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Zastupitelé schvalovali závěrečný účet města

Zastupitelé Paskova se sešli na svém pravidelném jednání v netradičním dnu - středu 7. června. Členové
zastupitelstva byli v úvodu informováni o činnosti rady, výborů i komisí. V závislosti na usnesení ze zářijového
zasedání se diskutovalo nad podobou finančního daru občanům, které předkládal finanční výbor.
Dále zastupitelé vyjádřili jednomyslně souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2016. To bylo dle
přezkoumání auditora Ing. Jiřího Turoně bezchybné a bez nedostatků.
Následně se schvalovala účetní uzávěrka města a rozpočtové opatření č. 2/2017 (dotace, dary ...).
V rámci diskuze, záležitostech organizační a informační povahy někteří zastupitelé již poněkolikáté upozornili
na nebezpečí na křižovatce u zastávky „Rozcestí k dolu“, vzhledem k neexistujícímu vodorovnému značení.
Dále se přítomní bavili o rybnících, chystaných akcích a stavu na účtech. V závěru bylo vedení města pochváleno za novou strukturu webových stránek a dodržení slova v oblasti finančního daru.
Kristýna Šircová

Informace z Rady města Paskov
62. schůze rady města ze dne 5. 4. 2017

65. schůze rady města ze dne 17. 5. 2017

Na tomto jednání rada města schválila:
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Seniorské bydlení – zámek Paskov“, cenovou nabídku na tlakovou očistu školního hřiště a přilehlých
chodníků a hřiště v Oprechticích, cenovou nabídku na
odkoupení použité nafukovací víceúčelové sportovní
haly, nejvýhodnější nabídku na restaurování kamenných prvků balkónu zámku, vyřazení majetku města
MŠ Paskov.
63. schůze rady města ze dne 19.4.2017
Na tomto jednání rada města schválila:
Zvýšení odpisů majetku za rok 2017 Mateřské školy Paskov, vyřazení majetku města Kino Panorama
Paskov a SDH Oprechtice, změnu rozpisu rozpočtu
č. 2/2017, zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „SENIORSKÉ BYDLENÍ-ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C-DODAVATEL STAVBY“.

Na tomto jednání rada města schválila:
Účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2016 Mateřská škola Paskov, uznání neoprávněného nákladu
ve vyúčtování služeb roku 2016 na výměnu mobilního termostatu pro ovládání plynového kotle, cenovou nabídku změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2017,
vytvoření parkovacího místa (u Renty pro městský
úřad a poštu) pro osoby ZTP, zadávací dokumentaci
na veřejnou zakázku „NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY
ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA–DODAVATEL STAVBY“, poptání cenových nabídek na rekonstrukci vytápění a dodání interiérových prvků pro Infocentrum a
muzeum města Paskov, Zámek č.p. 1.
Rada města vzala na vědomí:
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné finanční podpory č. j. 448429/17/OT
a č.j. 448423/17/OT u Města Paskov, IČ 00297062.
Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými
finančními prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
Kontrolu provedl Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě. Při provedené kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Rada města udělila souhlas:
Základní škole Paskov zapojením do projektu kraje
financovaného z operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem, název projektu „Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“.
64. schůze rady města ze dne 3. 5. 2017

Rada města Paskov

Na tomto jednání rada města vybrala: Nejvýhodnější
nabídku na výmalbu prostor Komunitního centra Paskov v termínu školních prázdnin.
Rada města schválila: Neprodat spojovací krček mezi
nafukovací halou a tělocvičnou Orlovna, doplnění
ceníku zboží a služeb Města Paskov platného od
1.1.2013 o položku propagační materiál stolní vlaječka, zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ PASKOV, UL. KIRILOVOVA-TDI, podání žádosti o převod pozemků parc.
č. 1091, 1092, 1095, 1096, 1185/1, 1108/1, 1088,
1097/2, 1099, 1101, 1102, 1103, 1185/2 vše k.ú. Paskov na Město Paskov Fakultní nemocnici Ostrava.

2

Dále upozorňujeme občany na možnost zhlédnutí
programu jednání Rady města Paskov na internetu
http://www.mesto-paskov.cz/mesto-paskov/programy-rady-mesta
a v případě zájmu bližšího seznámení s některým z
projednávaných bodů, můžete přijít na městský úřad
a na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, dostat výpis z usnesení Rady
města.

FINANČNÍ DARY OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
na základě rozhodnutí zastupitelstva města Paskov
z roku 2016, vyčlenilo město ve svém rozpočtu na
tento rok položku „finanční dary občanům“.

Na základě tohoto rozhodnutí bude město
Paskov od 1.7.2017 – 30.11.2017 vyplácet
svým občanům slíbený finanční dar.
Jeho užití nebude městem blíže specifikováno, a
je tak na každém z Vás, jak jej případně využijete
(na případné zkvalitnění bydlení, na opravu, údržbu
domu, bytu, zahrady, plotu, či jiné náklady s tím spojené).
Finanční dar bude poskytnut každému, kdo:
-má trvalé bydliště na katastru města Paskov,
-vlastní v tomto katastru nemovitost,
-nemá dluh vůči městu Paskov,
-prokáže, že za rok 2017 řádně a včas zaplatil
daň podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
-přinese vyplněnou a podepsanou žádost a
návrh Darovací smlouvy vč. požadovaných příloh.

Finanční dar se bude schvalovat a poté občanům
zasílat na účet, či vyplácet v hotovosti, na pokladně
MÚ v pokladních hodinách, v období od 1. 7. 2017 30. 11. 2017. Pravidla pro poskytnutí finančního
daru jsou uveřejněny, na Žádosti o peněžitý dar.
Tu je možné spolu s návrhem Darovací smlouvy
a potřebnými doklady odevzdávat každé pondělí
a středu v době od 9-11hod. a 15-16.30hod., dále
pak ve čtvrtek v době od 9-11h hodin na MÚ Paskov, kde bude do smlouvy doplněna jeho výše. Darovací smlouvu naleznete v tomto čísle Paskovského
zpravodaje, a také na webových stránkách města
Paskov.
Vážení občané,
chceme Vás dále informovat, že v případě, pokud se
rozhodnete a nevyužijete zmiňovaného fin. daru
města, budou tyto nevyplacené finanční prostředky využity v následujícím roce na podporu
vámi zvolené investice v obci. Např. na výstavbu
seniorského bydlení, výstavbu tělocvičny, výstavbu
dětského hřiště, rozšíření mateřské školy, rekonstrukci zámku. Jejich konkrétní využití, pak bude dle
výsledku lednové ankety 2018, ve které o jejich použití si sami rozhodnete. Rozhodnutí je samozřejmě
na Vás, a proto již nyní, některým z Vás moc děkujeme.
Za finanční výbor a radu města Michálek Petr

PRAVIDLA ŽÁDOSTÍ O PĚNĚŽITÉ DARY
O peněžitý dar může žádat fyzická osoba v případě splnění všech těchto podmínek:
- má trvalý pobyt v Městě Paskov;
- má platný doklad totožnosti;
- nemá vůči Městu Paskov žádné závazky po splatnosti;
- podá žádost nejpozději do 30. listopadu 2017;
- prokáže, že za rok 2017 řádně a včas zaplatila daň podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění, za nemovitosti v územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, vyměřenou Územním pracovištěm ve Frýdku-Místku.
Žadateli si může požádat o peněžitý dar ve výši poloviny zaplacené daně s tím, že vypočtený podíl bude zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru. V případě, že by výsledná částka byla vyšší, než
10.000 Kč, doporučuje se žadateli požádat o peněžitý dar maximálně ve výši 10.000 Kč.
Příklad: Žadatel zaplatil daň ve výši 2.280 Kč, požádá tedy o dar ve výši 1.200 Kč (2280/2 = 1140, po zaokrouhlení na celé stokoruny = 1200).
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DAROVACÍ SMLOUVA – PENĚŽITÝ DAR
Město Paskov
se sídlem 739 21 Paskov, Nádražní 700
IČ: 00297062, DIČ: CZ00297062
zastoupeno: Petr Baďura, starosta
(dále jen „Dárce“)
a
Jméno a Příjmení:

…………………......................

datum narození:

…………………......................

trvale bytem:

…………………......................

číslo účtu:

…………………........../...........

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

1. Dárce daruje obdarovanému částku ve výši .......... Kč ze svého rozpočtu.
2. Dárce se zavazuje nejpozději do 20 dnů od účinnosti této smlouvy předat uvedenou částku Obdarovanému
prostřednictvím převodu ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě, že
Obdarovaný neuvede v záhlaví této smlouvy číslo účtu, zavazuje se Dárce vyplatit Obdarovanému uvedenou
částku v hotovosti z pokladny Dárce na jeho žádost, která musí být učiněna nejpozději do 19. prosince 2017, jinak
se smlouva od počátku ruší a nárok na výplatu daru zaniká dnem 20. prosince 2017.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník této smlouvy obdrží
jeden stejnopis.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku České republiky
v účinném znění.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými
smluvními stranami.
8. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku
důvodně očekávat, Strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svými podpisy.
Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto smlouvu řádně zvážily, její celý text
přečetly a pochopily, s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají opravdu o své vůli.
9. Peněžní dar ve prospěch Obdarovaného schválila k žádosti Obdarovaného Rada Města Paskov na své …... schůzi
dne ……….. 2017, usnesením č ……..
V Paskově dne ………………… 2017

----------------------------------Obdarovaný

----------------------------------za Dárce
Petr Baďura, starosta
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ŽÁDOST O PENĚŽITÝ DAR
Já, níže podepsaná/ý,
Jméno a Příjmení:

…………………......................

datum narození:

…………………......................

trvale bytem:

…………………......................

číslo účtu:

…………………........../...........

telefon:

…………………......................

e-mail:

…………………..@....................

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

V Paskově dne ………………… 2017

----------------------------------podpis
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Informace pro firmy, podnikatele, řemeslníky
a živnostníky podnikající na katastru města Paskova
KDY, KDO, CO
Vážení řemeslníci, živnostníci, zemědělci, podnikatelé Paskova. Zhruba před čtyřmi lety, se město
Paskov, spolu s dalšími okolními městy, neziskovými
organizacemi a podnikatelskými subjekty, působícími
na území Vratimova, Šenova, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Sviadnova, Žabně, Václavovic a Kaňovic, podílelo na založeni Místní Akční Skupiny Slezská brána.
(MAS Slezská brána).

kání prostředků z daného programu. Ve spolupráci
s Centrem služeb, sídlícím také na našem katastru,
bude zájemcům pak také nápomocna, při konzultaci,
sepisování a podávaní samotných žádosti. Jejich následné vyhodnocení a výběr provede poté výběrová
komise, která bude jednotlivé projekty dále doporučovat ke schválení.
KDE INFO
O aktuálních, výzvách a možnostech čerpání
prostředků
Vás
budeme
informovat prostřednictvím webových stránek města
www.mesto-paskov.cz , obecního periodika Paskovský zpravodaj a také na stránkách MAS Slezská brána
www.masslezskabrana.cz Na zbývající část roku
9-12.2017 jsou již připraveny 4 výzvy. Na příští období, rok 2018 je pak známo už prvních 7 výzev.

PROČ
Jejím hlavním cílem je zlepšování kvality života ve
venkovských oblastech, zkvalitnění propojení veřejného a soukromého sektoru a dalším, nejdůležitějším cílem pak podpora jak při získávání, tak i čerpání
různých typů dotačních titulů a finančních prostředků,
nejen národních dotačních programů, ale i z evropských fondů, které by mohly být na našem společném
území výše uvedenými organizacemi smysluplně
čerpány, a sloužit tak, jak na podporu jejich rozvoje,
tak potažmo i celého našeho regionu. MAS Slezská
brána zdárně dokončila v souladu s metodickými požadavky ministerstev předmětnou Strategii a podala
žádost k jejímu schválení na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Nyní už každým dnem jen čeká na její
chválení. Konečně se tak po 4 letech práce blížíme k
hlavnímu bodu a to možnosti čerpat a vypisovat dotační tituly.

KATALOG PASKOVSKÝCH FIREM
Jako další aktivitu na podporu a propojení místních
občanů a podnikatelů, plánuje město Paskov zřídit
Katalog Paskovských Firem. Ten bude mít za cíl, poskytnout našim občanům informace a kontakty na
místní živnostníky, řemeslníky a firmy, podnikající
právě na katastru našeho města. Věříme, že i toto
napomůže k lepší orientaci v nabízených službách
místních firem, směrem k potřebám jiných, vč. potřeb
našich občanů.

KDO A KOLIK
MAS Slezské bráně byly přiděleny alokace finančních prostředků, které budou v následujícím období
rozděleny prostřednictvím dotací do území regionu z
jednotlivých programů EU. Z Programu rozvoje venkova (PRV) je to částka cca 6,5 mil. korun, z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) cca 9 mil. korun
a z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) cca 43 mil. korun. Obce, města, školská zařízení, živnostníci, řemeslníci, zemědělští a nezemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, myslivecké a
další zájmové spolky, profesní svazy, církve našeho
regionu, tak budou v následujícím programovém období moci prostřednictvím MAS Slezská brána, čerpat dotační prostředky ve výši cca 60 mil. korun.

Za finanční výbor Paskov a programový výbor MAS
Slezska brána Michálek Petr

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Rada města rozhodla o pokračování
projektu bezplatné právní poradny pro
občany v roce 2017, a to vždy od 16:00
– 17:00 hodin, případně i déle až do vyřízení posledního zájemce, v termínech
20. července, 17. srpna, 14. září, 12.
října, 16. listopadu a
7. prosince,

JAK NA TO
Při samotném vypisování dotačních titulů, plánuje
MAS Slezská brána, pořádat také odborné semináře a školení, na kterých pak bude případné zájemce
o tyto možné finanční prostředky, blíže a detailněji
seznamovat, s podmínkami tykající se možností zís-

vždy v zasedací místnosti v přízemí
městského úřadu.
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Z důvodu problémů a nekázně,
které vznikají s ukládáním tříděného odpadu ve velkoobjemových
kontejnerech, je město Paskov
nuceno zavést režimové ukládání
těchto odpadů na určených místech. V kontejnerech určených na
bioodpad se nám objevují směsi
veškerého odpadu.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad se nám naučily jezdit
drobné živnostenské firmy, které
nepodnikají na katastru obce. Z
těchto důvodů bude od 1. 7. 2017
zavedeno režimové ukládáni odpadů dozorované naším pracovníkem. Pracovní doba bude přizpůsobena potřebám občanů. Určené
místa budou v areálu bývalých
stavebnin (v tomto objektu je připravován projekt sběrného dvora).
Na tomto stanovišti bude možnost
uložení velkoobjemového odpadu, elektrospotřebičů, bio odpadu.
Druhým stanovištěm bude zpevněná plocha, která bude nově

Likvidace odpadů
zaplocená, v lokalitě na Folvarku,
kde bude možno ukládat větve k
drcení a bude zde umístěn kontejner na uložení trávy, který bude
pravidelně odvážen, aby nevytvářel zbytečný zápach v dané lokalitě. V přechodném období, než
bude vytvořen plot na stanovišti
Folvark, bude ukládací místo ve
dvoře úřadu Paskov. Svozy z místních částí Oprechtic a Mitrovic budeme řešit individuálně dle potřeb
a požadavků. V rámci přípravy
dotačního titulu na vytvoření sběrného dvora chceme zvětšit počet
kontejnerů na bioodpad, které vyvážíme svépomocí.
Pracovní doba stanoviště stavebnin bude:

Po – Pá 8:00 – 10:00
Út – 15:00 – 18:00
So – 8:00 – 11:00
V zimním období budou stanoviště
otevřena v odpoledních hodinách
a o víkendu co 14 dní. Tato otvírací doba bude následně upravena
dle požadavků a potřeb od 1. 1.
2018.
Pracovní doba stanoviště na Folvarku bude nastavena po zaplocení dané lokality. V případě potřeb
změny četnosti otevření, nebo
změny pracovní doby sběrných
stanovišť, podněty posílejte na
zdenek.belik@mesto-paskov.cz,
nebo 777 672 014
Ing. Zdeněk Bělík
místostarosta města

Foto: Neukáznění občané.

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech
Společnost, která pro SmVaK Ostrava provádí například odečty a revize vodoměrů, změnila svůj název.
Společnost Ovod zaměřující se především na odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo prodej
změnila svůj název na Vodotech. Největším zákazníkem společnosti jsou Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava, pro které kromě služeb v oblasti
vodoměrů zajišťuje také provoz zákaznické linky.

nosti Vodotech Aleš Herman.
Vodotech provádí na základě smlouvy se SmVaK
Ostrava odečty domovních a průmyslových vodoměrů. Zaměstnanci, kteří přicházejí s odběrateli do
kontaktu, budou vybaveni identifikační kartičkou
v souladu se změnou názvu společnosti, změnou
projde také jejich oblečení, polepy na autech, které využívají, internetové stránky nebo firemní tiskoviny. Zákazníků se tato změna při běžné činnosti
společnosti nijak nedotkne.

„Naše společnost působí na trhu od roku 2000.
Od roku 2008 je naším jediným vlastníkem španělská Aqualia Intech působící v koncernu Aqualia. Měníme náš vizuální styl, aby se více přiblížil
korporátní identitě mateřské společnosti. Služby
pro naše zákazníky zůstávají nezměněné a jejich
spokojenost je naší prioritou,“ říká ředitel společ-

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
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Paskov v květech a zeleni - blíží se konec přihlašování!
„Oceněna budou první tři místa v obou kategoriích poukázkami na nákup zeleně v hodnotě 3000,-, 2000,- a 1000,- korun.“

Komise pro školství a vzdělávání, kulturu a sport ve
spolupráci s Městským úřadem Paskov vyhlašuje
soutěž „Paskov v květech a zeleni“. Cílem této
akce je podpořit a ocenit aktivitu obyvatel města ve
zlepšování a zkrášlování svého okolí. Účastníkem
soutěže může být každý obyvatel Paskova a Oprechtic starší 18 let. Předmětem hodnocení budou předzahrádky, zahrádky, okenní truhlíky a balkony, zkrátka nejbližší okolí rodinných a obytných domů, které
je vidět z ulice.

Vyhlášení výsledků bude provedeno při oslavách
750. let Paskova dne 2. září 2017 ve 20 hodin. Výsledky soutěže budou také zveřejněny v říjnovém
vydání Paskovského zpravodaje a na webových
stránkách města. Do soutěže budou zařazeni zájemci, kteří se sami přihlásí. Stačí vyplnit přiloženou
přihlášku a odevzdat ji na Městském úřadě v Paskově, u pana Aleše Šafránka, nebo zaslat e-mailem na:
akce@mesto-paskov.cz, do 20. června 2017 včetně.
U bytových domů se může přihlásit i skupinka domluvených občanů bydlících v daném vchodě.

Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií:
A – květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů
B – květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných
domů

Věříme, že se do soutěže rádi přihlásíte.
Za komisi Iva Vaňková,
předsedkyně komise

Soutěž bude hodnocena v období od 1. července do
15. srpna 2017 členy naší komise. Ze soutěže bude
pořízena fotodokumentace.

Přihláška do soutěže Paskov v květech a zeleni

Jméno
Příjmení
Adresa
Tel.
Email
Kategorie
Přihlášku odevzdejte do 20.6.2017 na městském úřadě p. Šafránkovi nebo zašlete
emailem na akce@mesto-paskov.cz.

Likvidace bodavého hmyzu
Milí spoluobčané,
chci Vás tímto článkem stejně jako
v loňském roce seznámit s možností řešení likvidace bodavého
hmyzu ve městě Paskov v roce
2017. K odchytu a hubení nebezpečného a bodavého hmyzu využíváme jednotky sboru dobrovolných hasičů Paskova a Oprechtic.
Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou občani, kteří vykonávají tuto činnost dobrovolně
a bezúplatně. S veliteli obou jednotek a městem jako zřizovatelem
jednotek je domluven následující

postup možnosti objednání likvidace obtížného hmyzu:
1)
nu
ka
ho

Telefonické domluvení termía času, kdy k Vám jednotvyjede na likvidaci bodavéhmyzu, s jedním s velitelů:

-panem Daliborem Vágem – velitel
JSDH Paskov (tel. 724 181 054),
-panem Petrem Gáborem – velitel
JSDH Oprechtice (tel. 734 620 687).
V případě nedostupnosti obou
čísel kontaktujte - Zdeněk Bělík místostarosta (tel. 777 672 014).
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2) Objednatel si připraví 2 ks sprejů na likvidaci bodavého hmyzu.
3) Velitelé si budou vést seznam
adres a jednou týdně zajistí likvidace dle požadavků.
4) Pokud využijete linky 150 bude
operačním důstojníkem převzata
Vaše adresa a předána jednomu z
velitelů jednotek pokud se nebude
jednat o akutní likvidaci u alergiků,
kojenců. V těchto případech bude
výjezd řešen okamžitě.
Ing. Zdeněk Bělík
místostarosta města

Anketa Města Paskova


Letos si připomínáme 750 let od prvého dochovaného písemného záznamu o Paskovu.
Naše město, to je náměstí, zámek s parkem, ulice, domy, dílny řemeslníků, továrny, obchody,
sportovní i dětská hřiště, řeky, rybníky, lesy… ale především jsou to lidé, jednotlivci, rodiny,
nebo spolky či sportovní kluby.

Máte to také tak?
Možná to bude přibývajícím věkem, stává se mi,
že si vybavím obličej nebo mi hlavou probleskne
vzpomínka na člověka, který mi v životě v něčem
pomohl, poradil, inspiroval mě nebo motivoval k další
činnosti. Člověk je tvor společenský, v proudu života
se stává součástí velkého množství mezilidských
vztahů, ale v cedníku celoživotních zkušeností vám
uvíznou jen někteří lidé. Samozřejmě, že na prvním
místě jsou to vaši nejbližší – rodiče, sourozenci, děti,
blízcí příbuzní, přátelé, lásky, … ale i ti, se kterými se
setkáváme v práci, při zábavě, při plnění nejrůznějších
běžných povinností. Pokusme se najít, a to nejen
ve vzpomínkách, ty osobnosti, které nás v životě
upoutaly, posunuly dopředu, daly nebo dávají nám
vizi do budoucnosti, oslovují nás svou moudrostí
a pravdivostí. Vyslovme jejich jména nahlas, možná,
že je uslyšíme i z úst svých sousedů a kamarádů
a zjistíme, že nejsou důležití jen pro nás samotné.
Bývá snazší někoho v koutě pomluvit, než veřejně
pochválit. Myslím si, že v Paskově je spousta lidí, kteří
mohou jít ostatním příkladem. Pokusme se formou
jednoduché ankety ukázat jejich lidské kvality.
JMÉNO OSOBNOSTI: (příklad – Marie Nováková)

Vyberme každý až 5 paskovských občanů nebo těch
lidí, kteří v Paskově a Oprechticích žili a pracovali
nebo pracují a žijí a něco, co stojí za zmínku, pro své
spoluobčany i obec samotnou udělali a dělají.
Nelekejte se, nechceme vyhlašovat soutěž o nejlepšího
občana, ale chceme ukázat, že naše město je místem,
ve kterém žije většina dobrých lidí.
Anketa potrvá do 30. 6. 2017.
Své návrhy můžete vložit do hlasovacích boxů, které
budou umístěny na Městském úřadě v Paskově,
v Trafice paní Liškové, v kině Panorama Paskov a při
akcích pořádaných naším městem. Hlasovat můžete
i elektronicky na webových stránkách města www.
mestopaskov.cz nebo ladekpaskov@gmail.com.
Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny
2. 9. 2017 a zveřejněny na webových stránkách
města a v Paskovském zpravodaji. Pokud na anketní
lístek připíšete své kontaktní údaje, můžete být
mezi deseti vylosovanými, kteří získají celoroční
bezplatné vstupné pro dvě osoby na filmová
představení v místním kině.

PROČ SI JÍ VÁŽÍM: (organizuje v době svého osobního volna akce pro děti)

1.
2.
3.
4.
5.
NAVRHOVATEL:

KONTAKT:
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Finanční výbor usilovně pracuje
Členové FV se mezi 13. a 14. zasedáním Zastupitelstva města na
svých schůzích zabývali a řešili
níže uvedené body a úkoly:

¤ Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města, ZŠ a
MŠ Paskov za r. 2016, v porovnání s úpravou jejich rozpočtu na r.
2017. Závěr: Obě p. o. v zisku, u
obou dosaženo predikovaných výsledků.
¤ Kontrolou roční uzávěrky příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Paskov za 2016 a výsledky jejich
jednotlivých veřejnoprávních kontrol. Závěr: Závěry obou p. o. bez
připomínek.
¤ Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ

Paskov za I.Q 2017 v porovnání s
hospodařením v I.Q. 2016 a I.Q.
2015. Závěr: Obě p.o. i přes zhoršené klimatické podmínky v I.Q.
2017, vykazuji úspory.
¤ Kontrola hospodaření místních
knihoven za r. 2016. Závěr: Hospodaření bez připomínek.
¤ Kontrolou závěrečného účet
města Paskov za r. 2016. Závěr:
Závěrečný účet bez připomínekhospodaření města po kontrole a
auditu „bez výhrady“.
¤ Vyhodnocení provozu naf. haly
za r. 2016, porovnání plánované
ztráty města (rozdíl oproti předešlému období - hala ve správě Orla). Závěr: Rozdíl ztráty, vč.

platby za pronájem pozemku pod
halou a prostor Orlu, jež činil cca
140 tis Kč ročně, a s přihlédnutím k pravidelnému dofinancování
provozu haly městem, rozdíl pouze – 41 tis. Kč.
¤ Finanční dary občanům města
Paskov (žádost, podmínky) - viz
informace a článek v tomto čísle.
¤ Možnosti podpory místních firem
a živnostníků Dotační výzvy MAS
Slezská brána, Školení seminářem k jednotlivým výzvám, možnost případné zvýhodněné inzerce, Katalog paskovských firem ,viz
článek v tomto čísle.
Za finanční výbor Michálek Petr

Aukce el. energie a plynu
Inzerce

Vážení občané,
opět se na nás obracíte s dotazy, že na vaše adresy
přichází nabídky s možností aukce na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Tyto obálky s
nabídkou obdrží všichni z vás, kteří se v minulosti této
aukce zúčastnili a je jen na nich, zdali se rozhodnou
opět zapojit. Společnost eCentre a.s., hlídá období,
kdy se blíží konec platnosti aktuálních smluv, aby dostála svému slibu, že formou aukce opět vybere nejvhodnějšího dodavatele. Pokud se tedy rozhodnete,
této nabídky opět využít, stačí postupovat v souladu
s obdrženými pokyny. Žádný další zásah z vaší strany není nutný. Kontakty naleznete v doručené korespondenci. Adresa: eCENTRE, Nemocniční 987/12,
702 00 Ostrava, Tel: +420 597 075 400, e-mail:
ecentre@ecentre.cz

KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ
STAVBY PLOTŮ NA KLÍČ

 KOVOVÝROBA + montáž:
o ZÁBRADLÍ, SCHODIŠTĚ, MŘÍŽE,
PLOTOVÉ DÍLCE, RŮZNÉ DOPLŇKY
o Branky, brány, sloupy

Upozornění na závěr. Veškerá komunikace s eCentre a.s. probíhá pouze poštou nebo telefonicky. Jsou
evidovány případy, kdy zástupci zcela cizích firem nabízeli tyto služby přímo u občanů, přičemž se zaměřovali především na starší obyvatele, kteří jim s důvěrou
podepsali předložené dokumenty. Tito podomní obchodníci se i přes častý zákaz vydávají za kontrolory
stavu měřičů apod. Tyto kontroly probíhají zcela bez
přítomnosti majitelů nemovitosti a nevyžadují podpis
žádných protokolů. Proto buďte v takových to případech i obezřetní.

 PLOTY NA KLÍČ-PRODEJ MATERIÁLU
o Různé typy včetně bran a branek
o Pěstujeme THUJE na živý plot

 GARÁŽOVÁ VRATA www.vrata-ostrava.cz

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39

Za finanční výbor Paskov a eCentre a.s.
Michálek Petr a Oldřich Janků

10

POZOR! Změna v tarifu ODIS
Od 2. července dojde k úpravám při nákupu
dlouhodobých jízdenek ODIS, které budou
mít zásadní vliv na cestující, kteří dojíždějí
do Ostravy. Zavádí se nová tarifní zóna č. 78.
Ta zahrnuje celé území oblasti Ostrava XXL,
tedy kromě města Ostravy i město Paskov a
další obce a města v okolí Ostravy.
Její zavedení souvisí se zrušením zónového
členění uvnitř města Ostravy (zóny č. 1, 2, 3
a 4) a nahrazením celoostravskou zónou č.
77.
Zakoupení kombinace zóny 18 a některé z
ostravských zón už nebude možná. Zakoupení zóny č. 78 je výhodné zejména pro cestující
dojíždějící do Ostravy, kteří si zakoupí jízdenku s platností 5 měsíců (studenti), 180 nebo
365 dní. Tito cestující zaplatí za zónu č. 78
cenu, která odpovídá součtu cen jedné zóny
XXL (tedy např. zóny č. 18) a původní jedné
ostravské zóny v cenách roku 2016 (např. 3).
Za tuto výhodnou cenu mohou navíc cestovat
po celém území oblasti Ostrava XXL.
Ing. Martin Dutko
Koordinátor ODIS s.r.o.
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Návrh na změnu jízdního řádu linky 39
Představujeme Vám návrh jízdního řádu linky č. 39
pro rok 2018. Návrh se snaží reagovat na nízké vytížení některých spojů zpravidelněním jízdního řádu
a úpravou odjezdů spojů tak, aby vyhovovaly co
největšímu počtu potenciálních cestujících. UpravePracovní den
Paskov Folvark
Paskov sokolovna
Hrabová statek
Šídlovec
Benzina
Mírové náměstí
Sídliště Fifejdy
Svinov mosty h.z.
Otakara Jeremiáše
Pracovní den
Otakara Jeremiáše
Svinov mosty h.z.
Sídliště Fifejdy
Mírové náměstí
Benzina
Šídlovec
Hrabová statek
Paskov sokolovna
Paskov Folvark
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ny jsou zejména odjezdy spojů v odpoledních hodinách v pracovních dnech. Cestující mají nyní možnost se vyjádřit k navrženým změnám a to na adrese
jansirc@seznam.cz do konce července.
Ing. Jan Širc, Ph.D.
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Sobota+Neděle
Paskov Folvark
Paskov sokolovna
Hrabová statek
Šídlovec
Benzina
Mírové náměstí
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Svinov mosty h.z.
Otakara Jeremiáše
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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.

12

23
25
31
38
40
49
57
06
18

24
36
46
54
03
05
12
18
20

Zahradní slavnost v podmořském stylu
Ve čtvrtek 18. května odpoledne byla zahrada MŠ zalita jarním
sluncem a slavnostně vyzdobena
pracemi dětí. Před 15. hodinou přicházeli první návštěvníci. U vstupu děti dostaly dárky a lístky na
palačinky a nafukovací balónky.

Od 15.30 hod. probíhalo slavnostní pasování na školáky. Pan starosta P. Baďura a ředitelka MŠ
Mgr. J. Petrošová předali 41 budoucím prvňáčkům pamětní listiny, medaile a památeční tašku
s dárky. Po slavnostním aktu se
předškoláci fotili „ v námořnickém“
na tablo, které je umístěno ve výkladní skříni drogerie pod Rentou.
Po ukončení oficiální části začala samotná zahradní slavnost se
spoustou atrakcí po malé i velké.
Na skákacím hradě se skákalo, radost z balónků byla veliká. A co te-

prve cukrová vata a palačinky! Na
malování na obličej si děti odstály
rády dlouhou řadu.

MŠ a město Paskov. K dalším
sponzorům, kterým za pozornosti
mnohokrát děkujeme, patří:

Největším zážitkem už tradičně
bylo zábavné vystoupení Hopsalína (tanec, hudba, soutěže a
spousta legrace). Vše se odehrávalo v podmořském světě.

p. Kronenberg, fa. GREX;
Město Paskov, MŠ Paskov; p.
Pastorková (Hasiči F-M); p. Lišková; p. Janečková; p. Kaluža;
Sodovkárna Paskov; p. Petroš;
p. Finková; p. Žáček (Cukrárna
Paskov); p. Stavrovská; p. Brož;
p. Krejčí-

Ve stínu stromů se scházeli u
ohně milovníci grilovaných klobás.
Rekordní počet rodičů - 28 připravilo pro tuto slavnost sladké i slané
pohoštění. Ti, co nenašli to, co hledali, určitě byli spokojeni u stánku
paní Wolfové.
Tuto květnovou akci již tradičně
připravuje paskovská mateřská
škola pro své děti společně s městem Paskov – letos navíc u příležitosti 750. výročí založení města.
Hlavními sponzory této akce byla

Finanční výtěžek ze zahradní
slavnosti bude použit na zakoupení didaktických pomůcek pro děti z
mateřské školy.
Pohodovou a slunečnou náladu
ve stínu stromů, či na dece Vám
všem přejí za MŠ
I. Kabilová, Bc. T.Řehová,
R. Mynářová.

Foto: Budoucí prvňáci.

Cesta za pramínkovou vílou - MŠ v přírodě
I v letošním roce děti z naší mateřské školy vyjely do
školy v přírodě. Čeladná děti přivítala slunečným počasím, které vydrželo po celých pět dní našeho pobytu. Ubytování měly děti zajištěné v Chatě Dukla, kde
byl velmi ochotný personál a hlavně výborný kuchař.
Okolí chaty nabízelo dětem přírodu jak z pohádky.
Před chatou byla louka, která poskytovala prostor ke
sportovním hrám a také potůček, který byl pro děti
jako magnet. Co může být lepšího, než se cachtat
ve vodě? Také lesy v okolí chaty nenechaly děti klidnými.
Z názvu školy v přírodě „Cesta za Pramínkou vílou“ je
patrné, že naším letošním záměrem bylo, aby se děti
seznámily s důležitostí vody pro přírodu i pro život.
Prostředí, které jsme pro letošní rok vybrali, nám k

tomuto záměru velmi přispívalo. Děti během pětidenního pobytu zažily různá dobrodružství spojená s vodou a snad se i dozvěděly zajímavosti, které o vodě
ještě nevěděly. Postavily domečky pro vodní skřítky,
vyráběly lodičky z kůry, které následně po vodě posílaly, brodily se v řece, zjišťovaly, jak se v rostlině voda
přesouvá z kořenů do listů a květů, hrály vodní bitvy,
malovaly vodou a sledovaly její vypařování, vyráběly
ruční papír, stavěly vodní přehrady atd.
Všechny činnosti dětí samozřejmě zpovzdálí pozorovala Pramínková víla, a protože se jí velmi líbilo, jak
se v přírodě děti umí chovat, odměnila je pokladem
schovaným u studánky a dokonce se jim i na chvíli
zjevila.
Pokračování na následující straně.
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Pokračování z předchozí strany.

Když jsme v pátek
2. června z Čeladné
odjížděli, nejlepší
odměnou pro nás
učitelky bylo to, že si
děti přály vrátit se na
Čeladnou a hlavně do
přírody.
Ing. Olga Golasová,
koordinátor EVVO,
MŠ Paskov

Foto: Na Čeladné nás to všechny moc bavilo!

Letní pozdrav s poděkováním
Vážení rodiče, prarodiče, milé děti, vážené paní učitelky, provozní zaměstnanci, kolegové,
celý školní rok 2016/2017 byl dlouhý a těžký… vlastně jako každý rok. Letos si odnáším s nostalgií mnoho krásných zážitků a zkušeností. Podařilo se nám
splnit mnoho úkolů a to co se nepovedlo, povede se v
dalším roce. Začali jsme vzdělávat dvouletá batolata
a myslím, že se nám to i daří, stali jsme se EKOŠKOLKOU a pracujeme nadále v projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA. Hostili jsme týden
stážistky z pardubických mateřských škol, pedagogické kolegyně se k nám sjíždějí za účelem sdílení
informací „jak to u nás děláme s dvouletými dětmi“.
Zúčastnili jsme se několika projektů, sbírky pro ostravský psí útulek, podařilo se nám zorganizovat mnoho krásných akcí pro děti a povedla se i závěrečná
Zahradní slavnost s pasováním na školáky. Ze školky v přírodě jsme se všichni vrátili celí a s krásnými
vzpomínkami na přírodu na Čeladné. Na Zápis nových dětí do mateřské školy přišlo opět mnoho rodičů
a jsem ráda, že jsme mohli přijmout ke vzdělávání
všechny, i ty, kteří nepatří do naši spádové oblasti
Paskova. Některé paní učitelky úspěšně zvládly státnice a mají opět obrovský kus práce za sebou.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy za celoroční aktivitu, píli a mnoho dobrých
nápadů jak zkvalitnit vzdělání a jak udělat děti a jejich
rodiče spokojenými a šťastnými.
Děkuji také zřizovateli mateřské školy a Radě města
Paskova za výbornou celoroční spolupráci, podporu
a zájem, aby naše 750 let staré město bylo stále dobrým zázemím pro všechny občany, mladé rodiny, děti
i seniory.
Krásnou dovolenou, všichni si odpočiňte, načerpejte
sílu…budeme ji potřebovat!
Prosluněné prázdniny a dovolenou … a v září na
shledanou!
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov

To vše, co zmiňuji, však není zásluhou jednotlivce.
Jsme tým a člověk sám není nic. Do tohoto týmu
však patříte i vy rodiče, prarodiče, sourozenci dětí a
Inzerce
ostatní členové, kteří se aktivně zapojují do dění v
mateřské škole. Patří Vám velké poděkování nejen
za celoroční spolupráci, ale i za to, že nám věříte a
že nám každý den s hlubokou důvěrou svěřujete do
péče své největší bohatství – SVÉ DĚTI!
Vážíme si vaší přízně, důvěry a ochoty podílet se na
vzdělávání dětí spolu s námi. Děkujeme, že jste našimi partery ve výchově a vzdělávání.
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Jak se nám daří v mateřské škole „vzdělávat dvouleťáky“
Protáhly si formou dětské jógy tělíčka, zatancovaly
si, zacvičily. Zvládly se také v kroužku hezky pozdravit a přivítat v mateřské škole.
Pravda, byly trošku vyjevené, co se bude dít, když
uviděly, že do třídy vplulo takové množství dospěláků, ale zvládly to na jedničku, a když u stolečku
tvořily z papíru svoji velikou kočku – už nás ani nevnímaly…
Foto: Projekt MAP F-M. (foto Ing. Lysek)

Dne 25. května 2017 proběhla v naší mateřské škole vzdělávací akce pod záštitou projektu Místní akční
plán Frýdek-Místek na téma „Podnětné a bezpečné
prostředí pro dvouleté děti v mateřské škole s ukázkou vzdělávacích činností“.
Na návštěvu k nám přišlo čtrnáct ředitelek, učitelek a
jeden ředitel z okolních mateřských škol za účelem
sdílení informací a získaných zkušeností, jak pracovat se třídou dvouletých dětí. Zájemci se krátce po
úvodním slovu odebrali do třídy Cipísek, kde mohli
shlédnout „jak se u nás vzdělávají batolata“. Děti si
povídaly v ranním kroužku s paní učitelkou o domácích zvířatech, učily pojmenovávat mláďata, přiřazovaly ke zvířatům jejich zvuky.

Hurá, vyhráli jsme!!!

Poděkování

Chtěla bych vyjádřit poděkování pracovníkům Městského úřadu v Paskově za výbornou a rychlou spolupráci při organizaci prací souvisejících s úpravami v
areálu místní základní školy.
Mgr. Lucie Butkovová
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Následně jsme měli možnost se společně podělit
o získané zkušenosti, doporučit si navzájem metody práce a mnohé z ředitelů zajímala legislativa,
bezpečnost, hygiena, stravování a plán vzdělávání
pro dvouleté děti. Na závěr, po malém občerstvení,
mohli účastníci shlédnout naši krásnou zahradu v
přírodním stylu, a i když pršeno, nenechali si exkurzi
ujít.
Toto setkání bylo velice příjemné a věřím, že snad i
přínosné pro všechny účastníky. Navázaly se nové
vztahy, možnosti spolupráce a věřím, že se ve stejném složení sejdeme letos ještě jednou, třeba v MŠ
Palkovice…
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov

Tak s tímto pokřikem dorazili žáci V. A v pátek 28.
dubna do školy. Zúčastnili se regionální soutěže
KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU a rozhodující klání se uskutečnilo v paskovském kině. Do
první kategorie soutěže bylo přihlášeno pět základních škol. V letošním roce však nešlo o vědomostní
soutěž, ale o ucelenou a nápaditou prezentaci obce,
ve které žijeme. Soutěž měla dvě části – soutěžní video a samotnou prezentaci s doprovodným slovem
tří žáků v kině. Děti v hledišti se tak mohly seznámit
se zajímavostmi okolních obcí a podpořit své soutěžící zástupce. Porota se dlouho radila, děti s napětím čekaly na výsledek a dočkaly se. Porota udělila 1. místo ZŠ PASKOV! Vítězné družstvo získalo
diplom, sladkosti a především nádherný dort, který
děti celou cestu do školy opatrovaly, aby nezmokl.
A protože na soutěžním videu se podílela celá třída,
dostal každý svůj zasloužený kousek dortu. Velkou
zásluhu na získání 1. místa měla především trojice
prezentujících žáků Agáta Junková, Richard Kunát
a Valérie Horutová. Největší radost měly děti z toho,
že se jim podařilo úspěšně reprezentovat naši školu i obec. Byla to pro ně nová zkušenost, která celou třídu spojila a vítězství je bude jistě motivovat k
účasti v dalších podobných soutěžích.
Mgr. Michaela Šnýdrová

Hej hej hej, Paskov je nej!

Foto: Vodní hrátky.

Ozývalo se často v okolí horského hotel Jelenovská ve Valašských Kloboukách.
Zde naši druháci strávili školu v přírodě, která
probíhala v duchu prázdninového tábora.
Děti plnily zábavné úkoly, plavaly v hotelovém
bazénu a hlavně si užívaly krásné přírody Bílých Karpat.
Děkujeme touto cestou městu Paskov za finanční podporu, díky které jsme mohli vyřešit
část nákladů.
Mgr. Pavla Kajzarová

VZPoura úrazům
„Chtěla bych, aby děti díky našemu projektu pochopily, že osudový okamžik nikdy
nevrátí. Měly by vědět, že se sice dá žít i
s hendikepem, ale je na to potřeba hodně,
hodně sil, a nejenom těch fyzických.“

(Jarmila Onderková, autonehoda ve 20 letech,
26 let na vozíku)

„Život je velmi křehký, stačí pár vteřin riskování či nepozornosti a vše může být úplně
jinak.“
(Jan Rajznover, 21 let na vozíku)

VÝZVA BUDOUCÍ IX. A
SPOLUŽÁCI a všichni nejen PASKOVÁCI,
Všichni SPOLEČNĚ, nejen naši spolužáci patnáctiletí,
ať poznáme, jak ten čas vskutku letí –
NASBÍREJME – nejlépe 750 věciček,
co se vešly kdysi do školních taštiček.
Vše, co dávalo se do aktovek, lavic i pod lavic,
prostě – chceme toho ukázat co nejvíc.
S čím se kdysi učilo, nebo i hrálo,
hlavně ať toho není málo.
Co žáci, rodiče či učitelé sbírali –
čím se všichni bavili – ať velcí, či malí.
Čím se psalo, počítalo, kreslilo –
hlavně ať někdo ví, k čemu to sloužilo.
Třeba se prý sbírala CÉČKA, či krabičky od sirek.
O tom by asi mohl vyprávět třeba Dušín Mirek.
Ten z Rychlých šípů, co s ježkem v kleci si hrál,
ani počítač, playstation, či mobil nepoznal.
Hlavně holky si prý psaly deníčky,
to mnozí z nás nevidí už ani pod víčky.
Kluci zase šíleli za ANGLIČÁKY – víte o tom ještě někdo taky?
Venku se na podzim lítalo s drakem,
celý rok hrálo se - kdo uměl – s KLIK-KLAKEM.
Tím navnadit nás zkusila třídní naše –
a my teď doufáme, že ta výzva bude i Vaše.
Červen, červenec a srpen hledejte,
v září s tím za námi spěchejte.
Předměty nám můžete zapůjčit, nebo i věnovat,
ale hlavně se ně na minivýstavě
školní minulosti můžete podívat.
U každého exponátu bude také jméno dárce,
ať nedojde k žádné hádce.
Snad se tam budeme všichni divit, ale i smát,
rozhodně se není čeho bát.
Vy všichni, co máte dny ve znamení NUDY,
vyrazte prosím na své půdy!
Třeba obstojíte v anketě nejlépe –
co bylo nejstarší a nejzajímavější, i když patřilo to tetě.
Za pomoc všem dík a než se sejdeme – buďte zdrávi a fit.
Žáci 8. A + TU

Projekt „VZPoura úrazům“ je projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřeným na
prevenci úrazů a nehod u dětí a mládeže. Spočívá v setkávání/besedách hendikepovaných
lidí přímo se žáky ve školách. Setkání s lidmi,
kteří z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s
trvalými následky po úrazu, je vždy emotivní,
důvěryhodné a motivační. A takové besedy
probíhaly na Základní škole Paskov v pondělní
dopoledne 27. března 2017 v osmé a v deváté
třídě, kdy mezi naše žáky přijeli hendikepovaní
pracovníci VZP ČR paní Jarmila Onderková a
pan Jan Rajznover, lidé, kterým se kdysi během
jednoho okamžiku změnil celý život. Pohovořili
se žáky každý o svém úrazu a následném postižení, o zkušenostech a limitech života na vozíku, součástí setkání byla i výměna postřehů a
nápadů, během přestávek pak měli odvážnější
žáci možnost vyzkoušet si pohyb na vozíku a
problémy spojené třeba s překonáváním překážek jako je obyčejný práh u dveří.
Beseda žáky zaujala. Podle ohlasů mezi samotnými žáky i u přítomných pedagogů se podařilo splnit smysl
celé této akce - přiblížit školákům problematiku úrazů, upozornit na rizikovost určitých životních situací a
ukázat, jak vhodnými preventivními opatřeními omezit tato rizika na minimum, jak motivovat děti k zodpovědnosti, k péči a k ochraně zdraví. Protože úrazům lze v naprosté většině případů zabránit bezpečnou úpravou
prostředí a zodpovědným chováním.
Mgr. Cyril Vráblík, školní metodik prevence
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Recitační soutěž II. stupně
Ve středu 12. dubna proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků II. st.
34 recitátorů z šestého, sedmého a osmého
ročníku předneslo svým spolužákům básničky,
které si připravili. Porota měla dost těžké rozhodování, protože každý se snažil zarecitovat co
nejlépe.
V šestých třídách se to nejvíce povedlo Karolíně
Kupkové /6. B/, 2. místo získal Robin Žvák /6. A/
a na 3. místě se umístila dvě děvčata Michaela
Boučková /6. B/ a Zuzka Luongová /6. A/.
Ze sedmých tříd nejvíce zaujala Kateřina Kokešová /7. B/, 2. místo si odnesli dva chlapci Dominik Michna /7. B/ a Daniel Peška /7. B/, na 3.
místě skončila Bohdana Štěpánová /7. A/.
Také nejstarší skupina recitátorů - žáci osmé
třídy se zodpovědně připravili. Nejlepší výkon
podala Vendula Boučková, 2. místo získal Maxmilián Sikora a 3. místo Veronika Střebovská.
Všem účastníkům děkujeme za pěkné vystupování a vyhodnoceným žákům blahopřejeme.
Mgr. Marie Míčková

RBP Street hockey 2017
V dubnu proběhl již čtrnáctý ročník florbalového
turnaje RBP Street Hockey, ani jednou nechyběl náš výběr ve velkém finále, kam se sjíždí 64
nejlepších týmů z krajů Moravskoslezského, Olomouckého a okresu Vsetín.
V prvním kole finále jsme narazili na Základní školu z Lichnova a utkání bylo jednoznačnou
záležitostí našich kluků, kteří šestkrát překonali soupeřova gólmana. Ve druhém kole se nám
postavila ZŠ E. Beneše ze Šumperka. Obhájce
loňského vítězství nastoupil v omlazené sestavě,
což bohužel vedlo k podcenění soupeře a úvodní
ztrátu 0:5 se nám už i přes střeleckou kanonádu v
závěru zápasu nepodařilo dohnat a turnaj tak pro
nás skončil.

Foto: Šikovní recitátoři se v životě neztratí.

Branný závod Regionu SB

Dne 12. května 2017 se poprvé v Raškovicích uskutečnil
Branný den Regionu Slezská brána. Závodu se účastnily
ZŠ Raškovice, ZŠ Šenov, ZŠ Paskov, ZŠ Morávka a ZŠ
Sedliště. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 6. – 7. ročník a
8. – 9. ročník. Družstva byla smíšená, z pěti soutěžících
musely být minimálně dvě dívky.
Po příjezdu všech družstev proběhlo slavnostní zahájení,
fotografování a rozdávání svačinek. Potom následovalo přečtení soutěžních pokynů a poučení o bezpečnosti
během závodů. Týmy si podle vylosovaných čísel určily
pořadí a mohlo se jít na start. Nejprve se na trať, která
měřila 5,75 km, vydali žáci mladší kategorie. Délka tratě
byla stejná i pro starší žáky. Na děti čekalo celkem jedenáct stanovišť, které byly hodnoceny vždy maximálně
15 body. Střílelo se ze vzduchovky, proběhl test z civilní
obrany, skládání mapy, určování azimutu a topografie,
hod granátem na cíl, test zeměpisných znalostí, zdravověda, shazování věcí proudem vody, luštění zprávy v
morseovce, rozdělávání ohně a jako poslední bylo převlečení do CO obleku a střelba z airsoftových zbraní.
Všechny disciplíny žáci zvládli s přehledem, všichni se
dostali do cíle sice vyčerpaní, ale s úsměvem na tváři.
Po doběhnutí posledních závodníků následovalo vyhodnocení, kde se zvlášť počítal běžecký čas a zvlášť dovednostní testy. Součet těchto dvou výsledků určil konečné
vítěze v obou kategoriích.

V mladší kategorii zvítězil tým domácích, tedy ZŠ Raškovice, dále byla ZŠ Šenov a třetí ZŠ Paskov, ve složení: Anička Křešová, Eliška Golková, Tereza Grygarová,
Robin Žvák a Vojtěch Velebil. V kategorii starších vyhrál
opět domácí tým, za ním následoval tým ZŠ Šenov a třetí
skončil tým ZŠ Morávka. Naše družstvo ve složení Derek
Godel, Maxmilián Sikora, Vojtěch Daněk, Denisa MalinoSestava: Šimon Daněk - Minh Quang Nguyen, vá a Evelína Bartoš obsadilo čtvrté místo.
David Janecký, Pavel Koval, Jakub Onderka, Robin Žvák.
Všem závodníků gratuluji, oceňuji jejich přístup, aktivitu i
morálku s jakou trať zdolali a věřím, že se těchto závodů
Mgr.Tomáš Mitura
v příštím školním roce, naše škola zase se zúčastní.
Mgr. Martin Biolek
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Kalendář akcí
2017

ČERVEN
19

ČERVENEC
26

4
Mlčení, 18h

10

Všec

PO

20

27

4

11

21

28

5
Státní svátek

12

22

29
Hurá prázdniny, KCP,
14h

6
Státní svátek

13

23
Promenádní koncert,
zahrada KCP, 16:30h
Adaptační pátek, MŠ

30
Slavnostní ukončení
školního roku
Ukončení ankety
"Osobnosti Paskova"

7
Letní tábor - Perly

14

24

1
Knihovna - Prázdninová
soutěž pro děti (6-12
let) ; 1.7. - 30.8. - každý
půjčovní den bude
soutěžní otázka

8

15

25

2

9

16

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

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

Prá

Le

Padajá

SRPEN

17
Lichožrouti,16h
chno nebo nic, 18h

24
Místo u moře, 18h

31

7

14

18

25

1

8

15

19

26

2

9

16

20
27
ávní poradna, 16h Krtkova dobrodružství,
16h
Padesát odstínů
temnoty, 18h

3

10

17
Právní poradna, 16h

21
etní tábor - Drsňáci

28

4
Letní tábor - Severní
mouchy

11

18
Letní kino, SDH
Oprechtice

22

29

5
Uzávěrka Zpravodaje

12

19

23
átra - divadlo areál
zámku

30

6 Co nás čeká?
13.8. - Pouť sv. Vavřince
24.8. vernisáž podzimní části výstav na zámku
25.8.- 27.8. výstava chovatelů
26.8. Eurokan noční soutěž SDH Oprechtice
2.9. Oslavy 750 let Paskova - pohádkový zámek +
večerní program

Zájezd vzorných žáků plný překvapení
V úterý 16. května odjelo 49 žáků,
třetího až devátého ročníku, společně se čtyřčlenným pedagogickým dohledem na třídenní výlet do
Brna.
Před odjezdem nám paní učitelka
Pavlicová vymyslela pokřik:

,,Z Paskova jsme nej… a
bude nám hej… go…go…
go…“,
který jsme potom několikrát během výletu použili. Kolem desáté
hodiny jsme dorazili do Brna, kde
na nás čekaly dvě průvodkyně.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a
společně s průvodkyněmi jsme se
vydali na dvouhodinovou prohlídku centra Brna. Dozvěděli jsme se
hodně zajímavých věcí z historie
města. Odpoledne jsme odjeli do
brněnské zoologické zahrady, kde
jsme dostali pracovní listy s úkoly,
které jsme měli během prohlídky
splnit a vypracovat. Bylo to zábavné. K večeru jsme dorazili do
Domova mládeže v Brně-Komíně,
kde jsme měli zajištěné ubytovaní.
Po večeři na nás čekalo první velké překvapení. Znovu jsme odjeli
do centra Brna a navštívili „lasergame“, která nás bavila asi ze všeho nejvíce, protože je to skvělá a
velká zábava.
Druhý den bylo připraveno další
překvapení. Paní učitelky mlžily
a nechtěly nám říct, co nás čeká.
Rozdělili jsme se na tři skupinky
(Jablka, Hrušky a Cibule) a odešli do lesa, kde jsme měli hrát
hru „Hledání draka“. Museli jsme

plnit úkoly, které nás měly zavést
k drakovi. Moc se to nepovedlo,
protože každé skupince se podařilo zabloudit. Ale nakonec jsem
k „drakovi“ dorazili. V loděnici na
řece Svratce nás čekalo další
překvapení, místo draka - kánoe dračí loď, na které si každý mohl
zkusit, jak se v takové kánoi jezdí.
Po skončení této hry jsme šli pěšky zpátky do domova mládeže,
trochu si odpočinuli a po večeři
bylo připraveno další překvapení,
tentokrát na večerním hradě Špilberku.
Ve čtvrtek ráno jsme se sbalili, věci
si uložili do autobusu a ten nás odvezl na Brněnskou přehradu. Výletním parníkem jsme odpluli na
hrad Veveří. Po prohlídce hradu
jsme se opět vrátili parníkem do
přístaviště, kde na nás čekal autobusu a odvezl nás na naše poslední překvapení na Pracký kopec do

Slavkova u Brna, do Památníku
VBitvy tří císařů – Mohyly míru.
Tady jsme si prohlédli multimediální expozici, kde jsme se dozvěděli,
jak probíhala bitva tří císařů, bylo
to hodně zajímavé. Po skončení
prohlídky v muzeu jsme se přesunuli do Mohyly míru, podívali jsme
se, jak vypadá zevnitř a dozvěděli
jsme se další informace o památníku. Po skončení prohlídky jsme
odjeli zpátky domů Paskova.
Podle mě to byl skvělý zájezd, užili
jsme si hodně překvapení a zábavy, také jsme se dozvěděli nové
informace. Doufám, že příští rok
bude zájezd znovu, zase tak super, jako tento rok. Moc děkuji, že
mě paní učitelka vybrala a že jsem
mohla jet.
Veronika Střebovská 8. A

Foto: Vzorní žáci na výletu plném zábavy a vzdělání.

20

Dárek pro seniory

V úterý 30. května předali žáci šestých tříd osobně
seniorům, na jejich pravidelné odpolední schůzce v
sále nad Zámeckou krčmou, společenskou hru do
přírody. Vysvětlili jim, jak se hra hraje, dokonce jim
to i předvedli. Strávili nad její výrobou docela dost
času, a tak měli velkou radost, když jim naši senioři
poděkovali a chtěli se s nimi vyfotit. Je pěkné, když
žáci vidí, že jejich snaha a výrobky jsou užitečné a
udělají spoustu radosti.
Mgr. Martina Juhasová

Pasování na čtenáře

Prvňáčci ze Základní školy v Paskově úspěšně absolvovali projekt „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“,
který každoročně vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti. Odměnou pro děti je knížka pro
prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze
ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele
Martina Šinkovského a ilustrátora TICHO762 – Lapálie v Lampálii . Navštíví nás pravý rytíř, který žáčky
bude pasovat na čtenáře.

Projekt Husovy stopy v knihovně
Spolek české studny připravil pro
knihovny k připomenutí odkazu Jana
Husa publikace o Husovi a podlahové samolepky Husovy stopy.
Dvanáct husích stop nese názvy
dvanácti hodnot, které Jan Hus zastával a pro které nakonec zemřel.
VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA,
ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST.

Stopy vedou k letící huse, která nese
na křídle odkaz na webové stránky
www.husovystopy.cz, kde si čtenáři
mohou najít další informace o těchto
Husových hodnotách.
Návštěvníci knihovny mohou stopy
ignorovat, mohou je i dokonce pošlapat, anebo se naopak s nimi ztotožnit
tím, že se na ně postaví. Tak je tomu
i v životě.
Místní knihovna

Foto: Hodnoty Jana Husa.

Děti z Řepišť navštívily Galapřehlídka kroužků
neděli 9. dubna se sešly děti a vedoucí z kroužků – odnaši knihovnu a Paskov- Vloučených
pracovišť Paskov, Řepiště, Sviadnov a Žabeň
na GALAPŘEHLÍDCE v kině Panorama Paskov. Byl připraský zámek
ven pestrý program z činností zájmových útvarů. Můžeme
Stejně jako v loňském roce pro žabeňské
děti, jsme letos připravili pro žáky 4. a 5. tříd
Základní školy v Řepištích na středu 31.května 2017 zábavné dopoledne nazvané „POZNÁVÁME RODNOU HROUDU“.
Děti plnily různé úkoly již po cestě z Řepišť
do Paskova. Po přivítání v knihovně a nutném občerstvení, jsme se vypravili společně
na zámek, kde nás čekal pan Šafránek, aby
děti provedl zámeckými komnatami.
Poté se děti rozdělily na družstva a v zámeckém parku plnily různé úkoly.

si připomenout mažoretky, taneční i sportovní kroužky, angličtinu, sebeobranu, …

Velké poděkování patří nejen dětem, ale i externím pracovníkům (vedoucím kroužků). Přehlídka byla pestrá a zajímavá. Rodiče a veřejnost získali představu, jak pracujeme s
dětmi a jaká je náplň jednotlivých zájmových útvarů.
Zároveň děkujeme Městu Paskov za poskytnutí prostor
kina Panorama bezplatně a pracovníkům Základní umělecké školy Paskov za zapůjčení techniky a zpřístupnění
prostor ZUŠ.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

Rozšířily si tak vědomosti o Paskovu, paskovském zámku, přírodě i osobnostech města Paskova. K tomu jim nově pomáhaly QR
kódy, pod nimiž se skrývaly informace o historii Paskova.

Nabídka práce

Děkujeme panu Šafránkovi za poutavé vyprávění o zámku a panu Janáčkovi za kvalitní
fotky.

Bližší informace:
Kontakt: 558 612 181, 739 554 594

Firma Green Gas DPB, a.s. PASKOV
přijme uklízečku na zástup (dovolená, nemoc).
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Nabídka DDM, pobočka Paskov

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 80 dětí zájmové útvary v pobočce Paskov. Kroužky probíhaly v prostorách komunitního centra. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili bezproblémový provoz.
Jejich zásluhou totiž měly paskovské děti možnost navštěvovat kroužky z různých oblastí: DĚTSKÝ AEROBIC,
TAEKWON-DO, MAŽORETKY PASKOVSKÁ SLUNÍČKA, ŠIKULOVÉ, VÝTVARNÉ TVOŘENÍ a HRY, STREET
DANCE a LOVCI ZÁHAD.

od 14:00 do 17:00 hodin
zahrada, sál – KCP Paskov
za každého počasí!

Na příští školní rok připravujeme opět zajímavou nabídku
kroužků. Celá nabídka bude vyvěšena v měsíci září na
webových stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov.
A co nabízíme?
- dětský aerobic – pro děti 5 – 12 let
- výtvarné tvoření a hry – pro děti od 8 let
- šikulové – pro děti od 6 let
- benjamín – pro děti 5 – 8 let
- street dance – od 6 let
- mažoretky PASKOVSKÁ SLUNÍČKA – pro děti od 6 let
- robotek – pro děti od 9 let
- lovci záhad – pro děti od 7 let
- taekwon-do – pro děti od 6 let
Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci
nám můžete právě vy!
Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat cíleně s dětmi, i v dalších oblastech, které nejsou v nabídce
uvedeny.
KONTAKT PRO VÁS:
Renáta Míčková
tel. 739 201 078 r.mickova@ddmvratimov.cz
Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

Bližší informace: Věra Pacíková, v.pacikova@ddmvratimov.cz, 734 443 694, 596 732 333
Zdroj:http://www.clker.com/

Klub důchodců v areálu
chovatelů
Klub důchodců se v tomto letním počasí stěhuje
do areálu chovatelů, kde bude trávit své schůzky. A protože počasí je pěkné, tak se podnikají i
zájezdy. Byli jsme se podívat v Příboru na výstavě kopřiv. Je úžasné, co se z této rostliny, která
patři k plevelům, dá udělat - tká se z ní vlákno, ze
kterého se dělají třeba košile. Výstava byla zajímavá už tím, že děvčata viděla i tkaní a mohla si
to vyzkoušet. Další cesta vedla do Vizovic. Navštívili jsme sklárnu, podívali se na foukání skla
a měli jsme možnost si zakoupit zde dělané výrobky. Když se nakoupilo, jelo se kousek dál do
dílničky Vizovického pečiva. Zde bylo ukázáno,
jak se vyrábí různé ozdůbky z tohoto těsta. Taktéž bylo možno si něco nakoupit na památku. A
protože je ve Vizovicích pěkný zámek i zahrada,
členové si udělali procházku. Svůj výlet zakončili
návštěvou cukrárny s belgickými pralinkami. To
bylo na co koukat, i když ceny jsou zde opravdu
veliké a to pro důchodce není. Myslím, že se výlet vydařil a všichni byli spokojeni.
Další chystaný výlet nás čeká 22. června. Pojedeme do polského zahradnictví, na koupaliště
Wisla a zakončíme výstupem na Čantoryi z Polské strany, odkud je vidět i k nám.
Přeji všem členům hodně zážitku.

Foto: Počasí vyšlo na výbornou.
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Hana Fojtová

Jaro v Paskovjánku

I na jaře se děti z Paskovjanku setkávaly nejen na
tanečních zkouškách, ale měly i příležitost zúčastnit
se akcí, které probíhaly v našem okolí.
Nejprve jsme si dětmi připravili velikonoční tvořivé
dílničky na zámku v rámci velikonočního jarmarku,
kde si všechny děti a dospělí mohli vyzkoušet tradiční
pletení pomlázky či zdobení vajíček. Návštěvníkům
zámku se také postupně v pěveckých a tanečních
blocích představily všechny věkové kategorie Paskovjanku od těch nejmenších až po nejstarší tanečníky.

provodu harmoniky a houslí. Léto už se hlásí o slovo
a my budeme moc rádi, pokud se s Vámi budeme
setkávat i v létě, a to např. 25. června ve Vratimově
a naše letní vystoupení uzavřeme 9. září v Sedlištích
na Lašských slavnostech.
Všem dětem přejeme co nejlepší ukončení školního
roku, rodičům krásně prožité chvíle se svými dětmi v
době prázdnin ať se po té můžeme v plné síle potkat
nejen na jevišti, ale i na dalších akcích, které nás budou provázet do konce tohoto roku.
...s úctou k tradici...
spolek Po susedsku a DFS PASKOVJANEK
Foto: Kosení luk v Řepištích (foto: Lýsek)

Foto: Na dni spolků jsme učili plést pomlázku (foto: tompol).

Poslední dubnový den patří sice čarodějnicím, ale
my jsme stejně jako v minulém roce zvolili opékáním špekáčků. Ještě před večerním opékáním a následným stavěním májky hasičů z Oprechtic, jsme v
Oprechticích v areálu Na Hasce, uspořádali 1. ročník
Soutěže rodinných týmů, kde si přišly na své jak děti
tak rodiče a poprvé (věříme, že ne naposledy) se rodiče pustily s vervou i do Polkarallye... a jak se k nám
již dostalo, někteří rodiče již trénují na další ročník :-)
Celodenní taneční soustředění na děti čekají v každém ročním období, proto se jarní nemohlo vynechat,
už jen z toho důvodu, že nás čeká množství akcí, na
kterých bude Paskovjanek reprezentovat náš oblastní folklor. Nejmladší děti se věnují lidovým písničkám,
říkadlům, rytmizaci a jednoduchým tanečním hrám,
starší děti přechází na dívčí a chlapecké taneční hry
a nejstarší tanečníci pomalu přijímají taneční kroky a
prvky z figurálních tanců. V tanečních programech na
jednotlivých vystoupeních se pak tyto složky prolínají
a prezentují se všechny děti najednou jako jeden celek. Děti z Paskovjanku pobíhající s pekáčem buchet
od maminek a babiček jste mohli vidět a dobroty
ochutnat i na akci Den spolků a oslavy osvobození v
areálu zámku a prostorách zámeckého parku.
Jarní působení Paskovjanek završil v Řepištích, kam
byl pozván na 1. ročník v soutěži kosení trávy, která
se nám všem velmi líbila a dokonce se našla i odvážná a šikovná babička naší tanečnice, která se také
zapojila a nakonec odcházela i s diplomem! Děti se
zde představily s krátkým 15 min. programem za do-

Foto: Moc nás to baví.

Foto: Děvčatům to šlo! (foto: Lýsek)
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Zahrádkáři informují vystavovatele
Vážení přátelé!
jak jsme informovali v minulém Zpravodaji, budeme
spolu s Městem Paskov pořádat
ve dnech 23. - 25. září
Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků umělecké tvořivosti.
Protože příští Zpravodaj vyjde zřejmě až těsně před
touto výstavou, chtěli bychom vás informovat o její
přípravě.
Naše výstavy měly vždy dobrou úroveň, věříme, že
tomu tak bude i tentokrát. Zvláště, když je jednou z
akcí, pořádaných k 750 výročí první zmínky o Paskovu. Protože se bude výstava konat brzy po zahájení
školního roku, budou mít naše školy málo času na
její přípravu. Přesto věříme, že jejich expozice budou
opět patřit k těm nejhezčím a nejzajímavějším, jako
tomu bylo v minulých letech, že se přidá i školní družina a výtvarné oddělení Základní umělecké školy.
Na minulé výstavě se představil s hezkou expozicí
i spolek Posúsedsku, věříme, že nám opět připraví
zajímavé exponáty.
Snad se na výstavě objeví nové, neokoukané výrobky lidové tvořivosti umělců nejen z Paskova, ale
i blízkého okolí. Věříme, že bude dostatek krásného
ovoce a zeleniny, že nám první mráz nespálí květiny.
Věříme, že se nám svými expozicemi představí i zahradnické podniky z Paskova nebo okolí.
Výstavu budeme instalovat ve čtvrtek 21. září od 9
hodin – výrobky lidové tvořivosti, expozice Mateřské,
a Základní školy, případně Základní umělecké školy.
V pátek 22. září bude příjem ovoce, zeleniny a kvě-

tin, bude se provádět květinová výzdoba a také určovat odrůdy neoznačeného ovoce.
Věříme, že při přípravě výstavy nám pomohou už
tradiční a osvědčení paskovští občané, ale že pomohou i další.
Přivítáme každý zajímavý nápad, který by se na výstavě uplatnil.
Pokud máte zájem vystavovat své výrobky, přihlaste se nám na mail předsedy l.forgac@seznam.cz, tel. 732 255 164, nebo u dalších členů výboru (př. Macháč J., Fridrišek L., Dvořák V., Štefková
I., Bělíková J., Janošková V., Klimundová M., Heimerová J., Matěj P., Zahrádka J., Maršálek I., Jedlička J.), abychom Vás mohli mailem nebo telefonem
informovat o dalším dění. Začátkem září svoláme
členskou schůzi, na kterou přizveme i vystavovatele, kde si řekneme další podrobnosti. Ale přihlášení
není podmínka, můžete se rozhodnout i na poslední chvíli a své výrobky přinést přímo na výstavu. V
menším množství je možné nabídnout něco i k prodeji. Ovoce, zeleninu a květiny přihlašovat nemusíte,
ty přineste přímo na výstavu, nejlépe v pátek.
Předpokládáme, že bude i bohatý kulturní program.
Opět uvažujeme o Koštu vína a cimbálovce v neděli,
v sobotu pak o cimbálové muzice VRZUŠKA při ZUŠ
Vratimov, případně i o vystoupení dětského souboru
Paskovjánek.
Sledujte pravidelně naši propagační skříňku na náměstí, kde budou v průběhu prázdnin další informace o výstavě.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň a přijdete se
alespoň podívat.
Za ZO Českého zahrádkářského svazu v Paskově
L. Forgač.

Tenisový areál svépomocí

Paskovští tenisté, jako již každoročně, v měsíci dubnu věnovali několik
víkendů a odpolední jarní úpravě tenisových kurtů. Stržení loňské antuky, odstranění mechu a plevele, navezení pytlů s antukou, její natažení,
válcování, kropení a zametání - to je inu pěkně náročná práce, která
posloužila jako fyzická příprava na letní sezonu. Desítky odpracovaných
hodin jsou v areálu kurtů ihned vidět. Potěšitelné je, že brigád se zúčastnili nejen dospělí tenisté, ale svou ruku k dílu přiložila také paskovská
mládež - mladé tenistky /samozřejmě dle svých schopností a možností
:-) /.
Méně potěšitelné je, že počet sportovců, kteří aktivně využívají paskovský tenisový areál, stále klesá. Uvítáme rádi na kurtech všechny zájemce o tuto krásnou hru. Celosezonní vstup s neomezeným počtem hodin
hraní je za nejnižší cenu v Moravskoslezském kraji! Bližší informace
podá předseda oddílu Pavel Němčík tel 773 456 617.
Těšíme se na setkání na tenisových kurtech. Za oddíl tenisu TJ Paskov
Marek Ožana
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Foto: Na brigádě pomáhala i děvčata.

Paskov Saurians ve Falunu aneb neuvěřitelný sen,
který si trenéři minulý rok vysnili, se stal skutečností !!!
V roce 2016 získala Sabrina Moravcová díky svým kontaktům s
týmem Chodov Praha pozvání na
AXA Florbal Cup ve Švédském
Falunu. Díky této příležitosti, které hráčka využila, se do tohoto
města dostal i Pavel Moravec.
„Zahrát si tady, by bylo asi maximum, kterého by byl klub schopen dosáhnout.“ Pomyslel si sám
trenér paskovské mládeže Pavel
Moravec. Vzhledem navázání
skvělých vztahů právě s pražským
Chodovem, které jsme po celý rok
udržovali, jsme se dokázali s nimi
spojit pro AXA Florbal Cup 2017! V
původním plánu bylo vzít s sebou
ročníky 1999 a 2000, které byli ve
své sezóně výborní, nicméně se
rozhodli jít působit do jiných klubů
a upřeli si tak možnost jet na takový světový turnaj a získat tak jedny
z nejcennějších zkušeností.

ropy. Velkou část tohoto týmu tvoří
hráči Švédské reprezentace, včetně dvou nejlepších hráčů světa Rasmus Enström a Alexander Galante Carlström.

Vzhledem k již domluvenému turnaji se klub rozhodl vzít s sebou
na tento turnaj ročník 2003 s možností 2 výjimek 2002. Soupiska
tohoto turnaje tedy byla následující: Marek Marmol (kapitán), Martin Stibor, David Janecký, Matěj
Sedláček, Filip Tichopád, Matyáš
Grzymek, Andrej Zedek, Tomáš
Hodulík, Jakub Onderka, Minh
Ngyuen, Vít Brož, Šimon Daněk
a Jan Noga, který díky zranění jel
kluky podporovat jen z lavičky. Na
tyto kluky dohlíželi trenéři ve složení Pavel Moravec, Radim Volek
a také Adam Kučera. Tato trenérská trojice dokázala s týmem nemožné a ukázali, že i takové malé
město jako je Paskov může hrát
světový florbal. Cíle byly malé,
trenéři věděli, že Švédové jsou
světová špička, a že budeme rádi,
když kluci vyhrají třeba alespoň jeden zápas

Dle plánu jsme z Ostravy vyrazili
v úterý v odpoledních hodinách,
kdy jsme se přemístili do Prahy,
kde jsme i přenocovali. Následující den jsme měli budíček okolo 5
hodiny ranní, sbalili se a přemístili
se k Chodovské hale, odkud nás
vyzvedly autobusy. Vyjížděli jsme
okolo půl 8 ranní a vydali se na
dalekou cestu. Díky skvělé atmosféře, kterou tvořili rodiče, trenéři
i kluci, cesta utíkala opravdu rychle. Přímo do Falunu jsme dorazili
okolo 8 hodin ranní. Hned po příjezdu nás čekalo nepříjemné překvapení, a to, že nejsme ubytování
přímo u haly, jak bylo v původním
plánu, ale že jsme ubytováni ve
škole vzdálené asi 20 minut od
haly. Při ubytovávání ve třídě, jak
jinak než v nejvyšším patře, jsme
zjišťovali, kde je jídelna (které byla
přemístěna asi 25 minut od naší
školy).

Tým IBF Falun, který tento turnaj
pořádá je momentálně bezkonkurenčně nejlepším týmem na světě.
V posledních 5 letech byli 4x mistři
švédské ligy a Poháru mistrů Ev-

Kluci si oddychli a mohli jsme se
vydat na první zápas, který se odehrával v hlavní hale Jalas a to ve
14:40 proti týmu IBF Offensiv Lindigo (SWE). Hráči byli hodně ztuh-
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lí po tak namáhavé cestě, ale díky
skvělé rozcvičce Adama Kučery,
se tento handicap ve hře neprojevil. První poločas, který trval 15 minut se kluci rozkoukávali a stav byl
nerozhodný 0:0. V druhém poločase se naši začali dostávat do šancí, což se ukázalo na skóre. Jako
první dostal míček za záda gólmana Martin Stibor, který se poté trefil
ještě dvakrát a zkompletoval si tak
hattrick! Dalším střelcem toho zápasu byl také Minh Ngyuen, který
se trefil dvakrát. Velmi jsme přáli
našemu gólmanovi Víťovi zápas
bez obdržené branky, bohužel i
přes jeho geniální, a kolikrát nepochopitelné, zákroky za jeho záda
jeden míček padl. Konečné skóre
tedy bylo 5:1 a my si tak připsali
první body.
Druhý den nás čekal další zápas
až odpoledne, byli jsme se ráno
vydat podpořit Sabrinu Moravcovou, hrající zde za Prahu Chodov
a následně se šli projít do centra
města. Příprava na další zápas,
který se odehrál v hale Jalas v
16:40 byl pro kluky snad nejlépe
odehraným utkáním. Trenéři Chodova se nestačili divit, co kluci „jen
ze 4000 obyvatel města“ dokážou.
Tento zápas jsme hráli proti Orebro
Sk (SWE), kde se jako první trefil
Andrej Zedek. Soupeř, ale zabral
a dokázal srovnat. Chvíli před
koncem své šikovné ruce ukázal
Martin Stibor a přesnou střelou
poslal Paskov do vedení. V druhém poločase se několika skvělými šancemi zablýskl i benjamínek
Jakub Onderka, kterému chybělo
jen velmi málo, aby míček za záda
brankáře dostal. Svou šanci vstřelit první gól na turnaji nepromarnil Matěj Sedláček, který se poté
trefil ještě jednou. Třetím střelcem
byl opět neskutečně rychlý Minh
Ngyuen. Konečné skóre tedy bylo
opět 5:1. Byl to dozajista nejtěžší
soupeř skupiny a po prohře
Pokračování na následující straně.

Pokračování z předchozí strany.

neskrýval obrovské zklamání z výsledku, které bylo
obrovským překvapením.
Třetí zápas jsme odehrávali v J aréně, tentokrát na
extraligové ploše, kde hrává i místí klub IBK Falun.
Zápas začal v 11:20 a to proti Ankarsviks BK. Po prvním poločase byl stav 1:1, kdy se trefil Matěj Sedláček. V druhé části jsme museli zabrat a skóre navýšil
Martin Stibor. Chybu soupeře pak potrestal kapitán
Marek Marmol. Tímto gólem uklidnil tým, který vítězství udržel a pojistil si tak postup do play-off. Druhý
zápas se odehrál v hale Sla, na kterou nás dovezl
chodovský autobus. Během rozcvičky se na klucích
projevila únava, a dle toho vypadala i hra. Zápas započal v 19:40 a soupeřem byl Erikslunds, který po
první třetině vedl 4:1, kdy jediným Paskovským střelcem byl Matěj Sedláček. V druhém poločase se nám
povedlo skóre snížit na 4:2, kdy se opět trefil Matěj
Sedláček, ale konečné skóre nakonec bylo 6:2, což
pro nás znamenalo 2. místo v tabulce, které i tak značilo postup!
Postup do čtvrtfinále byl nejen pro trenér velkým
překvapením. Čekal nás velmi těžký soupeř. Jak
nám sdělil sám ředitel celého turnaje, je to jeden z
nejlepších týmu ve Švédsku, kdy jeho mládež patří
mezi nejlepší. Díky velké vzdálenosti haly HBO, jsme
museli vstávat již 4:30, což kluky hodně vysílilo. Po
lehké rozcvičce se probrali, nicméně tato únava se
v zápase projevila. Soupeř ukázal svou kvalitu a tvrdě trestal víceméně všechny chyby, které jsme udělali. Konečné skóre po celém zápase bylo 11:2, kdy
prvním střelcem byl Matěj Sedláček a kosmetickou
úpravu provedl mladíček Tomáš Hodulík.
Po tomto náročném zápase jsme vyrazili na 5km
dlouhý pochod do školy, kde jsme se pomalu začali
balit. Díky Chodovu, který postoupil do finále, které
se hrálo až ve večerních hodinách, jsme čekali na
odjezd. Fandili jsme Chodovu jak to šlo, a ten dokázal vyhrát a získal tak titul!

Cesta zpět utíkala poměrně rychle, dokud jsme nedojeli do Berlína, kde jsme začali cítit, že se s naším
autobusem něco děje a po několika dalších kilometrech jsme museli zastavit na jednom malém odpočívadle. Autobus už pak nenastartoval. Kluci se tak
zabavili společně s Chodováky. Čekali jsme na nový
autobus asi 4 hodiny, kdy pomalu docházelo jídlo a
vzhledem k horkému počasí i pití. Dali jsme veškeré „zásoby“ dohromady, aby se kluci najedli a napili.
Vše dobře dopadlo a okolo desáté hodiny pro nás přijel nový luxusní autobus, který nás dovezl do Prahy.
Nicméně vzhledem k příjezdu okolo 1 ranní, nám již
žádný spoj do Ostravy nejel. Po domluvě s dopravcem jsme mohli přespat v autobuse, který nás ráno
i zavezl na hlavní nádraží v Praze. V Ostravě jsme
byli okolo půl 10 dopoledne, kde nás přivítali rodiče a
rozprchli jsme se do svých domovů. Dle ohlasů kluci
spali snad celé odpoledne a nabírali síly napříště.
Otázkou je, jestli nějaké příště bude, vzhledem k finanční náročnosti této akce je tato možnost malá.
Nicméně díky městu Paskov, firmě RMT, individuálním dárcům (Kristýna Šircová, Roman Stibor) a také
veřejnosti, která přispěla na různých akcích konaným
městem Paskov, jsme tuto akci letos dokázali udělat
a přijet s výborným výsledkem.
Poděkování nepatří pouze trenérů, hráčům a sponzorům, ale také rodičům za podporu a možnost klukům
odcestovat a zahrát si takovýto turnaj. Děkuji také
Pavle Nogové, Kateřině Onderkové a Monice Volkové za velkou podporu a fandění přímo ve Švédsku,
Marii Moravcové za pohotovost při řešení jakéhokoli
zdravotního problému a také Vítězslavu Tichopádovi,
který nás celou dobu dokumentoval, dokázal zvednout náladu v jakékoli situaci a vyjednal dopravu,
když bylo potřeba.
Celému týmu tedy patří velký dík, že se celá tato
akce udála a můžeme jen doufat v další úspěchy tohoto dobrého ročníku.
Sandra Moravcová

Foto: Paskovští reprezentanti ve Falunu.
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Házenkářům skončila sezóna
Tak opět počátkem června skončil další ročník dlouhodobé krajské
soutěže v házené. Je tedy čas na
bilancování a vytvoření předpokladu pro nový ročník, který začne
počátkem září. Pro statistiku jen poslední výsledky jara v jednotlivých
kategoriích s krátkým komentářem.
Muži s tradičním rivalem z Krmelína na půdě hostů prohráli 35 : 22.
Soupeř byl po všech stránkách činnosti lepší. Poté přišla doma přijatelná prohra se Suchdolem 22 : 27
a v Hlučíně proti jednomu z favoritů soutěže se chlapi drželi po celé
utkání na dostřel, ale šťastnější byli
domácí v konečném výsledku 30 :
26. Poslední dvě utkání jara byla vítězná. S Novým Jičínem doma 28 :
20 a k poslednímu utkání zajíždělo
naše družstvo do Třince, kde překvapivě naši vyhráli v poměru 41 :
37. Celkově muži skončili v tabulce
na sedmém místě z devíti účastníků.

Ženy bojovaly, seč jim síly stačily. Konec sezóny odehrávaly bez
střídačky, mnohdy i o jednu hráčku
méně (díky množství zraněných).
Výkony byly střídavé – prohra s HC
Ostrava, s Karvinou i Lesanou Zubří
(přebornicemi krajské soutěže). Jak
muži, tak i ženy své poslední dva
zápasy vyhrály. Ten úplně poslední, v Bohumíně, byl v něčem velmi
zvláštní. Nejen, že ženy dostaly pohár za 3. místo v soutěži, ale byl to
jejich úplně poslední zápas. Všechny se rozhodly ukončit svou činnost
a v dalším ročníku již budou chybět.
Důvodů je mnoho, ale za dlouhodobou činnost a za úspěchy, které dokázaly, jim patří velké poděkování.
Foto: Poslední bronz žen ...

Mladší žáci rostou s každým zápasem více a více. Herně už to vypadá nadějně a pomalu se na hřišti nacházejí. Velké pozitivum je překonání strachu vystřelit, o čemž svědčí i velké množství střelců. Dokonce se nám podařilo téměř v každém zápase, aby se každý zapsal
do střelecké listiny. Celkově skončili naši žáčci sedmí z osmi, ale tým
má velkou naději v příštím roce okupovat vyšší příčky. Foto: Mladší žáčci.

Jak jsme již informovali, Paskov se pustil do spolupráce s klubem TJ
Sokol Krmelín a utvořili společné družstvo starších žáků v Krmelíně. Začátkem sezóny se kluci nejprve seznamovali, zvykali si na sebe
a výsledky nebyly zrovna nejlepší. Ovšem díky jejich bojovnosti, obětavosti a ochotě makat se nakonec začali zvedat tabulkou a konečné
třetí místo je velice pěkným výsledkem celé sezóny, na jejímž konci byli
kluci schopni potrápit i soupeře jako Frýdek – Místek, nebo Karviná. Z
Paskova za tým hraje: Jonáš Jakub, Vágo Petr, Kusý Ondřej, Roman
Dominik a Čuba Filip. Všem klukům přejeme v příští sezóně hodně
úspěchů a především ochotu na sobě dále pracovat. Poděkování patří
také trenérovi Richardu Maňákovi, který se o tým obětavě stará.

Foto: Krásný výsledek starších žáků.

Nyní informace všeobecné a
výhled. Poslední den v dubnu
skončil provoz v nafukovací
hale a následně byla zbourána. Za uplynulých téměř jedenáct let provozu zde proběhlo
spoustu utkání v rozličných
sportech a na vysoké úrovni.
Hrála se zde utkání první ligy
ve florbalu, druhé ligy v házené
a další významné akce. Nyní
musí halové sporty hledat náhradní řešení pro další pokračování ve své činnosti. Házená
dostala azyl na školním hřišti.

Pro příští ročník přihlašuje oddíl do soutěží družstvo mladších žaček
a družstvo mužů. Žačky v Paskově ještě nebyly a snad to přitáhne
děvčata k fyzickému pohybu. U mužů, když se zlepší tréninková morálka a citlivě se posílí kádr, tak lze očekávat i lepší výsledky.
S ukončením jarní sezóny také došlo k jedné historické změně. Oddíl
házené vystoupil z TJ Orel Paskov a vytvořil samostatný subjekt. Od
podzimu bude vystupovat oddíl již samostatně pod názvem Házená
Paskov, z. s. .
Jiří Štefek
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Gymnastky na republikové soutěži
Děvčata z Tělovýchovné jednoty Paskov se v termínu od 12. do
14. 5. 2017 zúčastnila republikové
soutěže ve sportovní gymnastice v
Doubí u Třeboně.

Foto: Gymnastky na stupních vítězů.

Na krajské soutěži, která proběhla
v Paskově, se do republikové soutěže nominovala v kategorii Mladší
žákyně II. Michaela Makarová z 2.
místa, Sabina Kučová v kategorii
Mladší žákyně III. ze 4. místa a
Alena Violová v kategorii Dorostenky z 2. místa.
Na republikovou soutěž postupovali vždy nejlepší 4 závodníci z Moravskoslezského kraje.
Děvčata tak soutěžila v družstvech
s
gymnastkami
z
Oder, Frýdku-Místku a Opavy.

V soutěži družstev v kategorii Mladší žákyně II. obsadila
Michaela Makarová se svým
družstvem 2. místo, Sabina
Kučová v kategorii Starší žákyně III. 1. místo a Alena Violová v kategorii Dorostenky
3. místo.

V soutěži jednotlivců dopadla
nejlépe Michaela Makarová,
která předvedla velice vyrovnaný výkon a v konkurenci
50 závodnic z celé republiky
obsadila 5. místo, kdy k medai-

lovému umístění jí tentokrát chybělo pouhých 0,25 bodu. V soutěži
krajů celkově již počtvrté v řadě

Foto: Gymnastický tým Moravskoslezslkého kraje za účasti Paskovanek.
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získal Moravskoslezský kraj 1.
místo a opět si domů přivezl velký
putovní pohár.
Blahopřejeme našim gymnastkám
k jejich výsledku a děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho oddílu, Města Paskov a celého Moravskoslezského kraje.
Zdeňka Makarová

Po soutěžní sezóně klid
Po skončení úspěšné soutěžní sezony si užíváme
chvíle odpočinku. Mládež nadále trénuje pod vedením Zdeňka Chovančíka a jejich tréninky skončí až
koncem školního roku. Žáci se zúčastnili ještě dvou
bodovacích turnajů. Tři naši mladí startovali na 6.
KBTM 2. 4. v Havířově. Tradičně nejlépe dopadl Vojta Slaný, celkově byl 39., ve své kategorii 6. Marek
Pohanka skončil 62., ve své kategorii 55. Martínek
Slaný byl 75., ale ve své kategorii 4. Začátkem května se konal v Komorní Lhotce poslední OBTM, na
kterém startovalo pět našich borců. Vojta Slaný byl
opět z naší stáje nejlepší. Celkově byl 5., ve své kategorii 2. Marek Pohanka obsadil 10 místo. Viky Michna skončil na 13. místě, ve své kategorii byl 6. Martin
Kunát byl celkově 22., ve své kategorii 20. Špatně
dopadl Martínek Slaný. Celkově byl až 25., ve své kategorii ale skončil až 5. Jeho špatné umístění ovlivnil
systém nasazování, který je ovlivněn i počtem startů
na OBTM. Vzhledem k nemoci se dvou OBTM nezúčastnil. Naší chybou ale bylo přehlédnutí termínu ko-

nání krajských přeborů mládeže. V určeném termínu
se nominovaní bratři Slaní zúčastnili lyžařského zájezdu do Alp. Jejich neúčast, na výše uvedených přeborech, i když byli omluveni, způsobila, že nemohli
být nominováni na mistrovství republiky.
Dospělá část našich hráčů trénovala ještě v průběhu dubna. Koncem dubna jsme se sešli na výroční
schůzi, kde jsme zhodnotili uplynulou sezonu. Účast
byla téměř 100 %, schůzi řídil předseda oddílu Zdeněk Manda. Určili jsme si cíle pro nastávající období.
Kvůli odchodu tří hráčů ze základu A-družstva bude
nutno získat také minimálně tři hráče příslušné výkonnosti. V květnu už jsme netrénovali. Hráči se od
stolního tenisu potřebují trochu odreagovat. Věnují
se teď buď jiným sportům, nebo jiným koníčkům (zahrádce, rodině apod.). Přípravu na nastávající sezonu zahájíme až koncem srpna.
Miloslav Valenta

Bowlingu se moc nedařilo
Minulé vydání Zpravodaje jsme Vás informovali, že
po prvních třech soutěžních hracích dnech (HD) patřila Orlu Paskov sedmá příčka, ale na dohled týmů
před námi, vše v 1. lize A Severní Moravy. Nicméně
pro postup do regionální skupiny o titul je nutné být
ve skupině nejhůře do třetího místa (čtvrtý postupuje
„na průměr“ - tj. lepší ze skupin A+B) a zde byl odstup
již propastný. Ve finálovém HD jsme se koncem dubna na postupové příčky neprokousali (spíše naopak)
a v květnu odehráli dvě rundy ve skupině o udržení.
Boje v této skupině jsme zahájili celkem úspěšným
vystoupením a po prvním dni (15. 5. v Ostravě) jsme
s vyrovnanou bilancí tří výher a tří porážek vystoupali
do záchranných vod mimo zónu sestupu (či play-out
baráže), ale tabulka byla natolik vyrovnaná, že každou další hrou mohlo být vše jinak, … a bylo.
Druhý HD (ve Fr. – Místku dne 29. 5. 2017) na nás
dolehla tíha okamžiku, když po prvních dvou hrách s
nejlepšími týmy tabulky jsme inkasovali pouhý bodík
z deseti možných, čímž bylo jasné, že jen maximální možné výkony se souhrou dalších výsledků nás
mohou eskalovat do klidných pater tabulky. Záblesk
přišel až v předposlední hře večera, kdy jsme atakovali tým na pozici před námi ve vzájemné hře, kterou jsme měli i dobře rozehranou, bohužel jsme o
pár kuželek padli posledními hody plus řadou strikeů
bowlera soupeře a osud byl předurčen…
Tým Orel Paskov se ve finálové tabulce skupiny o
udržení umístil na pátém místě (tři body za čtvrtým)
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a spolu s šestým týmem si zahraje baráž o udržení
v 1. lize SM společně s druhým a třetím týmem ligy
druhé. Sedmý tým sestoupil přímo do ligy druhé na
úkor jejího vítěze. Tento scénář nás potkal přesně
před rokem (přímý sestup), nyní máme ještě šanci se
„našemu údělu“ vyhnout; dva roky totiž nastává opakovaná situace, že jarní část ligy bojujeme v nejvyšší
regionální soutěži a podzimní naopak v lize druhé a
postupujeme zpět. Nepodstatným - nicméně pozitivem je, že jsme v tabulce měli třetí nejlepší týmový
průměr na hru, ale chyběly nám body, a to zejména
„bonusové“ za umístění v základní skupině (např.
tým před námi si jich „donesl pět“ z pátého místa 1.
ligy B, my pouhý jeden…). A taky scházela trocha
„štěstíčka“. Barážové kolo je na pořadu dne 13. června v herně Jadran FM. Mezi jednotlivci se v tabulce
umístili J. Dvořák a D. Valenta na 8. a 9. místě, L.
Franz a P. Mička na 14. a 15. místě s průměry okolo
164, resp. 159 pro druhou dvojici.
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 všech soutěží napříč celou ČR, a
to včetně finálových klání a všech významných událostí ve světě bowlingu.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům
příjemné prožití letních měsíců.
Dan Valenta

Paskovská stopa v Liverpoolu
V Anglickém Liverpoolu proběhlo poslední týden dubnu 23.
mistrovství Evropy juniorů v taekwondu. Mezi reprezentací
ČR byla i paskovská stopa – juniorka Jana Krušinová. Ta se
v obrovské konkurenci vůbec neztratila a ve sportovním boji
do 58kg vybojovala 3. místo a v rámci týmu skončili dokonce
na 2. místě! Gratulujeme a budeme držet palce v září na mistrovství světa v Severní Koreji.
Kristýna Šircová

Kriťák mění termín

Letošní 11. ročník Paskovského kriťáku musel opustit tradiční termín poslední neděli v
srpnu z důvodů dalších dvou cyklistických
akci v kraji.
Nový termín pořádání je v neděli 17. září.
Věřím, že tato změna pro občany Paskova
nebude frustrující a hlavně ti co, bydlí kolem
okruhu, si snad částečně zvykli na rušnější
provoz během závodu. Loni jsme navázali spolupráci s místními důchodci, kteří nám
velmi pomohli při zabezpečování trati během
závodu. A nechci zapomenout ani na město
Paskov, jenž nám pomáhá nejenom finančně,
ale hlavně logisticky a materiálově při uzávěrce okruhu. Díky Zámecké krčmě je postaráno
o občerstvení jak pro závodníky, tak pro diváky. Závěrem si přeji, aby i letos byly pokud
možno žádné kolize mezi pořadateli a dalšími
účastníky provozu a pěkné počasí (loni bylo
až moc horko), přispělo ke zdárnému průběhu akce.
hlavní pořadatel Pavel Krchňák

Inzerce
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Turnaj O pohár města Paskov
V sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017 se uskutečnil již 18. ročník – jak trochu neskromně říkáme
„nejstaršího pravidelně hraného
dětského florbalového turnaje ve
střední Evropě“. Tento již téměř legendární turnaj se hraje ve dvou
kategoriích – elévové (sobota) a
mladší žáci (neděle). Tentokrát
hrálo v sobotu i v neděli 6 týmů
(pro velký zájem jsme byli nuceni
v obou kategoriích ustoupit tradičnímu modelu s 5 týmy), ve dvou
skupinách po třech týmech, kdy
vítězové skupin rovnou postupují
do semifinále. Týmy na druhých
a třetích místech museli absolvovat ještě čtvrtfinálové boje. V základní části se po každém utkání
hrají taky trestná střílení o prémiový bod – podobný systém pár let
po našem turnaji začal používat i
slavný EuroFlorball Tour.
V sobotu se uskutečnil turnaj kategorie elévové – což jsou hráči
narození v roce 2007 a mladší.
Turnaje se zúčastnily kromě domácího celku i týmy FBK Škorpioni Ostrava, FBC Tigers Poruba,
TJ Slovan Havířov a premiérově
FBC Karviná a FBC Štěpánkovice.
Domácí tým letos patřil k jednomu
z favoritů turnaje, protože ročník
2007 je v našem klubu velice silný.
A v základní skupině se to potvrdilo. V prvním zápase porazili FBC
Tigers Poruba 4:1 a v nájezdech
3:2. A ve druhém zápase remízovali s TJ Slovan Havířov 3:3 a v
nájezdech zvítězili 1:0, čímž zvítězili v základní skupině a přímo
postoupil do semifinále. Z druhé
skupiny přímo postoupil tým FBC
Karviná.
A jak už je tradicí v našem turnaji, je plný překvapení, ale bohužel tentokráte i na účet domácího
týmu
Delší pauza oběma přímo postupujícím týmům neprospěla a jak
Paskov, tak Karviná se utkali spolu
o 3. místo. První poločas skončil
nerozhodně 1:1 a tak se vše mělo

rozhodnout ve druhé půli. Dlouho
to vypadalo na prodloužení, ale
chvíli před koncem dali rozhodující branku hráči Karviné a na tu již
domácí hráči přes veškerou snahu
nedokázali odpovědět.
Na úvod finále, ve kterém se utkaly týmy FBC Štěpánkovice a FBC
Tigers Poruba, jsme byli svědky
velice kuriozní branky. Po úvodním buly poslal hráč Štěpánkovic
nahrávku na spoluhráče v obraně, ale míček se mu sklouznul z
hokejky a zamířil nešťastně do
vlastní branky. A tak se porubští
Tigers radovali z branky, aniž by
se vůbec dotkli míčku. Další minuty si všichni museli připadat jako
na střelnici. Po třech minutách
svítil na ukazateli stav 2:2. Ovšem
poté už brankáři nedovolili do přestávky nikomu skórovat. Ve druhé
části se ukázalo, že přece jen více
sil zbylo hráčům Štěpánkovic. Hra
byla sice vyrovnaná, ale v zakončení si lépe vedli hráči FBC Štěpánkovice a zaslouženě si odvezli
Putovní pohár za vítězství 5:2.
Předání pohárů a medailí se ujal
starosta města Paskov Ing. Petr
Baďura: Kromě cen a premiérově
medailí nejlepším týmům byl vyhlášen nejlepší střelec turnaje –
kterým se stal Richard Uher z TJ
Slovan Havířov a premiérově se
vyhlašoval nejlepší brankář turnaje. Tím se stal gólman poražených
finalistů FBC Tigers Poruba Tomáš
Vlček, především za skvělý výkon
semifinále proti FBC Karviná.
Sestava týmu Paskov Saurians :
Tobiáš KRONENBERG, Filip MOROŇ – Lukáš GRZYMEK, Adriana
ŽVÁKOVÁ, Lukáš HOLEK, Nikolas HANUS, Jakub BROŽ, Patrik
PAPALA, Petr MICHÁLEK, Filip
SCHWARZ, Jakub KUBÁNEK,
Patrik KUČERA, Adam MUTINA
V neděli odehráli svůj turnaj mladší žáci - hráči narození v roce
2005 a mladší. Paskovští ještěři

nebyli zcela v optimální sestavě
(vždyť téměř polovina hráčů nastoupila již včera v kategorii elévů
a možná si o trochu déle zvykali
na větší hřiště a systém 5 hráčů v
poli + brankář (v soutěžích pořádané Českou Florbalovou Únií se
v posledních letech hraje systém
3+1 na menších hřištích). Hned na
úvod jsme nastoupili proti obhájcům loňského titulu - týmu 1.MVIL
Ostrava, kteří se netajili ambicemi
si putovní pohár ponechat ještě
další rok. V prvním poločase ještě
ještěři dokázali držet krok, ale ve
druhé půlce se hráčům MVILu podařilo, na co sáhli. Z toho pramenil
ne příliš spravedlivý výsledek –
0:7. Ve druhém zápase podlehl domácí tým dalšímu z favoritů 1.SFK
Havířov – 2:8. Přímo do semifinále
postoupili vítězové skupin 1.MVIL
Ostrava a Torpedo Havířov.
Naštěstí se domácí tým probral v
pravý čas a díky skvělému výkonu
si vybojoval semifinále, když porazil do té doby skvěle hrající ostravské Škorpiony 4:2. Ve druhém
čtvrtfinále si bez problémů poradil
1.SFK Havířov s týmem Štěpánkovic 8:1.
V semifinále se opět schylovalo k
velkým překvapením, ale nakonec
se oba vítězové skupin dostali do
finále, ale museli bojovat do poslední chvíle. Paskovští ještěři se
dokonce ujali vedení a v poločase
to bylo stále jen 1:1. Ve druhém
dějství to vypadalo už na jednoznačnou záležitost, když domácí 2
a půl minuty před koncem prohrávali 1:4. Ale neskutečným závěrem, kdy od vyrovnání je dělilo jen
předčasné odpískání rozhodčího.
Druhé utkání probíhalo podobně.
V polovině druhého poločasu vedlo v havířovském derby Torpedo
nad 1.SFK 4:1. To během dvou
minut dokázalo vyrovnat. Poté se
Torpedo opět ujalo vedení, ale závěrečných sekundách se SFK-áčku podařilo srovnat. Hned následovaly trestná střílení, které před
poslední - pátou serií, mělo
Pokračování na následující straně.
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Pokračování z předchozí strany.

vyrovnaný stav 2:2. Nejprve se
pokusil vedení na svou stranu hráč
SFK, ale jen těsně neuspěl. Zato
hráč Torpeda pro změnu uspěl a
vypukla velká finálová radost.
V zápasech o konečné umístění
se nejprve utkali poražení čtvrtfinalisté a zvítězili po vyrovnaném
utkání FBK Škorpioni Ostrava nad
FBC Štěpánkovice 5:3. V zápase
o bronzové medaile rozjetí 1.SFK
Havířov jednoznačně porazili Paskov 11:2, když mladému domácímu týmu viditelně došly síly a
tedy ani napodruhé nedosáhli na
medaile. Ve finále se diváci dočkali litého boje o každičký kousek
místní tělocvičny. Celému zápasu
dlouho vládli brankáři a stav byl
dlouho 0:0. Do vedení se dostali
hráči Torpeda, ale MVIL do přestávky stačili vyrovnat. Dokonce to
dlouho vypadalo na prodloužení,
ale těsně před koncem se podařilo
havířovským se dostat do vedení.
Ostravský celek vše vrhl do útočení, ale vyrovnat se mu přes mnohé
šance nepovedlo a tak vítězství
neobhájili. Pohár si tedy odnesli
hráči Torpeda Havířov.

Nejlepším střelcem se stal Vojtěch
Petřík z 1.SFK Havířov, který navázal na stejný úspěch před dvěma lety, kdy se mu podařilo tuto
trofej ukořistit v kategorii elévů.
Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhlášen Jan Čermák z Paskov
Saurians za svůj výkon v semifinále proti týmu 1.MVIL Ostrava, kdy
se mu málem podařilo svými bravurními výkony dotáhnout domácí
až do finále.
Sestava týmu Paskov Saurians : Ondřej LYČKA, Jan ČERMÁK – Lukáš HOLEK, Adriana
ŽVÁKOVÁ, Jan ČERMÁK, Jakub
ONDERKA, Robin ŽVÁK, Tomáš
HODULÍK, David MOROŇ, Lukáš
GRZYMEK, Ondřej LYČKA
Již po 14 –té se na turnaji uskutečnila soutěž o nejrychlejšího hráče,
která je nazvaná Memoriál Jakuba
Máchy – na počest našeho hráče,
který bohužel zemřel ve velmi nízkém věku. A podruhé se zápolilo o
putovní poháry, které věnovala firma SPETECH Technology a které
se staly další okrasou již tak bohaté zásobárny našich krásných
cen. Ani v této soutěži se nám ne-

Ladies hodnotí sezónu

Letošní sezóna se ženské kategorii florbalistek příliš nevyvedla.
Na začátku sezóny po prvním turnaji byl pohled na tabulku velmi
lichotivý. Ženy se ze startu ocitly se svými čtyřmi body na druhém
místě šestičlenné tabulky. Jenomže radost z průběžného druhého místa netrvala dlouho. Další turnaje už byly horší. Domů se
nevezly žádné body a bohužel ani radost ze hry či dobrý pocit
z odehraných zápasů. Velkým zapříčiněním byl velmi malý počet
hrajících florbalistek. Některé hráčky před začátkem sezóny náš
kolektiv opustily a některé se bohužel v průběhu sezóny zranily.
Byly zápasy, které vypadaly nadějně, ale v šesti či sedmi hráčkách
se nám nepodařilo držet se soupeřkami krok a to především po
fyzické stránce. Ve zbylé části sezóny se nám podařilo vyhrát už
pouze jednou a to na domácím zápase pořádaným v Horní Suché.
Celkem se tedy Ladies mohou „chlubit“ sedmi body za sezónu.
Hráčky společně s trenérem přemýšlely, zda se příští rok ještě přihlásí a odehrají další sezónu. S příchodem nových hráček se v
týmu vzbudila naděje na lepší „zítřky“. Trenér Marcel Fedra si na
nás chystá náročnou, avšak pro nás přínosnou letní přípravu, v
které mákneme na fyzičce. Všechny Ladies doufají, že příští sezóna bude vydařenější.
Lokajová Lucie
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podařilo dosáhnout až na vrchol.
Ale vždy to bylo hodně smolně. V
kategorii elévů měl Lukáš GRZYMEK v kvalifikačním pokusu jen
o 22 setin horší čas než pozdější
vítěz Samuel STRAKOŠ z FBC
Karviná. Jenže ve vyřazovacích
bojích minul jeden kužel a i přes
značný náskok dále nepostoupil.
V neděli (kategorie Mladších žáků)
Tomáš HODULÍK patřil k jednomu z favoritů (vyhrál tento závod
před dvěmi lety v kategorii elévů),
ale bohužel v play-off nešťastně
škobrtnul o jeden z kuželů a tuto
ztrátu již nedokázal ani s vypětím
všech sil dohnat. Vítězem se stal
Daniel KALANDRA z týmu 1.MVIL
Ostrava. Jen těsně ve finále porazil Kristínu KLUBALOVOU z FBC
Škorpioni Ostrava, která se tak
nestala první dívkou, která by zvítězila v memoriálu v této kategorii.
Putovní pohár a ostatní ceny předávala oba dny Lucie DAŇKOVÁ
- maminka Jakuba Máchy.
Děkujeme Zastupitelstvu města
Paskova a ostatním partnerům za
podporu.
Petr Moravec

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje bude
5. 8. 2017, pro články
i reklamní inzerci.
Děkujeme za pochopení.

Florbalový dorost a muži
hodnotí sezónu

Objevujeme objevené

Dorostenci se probojovali sezónou a můžou tedy rekapitulovat. Jak už bývá v posledních sezónách zvykem v Paskově, až na výjimky není dostatek hráčů v kategoriích, jako
jsou dorostenci, popřípadě junioři. Nedaří se ve větší míře
udržet některé hráče, kteří jsou výkonnostně slabší, a tedy
od florbalu utečou, nebo se v těchto kategoriích kluci rozhodnou dát vše na jednu kartu a to jejich vzdělání. I to potkalo tým dorostenců, a tak tým opět stavil na tuhém jádru.
Když se k tomu přidal ke konci sezóny turnaj, kdy jsme museli poslat naše hráče na juniorský turnaj a náš byl zase doplněn staršími žáky, bylo rozpuštěno nedobrovolně i naše
jádro. Kluci po většinu sezóny předváděli pěkné zápasy,
jen nám unikaly výhry, i když byl soupeř občas o krok pozadu. Byly i zápasy kdy se nám jakoby nechtělo a zaslouženě
jsme prohrávali. Nicméně takové zápasy asi občas kluci a
slečna potřebovali a následné výkony byly nesrovnatelné.
Pokud vezmeme jako měřítko úspěchu umístění v tabulce,
musíme konstatovat, že jsme málem skončili předposlední,
ale před posledním turnajem odstoupil absolutně poslední
Český Těšín a my jsme se odporoučeli na poslední místo.
Bodů jsme neposbírali mnoho, a tak se nám o vyšších příčkách mohlo jen zdát. V tomto ohledu, je tedy sezóna jednoznačný neúspěch. Celkově se tým během sezóny nenaučil
moc nového, což je těžké v daném počtu a časté absenci
některých na tréninku. Z individuálního hlediska je to, ale
jiný příběh. Nejméně u třech hráčů byl vidět pokrok, jak v
technice, tak také ve fyzické kondici, což je neodmyslitelné
se zlepšováním se ve florbale. Zbytek nejde nepochválit
za kolektivní přístup a dobrou náladu, kterou vnášeli na
tréninky, zápasy i šatny, čímž rozveselili frustrované hráče
z prohry. Každý hráč měl v našem týmu své místo a neodmyslitelně k nám patřil celou sezónu. Všem přejeme hezké
prázdniny plné odpočinku.
Michal Pastorek a Viktor Bőhm

Žijeme ve spěchu, mačkáme se v přeplněných
dopravních prostředcích, prožíváme stres na
pracovištích, doma a denně jsme nuceni řešit
čím dál tím složitější situace. Trpíme nemocemi,
kterým se říká civilizační a jejich nárůst je více
než překotný. Snažíme se změnit naší planetu,
ale nezahubí nás nakonec všechny tyto změny,
k nimž naším přispěním dochází především v
přírodě? Pocit možného nebezpečí nutí každého z nás více či méně přemýšlet, jak dále postupovat, abychom si to s přírodou nerozházeli
docela. To, že začínáme myslet a podnikat konkrétní kroky v nových ekologických souvislostech, znamená přece velký posun v před, i když
nás to bude stát a stojí nemalé finanční částky,
námahu a sil při zdolávání letitých tradic. Především však překonáváním vlastní pohodlnosti.
Snažíme se zdravě jíst, méně masa, živočišných tuků, více zeleniny, vlákniny. Objevujeme
již objevené a přírodou dávno pro nás již připravené „ zázračné „ Zelené potraviny. Uvědomujeme si neustálý tlak nezdravého životního stylu,
kyslíkového stresu – působení oxidačních látek
na zdraví každé buňky a na kvalitu její genetické informace, chápeme, že je nejvyšší čas s tím
začít něco dělat.
Říkáte si možná, ale co já , človíček sám zmohu. Zmůžete jistě mnohem více, než si sami
myslíte. Už tím, že začnete u sebe s tou nejjednodušší věcí. Totiž péči o své zdraví.
Váš dobrý příklad pak jistě ovlivní nejprve nejbližší okolí – rodinu, přátelé a známé a pokud
budete dostatečně vytrvalí, pak jistě i celou řadu
dalších lidí, které právě váš osobní příklad nastartuje ke změně.
Tou velkou příležitostí jsou Zelené potraviny.
Jejich síla není jen v téměř dokonalém a vyváženém složení, které předznamenává komplexní účinek na náš organizmus. Naše obtíže se
zmírňují a postupně mizí, nebo se je naučíme
mnohem lépe snášet, protože vnitřní psychická
energie těchto produktů posílí naší odolnost a
odvahu prát se jak s problémy, tak i s nemocemi. Stáváme se zdravější a silnější, jak fyzicky,
tak především psychicky.
Vrací se nám úsměv do tváří, a tak rozdáváme
slunce ukryté do těchto produktů kolem nás.

Paskovským mužům se sezóna 2016/2017 vůbec nepovedla. V základní části si z dvaadvaceti utkání připsali pouze jedno vítězství a museli tak bojovat o záchranu v Národní lize. V prvním kolem play-down však nestačili na Hippos
Žďár nad Sázavou, se kterým prohráli všechny tři utkání.
Ve druhém kole muži prohráli s Bystřicí nad Pernštejnem
poměrem 1:3 na zápasy, když doplatili na spoustu individuálních chyb a nezvládnuté koncovky zápasů. Poslední
šance na záchranu tak byla v baráži. V té se muži utkali s
Florbal Primator Náchod. I tento soupeř byl však nad síly
nejstarší paskovské kategorie a ve čtyřech zápasech si zajistil, že v Národní lize Paskov nahradí. Muži tedy sestoupili
do Divize, bohužel pro nedostatek hráčů se zřejmě bude
hrát ještě nižší soutěž. Do týmu by se mohly vrátit staré Rádi vám poradíme, vaše dotazy zodpovíme.
známé tváře, které hrály nejen za paskovský a-tým, ale v
dřívějších časech i za b-tým či c-tým. Doufáme, že fanouš- Více informací na:
ci budou na mužské zápasy i nadále chodit a pomůžou lustan@tiscali.cz, mobil: 602 826 284
znovu zvednout mužský tým do vyšších pater.
Michal Klučár
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Aktuální téma - daň z nemovitosti
Přiznání k dani z nemovitých věcí
se podává pouze jednou. Nové
přiznání podáváte jen v případě, že jste v roce předcházejícím
zdaňovacímu období nějakou nemovitost nabyli či u vaší stávající
nemovitosti došlo k výraznějším
změnám – například stavebním
úpravám. Daňové přiznání podává majitel nemovitosti (zapsaný k
prvnímu lednu příslušného roku v
katastru nemovitostí) vždy do konce ledna. Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na územní
pracoviště krajského finančního
úřadu, na jehož území se nemovitost nachází.

jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu – tedy kromě bytu vám například patří také
kus předzahrádky – počítá se s
koeficientem 1,22.

Daň z nemovitosti je splatná k poslednímu květnu příslušného roku.
Pokud výše daně přesáhne pět
tisíc korun, můžete si platbu rozdělit na dvě splátky: první je splatná k poslednímu květnu, druhá k
poslednímu listopadu. Můžete ale
celou sumu uhradit už první platbou.

jednotek se dělá podle § 11 zákona o dani z nemovitostí. U obytného domu je to např. 2 Kč/m². ale
např. u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část
podlahové plochy je užívána jako
garáž je už to 8 Kč/m². Proto je
velmi vhodné, aby si vlastník nemovitosti (poplatník daně z nemovitosti) pohlídal, zda jsou všechny
jeho pozemky a nemovitosti zařazeny na katastrálním úřadě správně resp. tak, aby odpovídaly účelu,
na který jsou využívány. Informaci
o druhu pozemku si můžete ověřit
na webových stránkách: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Základ daně z pozemků je buď
hodnotový (v korunách), nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách
(metrech čtverečních) – v závislosti na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad,
ovocných sadů a trvalých travních
porostů. Základem daně je v tomto případě cena půdy – dojde se k
ní vynásobením výměry pozemku
průměrnou cenou půdy, kterou si
můžete zjistit na místním obecním
úřadě, u správce daně (tedy příslušného finančního úřadu) nebo
ve vyhledavači Finanční správy.

Základní sazba daně se ještě násobí koeficientem, který je obci přidělen podle počtu obyvatel. Vedle
základního koeficientu mohou jednotlivé obce využívat také místní
koeficient. Když vynásobíte sazbu
daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a
místním koeficientem, k výsledku
se dopočtete.

neřešil, že stavba se nachází na
ploše, která je celá vedena jako
zastavěna plocha a nádvoří a je i
několikanásobně větší, než je skutečná plocha stavby (budovy). V
takovém případě platí ZBYTEČNĚ
vysokou daň z nemovitosti.

Řešením je nechat si zaměřit
budovu samotnou a s novým
geometrickým plánem a s
povolením stavebního úřadu
si zajít na Katastrální úřad a
nechat si parcelu rozdělit na
dvě části. Jednu, na které se
bude nacházet budova a zbyZákladní sazba daně ze staveb a tek, který nebude zastavěn.

Typickým příkladem je stav, kdy
vlastník nemovitosti dlouhodobě

Základ daně ze stavby tvoří
výměra stavby v metrech
čtverečních (podle stavu k
prvnímu lednu zdaňovacího
období).

V případě jednotky – tedy bytu
nebo samostatného nebytového
prostoru – je základem daně výměra podlahové plochy v metrech
čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je ale součástí
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U této druhé části pak změnit druh
pozemku např. na zahradu. U garáže, která jako garáž využívaná
není, je možné změnit účel užití
např. na hospodářskou budovu,
u které je sazba daně nižší. Následně je pak nutné podat nové
daňové přiznání, které již bude v
souladu se skutečností. Bonusem
bude úspora na dani z nemovitostí
i v řádech tisíců korun ročně.
Pokud si s postupem nebudete
jistí, můžete se obrátit na Městský
úřad v Paskově, konkrétně pak na
Ing. Lyčkovou, která vám ráda poradí.
Ing. Milan Klimunda,
místostarosta

Policie ČR varuje - pozor na podvodníky!

Policií ČR je neustále evidován zvýšený nápad majetkové trestné činnosti na seniorech, konkrétně krádeže a podvody pod smyšlenou legendou. Přestože
tato trestná činnost patří již několik let k prioritám
Policie České republiky a probíhají různá preventivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu. Z dosavadních zkušeností a vyhodnocením poznatků je
zjišťováno, že této trestné činnosti se dopouští jednak jednotlivci, ale zejména organizované skupiny z
České republiky, ale i ze zahraničí, např. ze Slovenska a Polska.
Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, účelově si
vybírají seniory jako své oběti, senior je pro ně snadno napadnutelná oběť. Pro znesnadnění činnosti
policie ve zjišťování jejich totožnosti a následném
pátrání a dokazování trestné činnosti využívají různé prostředky a metody (paruky, změna oblečení).
Specifikou podvodné trestné činnosti je využívání
legend – záminek. Účelem používání těchto legend
je získání důvěry seniora, který poté z neopatrnosti
pachatelům umožní vstup do svého obydlí. V mnoha případech senior komunikuje pouze s jedním pachatelem, který nepozorovaně umožní vstup dalším
osobám, které bez vědomí seniora prohledávají jeho
byt či dům.
A nyní několik nejčastěji používaných legend :
Služby - fiktivní kontroly plynu, vody, elektřiny, různé
opravy apod.

Jak se vyhnout podvodu nebo krádeži:
*Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy neotevírejte
dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. *Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo bezpečnostní řetízek na dveře,
což Vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
*Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb –
nechte si předložit jeho průkaz a případně zavolejte
na patřičný úřad nebo instituci – v případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu
nestojíte.
*Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí a
výhodných koupí – v naprosté většině jde o podvod.
Nedejte podvodníkům šanci chvilkovou neopatrností
připravit Vás o mnohdy celoživotní úspory !!!
Důležité pokyny na závěr :
*Důležitá telefonní čísla (policie, záchranná služba,
hasiči) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. V případě spáchání
podvodné trestné činnosti bezodkladně oznamte
na linku tísňového volání 158 . Zapište si podrobné
informace: 1. Vzhled pachatele, 2. Čas události, 3.
Údaje k vozidlu. Nechte vše v původním stavu pro
zajištění případných stop : neuklízet, ničím nemanipulovat, nevyhazovat věci, které pachatel zanechal,
držel v ruce apod.
npor. Mgr. Kamil Václavík
Vedoucí oddělení OOP Brušperk

Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky, přeplatky služeb, výhry v soutěžích, příspěvky různých institucí

Volná pracovní místa (HPP na dobu
neurčitou) – rozšíření výroby:

Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají své oběti z
řad seniorů za pomoci telefonních seznamů pevných
linek a to na základě v dnešní době méně používaných křestních jmen (Anastázie, Alžběta apod.). Pachatel v telefonu předstírá, že je vnuk nebo příbuzný
v tíživé situaci, pošle svého kamaráda pro finanční
hotovost.

IVT centrum, spol. s r.o.
Kirilovova 822, 739 21 Paskov – Oprechtice
Zámečník – svářeč
Obsluha CNC strojů
Manipulační dělník ve strojírenské výrobě
Technolog - přípravář strojírenské výroby
Zakázkář ve strojírenské výrobě
Pracovník expedice
Technolog - vedoucí strojírenské výroby

Deky – nabídka prodeje vlněných dek, často jako
součásti zdravotního pojištění, pachatelé po odvedení pozornosti oběti odcizí finanční hotovost.
Pomoc – prosba o pomoc např. poskytnutí vody k
uhašení žízně apod.

Kontakt: p. Pavla Radulová,
tel. 558 672 888, sprava@ivt.cz
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