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Foto: Sportovní hala roste jako z vody (foto archiv)

Orientační přehled rozpočtu města na rok 2018

©MichalRiedl

PŘÍJMY

VÝDAJE

1. Poplatky, daňové příjmy, 65 632 tis. Kč
2. Nájmy, dary, prodej a další nedaňové
příjmy, 6 332,7 tis. Kč
3. Výkon státní správy, 1 510,1 tis. Kč
4. Přebytek 2017, 35 500 tis. Kč

1. Ozdrav. hosp. zvířat, vet. péče, lesní hospodářství … 100 tis. Kč
2. Cestovní ruch … 100 tis. Kč
3. Silnice, pozemní komunikace, dopr. obslužnost … 10 855 tis. Kč
4. Vodní hospodářství … 260 tis. Kč
5. Vzdělávání, školské služby … 7 160 tis. Kč
6. Kultura, památky, církve a sdělovací prostředky … 5 910,5 tis. Kč
7. Tělovýchova a zájmová činnost … 34 570 tis. Kč
8. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj … 23 168,8 tis. Kč
9. Ochrana živ. prostř. (svoz odpadu, veřejná zeleň) … 4 645 tis. Kč
10. Požární ochrana, IZS, civilní připravenost … 1 147 tis. Kč
11. Státní moc, státní správa, úz. samospráva … 13 061 tis. Kč
12. Ostatní činnosti … 7 997 tis. Kč

„Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Dofinancování bude z úspor z minulých
let“,
uvedl starosta při schvalování rozpočtu.
Více o průběhu schvalování rozpočtu se
dozvíte níže, v případně zájmu i na úřední
desce města Paskov.

Jedná se pouze o orientační rozpočet města, kde jsou jednotlivé kapitoly členěny pouze
pro lepší přehlednost. Závazný ukazatel rozpočtu a jeho odvětvové třídění včetně neinvestičních transferů naleznete na stránkách města www.mesto-paskov.cz (město –
finance města – rozpočty).
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Spolkům bylo přispěno na činnost téměř 1,4mil korun
Zastupitelé na svém prosincovém jednání rozhodovali především o věcech týkajících se rozpočtu města. Mezi důležité
záležitosti patřilo schválení dotací spolkům na činnost v roce
2018. Zastupitelé tak rozdělili bezmála 1,4 mil korun především
paskovským organizacím či takovým spolkům, jež se starají o
paskovské občany. Poté se schvaloval i samotný rozpočet, ten
je navrhován jako schodkový, dofinancování bude z úspor z
minulých let.
Přítomní zastupitelé pak schvalovali nabytí pozemků pod novostavbou tělocvičny ZŠ Paskov od Římskokatolické farnosti,
se kterou byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Následně se ocenila práce občanů v odborných komisích
Rady města za druhé pololetí ve formě finanční odměny v celkové výši 68.800 Kč.
Volili se také noví přísedící u okresního soudu na období 20182022, jimiž se stali Ing. Milan Klimunda, paní Jitka Šugarová a
paní Libuše Kuboňová.
Město Paskov připravilo po diskuzi na posledním zasedání zastupitelstva obecně závaznou vyhláškou o regulaci provozování hazardních her, kterou zastupitelé jednomyslně přijali.

Přidělené dotace spolkům:

Klub důchodců Paskov –
80.000 Kč
Klub seniorů Oprechtice –
22.300 Kč
SH ČMS – SDH Paskov –
80.000 Kč
SH ČMS – SDH Oprechtice –59.000 Kč
PIONÝR, z. s. –
110.000 Kč
Chovatelé – 			
40.000 Kč
Včelaři – 			
10.000 Kč
Zahrádkáři – 			
5.000 Kč
TJ Paskov – 			
48.000 Kč
Stolní tenis – 			
44.500 Kč
Házená – 		
170.000 Kč
Bowling – 			
10.000 Kč
PASKOV SAURIANS –
310.000 Kč
Spolek POSPOLU při ZUŠ – 30.000 Kč
Spolek Po súsedsku –
95.000 Kč
Římskokatolická farnost – 100.000 Kč
DDM Vratimov – 		
51.000 Kč
Medela – péče o seniory – 15.000 Kč
Žirafa – 			
10.000 Kč
BESKYD DZR – 		
15.000 Kč
Andělé stromu života –
15.000 Kč
Podané ruce – 		
60.000 Kč

Kristýna Šircová

Zastupitelé ocenili práci úředníků
V závěru prosincového zasedání zastupitelstva přítomní zastupitelé ocenili práci vedení města a všech zaměstnanců úřadu, kteří se po celý 2017 podíleli na oslavách města a významnou měrou tak přispěli k tomu,
že na oslavy 750 let Paskova jen tak nezapomeneme. Poděkování pak směřovalo především k panu starostovi, Aleši Šafránkovi, Petře Dvorníkové a Zdeňce Makarové, kteří byli zastupitelům vždy ochotni pomoci.
Kristýna Šircová

Foto: Zastupitelé poděkovali úředníkům a starostovi města.
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Paskov nedosáhl na dotace „Hledáme nejlepšího
Město Paskov obdrželo zamítnutí žádosti o dotaci
na tělocvičnu u Základní školy Paskov z důvodu, že
tělocvična stojí částečně na pozemku Římskokatolické
farnosti Paskov, se kterou však mělo město v době podání žádosti uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí.

mladého chemika v ČR“

… to je název další soutěže, do které se ve
školním roce 2017- 2018 zapojili i žáci Základní
školy Paskov. Soutěž je určena žáků a žákyním
8. a 9. ročníku základních škol.

Také byla zamítnuta žádost u seniorského bydlení a
městu bylo doporučeno podat žádost v dalších výzvách,
neboť se Paskov nachází v okrese s menším poměrem
seniorů než v jiných regionech, které dostaly přednost.
Oba projekty ovšem pokračují a budeme je hradit přímo
z městského rozpočtu. Budeme se snažit i nadále o získání dotačních peněz.
Kristýna Šircová

Tříkrálová sbírka se opět
zdařila. Děkujeme.

Foto: Plně se soustředit a vzpomenout si ...

Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři
králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového
roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po osmnácté a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. „I letos se koledování podařilo, a tak kromě
získaných finančních prostředků zůstal dobrý pocit z
vykonaného veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených
dveří a nabídnutých rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových koncertů,“
sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity.
V letošním roce se vydalo do ulic celkem 296 kolednických skupinek, které roznášely do našich domovů
požehnání. Koledování skončilo a celkový výnos za
Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.
V obci Paskov se vykoledovalo 84 970 Kč a Oprechticích 11 319 Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše
služby. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu se schválenými záměry na pomoc a podporu těch,
kteří si nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby pro seniory, nemocné a
osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme podmínky,
v nichž naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a
jejich potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní záměry
využití výtěžku najdete na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, stejně jako štědrým dárcům,
kteří koledníky vřele přijali.
Lenka Talavašková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

-4-

Regionální kolo pořádá Střední průmyslová škola
chemická v Ostravě-Zábřehu. Soutěž je tříkolová,
v prvním kole musí účastníci soutěže splnit vědomostní test.
Do druhého kola pak z každé školy postupují tři
nejlepší žáci – toto kolo bude probíhat v Ostravě v
prostorách pořádající SPŠCH a formou testu prověří teoretické znalosti chemie soutěžících žáků.
Nejlepší žáci postupují do regionálního finále, které pro změnu prověří tentokrát praktické dovednosti soutěžících. Celostátní finále pro nejlepší
finalisty z každého regionu republiky proběhne v
červnu 2018 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Školního kola výše uvedené soutěže se na ZŠ
Paskov ve čtvrtek 30. listopadu 2017 nakonec z
11 přihlášených zúčastnilo jen 10 žáků, šest deváťáků a čtyři osmáci. V soutěži se jednoznačně
projevila vědomostní převaha žáků devátých tříd,
kteří mají za sebou už 13 měsíců výuky, kdežto
osmáci jen tři.
Nejlepšími řešiteli prvního kola byli z 9. A Konrád
Neuvirt (49 bodů ze 70 možných – 1. místo), Vendula Boučková (36,5 b. – 2. místo) a Ivo Michenka (36 b. – 3. místo). Mezi osmáky byli nejlepší
žáci z 8. A třídy, konkrétně Viktor Michna se 28,5
b., Dominik Michna s 25,5 b. a Vojtěch Cymorek
se 25 body, což jsou slibné výsledky.
Jsem přesvědčen, že v příštím školním roce o
nich v dalším ročníku této soutěže ještě uslyšíme.
Mgr. Cyril Vráblík

Okrsková kola ve florbale chlapců a dívek
Také v letošním školním roce se odehrála ve sportovní hale v Brušperku okrsková kola Sportovní
ligy ZŠ ve florbalu chlapců a dívek 2. stupně ZŠ.
Starší kluci vstupovali do turnaje jako největší favorité, předpoklady však nepotvrdili. Dvě výhry (Stará
Ves, Fryčovice), jedna remíza se školou z Hukvald
a porážka 0:1 s Brušperkem jim vystavily stop pro
letošní ročník soutěže.
Mladší kluci odjížděli jen s šesti hráči do pole a očekáváním, jak budou vypadat jejich soupeři. A nutno
říct, že tým velmi příjemně překvapil a své soupeře
deklasoval – 11:0 Starou Ves, 11:0 Hukvaldy, 11:1
Fryčovice a 3:1 domácí Brušperk. Suverénně postoupil do okresního kola v Raškovicích, které proběhlo ve čtvrtek 18. ledna za účasti našeho výběru
ve sportovní hale v Raškovicích.

V tělocvičně ZŠ Brušperk se 20. prosince 2017 konal turnaj ve florbale dívek osmých a devátých tříd.
Kromě naší školy se přihlásily pouze pořádající ZŠ
Brušperk a ZŠ Fryčovice. S každou školou jsme hráli vždy dva zápasy. Fryčovice nás porazily 3:1 a 3:0,
Brušperk jsme jednou porazili 1:0 a po druhé prohráli 2:0. Děvčata moc bojovala, ale bohužel se nám
nepodařilo podat lepší výsledek a tak jsme skončili
až třetí.
Naši školu reprezentovala tato děvčata: Vendula
Boučková, Barbora Malinovská, Natálie Gajďoková,
Adéla Kašinská, Kristýna Kasperčíková, Anna Křešová, Lucie Lacková, Natálie Malinovská a Nikol
Volkmannová.
Za reprezentaci školy dívkám i chlapcům moc
děkujeme.

Do turnaje jsme vstupovali s cílem uhrát umístění na
stupních vítězů, což se nakonec podařilo. Náš tým
Mgr. Tomáš Mitura a Mgr. Martin Biolek
přehrál ZŠ Frýdlant Komenského (2:1), Dolní Domaslavice (3:1), aby pak remizoval s Návsím (1:1)
a s 8. ZŠ FM (2:2). Jedinou porážku utrpěl s vítězi
celého turnaje z 1. ZŠ Třinec (1:4) a obsadil konečné Dne 13. prosince 2017 se v tělocvičně Základní školy v Raškovicích konal turnaj v Barevném volejbale.
3. místo.
Byl určen pouze pro žáky prvních až pátých ročníků
a soutěž spadala do skupiny akci pořádaných Regionem Slezské brány.

Barevný volejbal

Barevný volejbal má upravená pravidla volejbalu, tak
aby jej zvládaly i menší děti. Kromě naší školy z Paskova se zúčastnily základní školy z Vratimova, Šenova, Nošovic a pořádajících Raškovic. Naši školu reprezentovala tato šestice žáků: Radim Kunát a Viktorie
Přikrylová ze 4. A, František Čech a Nela Klegová ze
4. B a Valerie Ulmanová s Alžbětou Kubáňovou z 5 .B.
Všichni si turnaj v podhůří Beskyd ve vánoční atmosféře moc užili a těšíme se na další sportovní akce
pořádané Regionem Slezské brány.
Mgr. Martin Biolek
Foto: Naděje školního florbalu.

Sestava (6. + 7. roč.): Šimon Daněk - Robin Žvák,
Jakub Onderka, Lukáš Havriščuk, Petr Pajma, Ondřej Lyčka, David Moroň, Jáchym Čapka a Pavel Koval
Sestava (8. + 9. roč.): Jakub Jonáš - Matěj Sedláček, Matyáš Grzymek, Maxmilián Sikora, Vojtěch Daněk, David Janecký, Jan Noga, NguyenQuang Minh,
Andrej Zedek.
Foto: Budoucí profíci?
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Vánoční jarmark

Foto: U stánku ZŠ bylo neustále plno.

V sobotu 16. prosince pořádala
Pionýrská skupina Paskov společně s městem Paskovem na náměstí tradiční vánoční jarmark.
Také naše škola měla stejně jako
v minulých letech svůj stánek,
ve kterém si mohli návštěvníci
„koupit“ nějaké drobné dárky
pro své blízké, kamarády, nebo si
udělat radost jen sami pro sebe.
Výrobky, které se na jarmarku nabízely, vyráběli žáci školy ve vánočních dílnách, které proběhly ve
škole ve čtvrtek 14. prosince. Jsme
potěšeni, že v letošním roce přispěli na jarmark svými drobnými dárky i
někteří rodiče.
Druhý stánek si otevřel i Spolek rodičů při Základní škole Paskov, do kterého maminky s láskou napekly
různé dobroty – perníčky, muffiny, bábovky, koláče a jiné oblíbené moučníky, které členky spolku společně s
nealkoholickým vánočním punčem nabízely návštěvníkům jarmarku. To, že ve večerních hodinách byl stánek
prázdný, dokládá jediné, že všechny pochoutky byly výborné.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám s přípravou jarmarku pomohli. Finanční výtěžek byl rozdělen
mezi jednotlivé třídy a bude použit pro naše žáky.
Mgr. Marie Míčková

Kulturnı́ komise mě sta Paskova Vá s zve na

Setkání rodáků, pamětníků a přátel Paskova
Termın
́ : středa 7.3.2018 od 17 hod
Mıśto: kino Panorama Paskov

Program setkání:

- př ivıt́á nı́
- promıt́á nı́ starý ch neokomentovaný ch ilmů
s mož nostı́ vaš eho aktuá lnıh
́ o komentá ř e
(napr.̌ zá bě ry ze stavě nı́ kina, DTJ hř iš tě , tá bory na Beč vě , aj.)
- promıt́á nı́ prů vodu a fotogra iı́ z oslav 750 let mě sta
- volná diskuse ve které uvıt́á me
donesené staré fotogra ie, tiskoviny či dokumenty k historii Paskova
Důležité:.
Pro pohybově hendikepované zajistım
́ e odvoz do i z kina - volejte 604 604 774.
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Olympiáda v českém jazyce
Každoročně vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Olympiádu v českém jazyce.
Letošního 44. ročníku se v I. kategorie zúčastnilo
také 27 žáků 8. a 9. ročníků.
Olympiáda se skládala ze dvou částí – mluvnické, kde
měli soutěžící vyřešit několik jazykových problémů, a
slohové, ve které měli zpracovat formou prózy volný
slohový útvar na téma „Stalo se minulý týden“.
Nejlépe si se zadanými úkoly poradila a zaslouženě
zvítězila Kateřina Kokešová z 8. B /23 bodů/ a postoupila do okresního kola. Na druhém místě se umístila
Natálie Gajďoková z 9. A /22 bodů/ o třetí místo se
podělili Viktor Michna z 8. B, Lukáš Zdražila z 8. A /21
bodů/
Školní kolo olympiády je dost obtížné, a proto nás těší,
že se do ní zapojilo tolik žáků naší školy.
Mgr. Marie Míčková

Informace: Renáta Míčková
tel. 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz

Vaření „pelmeně“ s rodilým mluvčím
V úterý 19.prosince nás opět navštívila rodilá
mluvčí Viktorie Traščenko z ruského města Omsku. V minulém školním roce jsme s paní Vikou
připravovali zeleninový salát, letos jsme se těšili
na ruské národní jídlo - pelmeně.

Foto: Netradiční kuchtění.

Než jsme začali, nemohli jsme podcenit přípravu. Museli jsme se naučit slovíčka a fráze související s prací v kuchyni, vařením a potravinami a také si donést
váleček na těsto. Akce se zúčastnili všichni žáci 9. A,
proto pro naše vaření připravily paní učitelky Koriťáková a Petrová i učebnu výtvarné výchovy, která je
propojená se cvičnou kuchyní. Paní Vika přinesla už
hotové těsto i náplň a seznámila nás s tím, jak se pelmeně připravují. Pak jsme si všichni umyli ruce, rozdělili jsme se do skupinek po třech žácích a pustili se do
rozvalování těsta, které bylo vyrobeno z hladké mouky, ledové vody, soli a rostlinného oleje. Velmi dobře se
s ním pracovalo, nelepilo se a dalo se vyválet na velmi tenký plát. Z něj jsme skleničkou vykrajovali kolečka,
odstranili jsme přebytečné těsto a lžičkou jsme na kolečka kladli malé hromádky náplně, která úžasně voněla. Byla vytvořena ze směsi libového hovězího, vepřového a kuřecího masa umletého s cibulí a česnekem
a ochuceného solí a kořením. Kolečko těsta jsme přeložili přes masovou náplň a jeho okraje k sobě tlakem
prstů důkladně přilepili, aby nám těsto nevyteklo. Konečky těsta jsme spojili a přitiskli k sobě. Vznikly nám
malé kloboučky, které jsme opatrně vkládali do vroucí osolené vody s bobkovým listem. Počkali jsme, až
vyplavou na hladinu, a vařili je 5 minut. Pak nám paní učitelky pelmeně vytáhly na sítko, nechali jsme okapat
přebytečnou vodu a ihned bez proplachování je dávali na talířky a podávali se zakysanou smetanou nebo
polité máslem. Pelmeně měly velmi jemnou chuť. Paní Vika nám řekla, že náplně mohou být různé např. sýry,
špenát nebo kousky ovoce.
Do konce hodiny jsme si pak ještě povídali o tom, co budeme dělat po ukončení deváté třídy, jaké jsou naše
plány do budoucna, a také o tom, co dělá paní Vika a její rodina u nás v České republice. Nakonec jsme se s
paní Viktorií rozloučili a poděkovali jí za to, že jsme měli možnost popovídat si a připravit národní ruské jídlo
s rodilým mluvčím. Hodina byla příjemným zpestření výuky ruského jazyka.
Veronika Střebovská a Nicola Hozová
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Z Vídně na sever
Ve čtvrtek před vánočními prázdninami odjely obě šesté třídy do Ostravy s cílem navštívit Národní
památkový ústav Ostrava.
Maminka Aničky Borovcové nás pozvala na prohlídku výstavy „Z Vídně na sever“, která seznamuje se dvěma
hlavními železniční tratěmi Čech - Severní dráhou císaře Ferdinanda, která vedla z Vídeň do Brna a dále do
Bohumína, a Severní státní dráhou, která měla v Přerově odbočku do Olomouce a dále pokračovala až do
Prahy. První parostrojní železnice habsburské monarchie byla Severní dráha císaře Ferdinanda. Směřovala
z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům v polské Wieliczce. Cílem bylo propojení všech
rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha tak vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice.
Paní Borovcová si pro nás připravila několik úkolů, které
jsme během návštěvy plnili. Nejlepší byla skupinka kluků –
Vojta, David, Šimon, Samuel a Ondra. Pak jsme si prohlédli
malý funkční model parního stroje. Byl skvělý!
Po prohlídce výstavy jsme se přesunuli do nového Železničního muzea moravskoslezského na nádraží Ostrava-střed. V chodbě jsme si prohlédli historické železničářské
stejnokroje nebo artefakty z 19. století jako je skloník = železniční traťová značka, která udává v promilích podélný
sklon (stoupání nebo klesání trati), originály starých dokumentů či modely lokomotiv a vláčků. Moc se nám líbilo
v místnosti s malou vymodelovanou krajinou, kde jezdilo
několik malých vláčků. Všechny nadchly staré telefonní
ústředny nebo telegraf známý z filmu Přednosta stanice s
Vlastou Burianem. Děvčata si potřásla ruku s panem výpravčím, vyzkoušela telefon na kličku, chlapci si zajezdili
na trenažeru strojvůdce.
Po hodince jsme se vystřídali s áčkem a pokračovali do
prvního patra, kde je vše spojeno s železnicí v Ostravě a ve
Slezsku. Dozvěděli jsme se o počátcích železnice na Moravě, o historii Severní dráhy císaře Ferdinanda, prohlédli si
mnoho předmětů spojených se železnicí. Také jsme zjistili,
že některé z tratí již zanikly. Zajímavé byly modely lokomotiv a starodávných vagonů, které byly rozděleny do čtyř
vlakových tříd.
Sylvu a Tomáše zaujala kovová skříň, ve které byly seřazeny a rozděleny podle železničních stanic už předtištěné papírové jízdenky, a také přístroj na razítkování
-„datování“ starých hnědých a tvrdých lístků, které ve vlaku průvodčí proštipovali kleštičkami.
Exkurze do Ostravy se nám všem velmi líbila, dozvěděli jsme se o železnici mnoho zajímavých věcí a mamince Aničky moc děkujeme.
Mgr. Marie Míčková
Inzerce
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Třídy 2.A a 2.B na výstavě betlémů
V úterý 19. prosince jsme se s druháky vydali vlakem
do Ostravy. Navštívili jsme Slezskoostravský hrad a
jeho tradiční výstavu betlémů. Cestou na hrad dětem
vyhládlo, proto si daly nejdříve svačinu, a pak prohlížely betlémy, které byly vyrobeny z různých materiálů. Byly tady betlémy papírové, keramické, dřevěné i
perníkové. Kromě této výstavy jsme navštívili i ostatní prostory hradu. Děti také zaujala nová expozice o
strašidlech a čertech. Cestou zpět na nádraží jsme
také zavítali na vánoční jarmark na Masarykově náměstí a svezli se vláčkem. Trochu unaveni, ale pěkně vánočně naladěni jsme se zase vlakem vrátili do
Paskova.
Mgr. Věra Šafránková a Mgr. Kamila Vernerová

Třídní akce „hala Kolbenka“ - TRAMPOLÍNY
Ve středu 17. ledna jsme se s paní učitelkou Juhasovou vydali odpoledne na třídní akci do Ostravy k hale ENHA Freestyle „Kolbenka“.
Tam jsme jeli autobusem na ÚAN do Ostravy a potom tramvají č. 4 do Kunčic k učilišti. Když jsme dorazili na místo, vešli jsme do haly, kde jsme k naší
obrovské radosti nejprve viděli velké trampolíny a
jámu s molitanovými kostkami, ze kterých se špatně
lezlo ven. Dostali jsme náramek na ruku, který nás
opravňoval hodinu a půl poskakovat v hale. Jako první nám „trenéři“ vysvětlili základy skákání na trampolíně. Poté jsme měli volno. Skákali jsme salta, triky,
ale hlavně padali. Pití jsme měli zadarmo. Byla zde
také veliká zeď ve tvaru písmene L, na ni se dalo
vyskočit za pomoci blízké trampolíny. Některým se
vyskočit povedlo, ale většině ne.
Nakonec jsme se převlékli, koupili si Panini, tramvají
odjeli na autobusovou zastávku a potom autobusem
zpět domů.
Vojtěch Cymorek

Úspěchy Michaely Boučkové

Foto: Vyblbnutí na trampoškách.

Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 7. třídy ZŠ Paskov Michaela Boučková, která se v listopadu loňského
roku 2017 zúčastnila Mistrovství České republiky konané v městě Nymburk, kde v disciplíně sestavy skončila na 4. místě a ve sportovním boji (Matsogi) ve věkové kategorii starší žákyně váhy do 44 kg se umístila
na 1. místě a stala se mistryní České republiky. Dále s týmem starších žákyň z oddílu Taekwondo Karviná
přidali další tři zlaté medaile z těchto disciplín, speciální techniky (kopy do výšky i dálky), sestavy a boje týmů.
Závěrem ještě dodáváme, že si svými nadstandardními výkony v roce 2017 zajistila 2. místo v TOP TEN lize
taekwondistek ČR v kategorii starších žákyň všech věků i vah v dané kategorii. Gratulujeme a mnoho úspěchů i v roce 2018!!!
Vendula Boučková, žákyně 9. třídy ZŠ Paskov
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Masopustní karneval
ve školní družině

- nebrat je do ruky, ale zavolat na číslo 156 – městskou policii. Rovněž se bránit a nic si nebrat od cizích
lidí, přestože je lákají na lízátka, bonbóny, ale zavolat
158 – policii nebo přivolat dospělého na pomoc.

Poslední lednový den dostaly děti ve svých tříBeseda byla pro děti velkým přínosem, paní od městdách pololetní vysvědčení a odpoledne je čekal
ské policie s dětmi zopakovaly důležitá čísla – 150,
ve školní družině maškarní karneval.
155, 156, 158 a dětem tak připomněly správné a bezpečné chování při situacích, kdy se dítě může dostat
do nebezpečí. Děti pak na závěr obdržely omalovánky „Kreslíme s Pandou“, kde jsou všechny situace
zobrazeny. Děkujeme moc.
Za třídu Ferda p. uč. Ševčíková Ivana.

Hudba, výskání a smích se linula z každého otevřeného okna a na tvářích kolemjdoucích to vyvolávalo
údiv a zájem. Hodně dětí bylo sice nemocných, ale
na náladě ostatních se to nikterak neprojevilo. Porotci byli tentokrát sami účastníci karnevalu.Vybrali tři
nejlepší masky - mažoretku Viktorku Bílkovou, malou
mažoretku Valču Bílkovou a tygříka Báru Pollakovou.
Drobnou odměnu a diplom ovšem získaly i ostatní
děti. A aby to všem nemocným nebylo líto, že s námi
nemohli být, tak jsme se rozhodli, že si letos uděláme Program Skutečně zdravá škola nám přinesl možještě jeden karneval po jarních prázdninách na konci nost zamyslet se komplexně nad tématem zdravého stravování a zdravého životního stylu vůbec.
února. Už teď sevšichni těšíme.

Program Skutečně zdravá
školka

Lenka Michálková, školní družina Potraviny, ze kterých naše paní kuchařky připravují
jídlo pro děti jsou vždy kvalitní, čerstvé a pocházejí z
osvědčených zdrojů.
Při přípravě jídla nejsou používány polotovary, ani
potraviny při jejíž výrobě jsou používány dětem škodlivá „éčka“. Program Skutečně zdravá mateřská škola
není jen o zdravém vaření školní kuchyně, ale hlavně
o výchově dětí ke zdravému stravování a zdravému
životnímu stylu.
Ve čtvrtek 25. 1. v 9.45 hodin přišly za našimi dětmi ze třídy Ferda dvě paní strážnice Městské poli- Snažíme se vést děti k zásadám a kultuře správnécie z Frýdku – Místku, aby děti poučily o bezpeč- ho a zdravého stolování. Děti si samy před obědem
ném chování jak v provozu na cestách, tak i třeba vezmou ubrusy, příbory a prostřou si stůl. Naberou
na dětském hřišti.
si jídlo, které si mohou v klidu vychutnat, dle svých
potřeb.Mimo to se staráme o to, aby děti věděly, jak
S pomocí obrázků s Pandou (smějící se a mračící ob- jídlo vzniká a aby si ho vážily a neplýtvaly jím.Mezi
ličej) dětem osvětlily nebezpečné situace, jako jsou oblíbenou činnost dětí patří odšťavňování a výroba
například hraní si na vozovce, neohleduplnost při džusu z ovoce přineseného z domova a jeho následběhu či jízdě na chodníku, kde ohrožujeme chodce, ná konzumace.
hlavně staré lidi a malé děti, o hraní si v lese – jak je Děti pomáhají ovoce očistit a nakrájet a následně jej
nebezpečné dělat ohníčky, zahazovat odpadky, také samy odšťavní pomocí šnekového odšťavňovače.
nám přiblížily, co je potřeba dodržovat při jízdě na Pro děti je důležité vidět, jak šťáva vzniká a podílet se
kole, jak se chránit.
na její přípravě. Dostává se jim pocitu odpovědnosti
Také při hře na pískovišti je třeba dávat pozor na ne- za odvedenou práci a samozřejmě mají chuť šťávu
bezpečné předměty, například injekční stříkačky
ochutnat, neboť ví, z čeho a jak vznikla.
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Beseda pro děti
z mateřské školy
s městskou policií

Během celého roku se opět budeme snažit prohloubit tuto myšlenku, navštívíme okolní mateřské školy a
formou sdílení se budeme snažit přinést další nápady
a vychytávky, jak zase o kousek v naší mateřské škole zvýšit kvalitu školního stravování.

Čertí show v mateřské
škole

Den po Mikulášké nadílce jsme pro děti z naší mateřské školy měli přichystáno překvapení v podobě
Čertí show, která byla spojením jak klasické pohádky
o čertím životě jednoho čerta a čertice tak tancem v
rytmu známých písniček. Pohádka byla velice milá a
nenásilnou formou vtáhla děti do víru tance. Po chvilce děti ztratily ostych a plně se zapojily do veškerého
dění. Dopoledne pokračovalo v duchu různých soutěží a pohybových her, kdy děti obíhaly různé předměty, poskakovaly střídavě na jedné a druhé noze a
bojovaly za svá družstva. Známé písničky hlavně z
pohádek a poutavý příběh děti přímo vtáhl do čertího
světa. Bylo velice milé pozorovat děti, jak zcela automaticky věří všemu, co jim tihle dva čerti předvádějí. Dopoledne uteklo jako voda a nám nezbylo než
Kristýna Fluksová, čertům zamávat a slíbit, že teď už budeme opravdu
koordinátor projektu Skutečně zdravá školka, tř. hodní.
Bc. Lucie Kreclová, učitelka tř. Křemílek
Krteček

EKOŠKOLA v MŠ Paskov

Již druhým rokem se naše mateřská škola účastní
projektu EKOŠKOLA, který zaštiťuje sdružení Tereza. Letos jsme na začátku školního roku vytvořili společně s rodiči a dětmi nový ekotým, který se během roku schází a debatuje nad určitým tématem. Na první
ekoschůzce jsme si společně vybrali téma VODA, které nás bude provázet po celý tento školní rok. Rodiče
s dětmi si rozdělili úkoly, při kterých zjišťovali např. jak se v MŠ šetří vodou, jaké kohoutky používáme, jakou
máme spotřebu vody, apod. Na druhé ekoschůzce jsme si stanovili cíle, které bychom chtěli s našimi dětmi
v mateřské škole dosáhnout, např. seznámení dětí s koloběhem vody, zjistit odkud se voda bere, zajistit exkurzi u vodní nádrže či vodojemu a hlavně dojít k závěru, jak i my můžeme šetřit vodou a tak šetřit i přírodu.
		
Radka Mynářová, učitelka tř. Křemílek
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PIONÝRSKÁ SKUPINA PASKOV A KOUZELNÝ ROK 2017
Zhodnocení uplynulého roku je zhodnocením je Ani na podzim jsme neslevili z našeho akčního tempozitivním, zvládli jsme toho opravdu moc! V roce pa a hned na začátku září jsme se účastnili slavnost2017 jsme měli celkem 108 členů, z toho 66 dětí a ního průvodu k 750 let Paskova.
mládeže do 26ti let
Z kraje října 7.10. se uskutečnila tradiční Drakiáda, i
Uspořádali jsme opět skoro 2 desítky akcí, mezi které když ze začátku úplně nefoukalo, tak aspoň konečně
počítám i brigády a tábory. Schůzky vedení PS se v nepršelo, a bylo krásně slunečno.
tomto roce konaly tradičně 10krát s letní přestávkou. V dalších dvou říjnových víkendech jsme zajišťovali
hlídání výstav na Paskovském zámku, kde nás zauMimo tyto pravidelné akce a schůze naši členové ab- jala například výstava historických fotografií Paskova
solvovali i různá školení a letos docela dost schůzí na porovnaných se současností. Kromě výstav můžeme
kraji.
zblízka vidět, jak pokračuje náročná rekonstrukce a
zámek se mění zpět v krásnou kulturní památku.
Hned v lednu si Mušata s Drsňáci udělali zimní výlet
na Moravici.
Podzim se rychle překulil a už se začaly blížit Vánoce
V sobotu 25. února se nám podařilo domluvit Bruslení 1. prosince při slavnostním rozsvícení vánočního
v Polárce, které se těší velkému úspěchu jak u nás stromku se letos poprvé nekonal tradiční Lampionosamotných Pionýrů, tak našich kamarádů.
vý průvod Paskovem, protože na zámku pak pokraV březnu se konal v Komunitním centru Paskov druhý čuje Mikulášská nadílka a akcí by tak v jeden večer
ročník Pionýrského karnevalu, kde si zařádili na po- bylo hodně, ani na tento rok tedy lampionový průvod
hádkové písničky naši nejmenší.
není v plánu.
V dubnu se několik zapálených vedoucích a instruktorů z naší skupiny vydalo do Jihlavy, kde se konala No a závěr roku se nám povedl zakončit opět slavpravidelná akce pro pionýrské vedoucí s názvem Ka- nostně Vánočním Jarmarkem, na kterém jsme zamínka
znamenali rekordní účast. Zkontaktovali jsme se díky
Romance s pěveckým sborem z Řepišť, takže i proPoslední víkend v dubnu oslavil náš novodobý oddíl gram byl o něco originálnější. Letošní ročník byl hod10. výročí a slavnostně odhalili nový název – PLŠÍCI. ně vydařený, všechno šlapalo jako hodinky. Možná
V průběhu května a června se tvrdě pracovalo na pří- to bylo tím, že se jednalo o jubilejní 10. ročník nebo
pravě dětského dne a na obnově táborového vybave- tím, že jsme prostě sehraná parta.
ní, opravovaly se buňky, pec, komín a instalovaly se
fotovoltaické panely na střechu kuchyně. To měli na Děkovat bychom mohli dlouho, ale i tak poděkujeme
starosti hlavně chlapi ze stavební komise, za což jim hromadně vám všem, že se staráte o děti a o Pionýr,
patří velký dík.
že pomáháte, že máte pořád nové nápady a vymýšlíte změny k lepšímu.
3. června jsme uspořádali 14. dětský den s názvem
OHNIVÝ, počasí tomuto názvu odpovídalo a atrak- Děkujeme a přejeme krásný rok 2018!!!
cemi pro děti se to na parkovišti u kina jen hemžilo.
Účast dětí s rodinnými příslušníky se pohybovala na
Kateřina Biedrawová
klasickém čísle okolo 1500 osob a na závěr Dětského
dne vystoupila zpěvačka ELIS.
Moravskoslezská organizace pionýra letos hostila tradiční celorepublikovou akci s názvem RESET a naše
pionýrská skupina patřila mezi významné spolupořadatele. RESET se konal na Landeku o víkendu 9-11. Inzerce
června a byla to opravdu velkolepá akce se spoustou
aktivit nejen pro pionýrské děti.
Na konci měsíce června všichni kdo mohli, napnuli
své síly a opět jsme během víkendu postavili tábor.
Všem patří velké díky za pracovní nasazení a obětavost.
Na letošních táborech bylo rušno a kapacity byly opět
naplněny na 105%. Každý táborový turnus navštívil
pan starosta Petr Baďura a my jsme moc rádi, že si
na nás vždy udělá čas.
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Činnost ZO Paskov v roce 2017 Klub důchodců řeší probléRok 2017 se nám uvedl pěkně studeným krokem a i dal- my se schody
ší měsíce často obsahovaly meteorologické „přešlapy“
– chvíli déšť, pak květnové mrazíky, v létě přílišná vedra. Květu, snůšce a koneckonců i úrodě ovoce, potažmo
medu to příliš neprospělo. Na druhou stranu včelám se
podařilo vyzimovat téměř na jedničku – z 339 včelstev k
1. 9. 2016 jich přes zimu k 1. 5. 2017 vydrželo 331, tzn.
97,64%.

Klub důchodců se schází i nadále v sálu krčmy
každé úterý. Máme za sebou silvestr, který se velmi vydařil. Bylo veselo, tančilo se, bavilo. V lednu
jsme uspořádali maškarní ples, na kterém hrála
živá hudba, důchodci samou radostí zapomněli na své bolístky. Koncem měsíce byla výroční
schůze, na které se hodnotil minulý rok, a plánoLetošní rok jsme začali posezením v restauraci Balkán, valo se, jak klub pojede dál.
kde bylo dostatek prostoru pro zhodnocení uplynulého
Máme velký problém, ubývá nám členů. Je to způroku a plánování v roce novém.
sobeno průměrným věkem v klubu, který je kolem
V předjaří jsme vyhodnocovali úspěšnost léčby včel- 70 let.
stev proti varroáze. Přeléčit museli jen 3 členové, tedy
minimum. Dále jsme přistoupili k nákupu 3. fumigátoru,
takže při podzimním léčení budou moci samostatně léčit
důvěrníci v Paskově, Řepištích i Žabni. Také bylo rozhodnuto o nákupu matek pro členy, aby se tím zvýšila
genová pestrost včelstev.

Jaro bylo ve znamení tradičních činností. 14. května proběhla brigáda, při níž se posekala tráva kolem včelařské
chaty, uklidila příjezdová cesta a pohrabalo staré listí.
Zúčastnilo se 9 členů a jsme rádi, že pomohli i rodinní
příslušníci. V červnu jsme smažili vaječinu, letos v novém
areálu v Žabni. Účast byla hojná a vaječina jako vždy výborná. Na této schůzi jsme zvolili novým pokladníkem
př. Evu Andrýskovou. Podařilo se nám také na včelařské
chatě vyměnit nevyhovující elektrický rozvaděč.
V létě jsme zakoupili nové léčivo Thymovar, se kterým
budeme bojovat proti varroáze. Chceme tak totiž zabránit rezistenci brouka, jež by mohla nastat opakovaným
používáním tradičního Gabonu. Přijali jsme také nového
člena.
Podletí a podzim byly ve znamení přípravy včelstev na
přezimování, jehož součástí bylo i jejich přeléčení.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a
podzim se konaly mimořádné členské schůze (na jaře
výroční a na podzim spojená s výplatou dotací na podporu včelařství).
K 31. 12. 2017 měla naše organizace 40 členů a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. K 1. 5. 2017 jsme obhospodařovali 331 včelstev, k 1. 9. 2017 pak 333. Vyprodukovali jsme 2778 kg medu a 110,1 kg vosku, vychovali
54 včelích matek (vč. nečlena). Medu a vosku bylo ve
srovnání s rokem 2016 o mnoho méně.
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV
Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu,
kterou nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov
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Členové nemohou vyjít schody, které vedou
k sálu. Na jezdící schodový výtah klub nemá
finance, proto se obracíme na podniky a podnikatele v našem městečku, zda by byl někdo
ochotný schody zainvestovat.
Město momentálně nemá prostory bez schodů a
je škoda, aby klub přestal fungovat. Je to jediná
možnost v našem městě, kde se senioři pobaví a
zapomenou na své problémy.
V měsíci únoru bude tradiční pochování basy s živou hudbou. Budou pozvaní i naší přátelé z jiných
klubů. Měsíc březen bude ve znamení MDŽ a během dubna i den ptactva, aby muži nebyli zkrátka.
Začneme plánovat zájezdy a výlety do přírody.
Hana Fojtová

Kalendář akcí
2018

BŘEZEN

ÚNOR
26

5
Zabiják a bodyguard
18:00

12
Odpolední lyž. kurz
MŠ a ZŠ 1. stupeň,
Logan: Wolverine
18:00

19
Pěkně blbě
18:00

27

6

13
Odpolední lyž. kurz
MŠ a ZŠ 1. stupeň,

20

28

7
Setkání s pamětníky
kino

14
Odpolední lyž. kurz
MŠ a ZŠ 1. stupeň,

21

1
Velká oříšková loupež
16:00
Blade runner 2049
18:00

8
Minišéf
16:00
Vraždy v orient
expresu, 18:00

22
Příšerákovi
16:00
Chlapi nepláčou
18:00

2

9

15
Odpolední lyž. kurz
MŠ a ZŠ 1. stupeň,
Příšerky pod hladinou
16:00
Loganovi parťáci
18:00
16
Odpolední lyž. kurz
MŠ a ZŠ 1. stupeň,

3
Příběh jednoho hradu
divadlo

10
Obecní bál, KCP

17

24
Velikonoční jarmark
zámek
Noc s Andersenem

4

11

18

25

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

23
Noc s Andersenem

De

DUBEN
26
O těle a duši
18:00

2

9

16

23

27

3

10

17

24

28
en učitelů - naruby

4

11

18

25

29
Já, padouch 3
16:00
Místo u moře
18:00

5
Uzávěrka zpravodaje

12

26

30

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ MUZEA
Vernisáž jarní části
výstav
6

19
Zápis dětí do 1. třídy
14-17h

13

20
Zápis dětí do 1. třídy
14-17h
Den Země

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22
Galapřehlídka kroužků
DDM

29
30.4. Stavění Máje
SDH Paskov
a Oprechtice

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK A PIZZA
V úterý 30. ledna 2018 jsme šli s čtenářským kroužkem
za odměnu na pizzu do restaurace Na Rychtě.
Říkám za odměnu, protože na začátku školního roku jsme
se dohodli, že každý z nás přečte za první pololetí minimálně šest knih. Kontrola byla lehká. Na internetu jsme museli
na webové stránce „Čtení pomáhá“ odpovědět správně na
otázky, které se týkaly knihy, kterou jsme přečetli.
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na
dobročinné účely. Pokud jste odpověděli správně, získáte
kredit 50,- Kč, který můžete věnovat buď na charitu, pro
pejsky, nebo prvňáčkům. Knihy jsou rozděleny do kategorií
podle věku čtenářů (1.– 5. třída, 6.– 9. třída, střední škola).
V každé kategorii je k dispozici výběr minimálně ze 120 knih
a stále se doplňují. Ale teď už zpátky k naší odměně.
Sraz jsme měli v 15:15 hod. u Rychty. Když jsem přišla, už
tam byli všichni spolužáci z klubu. Bylo nás dohromady 8
včetně paní učitelky Juhasové. Přišla k nám paní servírka a
my si objednali: 3x Sýrovou pizzu, 1x Smetanovou, 1x Mexickou, 1x Šunkovou, 1x Premiér a 1x Pikantní. Než nám
pizzy připravili, tak jsme hráli hru, které říkáme „plácaná“.
Jde vlastně o to, že překřížíte ruce dlaněmi na stůl a jedete
ve směru hodinových ručiček. Jestliže někdo plácne 2x, tak
se mění směr. Vyhrál Filip Čuba a já. Potom jsme si opakovali pohádku „Líný Kuba“, kterou chceme společně nacvičit
a vystoupit s ní na regionální přehlídce divadelní tvorby škol
Regionu Slezská brána v Sedlištích - Divadlo nás baví. Nakonec jsme si povídali o knížkách, které jsme za tento půl
rok přečetli, moc jsme se u toho nasmáli.
Nejlepší hláška byla Filipova:
„No,.. rozečetl jsem si knížku, při které jsem brečel...“
A jaká to byla Filipe?
„Základy geometrie“
Po nějaké době nám paní servírka přinesla objednané pizzy
a my se s chutí pustili do jídla. Když jsme dojedli, ještě chvíli
jsme si povídali, pak jsme se rozloučili a šli domů. Bylo to
zábavné a velmi příjemné odpoledne.

Za celý čtenářský klub Nikola Volkmannová, 8. A
Inzerce

Pozvání z Nové Bělé
Členky Českého svazu žen Vás srdečně
zvou na tradiční velikonoční výstavku
s názvem

„Velikonoce s pohádkou“

která se uskuteční 22. a 23. března 2018
v prostorách sálu DPS Bělásek v Nové Bělé.
22. 3. od 8 - 18 hodin v 10:00
vystoupení dětí MŠ v 15:00 - vystoupení
Novobělských babiček
23. 3. od 8 - 18 hodin ve 14:30
vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ
Těšíme se na Vás, že přijdete podpořit naši
akci. Občerstvení a drobný prodej zajištěn.
Zvou členky ČSŽ Nová Bělá

Firma Eurokan
parapetní systémy s.r.o.
hledá zručného, pracovitého a spolehlivého

zámečníka na výrobu
hliníkových sušáků
v příjemném prostředí firmy rodinného typu s
nástupem únor, březen na plný pracovní
úvazek, jen ranní směny.
Hana Vařeková, eurokan@seznam.cz

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 31. 1.
II. kategorie 8. a 9. tříd

Konverzační soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo celkem 14 žáků, z toho 11 žáků osmého
a devátého ročníku, jedna žákyně z pátého, jeden žák ze šestého a jedna žákyně ze sedmého
ročníku.
Soutěž proběhla v rámci hodin angličtiny v 8. B a 9.
A. Všichni soutěžící si museli předem připravit asi
dvouminutové souvislé povídání na 8 různých témat
a pak odpovědět na otázky nás porotců, nebo spolužáků - diváků. Myslím si, že pro všechny přítomné
bylo přínosné a zajímavé, když viděli své kamarády a
jejich výkony, což je může také motivovat do dalších
soutěží.

1. Jakub Jonáš 9. A
2. Vojtěch Sýkora 8. A
3. Vojtěch Cymorek 8. B
3. Konrád Neuwirt 9. A
V okresním kole konverzační soutěže v anglickém
jazyce, které proběhne 23. února 2018 ve Frýdku–
Místku, bude naši školu reprezentovat Tereza Šmerdová a Jakub Jonáš. Vítězům gratulujeme a všem
účastníkům děkujeme za vzornou přípravu.
Mgr. Martina Juhasová a Mgr. Světlana Koriťáková

S paní učitelkou Koriťákovou jsme zhodnotily soutěž
jako povedenou, protože na všech soutěžících bylo
vidět, že se poctivě připravili.
Výsledková listina:
I. kategorie do 7. třídy:
1. Tereza Šmerdová 7. B
2. Emma Dvorníková 5. B
3. Richard Chýlek 6. B

Záchranná stanice Bartošovice
Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo do naši záchranné stanice přijato 1682. Největší procento našich
příjmů tvoří mláďata. Nejčastěji jde o mláďata předčasně vylétnutá bez kontaktu s rodičovským párem.
Mezi další důvody příjmů patří především traumatická
zranění způsobená dopravními prostředky, úrazy na
sloupech vysokého napětí a bohužel máme i případy
úmyslných otrav.
Velkým problémem je příjem mláďat savců, který je v
mnoha případech zbytečný. Jde především o mláďata
zajíčků a srnčí zvěře. V řadě případů se lidé mylně
domnívají, že se jedná o opuštěná mláďata. Dalším
z důvodů příjmů do záchranné stanice je neúmyslné
kácení stromů s hnízdy.
Ptáci, které máme v trvalé péči, v některých případech
(pokud vytvoří páry) pravidelně hnízdí. Máme radost
například z odchovu čápů. U bílých čápů se jednalo letos o dvě mláďata stejně jako u černých čápů. Všichni
čtyři mladí čápi již opustili svá hnízda v našem areálu
a zapojili se do populace čápů ve volné přírodě. Jednomu z mláďat čápa černého byla nainstalována vysílačka a nyní můžeme sledovat jeho další osudy díky
GPS záznamům (momentálně se nachází v Turecku v
místě s větším množstvím vodních ploch).
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Od května 2014 provozujeme nové návštěvnické
středisko Dům přírody Poodří (podrobnosti o činnosti našeho ochranářského zařízení se můžete dočíst na našich stránkách www.csopnj.cz, nebo na
„facebook.com/zachrannastanicebartosovice/“.)
Děkujeme za podporu našeho zařízení a budeme
se těšit na setkání s občany obce v našem návštěvnickém středisku v roce 2018.
Marcela Orlová

Informace z DDM Vratimov

NOVINKA „KLUBÍKOV“
Každou první středu v měsíci nabízíme rodičům možnost využití
tělocvičny v Řepištích s programem pro děti ve věku do 3 let. V
12. 2. – 16. 2. jarní prázdniny F-M
době od 9:30 – 10:50 budou připravené pohybové aktivity dětí s
program pro děti
rodiči, básničky s ukazováním, zpívání a výtvarné tvoření.
- jump centrum FM
Vstup 40 Kč za dítě a 20 Kč za rodiče uhradíte při vstupu na
- aquapark Olešná
místě. Přihlášení na akce můžete provést on-line nebo
- laser game Ostrava
na e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz vždy do úterý.
9. 3. – 2. 4.
velikonoční prázdniny
Minimální počet účastníků pro uskutečnění akce jsou 4 děti s
15. 4. Galapřehlídka kroužků pobočky
rodiči.
kino Panorama Paskov
Těšíme se na všechny akční rodiče, kteří chtějí svým dětem
Aktuální nabídka akcí a podrobnější infor- zpříjemnit dopoledne.
Termíny „Klubíkov“: 7. 3., 4. 4., 2. 5. , 6. 6.
mace na www.ddmvratimov.cz
KALENDÁŘ AKCÍ

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PASKOV
V roce 2017 organizace Dům dětí a mládeže Vratimov získala finanční dotaci ve výši 49 000 Kč.
Finanční prostředky byly použity na uspořádání příležitostných akcí a zakoupení vybavení do kroužků.
Část příspěvku pokryla náklady spojené s úklidem
prostor Komunitního centra Paskov, kde probíhá zájmová činnost.
V měsíci dubnu si děti připravily pestrou kytici vystoupení. Gala přehlídka činnosti kroužků proběhla v kině
PANORAMA Paskov. Rodiče, prarodiče, široká veřejnost viděla taneční čísla, bojové umění, mažoretky,
pokusy a zazněla i angličtina.

Nový školní rok jsme zahájili akcí „Děti, mládež, volný čas“, která probíhá tradičně v měsíci září. Pro veřejnost byly připraveny stanoviště, na kterých byli vedoucí zájmových útvarů s úkoly v rámci své činnosti.
Velkým překvapením byl pohádkový test nejen pro
děti, ale i rodiče. Za splnění všech úkolů děti dostaly
malou odměnu. Akce každoročně plní svůj cíl. Veřejnosti předáváme informace o plánované zájmové
činnosti v obci Paskov.
Děkujeme jménem dětí a široké veřejnosti za finanční příspěvek v roce 2017 a těšíme se na další
spolupráci v roce 2018.
za DDM Renáta Míčková

Na konci měsíce června 2017 proběhla akce „Hurá
prázdniny“. Setkala se s kladným ohlasem u veřejnosti. Pro děti byly připraveny dovednostní i vědomostní úkoly. Cílem akce bylo dětem připomenout
hrozící nebezpečí, která je čekají během prázdnin a
oživit, jak se chovat v nebezpečných situacích.

Chovatelé
Vážení občané a příznivci chovatelské organizace Paskov. Předem bych Vám všem chtěl popřát
mnoho úspěchů,jak v osobním životě, tak i hodně
zdraví a štěstí v Novém roce 2018.
Letošní rok je pro nás rokem volebním, kde si volíme
všechny složky nižších i vyšších statutárních orgánů.
Volební výroční schůze proběhne 9.3.,2018 což je
období, kdy před 44 lety byla založena naše organizace a toto datum je tradice.
Jelikož každý rok pořádáme spoustu akcí pro chovatele ,tak pro Paskovskou veřejnost zvu všechny občany na naše akce jako smažení vaječiny ,plackobraní a naší chovatelskou výstavu.
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Uvádím seznam všeh výstav u nás i v okolí“

23-25.8.
16-17.6.
7.-8.9.
6.-7.10.
7.-8.9 .
14-16.9.

Paskov
Staříč
Krmelín
Stará Ves
Jablunkov
Třinec

Děkuji Paskovskému zastupitelstvu a děkuji
za podporu Všem.
Za ZO Čsch Paskov předseda Plát Jiří

Knihovna - plán akcí

Únor 2018
SUK – celostátní anketa o nejlepší dětskou knihu vydanou v roce 2017 – elektronické hlasování spuštěno již od ledna 2018 na www.npmk.cz. Letos se anketa jmenuje DĚTSKÝ KNIHOMOL
Komiksový workshop s Danielem Vydrou – pro žáky 5.tříd ZŠ Paskov – v pátek 23.února.
Březen 2018
Březen – měsíc čtenářů - devátý ročník celostátní akce
Soutěž pro nejmenší děti - Pejsek a kočička slaví narozeniny
NOC s ANDERSENEM - v pátek 23.3 do soboty 24.3.2018 - letošní téma Pejsek a kočička, pro větší děti –
Rychlé šípy
Vyhlášení a ocenění nejlepších čtenářů roku 2017 – v pátek 23.3.2018 od 18:00 hod v knihovně
Besedy pro děti z Mateřské školy – v březnu – úvod k novému cyklu besed „Děti jako já“
Duben 2018
Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou – ve středu 18.dubna od 17.00 h v knihovně

PASKOVJANEK

Ohlédnutí za 5. ročníkem Folklorního bálu Po súsedsku, zaměřeným tentokráte na naše LAŠSKO - nechybělo slavnostní zahájení všech krojovaných účastníků, bohatá tombola, 2 cimbálové muziky, stylová kuchyně,
nové soutěže a samozřejmě i škola tance a předtančení, kterého se skvěle ujal LSPT Ondřejnica.

Během Vánočního programu DFS PASKOVJANEK „Došli zme k Vam na koledu“ se na jevišti vystřídalo na
60 tanečníků a muzikantů od 1 roku do 60ti let

Zahrádkáři zvou

12. března od17 hodin - přednáška na téma „Novinky v pěstování ovoce“
28. dubna zájezd na výstavy Floria Kroměříž a Flóra Olomouc (jsou ve stejném termínu)
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Netradiční utkání o Vánočního kapra
Konec roku se u házenkářských nadějí nese ve
znamení turnaje o Vánočního kapra.
Letos jsme ho pojali trochu netradičně. Pozvali jsme
všechny rodiče i sourozence dětí, aby si spolu/proti
sobě zahrály. Aby rodiče nebyli moc znevýhodněni, pomohlo jim pár starších žáků. V prvním poločase se hrála osobní obrana a náhle rodiče zjistili, že
to není tak jednoduché, jak to z tribuny vypadá. O
přestávce byly dovednostní soutěže, kdy se rodiče
spojili se svými ratolestmi a překonávali určitou dráhu
či poté stříleli po slalomu na bránu. Starší žáci pak
měli nosánek trochu nahoru, tak se rodiče posíleni o
trenéry rozhodli jim ukázat, jak se hraje házená. „V
prvních minutách to bylo suverénně v našich rukou,
poté nám došly trochu síly a mládí nás uběhávalo.

Řekněme, že to byla zasloužená remíza“ sděloval
pocity trenér starších žáků Richard Maňák.
Pak už to bylo jen na rodičích a mladších žácích, kteří
si to rozdali v klasické hře. K vidění byly krásné akce
rodičů, dětí i rozhodčích :)
Při vyhlášení výsledku byl přítomný i pan starosta,
který za zastupitelstvo města popřál přítomným krásné Vánoce a upozornil na dárek, který se v současnosti staví v areálu školy a na který se všichni moc
těší.
A abychom v nové tělocvičně měli s čím hrát, tak díky
dotaci z města se dětem pořídili nové míče, rozlišováky i pomůcky pro lepší trénink.
Děkujeme za podporu!
Kristýna Šircová

Bowling - Orel Paskov

tahovali a stejně tak marně očekávali na klopýtnutí
soupeřů. A to nepřišlo. Nikdo ale z našich hráčů nezklamal a odehrál svůj standard, což ale pro tuto play-out soutěž, výrazně „zkrácenou“ jen do čtyř týmových her, bylo málo. Výše uvedenou týmovou baráž
předcházela městská mistrovství jednotlivců, o den
dříve - pojali jsme nejen jako zpestření, ale také jako
tréninkově nominační vnitro týmovou soutěž; šestikolově jsme házeli každý za sebe. Z tohoto klání se dle
výkonů postupuje tříkolově přes mistrovství regionu
až na Mistrovství ČR. Nic nového nám to neukázalo,
jak co do výkonů, tak pro pořadí - nejlépe se popasoval s tímto Jirka D., druhý z týmu

Tým účinkoval v podzimní části 18. ročníku ABL
pro r. 2017 v první regionální lize - 1. liga ČBL pro
Severní Moravu; jedná se o druhou nejvyšší bowlingovou soutěž v České republice rozdělenou
dle regionů, výše již je jen čtyřskupinová Extraliga ČBL s rozdělením východ/západ.

Posledně jsme avizovali, že jsme odvrátili přímý sestup do druhé ligy regionu, tedy neskončili poslední,
a že budeme bojovat o setrvání v nejvyšší regionální
lize v prolínací baráži. A tato byla pro nás byla závěrem sezony 2017, která se však hrála až 10. 1. 2018 v
herně Jadran ve F.-Místku. A sezonu jsme nezakončili
šťastně… Byť jsme personálně udělali vše, abychom
mohli startovat v nejlepším možném složení, a to na
úkor směny šichet a úprav pracovní doby. Odvedli
jsme slušnou sportovní úroveň při neustálém zlepšování náhozů, ale na nejlepší dva týmy této baráže to V jarní části 19. ročníku ABL pro r. 2018 tedy Orel
nestačilo. V průměrovém žebříčku jsme si „okopíro- Paskov očekává účast ve druhé regionální lize, což je
vali“ naše možnosti, resp. schopnosti ze základní a v bowlingové hierarchii třetí nejvyšší republiková sounástavbové části 1. ligy a žádný výkonový přídavek těž. A my v kolektivu věříme, že se nám zase podaří
již k tomuto nám nepřišel pod ruku - a to bylo málo. pootevřít dvířka do vyšší soutěže, a to nejlépe snad
Smutné bylo, že jsme se „prakticky odstřelili“ již první už pro podzimní část 2018, což už ukáže jarní část
hrou s podprůměrným náhozem a pak jen marně do- soutěží…
článek pokračuje na další straně
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Oddíl všeobecné gymnastiky žen
V oddíle je registrováno 26 žen, ale pravidelných
pondělních cvičení v sále KCP se účastní i neregistrované cvičenky různého věku. Cvičitelkou je Markéta Adámková, která připravuje cvičební hodiny tak,
aby obsahovaly jak aerobní část, tak posilování, protažení i relaxaci.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům Ve středu odpoledne probíhá v sále nad Zámeckou
Krčmou tzv. Cvičení pro zdraví s cvičitelkami Michapříjemné prožití konce zimního (ne)času.
elou Dvořákovou a Marií Glombovou. Cvičení je zaD. Valenta měřeno na posílení, protažení a uvolnění celého těla
při použití prvků jógy a dalších technik cvičení i s různými cvičebními pomůckami.
Nutno zmínit, že v celorepublikovém finále ABL (20.21.1.2018 / Bowlingzone Pardubice) se ze Severní
Moravy nejlépe vedlo týmům Metal a Kemenangan
(celkově 8. a 9.); nejen s těmito jsme se utkávali v
dlouhodobé soutěži. Mezi jednotlivci do 20. místa byl
náš region nejpočetněji zastoupen…

TJ PASKOV, z.s.

TJ Paskov, z.s. - Činnost v roce 2017
V roce 2017 bylo v organizaci registrováno 86 členů,
z toho 38 dětí do 15 let.
TJ má v současnosti 4 oddíly – tenis, volejbal, ženy a
sportovní gymnastiku.
Tenisový klub
Na jaře roku 2017 připravili členové klubu kurty pro
řádné užívání sobě i široké veřejnosti.
V průběhu roku byla provedena rekonstrukce laviček.
Jako každým rokem proběhl koncem června v areálu tenisového klubu školní turnaj za velké účasti dětí
naší ZŠ. Rovněž v červnu se uskutečnil oddílový turnaj ve čtyřhře za účasti 12 aktivních členů klubu a
sponzora fa Krezbo – čerpadla.
Díky dotaci Města Paskov byla vybudována nová betonová plocha před tréninkovou stěnou v areálu TK.
Oddíl volejbalu
V roce 2017 měl oddíl 15 hráčů, kteří se scházeli
pravidelně na pondělních trénincích v tělocvičně ZŠ.
Začátek roku byl ve znamení turnaje o pohár starosty
Města Paskova, který je nedílnou součástí
vstupu do nového sportovního roku již řadu let a je velmi
oblíben. V roce 2017 byl naposledy uskutečněn v nafukovací hale za účasti deseti družstev z okolí Paskova. Jarní sezóna byla podřízena přípravě na tradiční
Medardův turnaj v Řepištích a samozřejmě na vrchol
sezóny, a to turnaj o pohár Města Paskova, který byl
součástí oslav 750 let Paskova. Turnaj byl připraven
na venkovních kurtech u ZŠ, ale pro nepřízeň počasí
musel být turnaj odehrán pod střechou v tělocvičně.
Díky organizátorům i vstřícnému přístupu hráčů byl
turnaj hodnocen všemi účastníky jako úspěšný. Poděkování patří všem sponzorům, kterými jsou – Město Paskov s panem starostou Petrem Baďurou, pan
Jakub Sklář z pivovaru Radegast, MUDr. Marek Ožana, Ing. Vladislav Forgač, paní Iveta Nytrová. Velký
dík patří manželům Biolkovým za vstřícnost a ochotu
při zajištění příjemného zázemí pro hráče i fanoušky
a také organizátorům turnajů, a to zejména paní Bc.
Jaroslavě Michálkové za její maximální nasazení v
přípravě turnajů.

Oddíl sportovní gymnastiky dětí
V roce 2017 navštěvovalo gymnastický oddíl TJ Paskov celkem 38 dětí. Tréninky probíhaly 2x týdně v
tělocvičně ZŠ pod vedením trenérek Zdeňky Makarové a Ivety Benkové. Děvčata z oddílu se účastnila
závodů, pořádaných jak asociací školních sportovních klubů, tak Českou asociací Sport pro všechny.
Děvčata byla v roce 2017 velmi úspěšná. Na krajských závodech ČASPV obsadilo družstvo v kategorii Mladší žákyně II 2. místo. Dvě děvčata z oddílu
postoupila na republikové finále v Doubí u Třeboně,
kde se svými družstvy, tvořenými nejlepšími děvčaty
z Moravskoslezského kraje obsadily v kategorii Mladší žákyně II druhé místo a v kategorii Starší žákyně
III. První místo.
TJ Paskov byla v roce 2017 pořadatelem okresního i
krajského kola ve sportovní gymnastice ČASPV. Příprava i organizace soutěží byla velmi náročná, poděkování patří Zdeňce Makarové a všem, kteří se na
těchto akcích podíleli ve svém volném čase.
Členové TJ Paskov, z.s. se podíleli také na dění v
obci, hlavně při oslavách 750. výročí Paskova, na
účasti v alegorickém průvodu, při dětských soutěžích v zámeckém parku, či zajišťování „služeb“
na zámku apod.
Ing. Miroslav Juhas, předseda spolku

Házená

Zimní období je jak v přírodě tak i v životě méně aktivní než měsíce jarní, letní nebo barevný podzim.
Mistrovské soutěže končí na podzim v polovině listopadu a na jaře začínají začátkem dubna.V tomto mezidobínení jen zimní klid,ale částečné aktivity
a příprava na jaro je náplní této přestávky.Házená v
prosinci uspořádala dvě akce a to tradiční zápolení
o paskovského kapra a druhá akce byl každoroční
turnaj ve stolním tenise. O první akci se píše na jiném
místě, tak nyní přiblížím akci na Štěpána. Je to již neuvěřitelný dvanáctý ročník této sportovní akce pro veřejnost a každý rok se objeví noví jedinci se zájmem
protáhnout si svoji maličkost po svátcích.
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S přispěním sponzorů se podařilo zajistit drobné ceny,
které byly i motivací pro konečné umístění. Všichni
hráči svými výkony a diváci svým povzbuzováním
přispěli k velmi pěknému společenskému zážitku. Po
urputných zápoleních, které trvaly skoro tři hodiny
byl znám vítěz a následné další pořadí. Vítěz, který
v posledních letech je stále stejného jména, obdržel
putovní pohár, který bude mít celý rok v držení.
Závěrem konečné pořadí: 1.Konečný Roman,2.
Stibor Jarda,3.Drozd Roman,4.Drozd Petr, 5.Dvořák
Jarda, 6.Dulava Marek 7.Janáček Vladimír, 8.Sedláček Kamil, 9.Dražina Pavel a 10.Kračmer Zdenek.

Ve druhém zápase s Třincem podal náš tým opět bojovný výkon, ovšem postupně nám docházely síly a
soupeř, především díky rychlé hře s hrou na tři pětky,
nás spíš uběhali, než přehráli. Podstatná byla předvedená hra, která byla velmi obstojná.
JUNIOŘI
Soutěž juniorů měla pouze jeden dvojzápas, kde se
taktéž projevila chřipková epidemie na začátku února
a oba zápasy – s Třincem i Petrovicemi - jsme odešli
poraženi. Hra byla velmi obstojná a jelikož se priorita
u juniorů přelomem roku změnila a do konce sezóny
tady chybějí poslední čtyři zápasy, zkouší se jen určité prvky ve hře, případně mladší hráči dostávají šanci
získávat zkušenosti.
MUŽI

Tímto házená zakončila rok 2017 a počátkem února
2018 se již záhájily pravidelné tréninkové jednotky dle
věkových kategorií. Zveme tímto paskovská děvčata i
chlapce ročníky 2004.2005,2006 v úterý a v pátek od
16.00hod do školní tělocvičny zapojit se a poznávat
všestranost házené. Nejen trenérka mládeže Kristýna
Šircová, ale i kolektiv se těší na Vaši účast.
Jiří Štefek

Florbal
DOROST

Naši dorostenci začali rok 2018 velmi nepovedenými
zápasy s Frenštátem a Krnovem. I když s velmi silným
Frenštátem jsme sice byli první dvě třetiny vyrovnaným soupeřem jak herně, tak i skórem, v poslední třetině hrubými chybami jednotlivců jsme vítězství soupeři doslova darovali. Druhý zápas s Krnovem jsme
od počátku do konce chyby jen hromadili a brankový
příděl narůstal. Bohužel, smůla se držela snad všech
hráčů, což se někdy ve sportu stává a na takový den
je nejlépe co nejdřív zapomenout. Další zápasy první víkend v únoru, odjížděla naše „zdecimovaná“ sestava nemocemi, bez většího očekávání na zápasy
do Petrovic. Zde už jsme podali velmi dobrý výkon.
V prvním zápase proti domácím jsme v poslední minutě vedli o branku, soupeř bez brankáře se snažil
o vyrovnání. Zblokovanou střelou jsme se dostali do
útoku, bohužel jsme netrefili branku a vzápětí soupeř
v posledních vteřinách vyrovnal.

Mužská kategorie měla velmi špatný podzim. Osm
podzimních zápasů a osm porážek, tato bilance vedla
k podstatným změnám. Na prvním lednovém turnaji
se objevili některé nové tváře a především 7 juniorů,
na kterých je nový mužský tým postavem. Splnit cíl,
který jsme si předsevzali – zachránit soutěž, bude nesmírně těžké. Hned na prvním dvojzápase jsme se
přesvědčili, že soupeři budou velmi silní a získat každý bod, bude obrovská dřina. Proti Opavě byl zápas
v první polovině velmi vyrovnaný. Později se nám
podařilo získat dvoubrankový náskok a vedení jsme
po urputném boji uhájili. Ve druhém, proti rezervě Vítkovic, z našich hráčů už spadla nervozita a předvedli
výborný výkon. Vedení se přelévalo na obě strany a
závěrečná remíza byla spravedlivá. Další dva zápasy proti dvěma nejlepším týmům soutěže, kde jsme
velké ambice neměli. Vedoucí Třinec nám ukázal
své kvality a jejich předsevzetí o postupu do vyšších
soutěží, se ukázalo jako oprávněné. Po této porážce
jsme nastoupili proti rezervě Petrovic a zde soupeř,
který byl favoritem, zřejmě nečekal takový nápor paskovských. Byli jsme rozhodně lepším týmem a v polovině zápasu vedli o dvě branky. Ovšem vlastními chybami a určitě nezkušeností, jsme ztratili zápas a už
nedokázali odpovědět. Každopádně je pořád naděje,
že náš mladý tým, který má oproti soupeřům věkový
průměr o zhruba 10 let nižší, se ještě popere o vyšší
příčky.
ŽENY
Ženská kategorie má za sebou polovinu sezóny, bohužel však zatím bez jediného bodu. Již v předchozím vydání jsem se zmiňovala, že výsledky našeho
týmu jsou čím dál tím lepší .Poslední tři turnaje, které se uskutečnily během prosince a ledna jsme odehrály velmi vyrovnaná utkání. Tři zápasy konkrétně s
Kopřivnicí, Prostějovem a Frenštátem jsme prohrály
pouze o jediný gól, který jsme dostaly vždy v zá--
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věru utkání. Musíme zapracovat na přesné střelbě.
Vytváříme si velmi pěkné útočné akce, ovšem nedaří
se nám vše proměnit. Možná, že i trochu štěstíčka
by nám pomohlo k lepším výsledkům. V utkání proti
Kopřivnici nám několikrát po sobě zacinkala branková
konstrukce.
Nešvarem je možná také to, že nejsme zvyklé v utkání vést a místo toho, aby jsme svůj náskok zvyšovaly,
soupeřky vždy dorovnají a potom už trestají naše individuální chyby. Trenér Marcel Fedra je momentálně
spokojen co se týče počtu hráček a konečně může
stavět dvěhrající pětky a míchat se sestavou. Bohužel
nejsme schopné se sejít všechny na tréninku, sehrávat se a něco vůbec nacvičit. Snad se do dalších
utkání s novými hráčkami více sehrajeme, zlepšíme
střelbu a poté budeme moct společně s našimi věrnými fanoušky slavit.
Jménem všech Ladies Vás chceme pozvat na domácí utkání, které hrajeme 17.3. na ČPP Aréně v
Ostravě.
Sabrina Moravcová
... jako první odchovanec našeho klubu (a zároveň stále jeho členem - nyní na hostování), odehrála zápas v Extralize, nejvyšší soutěži žen, na
Královských Vinohradech. Zároveň si v lednu připsala prvních 5 reprezentačních startů za juniorky
ČR. Věříme, že nebude dlouho sama a postupně
přibudou další hráči či hráčky z Paskova.

Stolní tenis prosinec 2017,
leden 2018
Dvě třetiny soutěžního období stolního tenisu
jsou za námi
Naše řady u „D“ družstva, které hraje nejnižší okresní
soutěž, byly oslabeny. Bratři Slaní ohlásili přestup
do SKST Havířov, kde budou mít lepší tréninkové
podmínky. Přestup jsme očekávali, schválili.
Už v minulém Zpravodaji jsme informovali o opatřeních, které jsme realizovali. Do D-čka jsme na jeho
soupisku doplnili hráče C-čka, kteří nebyli v základu
tohoto týmu. Hlavním účelem tohoto opatření bylo
zachovat naděje na postup do okresní soutěže 4. třídy. Tento náš cíl se nám zatím daří plnit. V základní
části OS5A jsme skončili na 3. místě a tak bojujeme
v play off o postup se dvěma družstvy z naší skupiny a se třemi družstvy z OS5B. Po polovině play off
jsme bez porážky s pěti vítězstvími na prvním místě.
Na tom mají zásluhu nejen pomocníci z C-čka, ale i
lepšící se výkony Vikyho Michny a Marka Pohanky
z původního D-čka. Po skončení základní skupiny
měli úspěšnost v soutěži jen okolo 50 %, nyní mají
již úspěšnost přes 70 %. Kromě už zmíněných dvou
zmíněných elévůnastupují k utkání také Ivoš Michna,
Peťa Mička, Aleš Matýsek a Roman Polomíček. Ve
dvou utkáních si zahrál také další elév PeťaPajma.
Pokud se nestane nic mimořádného, tak nás postup
z 1. místa nemine.
K postupu má nakročeno i „C“ družstvo. Hraje okresní soutěž 2. třídy. Má sice už tři porážky a jednu remízu. Soutěž je velmi vyrovnaná. Na to, že je to až třetí
okresní soutěž, má výbornou úroveň. V našem týmu
už si zahrálo celkem 9 hráčů. O jejich vyrovnanosti
svědčí i fakt, že nejlepších šest z nich má úspěšnost
71 až 75 %. Mezi hlavní tahouny patří Ivo Taichman,
Ivoš Michna a Petr Válek. K nim se řadí Peťa Mička,
Radek Vidlička a Filip Válek. V případě potřeby hrají
ještě Zdena Manda, Aleš Matýsek a Roman Polomíček. Od začátku soutěže figurujeme stále na 1. místě. Před dvěma hlavními pronásledovateli, kterými
jsou SK Frýdlant a Sokol Skalice „B“, máme náskok
6 bodů.
Velké problémy bude muset řešit „B“ družstvo. Zatím je v krajské soutěži druhé třídy na 10. místě, ale
má stejně bodů jako družstvo na místě 11. Největší
problém je, že na 9. místo má ztrátu 7 bodů. Po Novém roce hrálo zatím všechna svá utkání na stolech
soupeřů. Teď máme tři utkání doma. Musíme proto
sestavit co nejsilnější sestavu, abychom z domácího prostředí zkusili vydolovat co nejvíc bodů. Potom
hrajeme zase dvě utkání venku a až na závěr dvakrát
u nás. Tahounem týmu měl být hostující hráč Michal
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Novák. Očekávání však nesplnil. Trénovat chodí v Ostravě na TTC, u nás ještě na tréninku nebyl. Odehrál 10
utkání, úspěšnost má jen 35 %. Nejlepším hráčem je Pavel Němčík. Odehrál 11 utkání, úspěšnost má téměř
50 %. Peťa Michna má úspěšnost téměř 40 %. Filip Válek odehrál jen 3 utkání, ale úspěšnost má nejvyšší z
celého družstva, 73 %. Petr Válek startoval v 6 utkáních, úspěšnost má přesně třetinovou. Vůbec se nedaří
Ivo Taichmanovi. Hrál 11 x , úspěšnost má necelých 20 %.
Radost nám dělá „A“ družstvo v krajské soutěži první třídy. V minulé sezoně jsme bojovali ze všech sil o záchranu. Po sezoně nám odešli dva hráči. Podařilo se nám je nahradit a to dokonce hráči o vyšší výkonnosti.
Po dvou třetinách sezony jsme na krásném pátém místě tabulky, což je naše zatím nejlepší umístění. Střed
tabulky, ve kterém se nacházíme, je velmi vyrovnaný. Až pět týmů je v rozmezí pouhých tří bodů. Hlavními
tahouny družstva jsou Roman Poloch a přestoupivší Lukáš Vojtek. Oba mají úspěšnost téměř 75 %. Třetím,
co do výkonnosti, je také přestoupivší Filip Válek. Úspěšnost má téměř 40%. Pravidelně také nastupuje vedoucí družstva Dan Valenta. Několik utkání odehráli i další hráči, hlavně z B-čka.
Je vidět, že se podařilo konsolidovat téměř všechny týmy našeho oddílu stolního tenisu. Do konce soutěží
zbývá odehrát ještě sedm kol. Svou pozornost soustředíme na pomoc našemu B-čku. Je několik možností,
jak tomuto družstvu pomoci, aby v následujících kolech soutěží dokázalo získat aspoň čtyři vítězství.
V únoru se zúčastníme okresních přeborů žactva v Brušperku a ve Frýdlantu. Také se budou konat
ještě dva krajské bodovací turnaje mládeže a jeden okresní.
Miloslav Valenta

Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční
Česká mše vánoční zazněla ve farním kostele
sv.Vavřince v Paskově, 16.prosince 2017.
V provedení sólistů: Anny Nitrové, Jany Doležílkové, Rudolfa Medňanského a Adama Grygara,
pěveckého sboru Chorus Ostrava,Studentského
orchestru, Salonního orchestru Ostrava s dirigentem Janem Spisarem.
Krásná akustika kostela, citlivé a bezchybné provedení naladilo předvánoční atmosféru všem posluchačům koncertu.
Tomáš Sládeček.
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ROK 1918 - vznik ČSR ... aneb z historie Paskova
Dnes naposledy otevíráme paskovskou kroniku zaobírající se životem paskovských občanů v době první
světové války. Válečné útrapy vrcholily. Povinné odvody a státní půjčky nebraly konce. Zbědované obyvatelstvo postihovaly nemoci, všudypřítomná byla
nejistota, strach o přežití doma i blízkých na bojištích.
Vrátí se nám živí a zdrávi? Ani vývoj mezinárodní
situace nepřidával obyvatelstvu na klidu. Bylo jisté,
že válka je u konce svého běsnění. Ale co bude dál,
co bude s Rakouskem? Co bude s námi? Kdo a kde
bude rozhodovat o našem osudu? Budou to dohodové mocnosti? Budou to lidé kolem profesora Masaryka? Bude to císař Karel I.?

Obecní:
Toho roku pronajata obecní honitba za roční nájem
486 korun.
22. 6. upsala obec Paskov na 8. válečnou půjčku
obnos 11 000 korun.
18. 9. Reiffeisenova záložna v Paskově postavila si
novou mostní váhu, jež stála 8 000 korun a stojí na
obecním pozemku při farních hospodářských budovách.
Novostaveb 1, číslo 37 (číslo jest ze zbořeného
domku).
Pohromy živelní ani požáru nebylo, povodeň menší
18. července. Válečné památnosti vztahující se také
na naši obec a občanstvo.
Válka postupovala v hrozném zápolení a v hrozných
bojích, rekvírování a sbírání obilnin se stupňovalo.
Avšak svítala již naděje, že tato hrozná světová válka brzy vezme konec.
5. 1. podal americký prezident Wilson ve svém
poselství 14 článků mírových podmínek Rakousko-Uhersku, by byly uznány a splněny, jsou
to:

odjezd vojáků ČS armády z Paskova k ochraně hranic Slovenska, 1918
Stodola v pozadí byla v 60.letech přestavěna na kino

Jsme malou zemičkou v srdci Evropy a jen málokdy
v dějinách jsme měli možnost vzít svůj osud do vlastních rukou. Jak tomu bude tentokrát? Nedivme se
proto, že vekou část zápisu v kronice zabírá popis
mezinárodní situace. Popis událostí, které směřovaly
k jednomu cíli, ať se to některým líbilo, či ne: k samostatné Československé republice!
1918 Rok ten byl více vlhký a mokrý

1. Veřejné projednávání mírových smluv a odstraně
ní tajné diplomacie.
2. Svoboda námořní plavby.
3. Odstranění hospodářských závor mezi národy.
4. Omezení zbrojení na nejmenší míru.
5. Nestranné uspořádání všech koloniálních požadavků na základě sebeurčovacího práva domorodých národů.
6. Vyklizení celého Ruského území a nevměšování
se do politických vnitřních poměrů Ruska.
7. Bezpodmínečné vyklizení a znovuzřízení Belgie.
8. Vyklizení a znovuzřízení obsazeného území Francie a odevzdání Alsaska-Lotrinska.
9. Úprava hranic Itálie podle národností.
10. Svoboda národům Rakouska.
11. Vyklizení a znovuzřízení balkánských států. Přístup k moři pro Srbsko.
12. Samostatnost turecké části otomanské říše.
Svoboda ostatním národům Turecka. Volný průjezd
Dardanelami.
13. Zřízení nezávislého Polska spojením všech Poláky obydlených území s volným přístupem k moři.
14. Založení všeobecného svazu národů.
Dohodové státy stanovily jako svůj válečný cíl osvoboditi menší porobené národy dle Wilsonovy zásady
sebeurčení národů.

Též v roce uplynulém a zejména v tomto roce byl život žalostný k nesnesení. K útrapám
na frontách
válečných, jež zasáhly mladé, staré, schopné i neschopné, přidružily se bída, nedostatek, hlad v zázemí i doma. Nebylo již takřka ničeho k jídlu, k ošacení,
všecko se rekvírovalo a sbíralo. Ženy snažily se více
nahraditi muže na polích, při hospodářství vůbec, v
dílně a jinde, ale nedostatek životních a všech jiných
potřeb a nedostatek dobytka ztěžovaly jejich práci a
námahu a znemožňovaly živobytí.
Vzdor tomu všemu válečné půjčky se upisovaly, ba
takřka upisovati musely každého půl roku, takže jich
bylo přes dobu války osm. Byly lákavé na 5,5% úrok 6. 1. Generální sněm v Praze v přítomnosti všech
a přitom poukazováno na to, že státu půjčené peníze českých poslanců z Čech, Moravy a Slezska (Tříkrájsou v největší bezpečnosti a jistotě. Zatím však ani lová deklarace)usnesl se a prohlásil: Opírajíce se o
stát nedal té jistoty, neboť po převratě se ukázalo, že práva národů na sebeurčení a právy historickými
budeme se domáhati sloučení všech větví českoslomnozí ztratili na válečných půjčkách mnoho.
pokračování na další straně
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venského národa i Slováků v Uhrách v demokratický
stát československý.
15. 1. Konán odvod osmnáctiletých mladíků z okresu
místeckého v Místku. Z Paskova odvedeno jen několik.
18. 1. Vyhlášena byla zmenšená dávka mouky a obilí,
z toho veliké stávky dělnické.
5. 2. Prováděno rekvírování obilí a soupis zemáků
také v Paskově. Načež pak postupně bylo sbíráno:
nejprve přebytek ze zmenšené dávky, později zmenšená dávka těžce pracujícím a konečně 14 dní přede
žněmi sebráno všecko, co kde bylo, jaké zásoby a
živte se do žní, jak můžete.
2. 4. Útok hr. Černína na český národ, řekl „Velezrádci“.
17. 5. Anglie dává souhlas, aby zničeno bylo Rakousko.
28. 5. Opětná výzva k upisování válečné půjčky. Obec
Paskov upsala 22. 6. 1918 11 000 korun.
26. 9. Ustavila se v Paříži československá revoluční
vláda
29. 9. Český svaz i Národní výbor odmítli nabídky vídeňské vlády slibující změnu ústavy.
4. 10. Žádalo Rakousko o mír, ale bylo odpovědí Wilsonovou 19. 10. odmítnuto.
14. 10. Vydal císař Karel „Manifest k národům“, jímž
oznamuje přetvoření Rakouska ve spolkový stát, v
němž by každý národní kmen tvořil svůj vlastní státní
útvar. Marně již nabízel změnu ústavy, neboť Čechové nechtěli se již smlouvati s Habsburky.
18. 10. prohlášena a profesorem T. G. Masarykem
podepsána v Paříži neodvislosť československého
národa.

19. 10. Den ten se stal mezníkem v historii našeho
národa. V tento den doručena byla vídeňské vládě
odpověď prezidenta Wilsona, že se předloženým návrhem zabývati nemůže, jež od jeho poselství z 5.
ledna nastaly jisté události největšího významu.
Téhož dne 19. 10. zasedal v Praze Národní výbor,
aby se vyslovil, že je solidární s Národní radou československou. Tyto události znamenaly pro náš český národ jeho svobodu. Od dne 19. října existuje
národ československý opět jako svobodný plnoprávný celek, který v rodině evropských států a národů zaujal místo mezi rovnými. Zvěst tato způsobila na
občanstvo paskovské s Čechy cítící radostný dojem.

zastoupení Československého státu v čele s Dr. Karlem Kramářem
a Dr. Eduardem Benešem na jednáních ve Švýcarsku, 1918

25. 10. V těchto dnech byla citována přísaha československých vojsk za hranicemi. Že budou bojovati do
poslední krůpěje krve proti všem našim nepřátelům,
dokud nedobudeme svému národu československému úplné svobody, dokud naše kraje české i slovenské nebudou spojeny v neodvislý a samostatný stát,
dokud náš národ nebude ve své zemi úplně pánem
svého osudu.

Dne 26. října profesor T. G. Masaryk slavnostně
prohlašuje v „Domě Neodvislosti“ ve Philadelphii
v Americe neodvislosť československou a utlačovaných národů střední Evropy.
Na bojištích bojovala vojska i americká se všemi vymoženostmi techniky. Francouzský maršál Foch prolomil německé opevnění a přinutil k ústupu Němce.
Na Balkáně Bulhaři donuceni jsouc ke kapitulaci a na
italské frontě docházelo k rozpadu rakouské fronty.
Dne 27. října vydána ve Vídni „Nota“ jako odpověď
Americkému prezidentu Wilsonovi, v níž bylo řečeno,
že Rakousko-Uhersko přijímá všechny Wilsonovy
podmínky i ty o Čechoslovácích a Jihoslovanech a
znovu žádáno o separátní mír, okamžité vojenské příměří a zahájení vyjednávání.
Tím bylo řečeno vše.
Dne 28. října Rakousko kapituluje a Vídeň si jen
přeje, aby jeho kapitulace šla hladce bez otřesů a krveprolití.
Téhož dne 28. 10. prohlášena v Praze naše československá samostatnost.
dokončení v příštím čísle...
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UZÁVĚRKY
PASKOVSKÉHO ZPRAVODAJE
pro články i reklamní inzerci
v roce 2018

5. DUBNA

kloboukový

Obecní ples
V sobotu 10.3.2018
8. ročník
Od 20 hodin
Sál Komunitního centra

5. ČERVNA
5. ZÁŘÍ

(možnost prezentace kandidujících stran do
komunálních voleb dle ceníku inzerce)

25. ŘÍJNA
1. PROSINCE

Vstupné - 100 Kč
Hlavní jídlo:
Guláš - 85 Kč
Řízek - 85 Kč

Předprodej:
od 13.2.2018
v trafice U kostela
(p. Lišková)

Město Paskov
Vás srdečně zve na

Velikonoční jarmark
Na zámku v Paskově
24.3.2018 od 13 hod. do 18 hod.
pletení pomlázky,
ukázky velikonočních zvyků,
výroba a prodej kraslic, kulturní program
a mnoho dalšího…
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Redakční rada: předsedkyně Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová, Michal Riedl, Vladimír Forgač, Martin Krečmer.
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• BEZPLATNÉ •

KINO PANORAMA PASKOV
březen 2018

Čtvrtek 1. března v 16 hod.

Čtvrtek 15. března v 18 hodin

Velká oříšková loupež 2

Loganovi parťáci

(Holzmann) české znění, vstupné 40 Kč
Animovaný/Rodinný

(Bontonfilm) české znění, vstupné 50 Kč
Komedie/Krimi, Nevhodný do 12 let

Čtvrtek 1. března v 18 hodin

Pondělí 19. března v 18 hodin

(Falcon) české znění, vstupné 50 Kč
Sci-Fi/Thriller, Nevhodný do 15 let

(Aerofilms) titulky, vstupné 50 Kč
Romantická/Komedie, Nevhodný do 12 let

Pondělí 5. března v 18 hodin

Čtvrtek 22. března v 16 hodin

(Holzmann) české znění, vstupné 50 Kč
Akční/Komedie, Nevhodný do 15 let

(Bioscop) české znění, vstupné 40 Kč
Animovaný/Rodinný

Čtvrtek 8. března v 16 hod.

Čtvrtek 22. března v 18 hodin

(Cinemart) české znění, vstupné 40 Kč
Animovaný/Rodinný

(Aerofilms) titulky, vstupné 50 Kč
Drama, Nevhodný do 15 let

Čtvrtek 8. března v 18 hodin

Pondělí 26. března v 18 hodin

(Cinemart) české znění, vstupné 50 Kč
Krimi/Thriller, Nevhodný do 12 let

(Film Europe) titulky, vstupné 50 Kč
Drama, Nevhodný do 15 let

Pondělí 12. března v 18 hod.

Čtvrtek 29. března v 16 hod.

(Cinemart) české znění, vstupné 50 Kč
Akční/Sci-Fi, Nevhodný do 15 let

(Cinemart) české znění, vstupné 40 Kč
Animovaný/Rodinný

Čtvrtek 15. března v 16 hodin

Čtvrtek 29. března v 18 hodin

(Bontonfilm) české znění, vstupné 40 Kč
Animovaný/Rodinný

(Falcon) titulky, vstupné 50 Kč
Drama, Nevhodný do 12 let

KPF pořádá besedu s projekcí filmu

Blade runner 2049

Pěkně blbě

Zabiják a bodyguard

KPF pořádá besedu s projekcí filmu

Mini šéf

Příšerákovi

Chlapi nepláčou

Vraždy v orient expresu

O těle a duši

Logan: Wolverine

Já, padouch 3

Příšerky pod hladinou
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Místo u moře

