30 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.

Street dance zahrnuje všechny „pouliční tance“.
Základem pouličního tance (Battles-jamming) je unikátní styl, kterým tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím tance.
Taneční skupina v druhém pololetí školního roku se
účastní soutěží a vystoupení na veřejnosti.

Pohyb nás baví		
Bc. Renáta Míčková
4 – 7 let
Úterý 16:00 – 17:30 hod. – sál KCP

Mažoretky Paskovská Sluníčka
Martina Hrdá
5 – 12 let
Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod. – sál KCP

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.

Nácvik techniky s hůlkou a pompony, jednoduché
sestavy.
Děti v druhém školním pololetí se účastní soutěží a
vystoupení na veřejnosti.

Výtvarné tvoření a hry
Alexandra Moroňová
				
(Patrik Moroň)
6 – 15 let
Úterý 16:30 – 18:00 hod. – klubovna KCP

Šikulové			
Marcela Sklepková
6 – 15 let
Čtvrtek 17:00 – 18:30 hod. – klubovna KCP

Zajímavé výtvarné techniky, koláže, modelace, hry,
soutěže.

Různé techniky – papír, recyklované výrobky,
ubrousková technika, barvy na textil, batikování, samotvrdnoucí hmota. Na konci činnosti – různé hry.

POZVÁNKA na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“
v termínu 18. 9. (pondělí) – 22. 9. (pátek)
• kroužky dle platného rozvrhu viz. www.ddmvratimov.cz
• možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
• možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků
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Cambridgské zkoušky
Žáci naší školy, Daniela Střebovská a Emma Dvorníková ze čtvrté třídy, Dominik Michna a Tomáš
Kreutziger ze sedmé třídy, absolvovali v červnu
Cambridgské zkoušky z anglického jazyka. Na
zkoušku se připravoval i Viktor Michna, který však ze
zdravotních důvodů nakonec nemohl přijet. Zkouška
se konala v Ostravě v Jazykové škole Hello. Na výsledky si žáci museli počkat až do prázdnin, ale stálo
to za to!!!!
Tomáš a Dominik získali plný počet bodů 15 z 15 ve
všech hodnocených částech úrovně FLYERS – Speaking, Listening and Reading + Writing , což znamená,
že mají skvěle našlápnuto do další úrovně, kterou je
zkouška KET. Emma, i když je teprve ve 4. třídě ,
si troufla na úroveň MOVERS, kterou většinou skládají páťáci, a dopadla také výborně. Získala 5 bodů
v části speaking, 4 body za listening a 4 za reading
– takže 13 z 15 je skvělý úspěch. Ani Danielka se
nenechala zahanbit a můžeme ji poblahopřát k zisku

Školní rok je za námi…

12 bodů v úrovni STARTERS. Aby si úspěšné složení
zkoušky mohli náležitě užít společně se svými spolužáky, budou mít možnost si svůj certifikát převzít s
ostatními účastníky na slavnostním předávání, které
se uskuteční v pátek 8. září 2017 od 17.00 hodin v
Ostravě v sále Klubu ALFA, ul. Veleslavínova 3183.
Do kroužků, které vedou paní učitelky Juhasová, Koriťáková a Klimundová, chodí přibližně 40 dětí naší
školy. Cíleně procvičují poslech, čtení a psaní pomocí různých aktivit a her, které se nedají v klasických
hodinách zvládnout. Ať z důvodu velkého počtu žáků,
nebo kvůli složení skupin, protože ne každého angličtina baví. Cena kroužku, který probíhá každý týden,
je 500 Kč na pololetí (nebo 900 Kč při platbě za celý
rok) a je určen především těm žákům, kteří chtějí na
sobě pracovat a objevovat kouzlo anglického jazyka.
Ještě jednou gratuluji všem ke skvělému výsledku a
přeji hodně radosti s angličtinou.
Mgr. Martina Juhasová

Dopravní výchova ve 4. A

Dne 26.6. 2017 se 4. A zúčastnila další lekce dopravní výchovy pořádané PČR ve Frýdku-Místku. Tentokrát šlo dětem o získání průkazu cyklisty. Po úvodním
připomenutí pravidel silničního provozu pro cyklisty
se děti vydaly napříč dopravním hřištěm poznávat
značky. Následná úprava cyklistických přileb znamenala, že děti brzy vyrazí na kolech také prakticky
Škola se zapojila do projektu Šablony, z kterého čer- prokázat znalost všech dopravních předpisů v takové
pá prostředky především na doučování žáků ohro- míře, aby získali kýžený průkaz. Všem se to nakonec
žených školním neúspěchem, podporuje čtenářství a podařilo.
Mgr. Světlana Koriťáková
také vzájemnou spolupráci mezi pedagogy.
Je za námi další školní rok, tedy ta část, která se tráví
ve škole, ta příjemnější – prázdninová - je v plném
proudu. Ráda bych touto cestou ocenila snahu všech
zaměstnanců a žáků, kteří se podíleli na jeho zdárném průběhu. Je za námi spousta práce, nelze vše
vyjmenovat, proto zmíním jen ty nejvýznamnější.

Ve škole proběhla spousta zajímavých akcí, například Den naruby, kdy se žáci představili v roli učitelů,
či Den svatého Patrika, kdy celá škola byla dozelena.
Účastnili jsme se také mnoha soutěží, úspěch jsme
slavili jak ve sportu - gymnastika, atletika, florbal, tak
ve vědomostních soutěžích – Křížem krážem Slezskou bránou.
Během roku byla zrekonstruována sociální zařízení v
budově Jubilejní a velkou stavební úpravou nyní prochází učebna v přízemí. Věřím, že stavební úpravy
proběhnou podle plánu, a my zde 4. září přivítáme
prvňáčky.
Zda naše aktivity probíhají dle příslušných předpisů,
přišla zkontrolovat Česká školní inspekce, která neshledala žádné nedostatky.
Ráda bych touto cestou ocenila snahu všech zúčastněných a popřála všem, aby si v průběhu letních měsíců dostatečně odpočali, načerpali novou inspiraci a
energii pro následující školní rok.
Mgr. Lucie Butkovová
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Zahrádkářská výstava v Paskově
Vážení přátelé!
Jak jsme vás informovali v minulých číslech Zpravodaje, bude základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Paskově pořádat
Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků lidové tvořivosti.
Výstavu pořádáme spolu s Městem Paskov k 750 výročí první zmínky o Paskovu, ale i k 60 výročí založení
zahrádkářské organizace v Paskově, které připadá na leden 2018.
Výstava bude otevřena
-- v sobotu 23. září od 9-18 hod.
-- v neděli 24. září od 9-18 hod.
-- v pondělí 25. září od 8-13 hod. (školy).
Zahrádkářské výstavy pořádáme jednou za 2 roky a
mají vždy velmi dobrou úroveň. Je to zásluhou nejen
paskovských zahrádkářů, ale i dalších občanů, kteří
se podílejí na její přípravě a dodají zajímavé exponáty. Velkou zásluhu na úspěšnosti výstavy mají také
mateřská a základní škola, jejichž zajímavé exponáty
poutají velkou pozornost návštěvníků. Nezastupitelný
podíl na výstavě mají i zahradnické podniky z Paskova i okolí.
Přestože letošní jaro nepřálo příliš úrodě ovoce –
pozdní mrazíky spálily květy hlavně broskví, meruněk,
švestek a hrušní i některých odrůd jabloní, věříme, že
bude dost zajímavých exponátů, že se na stromech
najdou alespoň 3 dobře vypadající jablka. Prosíme
proto všechny majitelé zahrad aby nám pomohli, aby
Foto: archiv.

výstava měla úroveň alespoň minulé výstavy. Slibně
vypadá úroda zeleniny. Věříme, že bude dost i zajímavých výrobků lidové tvořivosti, že se předvedou
nejen tradiční vystavovatelé, ale i noví umělci.
Výstavu budeme připravovat ve čtvrtek a pátek 21-22.
září od 9-18 hodin. V této době můžete také donést
své exponáty (ovoce a zeleninu raději v pátek, aby
zůstala čerstvá), případně si nainstalovat svoji samostatnou expozici. V pátek asi od 16.30 hod bude přítomen pomolog, který bude určovat odrůdy ovoce.
Pokud budou mít vystavovatelé i další občané, kteří
se budou podílet na její instalaci zájem, mohou se přijít domluvit na naši výborovou schůzi, která se bude
konat ve středu 6. září v 18 hodin ve schůzovací míst-

Foto: archiv.

nosti nad Zámeckou krčmou.
Výstava bude mít i další doprovodný program.
Na sobotu se pokusíme zajistit dětskou cimbálovou
muziku, vystoupení nám přislíbil i dětský folklorní soubor Paskovjanek. Vystoupení se bude konat od 15
hodin.
Nedělní odpoledne by měl zpříjemnit Košt vína, který
připraví vinný sklípek pana Zahrádky z Hukvald, doprovázet jej bude cimbálová muzika. I zde program
začne v 15 hodin.
Věříme, že v Paskově i blízkém okolí nebude člověka,
který by se na výstavu nepřišel podívat.
Srdečně zvou paskovští zahrádkáři.
Za ZO ČZS Lubomír Forgač.
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Kalendář akcí
SRPEN

2017
14

21

28

4
Začátek školního roku

15

22

29

5

16

23

30

6

17

24
Vernisáž podzimní
části výstav
zámek Paskov

31
Prezentace knihy
Dějiny Paskova
zámek od 17h

7
Život, 18h
Zastupitelstvo, 17h
DDM - akce volný čas
KCP, 15:30h

18
letní kino, po setmění
areál SDH Oprechtice
Hodinový manžel

25
Výstava chovatelů

1

8

19

26
Výstava chovatelů

2
750 let Paskova
průvod městem
pohádkový zámek
večerní program

9

3

10

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

Eurokan-noční soutěž
SDH Oprechice
20

27
Výstava chovatelů

NE

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

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

11

18
Ztracené město Z, 18h
Ukázkový týden DDM

25
Výstava zahrádkářů

2
Týden knihoven

9

12

19

26

3

10

13

20
Sběr nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu

27

4

11

14
o Batman film, 16h
Srdečně vás
vítáme, 18h
SHF 2017, kostel

21
Sběr nebezpečného
a velkoobjemového
odpadu
Šmoulové, 16h
Masaryk, 18h

28
Státní svátek
Turnaj v minikopané
areál ZŠ, od 9h

5
Uzávěrka zpravodaje

12

15

22

29

6

13

16

23
Výstava zahrádkářů

30

7
Drakiáda

14

17

24
Výstava zahrádkářů

1

8

15
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Klub důchodců v Paskově

I když je léto, v klubu to akcemi žije. Několik našich členu se zúčastnilo akce pořadené městem Ostrava-Jih
- Léto na kolech. Jelo se ze Staré Bělé, přes Krmelín, Novou Bělou, Paskov, Hrabovou a zakončení trasy
bylo v Bělské lesní školce. Tady se s účastníky loučila skupina Maxi Turbulenc. Je vidět, že i staří lidé něco
dokaží a v našem klubu je jich dost. Jsou to pochody po horách, kde se jede vlakem, zábava ve sklípku v
Nové Vsi U Hastrmana, hlídání výstavy obrazu na zámku. V areálu chovatelů se vaří pochutiny, které připravuje p.Klašterková s p.Zemanovou. Děkujeme. Měli jsme kloboukový den, každý člen, i když bylo velké
horko, přišel s kloboukem. Teď se chystáme na zájezd na oblíbenou Oravici. Navštěvujeme koncerty, které
se konají v parku v Místku. Myslím, že stále máme co dělat, a tak je to správné. Naše taneční skupina stále
i v horku jezdí těšit lidí. Děkujeme za reprezentaci.
předsedkyně Hana Fojtová

Foto: Kloboukového dne se účasntilo mnoho důchodců :-)
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Paskovjánek obrazem

- 13 -

Oddíl stolního se připravuje „papírově“ na příští sezonu
V období klidu si moc neodpočinuli předseda Zdeněk Manda a hospodář Petr Michna. Dali dohromady evidenční seznam a další „papírové“ záležitosti (přihlášky do soutěží apod.). Předseda zapracoval i na posílení
našich družstev. Získal na přestup dva hráče. Velkým přínosem bude hlavně příchod Lukáše Vojtka z TTC
Poruba. Ten hrával pravidelně divizní soutěž a pár zápasů odehrál i v ligových soutěžích. Věříme, že bude
přínosem ve zlepšení výkonu našeho A-čka, hrajícího krajskou soutěž I. třídy. Druhý hráč by měl hrát za B-čko krajskou soutěž II. třídy a eventuálně za C-čko v OS II. třídy. Zkouší také sehnat hráče na střídavý start,
nebo na hostování. Má pár hráčů rozjednaných, ale chytřejší budeme až po sestavení soupisek jednotlivých
družstev. Ty budou sestaveny a schvalovány až začátkem září. Pro zlepšení výkonnosti našich mladých
uvažujeme, že jim umožníme hrát na střídavý start v Sokole Krmelín v okresních soutěžích vyšší třídy, než
hrají u nás za D-čko.
Teď budeme ještě asi tři týdny nabírat síly. Koncem srpna spustíme tréninkovou činnost na plné obrátky,
abychom uspěli v nastávajících soutěžích.
Miloslav Valenta

Paskovský občan Ivo Mutl vyhrál extrémní závod
ve 24. hodinovém in-line bruslení
Přestože krajem Paskova vede frekventovaná cyklostezka, která je hojně využívána in-line bruslaři, a nejen
těmi paskovskými, asi ne všem bude známá skutečnost, že se letos ve dnech 24. – 25.6. uskutečnil již 6.
ročník extrémního 24 hodinového maratonu na trase kolem přehrady Olešná.
Tohoto extrémního závodu se mohou zúčastnit kromě profesionálních sportovců také amatéři. Závod je zařazen jako otevřené mistrovství ČR.
A pokud je jen málo těch, kteří o tomto závodu věděli, je ještě menší počet těch, kteří zaznamenali, že se závodu zúčastnil v kategorii hobby muži jednotlivci „paskovák“ Ivo Mutl. Ten nejenže se zúčastnil, ale dokonce
celý závod vyhrál! Jeho výkon je neuvěřitelný. Za 24 hodin obkroužil přehradu Olešnou celkem 92x a ujel tak
celkovou vzdálenost 414 km. Kvalitu jeho výkonů dokládá i skutečnost, že druhý v pořadí Zdeněk Známský
ujel „jen“ 288 km. Ivo Mutl nenalez přemožitele ani v kategorii profesionálů, když první z profesionálů Luděk
Marek ujel 360 km. Více informací naleznete na stránkách http://www.inline24.cz/inline24/vysledkova-listina/
K odvedenému výkonu blahopřejeme a přejeme Ivo Mutlovi pevné zdraví a ještě mnoho sportovních a životních úspěchů. Děkujeme za reprezentaci našeho města.
Ing. Milan Klimunda
Foto: Ivo Mutl na stupních vítězů.
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Tým bowlingu Orel Paskov zůstává prvoligový
Zkraje článku musíme napravit titulek příspěvku z minulého zpravodaje červen 2017, kdy byl interpretován ve znění „Bowlingu se moc nedařilo“. Pravdou je,
že odvrátit přímou hrozbu varianty sestupu ze skupiny 1. ligy ČBL o udržení se nepodařilo přímo, byť
nás od tohoto milníku dělilo málo po vcelku slušných
náhozech (celkově 5. místo ve skupině o udržení),
ale zůstávali jsme „v naději“, jelikož nás čekala baráž
o udržení. Po přípravných krocích k záchraně (dohánění tréninkového manka…), jsme se plně vyladili
do bojů s druhými týmy z 2. lig a šestým družstvem
z naší skupiny. Hlavně jsme se neopomněli přihlásit
na dlouho avizovaný a svazem ČBA vyhlášený termín baráže a vše směřovali k právoplatné, ale hlavně úspěšné účasti. Nicméně v den baráže, a to i při
pohledu na webový server „obsazovacky.cz“, bylo
po konzultaci s řídícím svazem soutěže dohodnuto a
schváleno, že o dvě postupová místa (právo účasti v
nadcházejícím ročníku první regionální ligy pro podzim 2017) nebude muset být hráno, z důvodu správně přihlášených „jen“ dvou týmů.
Co víme či se prosáklo o takto „snadno znovuzískané“ prvoligové příslušnosti - mohou za to z jedné
strany jak organizační a časové, tak i ze strany druhé
nákladové, tj. finanční důvody. Ono není snadné v
dnešní hektické době mít vše pod kontrolou, kdy na
Vás dopadá tíha života, pracovních povinností, řešíte
soukromé, ale i zdravotní a rodinné záležitosti (což je
pochopitelně nejdůležitější) a máte mít pod palcem
zmáklou i agendu „veřejného života“ a angažovanosti pro kolektivy, kdy nejde pouze o vlastní prospěch
vytíženosti volnějšího času a zároveň jdete „s kůží

na trh“ jako družstvo s názvem Paskov na dresech.
V tomto ohledu musíme jako tým zejména poděkovat a též vyzdvihnout další finanční příspěvek formou
neinvestiční dotace, schválený při zasedání zastupitelstva města Paskov. Bez těchto prostředků bychom
se neobešli a dávno již nebyli na bowlingové mapě…
Letos to bylo o to komplikovanější, že tyto procedury
jsme museli podstoupit ve dvounásobném provedení
díky avizovanému ukončení činnosti házenkářů pod
hlavičkou KH Orel Paskov v průběhu roku, což nepřímo přidalo na práci taktéž i pracovníkům při MÚ a
zastupitelstvu při řešení této korekce, resp. nutnosti
finančního zúčtování pro Orel při změně podmínek
(rozsahu) přiznané dotace.
Lze očekávat, že naše další účast v 1. lize (v druhé
nejvyšší soutěži v ČR - nad námi skupiny Extraligy
ČBL) bude zahájena koncem září. 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 (a
internetových streamů). Jednotlivé hrací dny s „on-line“ textovým zápisem výsledků běží na stránkách
https://www.bowlingovaliga.cz/live, vždy v příslušné
soutěži a probíhající lize.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům
příjemné prožití nadcházejícího konce léta.
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D. Valenta

N

Chceš se stát ﬂorbalistou?
ECH

NOUT DO HRY!!
H
Á
T
SE V

Stačí se
jen přihlásit!!!
Hledáme děti od ročníku
2004 a nižší
pro ty nejmenší poskytneme i potřebné vybavení
Rádi bychom přivítali mezi námi nové malé hráče.
Patříme mezi velké kluby tohoto sportu a máme
bohaté zkušenosti s vedením dětí.
V porovnání s nesporně většími městy s obrovskou
základnou dětí, držíme v žákovských soutěžích
ve většině kategorií krok.
Kromě sezonních tréninků a soutěží, pravidelně každým
rokem organizujeme o prázdninách soustředění
dětí a také občas vyrážíme na jiné turnaje, především na
Pražské hry, kde hrajeme s oddíly z celé Evropy.

PŘIDÁŠ SE?

kontakt:

605 888 736
- 16 -

p89@seznam.cz

Třídění odpadu v Paskově
Paskov se dlouhodobě potýká s problémem přeplněných nádob na tříděný odpad. V rámci tohoto článku
Vás chci informovat o počtu nádob, jak každým rokem
narůstá, jak se snažíme problémy řešit a jaké jsou
plány do budoucna, a dále prosím o spolupráci při
vytipování nejvhodnějších lokalit, ve kterých následně zřídíme zpevněné plochy na umístění kontejneru
s optickým oddělením zástěnou. Velikost běžných
hnízd pro umístění kontejneru by mělo obsahovat minimálně 2 kontejnery na plasty, 1 na papír, jeden na
sklo +rezerva na 2 kontejnery, které by byly následně
doplněny podle typu odpadu, který by se na daném
místě nejčastěji plnil. Plasty se vyvážejí každý týden,
papír jednou za 14 dní a sklo jednou za měsíc.

trémně zatížené. Při hledání lokalit vhodného umístění Vás prosím o zasílání podnětů na email zdenek.
belik@mesto-paskov.cz . Do konce roku chceme mít
určené lokality, kde budou kontejnery umístěny a začneme vyřizovat projekt a povolení na zřízení sběrných míst. Nechci, ať kontejnery po obci honíme jako
koťata.
Lokality, které byly vyřešeny a které jsou v současné
době řešeny. Dobře se povedlo umístění kontejneru
mezi kinem a obchodním domem, už nejsou všem na
očích, jak byly dříve na chodníku, navíc při velkých
větrech byl odpad vždy rozfoukán po širokém okolí.
Parkoviště U Hrušky - vedle něj má vzniknout zpevněná plocha ze zámkové dlažby směrem k záchodu
řidičů s optickým oddělením. V rámci projektu parkovišť na Papírenském sídlišti je řešeno nové umístění
kontejnerů se zpevněnou plochou a optickým oddělením. V rámci projektu sběrného dvora, chceme připravit možnost občanů odevzdání recyklovaného odpadů přímo na sběrném dvoře, pod svým čárkovým
kódem s následným ohodnocením nejlepších. Tato
možnost by měla snížit požadavky na počty nádob
v obci.

Vhodné umístění není úplně jednoduché vytipovat,
protože každý by chtěl mít nádoby umístěny v blízkosti svého bydlení, ale nikdo je nechce mít před
svým domem (negativa časté zastavování vozidel,
nepořádek kolem nádob, v letních měsících zápach).
Pozemky na kterých nádoby umístíme a následně
vytvoříme zpevněné plochy se zástěnou, musí být v
majetku města, neměly by být v blízkosti křižovatek
(pokud není možné vhodné a bezpečné zastavení),
neměly by být u cest, které přes obec jen procházejí (docházelo k častému vyhazování odpadů cizími
občany zejména zednických firem). Pokud nádoby
umístíme stejně jako na parkovišti u hrušky, jednoduše dostupné, dobře se dá u nich zaparkovat, vede to
k tomu, že jsou ve srovnání s ostatními nádobami ex-

Za spolupráci při vytipování lokalit děkuji. A už jen
poslední informace, žádost o kompostéry byla podána na konci června, o průběhu Vás budu následně
informovat.
Bělík Zdeněk – místostarosta

Aktualizovaná tabulka svozových míst Paskov
žlutý -plasty

místo

ASA

Oprechtice hasičárna
Oprechtice žel.přejezd
Kopeček(Neuhybel)
Mitrovická 260- U Rašky
Mitrovická - Kimex
škola
školka
Bělská(Hornické)
Rudé armády(sodovk.)
Rudé Armády(krmiva)
Městský Úřad
Bezručova(Klegová)
Boženy Němcové/Fučíkova(bytovky)
Nádražní-Hruška
Papírenská(sídliště)-nízké paneláky
Papírenská(sídliště)-vysoké paneláky
Místecká(autoopravna)
Kirilovova, bytovky hřbitov
Místecká Orlovna
Komenského náb. (šk. jídelna)
Městský úřad-dvůr(poškozené)
Rudé Armády, bytovky

součty

zelený-sklo
EKOKOM

ASA

1
1
1

1
1

1

1
1
1

2
1
2
1
1
1

2

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

EKOKOM

1

1
1
1
1
1
1
2
1
1

modrý-papír
ASA

EKOKOM

1
2
1

2

1

1

1

1
1
1
2
1
1
3

1

1

2

1
1
1

1

1
2
1

1

1
1

1

1

2
1
1
1

1
2
1

2
1
1
1

2

1
1

1
1
1
1

1

1

19

22

3

8

4
43

2013
7

21

5

4

2014
7

1

16

2015
10
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18

2
27

9
9

8

2016
12

13

5

6

3
32

19

2

8

10

Plán akcí Místní knihovny
Srpen 2017
Výstava – Léto s patchworkem
-- textilní výrobky paní Ludvíkové můžete obdivovat po celé prázdniny v půjčovní době knihovny
Prázdninová soutěž pro děti
-- pokračuje i celý srpen. Po prázdninách vyhlásíme vítěze.
Září 2017
2.týden v září
-- vyhlášení vítězů prázdninové soutěže.
20. září 2017
-- se Čtenářským klubem ZŠ Paskov, vedeném
paní učitelkou Juhasovou , se zúčastníme již
IV. ročníku KnihOlympiády, tentokrát v Olomouci. Ústředním mottem bude Harry Potter a jeho
dobrodružství (letos je 20. výročí vydání první
knihy o tomto čarodějovi).
Říjen 2017
Inzerce

2.10. – 7.10.2017
-- Týden knihoven
13.10.2017
-- besedy pro žáky 3. a 4.tříd ZŠ Paskov se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Nová Bělá pod otevřeným
nebem

Letošní koncert Nová Bělá pod otevřeným nebem
je jubilejní, desátý. Konat se bude na hřišti TJ Sokol
Nová Bělá 26. 8. 2017 v 17 hodin. Za uplynulých
deset let se na našem pódiu vystřídala celá řada
umělců nejen z naší republiky, ale i z ciziny. Některé
Lukovský s.r.o.
z nich jsme pozvali i na letošní koncert - např. David
Righeschi Itálie, Maria José Rodriguez Mexiko,
- kontroly a čištění spal.cest
Medea Iassonidou Řecko. Také přibudou nové tváře.
- vložkování komínů
Samozřejmostí je Maruška Korpasová a její housle
- opravy komínů
a také zakladatelka novobělské tradice sopranistka
Jana Šafářová Doležílková. Účinkující doprovodí
orchestr Národního divadla Moravskoslezského.
www.kominictvi-lukovsky.cz
Tradiční bohaté občerstvení bude opět zajištěno
manželi Paličkovými.
Za organizátory srdečně zve Doležílková Ludmila
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KOMINICTVÍ
Tel: 602 930 888

KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ
STAVBY PLOTŮ NA KLÍČ

 KOVOVÝROBA + montáž:
o ZÁBRADLÍ, SCHODIŠTĚ, MŘÍŽE, apod.
o Branky, brány, sloupy, plotové dílce na
míru – různé druhy výplní

 PLOTY NA KLÍČ – PRODEJ MATERIÁLU
o Pletivové, betonové, svařované
o Pěstujeme THUJE na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
-----------------------------------------------------------------------------------

POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ
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14. ROČNÍK 04–28/09/2017

Jan Ostrý
Škampovo
kvarteto

35 KONCERTŮ
BESEDY / VÝSTAVY / WORKSHOPY / FILMY

MOZART / HAYDN / RYBA
FLÉTNOVÉ KVARTETY

14/09/2017
PASKOV / KOSTEL
SV. VAVŘINCE

Talichovo
kvarteto a hosté
DVOŘÁK / BRAHMS
SMYČCOVÁ SEXTETA

20/09/2017

FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Koncert
v kostele je
zážitek
Simona Šaturová
L’armonia terrena
J. J. RYBA / J. HAYDN

15/09/2017

FRÝDEK-MÍSTEK
KOSTEL SV. JANA A PAVLA

Zvláštní poděkování za finanční podporu těmto městům a obcím: Albrechtice, Bílovec, Bystřice, Dětmarovice, Dolní Benešov, Frýdek-Místek, Hlučín, Jablunkov, Opava, Orlová, Paskov, Rychvald, Sudice a Velká Polom.

SVATOVÁCLAVSKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL
JE ČLENEM ČESKÉ
ASOCIACE FESTIVALŮ

KUPTE ČTYŘI
VSTUPENKY
A PÁTOU ZÍSKÁTE
ZDARMA

www.czaf.cz
ZA FINANČNÍ PODPORY

REKLAMNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

On-line prodej vstupenek a seznam
předprodejních míst na

www.shf.cz
OFICIÁLNÍ HOTELY

DÁLE PODPOŘILI

SLEVY A DALŠÍ
VÝHODY PRO ČLENY
KLUBU SHF

SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI
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