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Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města a na oficiálním FB profilu
města Paskov.

Web města Paskov

Facebook

www.mesto-paskov.cz

www.facebook.com/Paskov

OBEC

Bydlení U zámku
Paskovský zpravodaj, který právě
držíte ve svých rukou, přináší další informace o „BYDLENÍ U ZÁMKU
V PASKOVĚ“ chcete-li Seniorské bydlení – zámek Paskov. Přestože teplé
léto a prázdniny svádějí k lenošení
třeba u vody, práce na rekonstrukci
části zámeckého areálu stále pokračují a blíží se do svého finále. Tedy
alespoň co se týká vnitřních prostor
rekonstruovaných budov.

Pro příjem aktuálních informací
na „chytrý telefon“ se lze zaregistrovat
do systémů:

Koupelna - sprchový kout a zavěšený bojler

Mobilní rozhlas

V OBRAZE

obec.mobilnirozhlas.cz

www.online-team.cz

Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.
Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.
Ročník 24, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 31. 7. 2019
Veškeré informace, články, požadavky
a inzerci je možné podat na Městský úřad
nebo na email:
zpravodajpaskov@email.cz
Redakční rada: předseda M. Krečmer,
K. Šircová, V. Forgač
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů
externích příspěvků.
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Postup prací

Pro připomenutí nejprve pár čísel.
V nově rekonstruovaných prostorách
zámecké budovy č.p. 156 vzniklo 25
samostatných malometrážních bytových jednotek. Z toho 20 jednotek
typu 1 KK a 5 typu 2 KK. Rozměrově
se velikost plochy jednotlivých bytů
pohybuje od 24 m2 do 53 m2. Jeden
z bytů 2 KK má k dispozici také prostornou terasu s krásným výhledem
na areál zámku. Součástí rekonstruovaných prostor je nově postavená
budova jídelny včetně technického zázemí a místnosti pro přípravu
a zejména výdej jídel. Prostor jídelny
bude vybaven i audiovizuální technikou, takže může sloužit i jako společenská místnost. Všechny byty jsou
vybaveny plně zařízenou koupelnou
se sprchovacími kouty se sedátky,
umyvadlem a toaletou. Ohřev vody
je v každém bytu řešen bojlerem.
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Koupelna – umyvadlo a toaleta

Součásti vybavení bytu je kvalitní
kuchyňská linka včetně vestavěných
spotřebičů, jako jsou indukční varné desky, lednice a horkovzdušné,
případně multifunkční mikrovlnné
trouby.
V předsíních budou vestavěné skříně.
Dále je každý z bytů vybaven závěsným systémem pro záclony a závěsy, které si však každý nájemce musí
obstarat sám. O pohodlí nájemníků
se postará nově instalovaný moderní výtah a bude zde k dispozici také
místnost společné prádelny, která
bude vybavena dle požadavku nápokračování na další straně
jemníků.

OBEC
Vytápění celého komplexu je zajištěno podlahovým vytápěním napojeným na tepelná čerpadla. Osvětlení
používá úsporné LED zdroje světla.
Objekty, u kterých to památkáři povolili, mají zateplený plášť budovy.
Vše tak nasvědčuje tomu, že náklady
na energie budou minimální možné.
O bezpečnost se bude starat kamerový systém a elektronický protipožární systém podpořený technickými
opatřeními umožňujícími bezpečnou evakuaci budov. Každý z bytů
je vybaven tlačítkem nouze, nicméně
vzhledem k tomu, že se NEJEDNÁ
o domov pro seniory se zajištěnými
službami, nebude, alespoň zpočátku,
tento systém aktivní.
A to už se dostávám k tomu hlavnímu, a sice komu jsou nové byty určeny a za jakých podmínek. Na toto
téma opakovaně jednali zastupitelé
města a do současné doby se shodli
na tom, že všech 25 bytových jednotek bude určeno k nájemnému bydlení pro občany Paskova a Oprechtic,
tedy pro osoby s trvalým pobytem
na území města Paskov za posledních 5 let. V souladu, s již v minulosti
deklarovanými prohlášeními, budou
upřednostněny osoby starší 60-ti let
a podmínkou bude také bezdlužnost
vůči městu Paskov. O výši nájemného
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stále probíhají
debaty, nicméně
mohu prozradit,
že cena nájemného za m2 plochy bytu se bude
pohybovat někde v dolní oblasti cen obvyklého nájemného
za obdobné prostory v okrese
Fr ýdek-Místek. Příklad kuchyňské linky
Pro nízkopříjmové osoby je možné využít tzv. příspě- je v okolí zcela výjimečný a jako takovek na bydlení, jehož nárok a výší si vý nemůže být chápán jako sociální
lze ověřit např. zde: www.penize.cz/ služba i s ohledem na kvalitu provekalkulacky/prispevek-na-bydleni.* dení stavby a vybavení bytů o čemž
Opět však zdůrazňuji, že se nebude se, jak doufám, v hojném počtu přijednat o žádný druh sociálního byd- jdete sami přesvědčit při plánovalení, případně bydlení se zajištěnými ných prohlídkách, o kterých budete
sociálními službami.
včas prostřednictvím informačních
kanálů města informování.
Dokončení stavby a její kolaudace
je plánována na říjen. Po kolauda- Vážní zájemci mohou vyplnit Žádost
ci bude zájemcům umožněna pro- o nájem bytu, která je připravena
hlídka bytů. Jsem si vědom toho, uprostřed tohoto čísla zpravodaje.
že někteří mohou být nastavenými Zároveň poslední strana žádosti obpodmínkami a zejména výší nájmu sahuje půdorysné výkresy jednotlizklamáni, ale je nutné si uvědomit, vých pater a bytů nového „Bydlení
že jednak zastupitelé jsou povinni U zámku“.
*
se chovat jako řádní hospodáři a zohlednit výši investic do ceny nájmu,
Milan Klimunda,
a jednak charakter bydlení u zámku
místostarosta

Údržba travnatých ploch
Vážení spoluobčané,
vzhledem k nedostatku srážek a dlouhotrvajícímu suchu jsme přijali opatření na omezení sekání travnatých ploch na území města Paskov. Cílem je snížit vysychání půdy a travního porostu.
V případě oznámení jakýchkoli závad a problémů nás neváhejte kontaktovat.
Milan Klimunda, místostarosta

Připomínky
k jízdním
řádům
Vážení cestující, v termínu do 7. 9.
2019 lze podávat připomínky k jízdním řádům městské hromadné dopravy Frýdek-Místek, buď osobně
na Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na emailové adresa
das@frydekmistek.cz.
Připomínky k jízdním řádům příměstské autobusové dopravy lze podávat společnosti KODIS (Koordinátor ODIS) na emailové adrese info@
kodis.cz.
Jan Širc, dopravní komise
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Místní školy, knihovna
a jejich aktivity spolupráce

Jak jsem již psal dříve, obě paskovské
školy jsou zapojeny do projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Jeho
prostřednictvím v posledních měsících zorganizovaly jednu zajímavou
aktivitu spolupráce a do dalších se
úspěšně zapojily spolu s dalšími školami a jinými organizacemi působícími ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. Kromě obou škol
se do projektu zapojila také místní
knihovna.
Na oblast čtenářské gramotnosti se
zaměřují aktivity nazvané Tematické
kufříky pro čtenářskou gramotnost
II a Netradiční formy práce s literaturou. Do první z nich se zapojila místní
knihovna (spolu s dalšími pobočkami
vratimovské knihovny), která si prostřednictvím této aktivity pořídila
sadu kufříků (vaků, boxů), obsahujících vždy knihy k vybranému tématu,
pomůcky pro rozvoj dětí (hračky, hry,
didaktické pomůcky) a doporučení,
jak s kufříkem pracovat. Na pořízení
kufříků navazuje série besed, zaměřených na práci s kufříky a na témata,
kterým se věnují.
Druhá z uvedených aktivit se zaměřuje na popularizaci čtení u dětí prostřednictvím netradičních forem
práce s literaturou. První z oněch netradičních forem byla tzv. blackout

Ukázka blackout poetry

Mladí výtvarníci

poetry. Prostřednictvím této aktivity byly pořízeny vaky s úryvky textů, s nimiž děti pracovaly tak, že vypichovaly podle svých nálad a tvůrčích
úmyslů vybraná slova, aby výsledný
výběr vycházel z původního textu,
odrážel však význam, který to či ono
dítě v něm vidělo nebo vidět chtělo.
Děti své vaky nejen pomalovaly, ale
každé si jej mohlo odnést domů.
Další aktivity směřují mimo oblast
čtenářské gramotnosti. Podstata aktivity nazvané Mladí výtvarníci o našem regionu spočívá v organizaci výtvarné soutěže zaměřené na místa,
v nichž zúčastněné děti žijí. Prostřednictvím této soutěže děti nejen pilují svůj výtvarný talent, ale také vztah
ke svému bezprostřednímu okolí, což
napomáhá tomu, aby si v něm nakonec našly své místo. Na soutěž navázala vernisáž v paskovském zámku
a putovní výstava po obcích regionu Slezská brána, jejichž školy se do
soutěže zapojily. Nejúspěšnější dětští
malíři dostali za odměnu workshop
se skutečným malířem, který dětem
radil, jak o své výtvarné práci přemýšlet a posunout ji někam dále. Aktivitu Mladí výtvarníci přímo organizuje paskovská základní škola.
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Poslední z aktivit, které vám zde
představuji, se nazývá Voda & písek
a je do ní zapojena místní mateřská
škola. Tato aktivita se zaměřuje na
děti předškolního věku, jejich přírodovědnou zvídavost a manuální
zručnost. Prostřednictvím této aktivity si školka pořídila soubor čtyř plastových vaniček rozdělených na dvě
části a zabudovaných do dřevěného
korpusu. Jedna z částí každé vaničky
se dá naplnit vodou, druhá pískem
nebo jiným materiálem a děti si mohou s nimi hrát, nebo zcela seriózně
bádat a pracovat, zkrátka učit se způsobem, který je jim nejpřirozenější.
Všechny čtyři představené aktivity jsou financované prostřednictvím
projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II z Evropské unie, operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bližší informace o projektu naleznete na jeho webových stránkách
www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek*
a facebookovém profilu *
www.facebook.com/MAP.
FM.II**
David W. Novák,
hlavní koordinátor
a facilitátor MAPu

**
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Dotazníkové šetření a co dál s ním
V dubnu letošního roku, jak si jistě
dobře pamatujete, proběhlo v Paskově dotazníkové šetření. Uspořádali jsme je v souvislosti s přípravou
strategického plánu města pro roky
2019 a dále. Taková dotazníková šetření jsou obvyklou součástí přípravy
strategického plánu, je-li tato příprava správně vedena. Strategický plán
připravený na základě dotazníkového
šetření a dalších zdrojů slouží následně městu jako podklad pro závažná
i každodenní rozhodování.
Do šetření se nakonec zapojilo 420 respondentů, což odpovídá návratnosti těsně nad 15 % populace starší patnácti let. Na první pohled se to může
zdát málo, ale ve srovnání s podobnými šetřeními je to přinejmenším o polovinu lepší výsledek a závěry jsou
proto dostatečně průkaznou mapou
názorů obyvatel města. Jen pro srovnání: do druhého kola posledních senátních voleb se v Paskově zapojilo v Paskově 579 voličů a senát kvůli
tomu taky nikdo nezruší. Každopádně
výsledky šetření nejsou pro město závazné, slouží pouze jako vodítko. Odpovědnost za rozhodování o městě

zůstává (jak zákon káže) na městském
zastupitelstvu. To má však od nynějška dostatečný přehled o tom, co obyvatele města trápí a co by si přáli.
Závěrečná zpráva z šetření s podrobnými výsledky visí na webových stránkách města, kde si ji každý může stáhnout a prostudovat. Na tomto místě
vyberu pouze z nejpodstatnějších
závěrů, coby ochutnávku toho, co se
můžete ve zprávě dočíst.
Za nejsilnější stránky Paskova považují jeho obyvatelé zámek, jeho rekonstrukci, revitalizaci a péči o něj, dále
zámecký park a polohu města a jeho
dopravní dostupnost vůči okolním
větším městům a Beskydům. Naopak,
slabými stránkami Paskova jsou podle
jeho obyvatel vzhled města a jednotlivých objektů v něm, stav dopravní infrastruktury, zejména silnic, chodníků
a parkovišť a nepořádek ve městě. Prioritami rozvoje města by podle jeho
obyvatel měly být životní prostředí (včetně technické infrastruktury),
zdravotnictví a bezpečnost (včetně
dopravní bezpečnosti). V dotazníku
jsme se vás také ptali na projekty, o je-

jichž realizaci město uvažuje. Z nabídky třinácti předložených projektů se
na prvních třech místech umístily dokončení rekonstrukce zámku a předzámčí (městský úřad, knihovna, pošta,
centrum sociálních služeb), postupné
rozšíření splaškové kanalizace (ulice
Kirilovova, Neužilní, Bělská, Národního odboje, Mitrovická, Polní, Na kopečku, Záříčí, Oprechtice) a propojení
mateřské školy se zámeckým parkem.
Máte-li zájem o další informace z šetření (a že se jich sešlo!), doporučuji
stáhnout a prostudovat zprávu vyvěšenou na webových stránkách města
(www.mesto-paskov.cz/kultura-a-volny-cas/aktuality/vyhodnoceni-dotaznikoveho-setreni-603cs.html*).
Další informace z průběhu strategického plánování budou postupně zveřejňovány tamtéž a na Facebookovém
profilu města. Na závěr plánování se
uskuteční veřejné projednání návrhu plánu, kterého se bude moci zúčastnit kdokoli, kdo bude *
chtít a moci.
David W. Novák,
zpracovatel

Informace, poděkování rodičům
a prázdninové přání
Vážení rodiče, děti a přátelé školy,
další školní rok je za námi a já vám za
celý kolektiv mateřské školy děkuji za
výbornou spolupráci.
Velmi nás těší, že jste spokojeni s programem vzdělávání, stravováním, akcemi mateřské školy a dalšími nadstandartními aktivitami, které pro vás
a vaše děti připravujeme. Vaše hodnocení jsme měli možnost shlédnout
v závěrečném dotazníku. Vyhodnocení bude vyvěšeno na webových
stránkách školy a v šatnách tříd v červenci 2019. Je nám ctí, že můžeme být
společně s vámi partnery při výchově
a vzdělávání vašich ratolestí a že vaše

zásadní náměty ke zkvalitnění vzdělávání můžeme vždy společně promyslet a najít cestu k řešení. Velmi si vážíme vašeho zájmu na tom, aby byly
děti spokojené a mateřskou školu
a kamarády navštěvovaly s radostí.
O kvalitě naší mateřské školy a o tom,
že se škola stala vyhledávanou institucí i pro rodiče z okolních vesnic a měst
svědčí i skutečnost, že na Zápis letos
přišlo přes čtyřicet dětí. Předškoláků
odchází do školy třicet pět. Proto se po
prázdninách otevře znovu celodenně,
po roční pauze, třída Maková Panenka.
Děkujeme také rodičům, kteří pilně
se svými dětmi pracovali v EKOTÝMU

a podíleli se na obhajobě titulu EKOŠKOLA, kterou jsme letos zvládli na
jedničku. Také v projektu SKUTEČNĚ
ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA jsme byli
letos úspěšní – obdrželi jsme bronzovou medaili a budeme dále pracovat ve
zkvalitňování školního stravování. Děti
si celý rok užili plnými doušky a mohu
říci, že nejpočetnější a zároveň i nejaktivnější skupinou dětí byli naši DVOULEŤÁCI ze třídy Cipísek…paní učitelky
a chůvy si opravdu zaslouží velké poděkování a prázdninový odpočinek.
Z předškoláků se brzy stanou školáci a děti začnou stavět na základech,
které se naučily v mateřské škole. Přejeme jim, aby tyto základy udržely
pokračování na další straně
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nároky základního vzdělávání a aby
děti takzvaně „bavilo vědět“. To ostatní už přijde samo….hodně štěstí do
první třídy našim předškolákům!!!
Za dveřmi už je prázdninový provoz,
který bude letos náročnější než obvykle. Začíná nám plánovaná nástavba mateřské školy, která s sebou přináší náročnou organizaci, jelikož se
začíná stavět v červenci během provozu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům, kteří si uvědoměle
nechávají v červenci své děti doma,

ať už to jsou maminky na mateřské
s mladším sourozencem nebo všichni ostatní rodiče, kteří pochopili, že
v době této mimořádné situace bude
jejich dětem lépe doma.

jí v prostorách až do konce školního
roku 2019/2020, tedy do 30.6.2020.

V září se budeme opět těšit na všechny děti a věříme, že nástavba bude
zdárně pokračovat s plánovaným
ukončením na přelomu listopadu
a prosince 2019. Upozorňujeme, že
všechny předškolní děti, které nastoupí od 1.9.2019 do budovy ZŠ Malá
škola – třída Ferda Mravenec zůstáva-

Užívejte prázdniny s dobrými lidmi,
nabírejte sílu na další školní rok a opatrujte své děti!

Všem rodičům děkujeme za celoroční
bezvadnou spolupráci!

Přeji Vám krásnou dovolenou!
Za celý kolektiv mateřské školy
Jarmila Petrošová, ředitelka

Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci
Třída Ferda Mravenec
Ve třídě Ferda Mravenec jsme
během celého školního roku
2018/2019 zaznamenali velký zájem
rodičů o spolupráci s námi pedagogy. Rodiče dětí se zajímali o dění
ve třídě a cokoli jsme zmínili, rodiče
velmi kladně reagovali a snažili se
nám pomoct.
Poděkování patří všem, ale přece
jen někomu víc ?
P. Ditrichové za stálý přísun potravin na vaření a pečení v centru Domácnost (med, ořechy atd.), p. Markové za materiály k EKO ŠKOLE +
omalovánky a časopisy pro děti,
p. Janovské za hudební nástroje –
dětské elektrické piano, p. Pastorkové za rehabilitační míč, vesty pro
děti (BESIP) a velké pytle pet víček,
p. Kampové za výtvarné materiály,
p. Kampovi za bezpečnostní vesty pro děti, p. Kernovi a p. Gurecké také za bezpečnostní vesty pro
děti, p. Sušilové za 2 krásné kočárky
pro děti ze třídy Ferda Mravenec.
Moc si vážíme vaší spolupráce
a přejeme vám i vašim dětem krásné prázdniny.
Za třídu Ferda Mravenec
p. uč. Ševčíková a Mičlová.

Třída Rákosníček
děkuje rodičům
• Za reflexní vesty –p. Holmanová
• Za digitální teploměr pro MŠ –
p. Ožanová

• Za křečky s vybavením – p. Flamová
• Za sazenice, bylinky, keře a ovocné
stromky – p. Hrochová
Za třídu Rákosníček
p. uč. Renáta Chovančíková

Poděkování za třídu Křemílek
Velmi děkujeme manželům Hrochovým za darování stromů, keřů, sazenic zeleniny a bylin, na výsadbu do
zahrady MŠ. Další poděkování patří
manželům Vávrovým za poskytnutí
reflexních vest, které využijeme pro
děti na vycházkách mimo MŠ.
Za třídu Křemílek,
p. uč. Svatava Děcká

Poděkování rodičům
ze třídy KRTEČEK
p. Mikeskové, p. Balažecovi za rybičky
do akvária.
p. Matějové za občerstvení na dílny.
p. Brychtovi za vánoční výzdobu.
p. Šebestovi, p. Vávrové, p. Bičánové
za reflexní vesty pro děti.
p. Maluchové J. za sazenici kiwi.
p. Maluchové M. za kreativní materiál
pro tvoření dětí.
p. Hrdličkové za sazenice keřů na zahradu.
p. Kociánové za sušené ovoce pro
děti během celého roku.
p. Bičánové za zprostředkování zážitkového dopoledne pro děti s lesy ČR.
Za tř. Krteček, p. uč. Taťána Řehová
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Poděkování rodičům
ze třídy Cipísek
Ve třídě Cipísek (nejmenší batolecí
třída v MŠ) se nám podařilo ve spolupráci s rodiči pořídit domeček pro
našeho zvířecího kamaráda – králíčka Bobinu. Ten se těší velkému zájmu
nejmenších dětí po celý školní rok.
Paní Navrátilová zajistila a průběžně dohlíží na zdravotní stav králíčka
Bobiny. Rovněž zajišťuje péči v době
volna a prázdninových dnů. Pan Kaválek nám pomohl králičník vylepšit
a pro jistotu domeček opatřil pletivem proti podhrabání králíčka. Paní
Zelničkové zase děkujeme za dostatek krmiva (granulí). I seno se nám
daří průběžně zajišťovat od rodičů či
zaměstnanců MŠ.
Paní Bujokové děkujeme za obrovskou krabici plnou dárků, které děti
velmi potěšily. Nejvíce radosti udělaly dětem pojízdná autíčka, spoustu nádobí do kuchyňky či domeček
na hraní. Paní Zelničková darovala
spoustu plyšáků, paní Kaválková plyšáky a také odrážedlo pro venkovní
použití. Velký dík také patří mamince Homonayové, která aktivně fotí
společné akce MŠ spolu s rodiči. Je
vidět, že focení je její koníček, protože všechny její fotky jsou nádherné!
Všem rodičům srdečně děkujeme za
jejich aktivity a těšíme se na pokračující spolupráci v příštím roce s MŠ !
Za třídu Cipísek,
p. uč. Ludmila Reclíková
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Florbal v MŠ

Muzikál
v mateřské
škole - Krtek
a kalhotky
„Bylo ráno a byl čtvrtek, jaký krásný den, před chaloupkou lezl krtek
právě z díry ven…“.

Děti v akci

Na konci měsíce června jsme měli ve
školce návštěvu, byl to pan Moravec
a chtěl ukázat dětem jak úžasný sport
je florbal. Dětem nejen vše hezky vysvětlil a ukázal, ale taky jim dal příležitost a děti si vše mohly vyzkoušet.

Bylo to nádherné sportovní dopoledne a dětem se hrozně moc líbilo. Pan
Moravec u nás ve školce nechal letáčky s informacemi a doufá, že děti sport
natolik zaujal a že by se mohli v dalším
roce přihlásit do tohoto kroužku.

Škola v přírodě
– Na indiánské stezce

Ve středu 26.6.2019 v 16 hod., poslední týden před prázdninami se
na zahradě MŠ Paskov odehrálo
představení dětí z Křemílka, Rákosníčka a Krtka. V tropickém letním
dni, pod vedení paní Jany Šafářové
Doležílkové, za doprovodu varhan,
zaplnily prostor zahrady před Cipískem různá zvířátka, žabky, raci,
pavoučci, Rákosníček, mravenečci
a další. Každý z nich se snažil krtkovi pomoci ušít kalhotky, jak nejlépe
uměl a nemalou zásluhu si připsalo i sluníčko, které nechalo vlát své
paprsky, aby roztančilo zahradu
uprostřed letního horkého odpoledne. Když byly kalhotky hotovy,
Rákosníček je předal šťastnému
krtkovi přihlížejícímu ze zahradního domečku. Za radostného zpěvu dětí odvedl krtek (Vojta Hrubý)
v nových kalhotkách houf zvířátek
a ukončil představení.
Za třídu Křemílek, Svatava Děcká

Účastníci školy v přírodě

Indiáni rudí, málokdy se nudí. Po
zemi se plíží vpřed, u totemu budou
hned…. Znělo celý týden čeladenskou Chatou Dukla. I v letošním roce
děti z naší mateřské školy vyjely do
školy v přírodě. Čeladná nás přivítala slunečným počasím, které nám
bohužel nevydrželo a poprchávalo
nám. 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, potůček, lesy
a malá zvonička, která splní každé
přání.
Z názvu školy v přírodě „Na indiánské
stezce“ je patrné, že naším letošním
záměrem bylo, aby se děti seznámily
se způsobem života jiných kultur –
„Kdo to jsou indiáni? Kde bydlí? Jaká
jména používají?“. Prostředí, které
jsme pro letošní rok vybrali, nám
k tomuto záměru velmi přispívalo.
Děti během pětidenního pobytu zažily různá dobrodružství, vyzkoušely
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si vyrobit totem, indiánskou čelenku,
lapač snů, různé hudební nástroje
a malování na trička. Také si zkusily
hru na stopovanou, jejímž cílem je
hledat stopy, které je přivedly k velkému pokladu.
Všechno pěkné někdy končí, ale odvezli jsme si nejen krásné dárečky
z pokladu, ale hlavně mnoho krásných společných zážitků.
Za třídu Ferda Mravenec
p. uč. Zdeňka Mičlová
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Zprávičky z naší ekoškoličky
Mateřské škole Paskov se již podruhé
podařilo získat titul v mezinárodním
programu Ekoškola. Tento program
pomáhá dětem, učitelům a rodičům
udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.
V měsíci dubnu proběhl v naší MŠ audit, při kterém ukázali své vědomosti o ekoškole členové ekotýmu, a to
jak děti, rodiče tak i zaměstnanci MŠ.
Děti paní auditorky seznámily s naší
ekonástěnkou a pověděly jim, čeho
se nám během roku podařilo či nepodařilo dosáhnout, a jak jsme si dokázali zkrášlit své třídy i MŠ. Pro velký
úspěch jsme titul obhájili a v červnu si
zástupci ekotýmu z řad zaměstnanců
jeli převzít ekotitul do Prahy na Staroměstskou radnici.
Během celého školního roku 2018/
2019 jsme se v naší ekoškolce zaměřili
na téma PROSTŘEDÍ V MŠ. Cílem našeho záměru bylo vylepšit si s dětmi
naši školu. Děti si během roku společně s paní učitelkami zkrášlovaly třídy
pomocí nových nástěnek, výsadby
nových květin, které děti donesly ze

ZÁPIS
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Předběžný zápis dětí
do školní družiny pro
školní rok 2019/2020
proběhne budově
školní družiny
v pondělí 2. 9. 2019
od 6.00 - 16.00 hodin.
O přijetí budete informováni
osobně do 6. 9. 2019.
Školné na pololetí
činí 300,- Kč.
Lenka Michálková, vedoucí ŠD

při kterém ukázali své vědomosti
o ekoškole členové
ekotýmu, a to jak
děti, rodiče tak i zaměstnanci MŠ. Děti
paní auditorky seznámily s naší ekonástěnkou a pověděly jim, čeho se nám
během roku podařilo či nepodařilo
dosáhnout. Pro velký úspěch jsme titul
obhájili a v červnu si zástupci ekotýmu
z řad zaměstnanců jeli převzít ekotitul
do Prahy na Staroměstskou radnici.

Převzetí ekotitulu v Praze

svých domovů, vyráběním nových
domovů pro zvířátka, apod. Zkrášlování se týkalo také naší školní zahrady,
s čímž nám pomohli prarodiče našich
dětí a společně s námi zasadili nové
stromy, keře, sazeničky a bylinky.
Dalším velkým cílem pro tento rok
byla obhajoba titulu Ekoškola. V měsíci dubnu proběhl v naší MŠ audit,

Veškeré aktivity našeho ekotýmu můžete sledovat na webových stránkách
naší školy www.mspaskov.cz*, na obnovené ekonástěnce v přízemní chodbě naší školky a také v kronice naší
ekoškolky, která visí u ekonástěnky.
Děkujeme všem členům i nečlenům
našeho ekotýmu, kteří se do ekologických aktivit na naší škole zapojují
a tím nám pomáhají chránit životní
prostředí.
*
Radka Mynářová,
koordinátorka EVVO

Dopis rodičům prvňáčků
Vážení rodiče, dovolte, abych vám
před nástupem vašeho dítěte do první třídy poskytla několik základních
informací. Školní rok 2019/2020 bude
zahájen v pondělí 2. září 2019. V 8 hodin proběhne v prostranství před budovou školy (v případě nepříznivého
počasí v tělocvičně školy) slavnostní
zahájení. Poté se všichni žáci včetně
prvňáčků přesunou do tříd. Učebny
prvních ročníků budou umístěny v 1.
patře budovy Jubilejní školy. V prvních třídách budou třídními učitelkami Mgr. Pavla Kajzarová a Mgr. Hana
Ševčíková. První den ve škole probíhá
ve slavnostní a přátelské atmosféře,
děti nebudou potřebovat aktovky
ani přezůvky. Rodiče se svými dětmi vstoupí společně do označených
tříd, kde je uvítá třídní učitelka. Zde
proběhne jejich první hodina, na jejímž závěru děti obdrží malé dárky.
Bude trvat přibližně do 9 hodin. Poté
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si prvňáčky převezmou paní učitelky
prvního stupně a v prvních třídách,
kde zůstanou pouze rodiče, proběhne
úvodní třídní schůzka. Zde se za účasti
ředitelky školy, vedoucí školní družiny,
vedoucí školní jídelny a třídních učitelek dozví veškeré základní informace,
které se týkají prvních dnů a týdnů
dětí v první třídě (potřeby a pomůcky
do školy, školní režim). Délka schůzky bude přibližně jednu hodinu. Tím
končí první den prvňáčků ve škole.
V době 6.00 - 16.00 hodin bude probíhat v budově školní družiny zápis
- přihlášení - nových dětí do školní
družiny.
Věřím, že tyto základní informace přispějí k pohodovému zahájení školní
docházky vašeho dítěte. Těším se
společně s pedagogickým týmem na
spolupráci s vámi.
Lucie Butkovová, ředitelka školy
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Branné závody v Raškovicích
a ve Frýdku–Místku
Letos jsme se opět zúčastnili branného dne pro Region Slezská brána.
V pátek 17. května 2019 soutěžila smíšená družstva s pěti závodníky, minimálně dvě soutěžící musely být dívky.
Na startu byli zástupci ze ZŠ Šenov, ZŠ
TGM Vratimov, ZŠ Datyňská Vratimov,
ZŠ Morávka, ZŠ Raškovice a ZŠ Paskov.
Trať závodu byla dlouhá asi šest kilometrů a na všechny čekalo třináct
stanovišť s úkoly. Za každý splněný
úkol mohlo družstvo získat až patnáct
bodů. Čekala je například střelba ze
vzduchovky, CO test, otáčení pneumatiky, hod kriketovým míčkem na
cíl, topografický test, zeměpisný kvíz,
zdravověda, kliky, dřepy, rozdělávání
ohně.
Do vyhodnocení se započítával zvlášť
čas běhu a zvlášť dovednostní testy.
Součet těchto dvou hodnocení nám
dal konečné vítěze v obou kategoriích.
V mladší kategorii zvítězili žáci ZŠ Paskov, kteří měli jak nejlepší běžecký

čas, tak nejvíce bodů z testů. Vynikajícího výsledku dosáhli Ondřej Lyčka,
Agáta Junková, David Moroň, Martina Zatloukalová a Richard Chýlek. Ví-

tězům gratuluji a děkuji za výbornou
reprezentaci školy.
Martin Biolek

Atletické závody Regionu Slezská brána
V pátek 24. května proběhly na atletickém stadiónu ve Frýdku–Místku atletické závody Regionu Slezská
brána. Soutěžili chlapci a dívky od
šesté do deváté třídy v pěti disciplí-

nách: ve sprintu na 60 nebo 100 metrů, ve vytrvalostním běhu na 800
nebo 1500 metrů, ve skoku dalekém,
v hodu kriketovým míčkem a ve
štafetovém běhu 4 krát 400 metrů.

V konkurenci ZŠ Šenov, ZŠ TGM Vratimov, ZŠ Datyňská Vratimov, ZŠ
Raškovice, ZŠ Morávka, ZŠ Sedliště
se žáci ZŠ Paskov neztratili a celkově za prvním ZŠ Šenov, za druhou
ZŠ Datyňská Vratimov a třetí ZŠ Raškovice obsadili krásné čtvrté místo.
V jednotlivcích vybojovali dvě první
místa Andrej Zedek v hodu kriketovým míčkem a Valerie Ulmanová
v běhu na 60 metrů. Mnoho našich
žáků získalo umístění na stupních
vítězů.
Atmosféra závodu byla skvělá a věřím, že si všichni závody užili a skvěle se bavili. Všem závodníkům děkuji
za předvedené výkony a za skvělou
reprezentaci naší školy.
Martin Biolek
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Zájezd vzorných žáků
Ve středu 29. května odjelo 29 žáků
6. – 9. ročníků do Jeseníků na zájezd
vzorných žáků. První naše zastávka
byla v Bruntále, kde jsme navštívili zámek. Kolem zámku je zámecký park
s různými sochami. Museli jsme konstatovat, že náš zámecký park je větší
a hezčí.
Z Bruntálu vedla naše cesta na Dlouhé Stráně do přečerpávací vodní elektrárny, která má hned tři „nej“ Je vybavena největší turbínou v Evropě
o výkonu 325 MW, je elektrárnou s největším spádem vody v České republice
– 510,7m a je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem v České republice - 2 x 325 MW.
Elektrárna leží na katastru obce Loučná nad Desnou a říčka (spíše potok)
Divoká Desná napájí dolní nádrž. Horní
nádrž leží na hoře Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m. Vlastní elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Horní

nádrž je spojena s elektrárnou dvěmi
přivaděči a s dolní nádrží je propojena dvěma odpadními tunely dlouhými
354 a 390 metrů.

jak nás upozornila paní učitelka Petrová, že Jan mladší ze Žerotína vlastnil
společně s manželkou na přelomu 15.
a 16. století také paskovské panství.

Po návštěvě elektrárny jsme se jeli ubytovat do penzionu Brněnka ve Velkých
Losinách a po dobré večeři /špagety/
jsme vyrazili do Termálních lázní, kde
jsme se vyřádili v bazénech a na tobogánech. Náramně jsme si to tam užili.

Po nákupu drobných upomínkových
předmětu a dárků v prodejně papírny jsme si prohlédli lázně, ochutnali
zmrzlinu, nakoupili lázeňské oplátky
pro rodiče a babičky a šli na oběd, tak
abychom potom mohli odjet za posledním překvapením zájezdu. Cestou
nám paní učitelka Petrová vyprávěla,
jak to bylo se známými “čarodějnickými procesy“ v okolí Velkých Losin
a Šumperka.
Posledním překvapením se stala Stezka v oblacích v Dolní Moravě, která
návštěvníkům umožňuje „projít se
v korunách stromů“ s jedinečným
výhledem na horské masívy v okolí.
Svým tvarem má připomínat let nočního motýla. „Stezku v oblacích“ najdete
poblíž horní stanice lanovky Sněžník
ve výšce 1116 metrů. Unikátní dřevěnou stavbu, která je vysoká 55 metrů,
navrhl známý brněnský architekt a vysokoškolský pedagog Zdeněk Fránek.
Stezka má návštěvníky nejen bavit, ale
i vzdělávat. Z informačních tabulí se návštěvník dozví jak detaily a zajímavosti
o samotné stavbě, tak i o lokalitě Králického Sněžníku. Nahoru přitom nevede
pouze jedna stezka, ale síť dřevěných
cest, které se navzájem proplétají.

Ve čtvrtek dopoledne nás čekala návštěva Ruční papírny ve Velkých Losinách. Prohlídka byla velmi zajímavá.
Papírnu dal vybudovat Jan mladší ze
Žerotína v místech, kde dříve stával
mlýn na obilí. Stalo se to někdy mezi
roky 1591 a 1596. Rok 1596 prokazatelně dokládá její nejstarší známá průsvitka. Firma je tak nejstarší papírenskou
manufakturou na území střední Evropy, která navíc stále produkuje ruční
papír. Zajímavostí pro nás také bylo,

Výlet se všem velice líbil.
Mgr. Marie Míčková

Návštěva polských kamarádů
V pátek 14. června jsme se opět setkali s kamarády z Polska. Naše spolupráce začala v loňském školním roce
2017/2018, kdy jsme v rámci výuky
jazyka českého a anglického zahájili dopisování s polskými kamarády.
Zpočátku to bylo dost náročné, protože žáci vypracovali své úvodní dopisy, kde se představili, a posílalo se
to hromadně. Jelikož rodiče z polské
strany nechtěli, aby se emailové adresy, nebo jiné údaje zveřejnily. Učitelé

přečetli všechny dopisy a dali svým
žákům na výběr, s kým si pak budou
psát, a pak už se to pěkně rozjelo. Někteří si dopisovali v angličtině i se třemi kamarády na téma - sport, záliby,
olympiáda a cestování. Poté jsme to
rozšířili o dvojjazyčné překlady a českém jazyce se pak žáci mohli seznámit a porovnat, jak zní některé výrazy
a slova v polštině. Tento první rok spolupráce jsme završili, za velké finanční podpory města Paskov, návště10

vou zámku v polské Pszczyně a školy
v Jankowicích.
V letošním roce projekt této přeshraniční spolupráce pokračoval, žáci si vyměňovali dopisy s recepty a nápady,
co mohou podniknout o prázdninách.
Tyto dva roky spolupráce jsme zakončili tentokrát pozváním k nám. Naše
připravené skupinky žáků si své kamarády rozebrali mezi sebe a věnovali
se jim po celou dobu návštěvy. Prošli

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY

se naším nádherným zámeckým parkem, ukázali jim muzeum, kde shlédli v polštině krátké video o Paskově.
Pak si prohlédli expozici obrazů uvnitř
zámku, zde se s námi setkal i pan starosta. Prošli s nimi stanoviště s drobnými úkoly, které se týkaly folklóru,
protože ten den náš folklórní soubor
Paskovjanek ve spolupráci s městem
uspořádal krásný a zdařilý první ročník Dětského folkfestivalu. Poté jsme
pozvali naše kamarády do školní jídelny na luxusní oběd, který uvařily naše
paní kuchařky – výbornou polévku
a „kuřízek“ s bramborovou kaší. Pak
následovala prohlídka nové tělocvičny, tříd a odborných učeben a skončili
jsme v tělocvičně, kde žáci společně
odehráli zápas v basketbalu a florbale.
Kdo nehrál, určitě se nenudil, protože
buď povzbuzoval, nebo si jen povídal
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a odpočíval, skupinka děvčat společně
poslouchala hudbu a písničky, o kterých si v dopisech psaly. Dokonce jsme
zaregistrovaly i pokusy o společné taneční kreace na tuto hudbu.
Po sportovním výkonu jsme se přesunuli zpět do zámeckého parku, ale
před tím jsme ještě navštívili zdejší
cukrárnu, kde se všichni mohli občerstvit a vybrat si zmrzlinu, ledovou tříšť
nebo nanuk podle své chuti. Protože
bylo horko a naši kamarádi měli další
dvě hodiny cesty před sebou, rozhodli se, že nebudou čekat na vystoupení
folklorních souborů a pojedou zpátky.
I tak si myslíme, že byli z návštěvy nadšeni, protože naše město má co nabídnout, a odvezli si hezké zážitky. Chtěla
bych touto cestou moc poděkovat naší
paní ředitelce, která nám umožnila

toto setkání a přišla přivítat naše hosty,
věnovala svůj čas i energii k tomu, aby
tato akce proběhla úspěšně.
PS: I když je polština jazyk velmi podobný našemu, žáci se snažili dodržet
nastavená pravidla a komunikovali anglicky. A podle ohlasů některých dětí
jsou tato setkání přínosná, protože
motivují žáky k tomu, aby se učili jazyky a byli schopni se dorozumět. Toto
jim může učitel vysvětlovat každý den,
ale teprve až se dostanou do situace,
kdy zažijí moment, že je třeba umět
slovíčka a vyjádřit myšlenku, tak v tuto
chvíli má člověk důvod na sobě pracovat, protože pochopí, že to nedělá pro
známku na vysvědčení, ale pro sebe.
Martina Juhasová a Marcela Prokelová,
třídní učitelky 9. B a 9. A

Setkání s panem starostou
Ve čtvrtek 13. června se sešli v obřadní
síni městské úřadu žáci devátých ročníků s panem starostou. Deváťáci už
za pár dní opustí naši školu a od září
nastoupí na střední školy v okolních
městech. Přestřihnou tak pupeční
šňůru s rodným Paskovem? Ztratí zájem o dění v naší obci? Jak ukázala beseda, asi tomu tak nebude. V horkém
červnovém dopoledni se zaujetím
předváděli panu starostovi své prezentace na téma Moje politická strana a její volební program pro komunální volby v Paskově. Následně pan
starosta Petr Baďura pečlivě a trpělivě
rozebíral bod po bodu jednotlivé volební programy. Žáci si vyslechli jeho
připomínky a komentáře a měli možnost na ně reagovat. Označit nový
přechod pro chodce u Myší díry, postavit altánek v zámeckém parku, obnovit “hladové okno” či bankomat, vy-

tvořit výběh a cvičiště pro psy v zadní
části parku, chránit životní prostředí,
pořádat brigády na odstranění povalujících se odpadků, rozšířit možnosti
dopravní obslužnosti našeho města
i na víkendové dny, zpracovat projekt na vzhled nového nádraží, zavést
bio chovy zvířat, postavit stěnu pro
graffiti… Tohle byly jen některé z nápadů našich žáků. Ale kde na to vzít
peníze? Jak vypadá a funguje obecní
rozpočet? Co je a není v silách města?
Odpovědi pana starosty na tyto otázky i vysvětlení současné koncepce
rozvoje Paskova některé žáky možná
překvapilo, jiné motivovalo. Na závěr
skoro hodinu a půl trvajícího povídání odměnil pan starosta dva žáky naší
školy Vojtu Cymorka a Lukáše Zdražilu pamětním listem za příkladný
přístup k plnění školních povinností
a reprezentaci školy i města. S malý
11

dárkem na památku tohoto setkání
odešli všichni žáci. Doufejme, že toto
setkání bylo pro ně inspirací a svými
nápady i vlastním přičiněním budou
vytvářet v Paskově prostředí, ve které
se nám bude dobře žít.
Jarmila Petrová
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PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

DofE pokračuje
to zvládli a mohou si převzít certifikát
a odznáček na slavnostní ceremonii
v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze. Je to vyznamenání, které
nezíská každý, kdo se do DofE přihlásí, ale jen ten, kdo splnil všechny úkoly
a může si říct: „Já to dokázal.“

Tak jako v loňském roce i letos se někteří žáci z naší školy zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu
DofE. Bylo jich celkem 20. Většina začala hned v říjnu, jiní se připojili později, protože minimální věk pro plnění
bronzové úrovně je 13 let.
Během samostatného plnění probíhají i pravidelné schůzky ve škole, kde si
sdělujeme své úspěchy, řešíme drobné
zádrhele a problémy, které se mohou
vyskytovat při vkládání příspěvků do
record book, připravujeme se na zdravovědu, stavění stanů a základy táboření, abychom zvládli expedice, které
jsou nedílnou součástí plnění bronzové i stříbrné úrovně. Chtěla bych podotknout, že se nejedná o výlet, jak
by si někdo mohl myslet. Bez úspěšného absolvování expedic nemůže
být program dokončen a účastník
nemůže získat certifikát. Je to dvoudenní (u bronzu) a třídenní (u stříbra)
pobyt v přírodě s plnou polní. Termí-

ny se plánují hodně dopředu, aby si
účastníci mohli zařídit volno a aby se
stihly i cvičné i ostré expedice. Účastníci musí prokázat, že jsou schopni
samostatného přesunu dopravními
prostředky, včetně zakoupení jízdenek, orientace na nádraží, vyhledávání místa odjezdu, ujít naplánovanou
trasu, orientovat se podle mapy, plnit
určený cíl expedice (vytváření herbáře
z jarních květin, odlévaní stop, malování v přírodě) postavit si stan, rozdělat si
oheň a uvařit v kotlíku jídlo pro celou
skupinu, upravit tábořiště do původního stavu a přitom všem „pohodlí a nepohodlí“ neztrácet dobrou náladu. To
vše pod vzdáleným dohledem dospělých, což, jak uznáte, je taky docela náročné, když si uvědomíte, že letos od
dubna do května proběhlo šest víkendových expedic. Mnohdy si všichni na
konci expedice přiznají, jak jsou vděčni
za svou postel a jídlo, které jim maminka doma uvaří a které kolikrát považují za samozřejmost, ale jsou rádi, že

Ukončení školní roku
Počasí koncem června dávalo jasně
najevo, že se blíží konec dalšího školního roku a že se na tento den všichni těší, není třeba zdůrazňovat. I váha,
která je tomuto dni přisuzována, je
znát na celkovém slavnostním pojetí
tohoto dne. My jsme měli letos možnost společnou část slavnostního
ukončení realizovat na novém nádvoří školy. Jak pan starosta, tak i já jsme
všem žákům, kolegům a rodičům popřáli krásné prázdniny naplněné odpočinkem a novými zážitky.
Lucie Butkovová

Vystoupení k ukončení školního roku
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Letošní úspěšní držitelé – stříbro: Vojtěch Cymorek 9.A, bronz: Elen Grygarová, Tereza Grygarová, Marie Marečková, Karolína Kupková, Natálie
Čabajová z 8.A, Anna Křešová, Dominik Roman z 9. A a Kristýna Prchalová
ze 7. A ZŠ Poruba.
Chtěla bych poděkovat kolegyni Kateřině Blažkové za práci se svěřenými
účastníky a při expedici, vedení ZŠ
Paskov za velkou podporu i uhrazení ročního poplatku, který je nutný
k zapojení do plnění programu. I díky
tomu můžeme čerpat dotace z nadačního fondu Kooperativa na aktivity
a expedice účastníků. Jen pro zajímavost – od začátku naší činnosti v březnu 2018 jsme pro zapojené účastníky
získali 85 550 Kč. Z dotací jsme také pořídili jízdenky do Prahy na ceremonie,
stany, spací pytle, aby se expedic mohl
zúčastnit opravdu každý. Stále si myslím, že i přes drobné problémy má tato
práce s dětmi smysl.
Blahopřejeme k dokončení úrovní
a těšíme se na další úspěšné účastníky.
Martina Juhasová, koordinátor
otevřeného centra při ZŠ Paskov

Akce – SRPEN,

ZÁŘÍ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
pátek

9. 8.
10. 8.
sobota

cca 21:00

Teroristka

komedie ČR, zdarma, letní kino, Oprechtice Na Hasce

20:00–02:00

Předpouťová zábava
areál zámeckého parku

od 14:00

Pouťová zahradní slavnost
areál SDH Paskov

neděle

Svatovavřinecká pouť

11. 8.
sobota

31. 8.

náměstí a parkoviště za kinem Panorama

18:00–23:00

Pohádkový Zámek
areál zámku

Eurokan Cup

dětská noční soutěž, Haska Oprechtice – SDH Oprechtice
úterý

3. 9.

17:00

Psí veličenstvo

animovaný, české znění, 93 min., vstupné 40 Kč, kino Panorama

19:00

Zelená kniha

komediální drama, titulky, 130 min., vstupné 50 Kč, kino Panorama
čtvrtek

5. 9.

15:30–18:00
17:00

DDM Vratimov

děti, mládež, volný čas, zahrada KC Paskov

Podzimní část výstav na zámku
zámek

úterý

10. 9.

17:00

Kouzelný park

19:00

Captain Marvel

animovaný, české znění, 85 min., vstupné 40 Kč, kino Panorama
akční, české znění, 128 min., vstupné 50 Kč, kino Panorama

pátek

13. 9.
sobota – neděle

18:00

FANTASTICKÁ BAROKNÍ VIRTUOZITA, kostel sv. Vavřince

10:00–17:00

14. 9. – 15. 9.
sobota

14. 9.
úterý

17. 9.

14:00

sobota – neděle
pondělí

24. 9.

KCP

130 let organizovaného sportu v Paskově

17:00

Jak vycvičit draka 3

19:00

Co jsme komu zase udělali?

animovaný, české znění, 104 min., vstupné 40 Kč, kino Panorama
komedie, české znění, 98 min., vstupné 50 Kč, kino Panorama

Den regionů
zámecký park

9:00–18:00
8:00–13:00

21. 9. – 23. 9.
úterý

Výstava 130 let Sokola
Sportovní hala Paskov

sobota

21. 9.

Svatováclavský hudební festival

Výstava ovoce, zeleniny, květin
a výrobků lidové tvořivosti
KCP, (pondělí – hlavně pro školy)

17:00

Dumbo

19:00

Řbitov zviřátek

rodinný fantasy, české znění, 112 min., vstupné 40 Kč, kino Panorama
horor, titulky, 101 min., vstupné
13 50 Kč, kino Panorama
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Kalendář akcí – SRPEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

čtvrtek

15.

2.

pátek

16.

3.

sobota

17.

4.

neděle

18.

5.

pondělí

19.

6.

úterý

20.

7.

středa

21.

8.

čtvrtek

22.

pátek

23.

sobota

24.

neděle

25.

9.
10.
11.
12.

Teroristka – cca 21 h., letní kino, Oprechtice Na
Hasce
Předpouťová zábava – 20:00–02:00 h.,
areál zámeckého parku
Pouťová zahradní slavnost – od 14:00 h.,
areál SDH Paskov
Svatovavřinecká pouť – náměstí a parkoviště
za kinem Panorama
Svoz BIO odpadu

pondělí

26.

13.

úterý

27.

14.

středa

28.

čtvrtek

29.

pátek

30.

Poznámky:

sobota

31.

Svoz BIO odpadu

Pohádkový Zámek – 18:00–23:00 h., areál zámku
Eurokan Cup – dětská noční soutěž, Haska
Oprechtice – SDH Oprechtice

NÁJEMNÍ BYDLENÍ U ZÁMKU V PASKOVĚ
ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
Město Paskov
Nádražní 700
739 21 Paskov
Tel.: 558 671 118
e-mail: mu@mesto-paskov.cz
ID DS: dd9bb58

Datum přijetí žádosti: ………………….
1.

ŽADATEL
(nájemce)

SPOLUBYDLÍCÍ
(společný nájemce)

Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Rodinný stav

☐
☐
☐
☐
☐

svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/rozvedená
druh/družka
vdovec/vdova

Trvalý pobyt
Současný pobyt
Číslo telefonu, e-mail

1

☐
☐
☐
☐
☐

svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/rozvedená
druh/družka
vdovec/vdova

2. KONTAKTNÍ OSOBY
Jméno a příjmení
Vztah k žadateli
Kontaktní adresa
Telefon
e-mail

3. OSTATNÍ ÚDAJE
Jsem soběstačný(á)?
☐ ano
☐ ne
Případně vypište svá zdravotní omezení: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Žadatel a spolubydlící jsou manželé?
☐ ano
☐ ne
Další důležitá sdělení žadatele (požadavky, potřeby, zájmy, …)

Požadovaný termín nástupu:
☐ ihned

☐

jiný………………………………………

Požaduji vyhrazené parkovací místo (bez nároku na jeho přidělení)
☐
☐

ano
ne
2

Jsem schopen uhradit nájemné předem minimálně na dva měsíce.
☐ ano
☐ ne
Jsem schopen uhradit nájemné předem na ……. měsíců.
(předplacení nájemného může mít vliv na uzavření nájemní smlouvy a na možnost přednostního
výběru konkrétního bytu)

4. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A SPOLUBYDLÍCÍ OSOBY
1.
2.
3.
4.

Prohlašuji, že netrpím alkoholismem nebo jinými toxikomániemi.
Beru na vědomí, že s nájmem není spojena trvalá péče o nájemce a společné nájemce.
Beru na vědomí, že finanční náklady spojené s podáním této žádosti si uhradím sám.
Prohlašuji, že nemám žádné závazky po splatnosti vůči Městu Paskov a souhlasím s tím,
aby si Město Paskov tuto skutečnost ověřilo.
5. Beru na vědomí, že veškeré změny mající negativní vliv na společné soužití v domě seniorů
jsem povinen oznámit pronajímateli (např. změna zdravotního stavu vylučující soužití
s ostatními nájemci).
6. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a případné nepravdivé
údaje mohou být důvodem pro neuzavření nájemní smlouvy, nebo pro její předčasné
ukončení.
7. Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů včetně
informace o zdravotním stavu, a to v rámci předmětné žádosti s tím, že s nimi bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném
znění.

V………………………. dne…………………………

Podpis žadatele: ……………………………………………………………
Podpis spolubydlícího: …………………………………………………….
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Půdorysné plány jednotlivých bytů a podlaží
bydlení U zámku Paskov
3.NP

KK - kout s vestavěnou
kuchyňskou linkou
k - komora

terasa

byt č.25
2+KK
53.11m²
(+terasa 35m²)

byt č.24
2+KK
44.56m²

byt č.23
2+KK
52.46m²

byt č.22
1+KK
28.53m²

byt č.21
1+KK+k
44.40m²

byt č.20
1+KK+k
45.68m²

2.NP

byt č.19
1+KK
31.35m²

byt č.18 byt č.17
1+KK
1+KK
28.76m² 31.17m²

byt č.16
1+KK
32.95m²

byt č.15
1+KK
45.16m²

byt č.14
2+KK
48.57m²

byt č.13 byt č.12 byt č.11 byt č.10
1+KK
1+KK 1+KK
1+KK
28.97m² 28.47m² 28.58m² 28.27m²

směr k zámku
vchod

1.NP
průchod
k jídelně

byt č.9
1+KK
24.16m²

byt č.8 byt č.7
1+KK
1+KK
28.50m² 30.30m²

byt č.6
1+KK
vchod
44.26m²
směr parkoviště
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byt č.5
2+KK
46.19m²

byt č.4
byt č.3 byt č.2 byt č.1
1+KK
1+KK 1+KK
1+KK
29.48m² 28.66m² 28.81m² 28.20m²

Kalendář akcí – ZÁŘÍ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino

Výstava 130 let Sokola – 10:00–17:00 h., KCP

1.

neděle

15.

2.

pondělí

16.

DDM Vratimov
– začátek ukázkového týdne kroužků

úterý

17.

Jak vycvičit draka 3 – 17 h., kino
Co jsme komu zase udělali? – 19:00, kino

středa

18.

čtvrtek

19.

6.

pátek

20.

7.

sobota

21.

8.

neděle

22.

3.

Psí veličenstvo – 17 h., kino
Zelená kniha – 19 h., kino

4.
5.

9.
10.

DDM Vratimov – 15:30–18:00 h.,
děti, mládež, volný čas, zahrada KC Paskov
Podzimní část výstav na zámku – 17 h., zámek

Svoz BIO odpadu

Kouzelný park – 17 h., kino
Captain Marvel – 19 h., kino

pondělí

23.

úterý

24.

11.

středa

25.

12.

čtvrtek

26.
27.

13.

Svatováclavský hudební festival –
FANTASTICKÁ BAROKNÍ VIRTUOZITA, 18 h.,
kostel sv. Vavřince

pátek

14.

Výstava 130 let Sokola – 10:00–17:00 h., KCP
130 let organizovaného sportu v Paskově
– 14 h., Sportovní hala Paskov

sobota

28.

neděle

29.

pondělí

30.

Poznámky:

DDM Vratimov
– ukončení ukázkového týdne kroužků
Výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků
lidové tvořivosti – 9:00-18:00 h., KCP
Den regionů – zámecký park
Výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků
lidové tvořivosti – 9:00-18:00 h., KCP
Svoz BIO odpadu
Výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků lidové
tvořivosti (hlavně pro školy) – 8:00-13:00 h., KCP
Dumbo – 17 h., kino
Řbitov zviřátek – 19 h., kino

Svatováclavská minikopaná – 9:00 h., házená
Paskov hřiště u ZŠ
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Projekty na naší škole
v ukončeném školním roce
Grantys
V letošním roce jsme se zapojili do
grantového projektu Grantys, který
vyhlásila Nadace Partnerství. Cílem
našeho projektu Zelené oázy je vytvoření relaxační zóny za sportovní
halou, která je součástí areálu školy.
Na tomto prostranství se nyní realizuje výsadba stromů, keřů, tvoří se
záhony a následně se zbytek plochy
zatravní. Do klidové zóny bude poté
umístěn mobiliář, který tvoří sedátka
ve tvaru malých pódií a dále lavičky,
které budou mít více pater, součástí
budou také mobilní kostky. Z hlediska praktičnosti budou plochu protínat tzv. šlapáky, které uleví zátěži
trávníku a dále budou sloužit jako
plochy, na které bude možno psát křídou. Celková získaná dotace na tuto
aktivitu činí 77 843,- Kč.
Věříme, že tato plocha zpříjemní nejen žáků, učitelům, ale i ostatním
návštěvníkům pobyt ve školním
prostředí a získaná dotace tak bude
účelně využita.

Prevence
V letošním školním roce jsme realizovali projekt Naše základka podpořený

dotací Moravskoslezského kraje
ve výši 60 200,- Kč. Projekt byl zaměřen na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí
a mládeže. Skládal se z aktivit spolupráce. Mezi ty hlavní patřil dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. tříd, který
se uskutečnil koncem září 2018 v Rekreačním středisku Paskov na Morávce. Program pro naše žáky připravoval pracovník Centra nové naděje ve
spolupráci s třídními učiteli. Další aktivitou byla spolupráce se základními
školami v Žabni a v Řepištích. V průběhu školního roku proběhla společná setkání, která byla zaměřena
na seznámení, společnou výuku a na
sport.
Věříme, že se nám v příštím školním
roce podaří na tyto aktivity navázat
a dále je podporovat.

Čestné uznání
Ve čtvrtek 13. června 2019 v industriálních prostorách Kompresorovny
areálu Landek Park byly slavnostně
vyhlášeny výsledky 13. ročníku soutěže „STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE 2018“. Město Paskov se do sou-

těže přihlásilo se stavbou Humanizace
veřejného prostoru ZŠ Paskov. V kategorii stavby občanské vybavenosti
– veřejná prostranství město získalo
čestné uznání. Hlavním cílem soutěže
je prezentace a propagace kvalitních
projektů a staveb. Tuto stavbu projektoval DUPLEX, s.r.o., Ing. Arch. Dušan Rosypal a zhotovitelem byla firma
STAMONT – pozemní stavitelství s.r.o.
Původní prostranství bylo stavbou
sportovní haly velmi poškozeno
a nová úprava areál sjednotila s ostatními budovami školy. Ocenění čestným uznáním dává jasně najevo, že
se původní záměr zlepšení občanské
vybavenosti povedl.
Lucie Butkovová

Pasování prvňáčků a předání
Knížky pro prvňáčka 2019
Žáci 1. tříd 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 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava
Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulzové - Kde se nosí krky.
Navštívil nás pravý rytíř, který žáčky pasoval na čtenáře
a také jim povídal o životě rytířů ve středověku.
Lenka Ježová, Místní knihovna PASKOV
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Informace z DDM Vratimov
HURÁ PRÁZDNINY
V úterý 25. června jsme připravili pro
děti 1. stupně základní školy Paskov
bezpečnostní akci „Hurá prázdniny“.
Byl krásný slunečný den. Děti si vyzkoušely první pomoc, např. zástava
dechu, ošetření oděrek nebo zlomenin, u pracovníků z Červeného kříže.
Následovalo „opáčko“ z bezpečnostních pravidel, které probíhalo na stanovišti BESIP. Oblíbenou zastávkou

byla interaktivní hra „Hurá do provozu“. Nakonec si děti zahrály nové sportovní hry, např. „Pukec“ nebo stavěly
reálnou křižovatku.
Děti odcházely s drobnými dárky od
Besipu a ochrannými předměty proti
sluníčku.
Pedagogický doprovod i děti hodnotily celou akci kladně a všem dětem
přejeme hezký zbytek prázdnin bez
úrazů.

Děkujeme městu Paskov, které bylo
finančním partnerem akce.
Renáta Míčková, DDM Vratimov

Nabídka kroužků
Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka PASKOV nabízí ve školním roce
2019/2020 následující zájmové útvary.
Všechny uvedené kroužky budou
probíhat v budově KC Paskov.
Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“
týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2019.
Bližší informace a přihláš*
ky od 2. 9. 2019 v kanceláři DDM Vratimov nebo na
www.ddmvratimov.cz*
Taekwon-do začátečníci
Dorota Krečmerová, M. Krečmerová
(pedagogický dozor)
5 – 11 let
Pondělí 15:15 – 16:15 hod. – sál KC
Taekwon-do je dynamické, moderní,
efektivní a oblíbené korejské umění
sebeobrany a bojového sportu. Taekwon-do je bojové umění sebeobrany
pro všechny, kteří v něm chtějí najít
sami sebe.
Bližší info o výši příspěvku podají jednotliví vedoucí na první lekci.
Baby aerobic
Michaela Krečmerová
4 – 8 let
Pondělí 16:30 – 17:30 hod. – sál KC
Cílem kroužku je naučit se správně

POZVÁNKA na
„UKÁZKOVÝ TÝDEN“
v termínu 16. 9. (pondělí)
– 20. 9. (pátek)
• kroužky dle platného rozvrhu
viz. www.ddmvratimov.cz
• možnost vyzkoušet více kroužků
bez poplatku
• možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků

rozcvičit, připravit si sestavu s hudbou pro vystoupení na veřejnosti
a seznámit se se základními posilovacími cviky, správným držením těla. Ke
cvičení používáme zajímavé cvičební
pomůcky. Děti se v druhém školním
pololetí účastní vystoupení na veřejnosti.
KLUBÍČKO – klub rodičů s dětmi
Věra Pacíková
1 – 3 roky
Úterý 9:30 – 11:00 hod. – sál KC
Děti poznají nové kamarády. Zaměříme se na rozvoj samostatnosti, pohybových dovedností, trénování paměti a pozornosti. Nebudou chybět
říkanky, písničky, výtvarné dílničky.
Výtvarné tvoření a hry
Bc. Terezie Slonková
6 – 15 let
Středa 14:30 – 16:00 hod. – klubovna KC
Vyzkoušení různých výtvarných technik. Rozvíjení tvořivosti a fantazie.
Podpora při malování a kreslení.
Step4U - mini Lucie Kretová
6 – 9 let
Středa 16:30 – 18:00 hod. – sál KC
Děti se seznamují se základy všech
street dance stylů (například hip-hop, house či locking). Důraz je kladen nejen na výuku správné techniky těchto stylů, ale také na rozvíjení
freestylu a vnímání hudby. Tréninky zpestřujeme pohybovou hrou,
v rámci nichž dochází ke stmelení
kolektivu a navození uvolněné atmosféry. V druhém školním pololetí
se děti účastní vystoupení na veřejnosti.
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STEP4U - děti Lucie Kretová
10 – 16 let
Středa 18:00 – 19:30 hod. – sál KC
Taneční skupina ve street dance stylu. Připravujeme novou choreografii
na novou taneční sezónu. Účast na
soutěžích 2020 dle harmonogramu
a veřejná vystoupení bereme za samozřejmost.
Hra na kytaru Josef Vráblík
8 – 18 let
Čtvrtek 16:30 – 18:30 hod. – klubovna KC
Na první schůzce proběhne rozdělení do skupin v 16:30 a v 17:30 hod.
Seznámení s nástrojem, držením a postavením levé ruky, pravé ruky, elementární zvládnutí jednoduchých
akordů s využitím prázdných strun,
základy rytmického doprovodu dle
kytarových značek. U pokročilejších:
orientace dle notového zápisu v první
poloze, zvládnutí jednoduchých melodických útvarů, případně příprava
k uplatnění nástroje ve hře ve skupině.
Pohyb nás baví Klára Pastorková
4 – 7 let
Čtvrtek 17:15 – 18:15 hod. – sál KC
Kroužek je plný her, soutěží a zábavy, takže děti získávají dovednosti
výhradně hravou formou. Rozvíjíme
jemnou a hrubou motoriku, zájem
o pohyb, spolupráci v týmu.
Dramaťák
8 – 13 let (den a čas upřesníme)
Hry na verbální a neverbální komunikaci, cvičení na rozvoj vyjadřování
se, dechová a relaxační cvičení, jazykolamy, dramatické a pohybové hry.
Činnost kroužku je uzavřena nácvikem pohádky, její prezentace.
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Klub důchodců opět v akci
V květnu jsme si udělali okružní cestu kolem Frýdku Místku. Přestože
pršelo, zvládli jsme během jednoho
dne navštívit frýdecký zámek, pak
jsme se podívali do muzea panenek
v Pržně. Majitelka nám poutavě povyprávěla o svých 170 panenkách,
a my jsme si pochovali panenku, která byla jako živá. Po vydatném obědě
jsme se vydali na exkurzi do závodu
Marlenka, kde jsme si pochutnali na
vyhlášeném cukroví. Vše jsme zapili
arménským koňakem.
Začátek června jsme se v DDM Vratimov zúčastnili mezigeneračního
setkání, v rámci něho jsme viděli divadelní představení Malého prince
v podání členů divadelního kroužku.
DDM Vratimov nám umožnil účast na
akci Hůl je cool. V krásném prostředí lázní Klimkovic jsme se seznámili
s tzv. severskou chůzí s holemi.
V neděli jsme si odpočinuli v Kroměříži
při poslechu známých lidových písní.

Na Lysé hoře

21.6.jsme si opět osladili život, tentokrát čokoládou v Troubelicích. Kalorie jsme spálili procházkou v arboretu Bílá Lhota, kde se naši šachisté
zvěčnili u venkovních šachů. Pak nás
čekala trochu strašidelná cesta po

V sobotu se 7 členů klubu a 2 nečlenové zúčastnili okružní jízdy kolem
Paskova, tentokrát na kolech. Za odměnu snědli klobásu a poslechli si
známou zpěvačku P. Černockou .

Cykloteam v akci
V Kroměříži s Jožkou Černým

V úterý 11.6 jsme zahájili naše letní
posezení v areálu chovatelů vaječinou. Kuželky si přišel s námi zahrát
i náš starosta.

Za čokoládou v Troubelicích

rozkopaných silnicích do Šternberka,
kde na nás už čekala průvodkyně časem (výstava -expozice času).

Nabitý červen jsme ukončili výletem
na Lysou horu pořádaný v rámci moravskosl.regionu.
Za Klub důchodců Křivoňová Milena

Tradiční Zahrádkářská výstava v Paskově
Vážení přátelé!
Jak jsme vás informovali v minulých
číslech Zpravodaje, bude základní
organizace Českého zahrádkářského
svazu v Paskově spolu s Městem Paskov pořádat Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků lidové tvořivosti.
Výstava se bude konat v KCP (býv. sokolovna) a bude otevřena

• v sobotu a neděli 21-22. září od 9-18
hod.
• v pondělí 23. září od 8-13 hod. (hlavně pro školy).
Zahrádkářské výstavy pořádáme
jednou za 2 roky a mají vždy velmi
dobrou úroveň. Je to zásluhou nejen
paskovských zahrádkářů, ale i dalších občanů, kteří se podílejí na její
23

pokračování na další straně
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přípravě a dodají zajímavé exponáty.
Velkou zásluhu na úspěšnosti výstavy
mají také mateřská a základní škola,
jejichž zajímavé exponáty poutají velkou pozornost návštěvníků. Nezastupitelný podíl na výstavě mají i zahradnické podniky z Paskova i okolí.

Pokud budou mít vystavovatelé i další občané, kteří se budou podílet na
její instalaci zájem, mohou se přijít
domluvit na naši výborovou schůzi,
která se bude konat ve středu 4. září
v 18 hodin ve schůzovací místnosti
nad Zámeckou krčmou.

Loňský rok se vyznačoval nadúrodou
ovoce i velmi dobrou úrodou zeleniny. Věříme, že i přes suché léto bude
i letošní úroda ovoce a zeleniny dobrá, že bude dost zajímavých exponátů, že se na stromech najdou alespoň 3 dobře vypadající jablka, hrušky
a další ovoce.

Výstava bude mít i další doprovodný
program.

Prosíme proto všechny majitelé zahrad aby nám pomohli, aby výstava
měla úroveň alespoň minulé výstavy.
Věříme, že bude dost i zajímavých výrobků lidové tvořivosti, že se předvedou nejen tradiční vystavovatelé, ale
i noví umělci.
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.
Výstavu budeme připravovat ve čtvrtek a pátek 19. a-22. září od 9-18 hodin.
V této době můžete také donést své
exponáty (ovoce, zeleninu a květiny
raději v pátek, aby zůstala čerstvá),
případně si nainstalovat svoji samostatnou expozici. Pokud budete vystavovat jablka, prosím, neleštěte je,
zvláště když chcete určit odrůdu. Patina je jedním s poznávacích znaků.
V pátek asi od 16.30 hod bude přítomen pomolog, který bude určovat
odrůdy ovoce.

V sobotu se bude konat v zámeckém
parku den regionů a výroční jarmark.
Na naší výstavě bude od 15 hodin vyhrávat cimbálová muzika a můžete
také posedět u dobrého vína, které
zajistí vinný sklípek pana Zahrádky
z Hukvald.
V neděli v 15 hodin vystoupí se svým
programem dětský folklorní soubor
Paskovjanek.
Věříme, že v Paskově i blízkém okolí
nebude člověka, který by se na naši
výstavu nepřišel podívat.
Srdečně zvou paskovští zahrádkáři.
Za ZO ČZS Lubomír Forgač

1. Folklorfest v Paskově 2019
Dne 14. června se uskutečnil 1. Folklorfest v Paskově, který se konal v zámeckém parku. V dopoledních hodinách jsme měli nachystaný program
pro děti ze Základní školy. Připravili
jsme si 7 stanovišť, na kterých si děti
vyzkoušeli činnosti našich předků
a znalosti lašských krojů. V poledne
dorazil soubor Rangsagar z Indie, který si také vyzkoušel své dovednosti
a znalosti z Lašska. V 15:00 jsme zahájili folklorní festival polonézou, na
kterou navázala naše přípravka. Po
pěkném vystoupení našich nejmenších následovala Cimbálovka a Malá

Vystoupení na pódiu

Had s indickou mašinkou ;-)

chasa ze Slovácka. Ten den jsme měli
dvě velká taneční vystoupení a to jak
v Paskově tak i v Řepištích, kde měli
Oslavy obce. Ještě před vystoupením jsme se stihli vyfotit s folklorním
souborem z Ruska, který tancoval po
nás. Po našem návratu jsme zastihli
na podiu Lašského krále se svoji družinou a dále Rangsagar. Hosté z Indie si pro nás připravili i školu tance,
které jsem se také zúčastnil. Na první
pohled vypadala indická škola tance
jednoduše, ale skutečnost byla jiná.
24

V podvečer začalo naše velké vystoupení, které jsme si velmi užili. Na konci všeho následoval dlouhý potlesk,
za který jsme moc rádi. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem návštěvníkům
za podporu a příjemnou atmosféru.
Velké dík patří panu starostovi za to,
že diváky provedl programem a paní
Gabriele Klimundové za organizaci.
A také Zdeňce a Karlovi za skvělou
organizaci a trpělivost s námi.
Tomáš Řezníček, žák a tanečník
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Kosení luk a Noc kostelů 2019
3. ročník Kosení luk v Řepištích proběhl 25.5. a Paskovjanek velmi rád
přijal opět pozvání na tuto krásnou
akci. Do soutěže v kosení se mezi 22
závodníků postavila na start i paní
Kateřina Hrdličková z Paskova, která si za velkého potlesku odvážela
domů diplom a od nás všech i symbolické „klobouk dolů“ …
Noc kostelů v Paskově byla sice malá
akce ale moc jsme si ji užili. Své umění předvedly hlavně nejmenší děti
od 3let a my starší jsme je přišli podpořit. Děti z přípravky Paskovjanku
zpívaly a tancovaly pro návštěvníky
akce a pro své rodiny, které se na ně
přišly podívat. My starší jsme s nimi
zatancovaly nějaké tance a určitě to
bylo pro všechny velkou, ale milou
zkušeností. Také děkuji oběma vedoucím souboru Zdence a Karlovy
Švachovým, kteří obstarali hudbu
a připravili nás na všechny akce, kterých bylo v létě opravdu hodně.

Účastníci kosení luk

David Moroň, žák a tanečník

Antický dětský den
Letošní Dětský den Pionýrské skupiny Paskov děti slavily přesně 1. června tradičně na parkovišti u kina. Jako
téma dětského dne byla vybrána antika, kterou si v minulém roce úspěšně
vyzkoušely všechny naše tábory. Přestože se jedná o akci, která má v Paskově již šestnáctiletou tradici, stále je co
zlepšovat a proto jsme i letos udělali
několik změn. V prvé řadě jsme vytvořili nové uspořádání parkoviště
tak, aby stanoviště byly ve stínu pod
stromy a děti tak trávily na betonové
ploše co nejméně času. Dvě stanoviště byly umístěny tradičně, v zámeckém parku.

kaly s Achillovou patou, popraly se
s Kyklopem, nosily s Atlasem zeměkouli, pomáhaly staviteli Daidalosovi,
bohyni Iris, Diovi i kováři Hefaistovi.
Po splnění každého stanoviště děti
samozřejmě dostaly malou odměnu.
Druhou letošní novinkou bylo, že do
slosování byly vybrány pouze ty kartičky, které byly alespoň z poloviny
vyplněné. Šanci na výhru tak měly jen
ty děti, které se na stanovištích opravdu snažily.

Od 14 hodin začínala registrace
u vstupu. Se svou kartičkou pak děti
mohly navštívit deset stanovišť, které nachystaly naše Retrokamarádky.
Na jednotlivých stanovištích děti házely jablkem sváru, čistily Augiášův
chlév, nosily Prométheův oheň, ská-

Mezi plněním úkolů na stanovištích se
děti mohly zadarmo občerstvit limonádou a párkem nebo si zajít na některou z nafukovacích atrakcí. Úspěch
měla také pěna, kterou nám vytvořili místní hasiči. Po několika letech se
nám také podařilo domluvit malý vlápokračování na další straně
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ček, který vozil děti a rodiče po Paskově. Na některá města je nejkrásnější
pohled z řeky, ale my si myslíme, že na
Paskov je nejkrásnější pohled z dětského vláčku.
V průběhu dětského dne vystoupil
také pěvecký sbor ZŠ Paskov pod vedením Mgr. Šárky Hrochové a skupina
řeckých tanečníků. Vrcholem programu bylo vystoupení Elišky Ruskové,
finalistky Superstar. Ovšem nejvíce
ze všeho se vždy děti těší na losování o krásné ceny, které předával pan
starosta.
Dětský den je velmi náročná akce pro
pořadatele i pro mnoho rodičů, ale
mějte vždy na paměti, že je to den
dětí a hlavně ony si to musí pořádně
užít. Letos si ho opět užilo téměř 500
dětí z blízkého okolí i dalekých měst.
Děkujeme všem, kteří se na této akci
jakkoli podíleli. Pokud máte nějaké

tipy, jak dětský den vylepšit, koho pozvat atd. neváhejte nás kontaktovat
(třeba na našem Facebooku).
Fotografie: pan Tomáš Polach
Za Pionýrskou skupinu Paskov
Tereza Forgačová
V letošním roce nás podpořili
místní podnikatelé:
Stolařství p. Kokeš, Ahlfit p. Dědek,
Autoslužby p. Michálek, Autodoprava

p. Rundt, Carmipex p. Michálek, Autodílna 409 p. Kožušník, H 3 s.r.o. Suzuki
p. Horečka, Paskov market pí. Jurčíková, Komaxit p. Fajkus, Nano4people p.
Michálek, Cykles p. Foldyna, Sport bar
u Kašny p. Konečný, HP autodemont,
p.Palička a p. Henych, Nápoje Laguna drink p. Krejčí, Cukrárna Fantazie
p. Žáček, SPETECH p. Daněk a p.Kupka, Easy 4u p. Michna, Restaurace Na
Rychtě pí. Cielecká, Vinotéka Janetta
Drinks, pí. Konečná, FLUK p. Kudlej,
Bee Stone p. Glomb, LR autoservis
a INDIAN motocykle FM p. Lehnert,
Fox Hill Agro p. Sýkora, Jan Kavka –
zámečnictví, Jaroslav Adamus autoškola CARAD, Rybaspol A+V, Autoopravárenství Radek Kučera, MUDr.
Marek Ožana, Zámecká Krčma p. Martin Brož, Spolek Paskov net, p. Libor
Hanáček, Trafika pí. Lišková, Řeznictví
BERKA, COMMIT, Lenzing Biocel Paskov a.s., TISKNEM CZ, KNIHCENTRUM
Ostrava

Memoriál Jendy Kudely 2019
Letošní memoriál byl v očekávání
hezkého počasí uprostřed dlouhých
deštivých dnů. Dlouho jsme se rozhodovali, zda-li nebude nakonec termín
přeložen na příznivější počasí. Nakonec se na nás příroda usmála a na
avizované datum se objevilo i sluníčko. Závod se uskutečnil na oblíbeném
rybníčku pro děti a mládež – Malý Kuboň. Závodu se zúčastnilo celkem 8
lovících rybářů ve věku mezi 7 – 14let.
Nechyběli mezi nimi i ostřílení rybáři
a hlavně rybářky. Po vylosování závodního místa se rybáři rozeběhli na
svá lovná místa a závod mohl začít.
Ryby byly po vydatných deštích naštěstí při chuti a všichni rybáři dokázali své zkušenosti zúročit a za dvě hodiny lovu vytáhnout z vody alespoň
jednu rybu. Jako obvykle se započítávala délka ulovené ryby a na předních
dvou místech v konečném součtu byl
rozdíl pouhých pár centimetrů. Těsné
vítezství nakonec za svou snahu a taky
nejvyšší počet ulovených ryb získal
Daniel Klučár za celkový počet 187cm
a 14ks ulovených ryb. Na druhém místě se umístil Matyáš Kreutziger za 5ks
ulovených ryb v celkové délce 180cm.
Třetí místo obsadil Tomáš Řezníček

mladí rybáři

s celkovou délkou 106cm ulovených
ryb. Celkový počet ulovených ryb byl
nakonec 33ks v celkové délce 686cm.
Všem zúčastněným malým rybářům
děkuji tímto za účast a budu se těšit
opět začátkem školního roku na rybníku.

nic jednoduššího, než se na nás přijít
podívat na rybník Malý Kuboň, každé pondělí během školního roku od
16h za příznivého počasí. Případné
informace taky ráda zodpoví paní
Lenka Michálková ve školní družině.

Pokud se chceš i ty stát malým rybářem a poznávat krásu přírody, není

S pozdravem Petrův zdar
Milan Řezníček
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Házená
V první polovině června byly ukončeny mistrovská utkání v házené v soutěžním ročníku 2019-2020. Družstvo
mladších dorostenek ve své premiéře
ve vyšší soutěži druhé dorostenecké ligy se umístilo na desátém místě
z dvanácti účastníků. Mladší dorostenci skončili také desátí z dvanácti ve
druhé dorostenecké lize. Dorostenci
ještě v červnu dosáhli dílčího úspěchu.
Zúčastnili se v Polance velkého mezinárodního turnaje, kde se probojovali
až do finále, kde. i když nezvítězili, obsadili druhé místo v silné konkurenci.
Muži v závěrečné nadstavbě odehráli
utkání v Senici na Hanné a Valašském
Meziříčí. Závěr soutěže byl herně vel-

mi nepovedený a celkové šesté místo
z patnácti účastníků bylo konečnou
tečkou za jarem.
Nyní je letní přestávka, kdy se formují
kategorie i složení družstev pro ročník
2019-2020. Po vyhodnocení našich
možností jsme přihlásili do mistrovských soutěží družstvo mini tj ročníky 2008 a mladší do krajské soutěže.
Mladší dorostenky a starší dorostenci
budou hrát druhou ligu na Moravě
a muži krajský přebor.
Pro zvýšení základny mládeže jsme
provedli v červnu nábor tohoto sportu ve škole pro ročníky 2008 a mladší,
ale výsledek není uspokojivý. Druhý

pokus provedeme ještě v počátkem
září a věříme, že výsledek již bude
pozitivnější. Ve druhé polovině srpna začnou tréninky všech kategorií.
Mladší dorostenky ve druhé polovině
srpna mají soustředění ve sportovním
středisku na Bílé. V srpnu ještě oddíl
házené je spolupořadatelem tradiční
předpouťové zábavy, spolu s městem
Paskov. A počátkem září začne kolotoč mistrovských utkání opět a potrvá
až do začátku prosince 2019.
Zveme tímto paskovskou veřejnost do
prostor sportovní haly na sportovní
utkání a to nejen v házené.
Jiří Štefek

Mezi sezónami stolního tenisu
S koncem dubna jsme ukončili i tréninkovou činnost. Hráči si ale mohou
domluvit individuální tréninky s vedoucím orlovny. Výroční schůzi našeho oddílu jsme uspořádali hned na začátku května. Účast byla slušná, přišlo
na ni cca 90 % hráčů. Zhodnotili jsme
loňskou, velmi nepovedenou sezonu.
Analyzovali jsme příčiny nezdaru. Na
základě loňských zkušeností jsme se
rozhodli do soutěží v příštím období přihlásit jen tři družstva. Vedl nás
k tomu i fakt, že v minulém roce nám
odešli tři hráči. Řada dalších hráčů má
problémy dostavit se na utkání vzhledem ke svému pracovnímu nasazení.
Budeme tedy hrát krajský přebor 1.

třídy, okresní přebor a okresní soutěž
2. třídy. Zvolili jsme i výbor, který bude
pracovat ve stejném složení, jako vloni. Předsedou tak bude opět Zdeněk
Manda. Zároveň byli navrženi a schváleni vedoucí jednotlivých družstev.
U A-čka tak zůstává Daniel Valenta,
u B-čka to bude Ivo Michna a u C-čka
Vladimír Rundt.
Přípravu na novou sezonu, pravidelné tréninky zahájíme koncem srpna.
Připravujeme svou účast na oslavách
130 let organizovaného sportu v naší
komunitě. Naši špičkoví hráči předvedou své hrací schopnosti v nové hale.
Na panelu vystavíme fotografie z naší

téměř padesátileté činnosti a vystavíme i zápisy z našich prvních mistrovských utkání z roku 1973. Zápisů
vystavíme více, aby byl vidět vývoj našeho sportu. Bude vidět, jak se změnilo složení družstev. Družstvo tvořilo
pět hráčů, dnes jen čtyři. Zpočátku se
hrávalo na dva vítězné sety a hrálo se
do 21 vyhraných míčů. Dlouhá léta už
hrajeme na tři vítězné sety, do 11 dosažených míčů.
V závěru přejeme všem příjemnou dovolenou, žákům a studentům hezké
prázdniny, potřebné pro načerpání sil
v dalším průběhu roku.
Miloslav Valenta

Florbalová sezóna
Přípravka

Nejmladší kategorie tzv. přípravka
(děti narozené v roce 2010 a mladší)
má za sebou zajímavou sezónu. V této
kategorii se většina dětí teprve seznamuje se sportem vůbec. Od září do
května jsme odehráli celkem 10 jednodenních turnajů pořádaných Českou
florbalovou unií. I když jsme na začátku výsledkově příliš úspěšní neby-

li, postupem času jsme se zlepšovali.
Začátečníci se učí především základním pohybovým dovednostem většinou formou her a úplným základům
co se týče práce s hokejkou a míčkem.
Důležitá je především ochota a chuť
bavit se nějakým sportem a pohybem.
Budoucnost ukáže, jak šikovní budou.
Doufám, že zájem bude i v příštích
letech a podaří se nám vychovat mno-

ho dalších adeptů tohoto krásného
sportu.
Trenéři: Radim Volek, Milan Kobzík.

Elevi

Tato kategorie elevů, ročník 2008–2009
patří jednoznačně k nejlepším týmům
této soutěže. Během celé sezóny jsme
z deseti turnajů pokaždé skončili na medailové pozici. Základna této kategorie
pokračování na další straně
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je početně dostatečná. Náplň tréninků
je z velké části všestranná. Z florbalových věcí v elévech hráče učíme správné kontrole míčku, jeho vedení, driblinku, hru 1:1 apod. Dále se v hráčích
snažíme rozvíjet kreativitu díky průpravným hrám. Naopak u sportovního
rozvoje se snažíme být hodně důslední a přísní. Uvidíme, jak se vypořádají
s přechodem do vyšší kategorie, kde
už se hraje klasicky 5+1.
Trenéři: Radim Volek, Milan Kobzík, Lukáš Mihal.

Mladší žáci

Tato kategorie ročníku 2006-2007 letos
střídala proměnlivé období. Po slabším
podzimu přišlo lepší jaro. Začátek sezóny je vždy tak trochu problém. Přicházejí hráči z elévů a než zapadnou
do týmu, tak to nějaký čas trvá. Časem
se všechno zlepšovalo. Ve druhé polovině jsme hráli celkem slušný florbal.
V průběhu celého roku se trenéři snažili,
aby si všichni hráči zahráli a nadále si
osvojovali florbalové dovednosti nejen

na tréninku, ale také na jednodenních
turnajích. Na všeobecný sportovní rozvoj je kladen i nadále velký důraz. Díky
třem tréninkům týdně je dostatek času
na florbalové věci, v nichž je již více kladen důraz na přihrávku a zpracování.
Trenéři: Radim Volek, Milan Kobzík, Lukáš Mihal.
Radim Volek

Starší žáci

Ve starších žácích jsme měli několik novinek, pár nováčků a všichni odehráli
hned nejvyšší ligovou soutěž. Bylo to
pro nás hodně velké sousto, které jsme
především na jaře příliš nezvládli. Začátek sezóny jsme bodovali i s velmi silnými soupeři a vše vypadalo na slušný
ročník. Jaro už ukázalo hlavně slabost
týmu. Během několika zápasů jsme
měli dobře našlápnuto k vítězství, ale
to se nepodařilo ustát do konce utkání
a nakonec se z výhry radovali soupeři.
Věříme, že příští sezóna bude úspěšnější a noví mladí hráči, kteří přebírají
tíhu zápasů, budou kvalitním týmem.
Pavel Moravec

Dorost

Liga dorostenců byla pro hráče velice
vydařená. Trenér již zmiňované kategorie Adama Kučera dokázal kluky
před zápasy nabudit, že se jejich touha
vyhrát tuto ligu proměnila díky bojovnosti a nadšení ve skutečnost.
Vše začalo na Čeladné, kde se nám podařila dvě úvodní utkání vyhrát. Třetí
zápas se odehrál v naší hale a tým Vítkovic nám vehnal smutek do tváří z první
prohry. Nedali jsme se a dalších sedm
zápasu patřilo nám. Vítěznou vlnu nám
překazil Třinec, tudíž naše druhá prohra. V tuto chvíli jsme začali pracovat na
našich slabinách. V dalších zápasech se
dařilo a výhra nad Vítkem vše rozhodla.
„Ligu musíme vyhrát my!“ Toto se neslo šatnou našeho týmu. Slovan nám
zkomplikoval touhu k titulu, ale společně jsme se stali favority ligy. Boj, jak
má být!! Nervy a touha vyhrát hnala
oba týmy k ofenzívní hře.
Jak to na Čeladné začalo, tak to taky
skončilo. Výhra nad Frenštátem a následně nad bojovným Frýdkem nám
vehnala do očí slzy, slzy štěstí.
„Vyhráli jsme ligu! Dokázali jsme
to!“
Neuvěřitelná radost hráčů a nadšení
trenéra Adama se nedají popsat.
Vít Tichopád

Junioři

Junioři byli doplňováni především dorostenci a sezóna byla jako na houpačce. Skvělé výkony, které jsme předváděli, se střídali se slabými výsledky. Přesto,
že jsme měli slušný bodový zisk a dokázali jsme potrápit soupeře z čela tabulky, naši hráči skončili bohužel v jejich
spodních příčkách. Očekávání nastávajícího ročníku bude podstatně vyšší
a doufejme, že po úspěšném startu, se
budeme prát o přední umístění. Hráče
na to určitě máme.
Pavel Moravec
V létě nás čeká Prague games s dorostenci a pojedeme také obhájit úspěch
s mladšími kategoriemi. Ke konci srpna chystáme tradiční soustředění, kde
máme letos hodně vysokou účast.

Muži

Muži po nezdařeném závěru sezóny
2017/2018, začali letošní sezónu velmi
dobře. Bohužel, naše slabé proměňování šancí způsobilo ztráty mnoha bodů
a postupně jsme tak ztráceli čelo tabulky. Před posledním turnajem jsme ještě
28

SPORT
moli zamíchat postupovými příčkami,
jenže zbytečné prohry s týmy, které
byli výsledkově slabší, zhatily všechny
naděje. Je to velká škoda, protože kvalitou, patřil náš tým rozhodně k těm nejlepším, jen to zakončení…. Uvidíme po
létě, které přináší vícero změn v týmu.
Měli bychom zamířit do vyšších pater
této kategorie. Podmínky i hráče na to
rozhodně máme.
Pavel Moravec

Ženy

Jediná kategorie ženského pohlaví našeho klubu je letos nadmíru spokojená.
S příchodem nových hráček přišla také
nová energie. Energie, která po uplynulých sezónách chyběla. Velmi pozitivní vliv také měla nová hala, protože
se konečně trénovalo na velkém hřišti.
Ženám se v úvodních utkáních moc
nedařilo, ale po uplynulých dvou měsících sezóny přišel zlom a na domácím
utkání za podporu fanoušků se rozjela
vlna vítězství. V tu chvíli byla nálada
v týmu výborná. Ovšem některé týmy
se nám nepodařilo porazit, ale v závěru
jsme s umístěním spokojené. Předchozí
sezóny jsme se statečně držely na posledních místech a letos jsme obsadily
7. místo v tabulce. Doufáme, že příští
rok to bude ještě lepší. Bohužel nám
odešly některé hráčky a hlavně trenér
Marcel Fedra. Ovšem skončit jsme nechtěly a proto hledáme nadšenkyně
tohoto sportu. Jako trenéra do další
sezóny jsme oslovily Matěje Kožušníka, který nám teď vede letní přípravu
a kdo jej zná, tak jistě ví, že neleníme.
Zda nás povede i v sezóně se zatím
neví, ale Ladies v to doufají.
Lucie Lokajová

srpen 2019
Místek. V lize jsme s tímto týmem tento
rok ve všech vzájemných zápasech vyhráli, ale na tomto turnaji bylo vše jinak.
V první třetině jsme měli tříbrankový
náskok, který jsme neudrželi a dovolili
Frýdku otočit zápas v jeho prospěch.
Bohužel soupeř byl v závěru hladovější
a zaslouženě vyhrál.
Slovo trenéra – Radima Volka: myslím
si, že jsme tady zanechali dobrou stopu
a nebýt výpadku v první třetině proti
Frýdku, mohlo to vypadat úplně jinak.
Minulý rok jsme na tomto turnaji dostali nařezáno ve všech zápasech, takže
bych měl být spokojen. Hráli jsme tady
šest zápasů s bilancí, pěti výher a jedné
prohry. Nic víc, nic míň. Rodiče opět
neskuteční. Toť vše zdarec.

Pohár města Paskov
– kategorie elevové

V sobotu 25. 5. 2019 pořádala kategorie elevů na domácí palubovce turnaj
o putovní pohár města Paskov. Turnaje
se zúčastnili 4 týmy: 1 SFK Havířov, FBC
Tigers Poruba, 1 SC Tempish Vitkovice
a domácí Paskov. Hrálo se systémem
každý s každým. Poté následovalo
semifinále 1 – 4 a 2 – 3. Po vítězství
v základní skupině, jsme postoupili do
semifinále, kde nás čekal Tigers Poruba.
Tento zápas jsme vyhráli a postoupili
do finále. Tam na nás čekal tým 1.SFK
Havířov. Tenhle tým už byl nad naše
síly a my jsme tak na domácím turnaji
vybojovali stříbrné medaile.

Junior Ostrava Cup 2019 – Elevi

Od pátku 31. 5. 2019 do neděle 2. 6.
2019 se kategorie elevů, zúčastnila
mezinárodního florbalového turnaje
Junior Cup hraného v Ostravě. V této
kategorii startovalo 34 týmů z Česka,
Slovenska a Polska. V základní skupině
jsme se utkali s FBC ČPP Bystroň Group
Ostrava, TJ Znojmo, Florbal Vsetín a FBC
Lipník. Všechny zápasy jsme dokázali
dovést do vítězného konce a postoupit z prvního místa do play – off. V prvním kole na nás čekal polský tým SKS
Olimpia Lochow. Toto utkání jsme jasně
měli ve své režii a neponechali jsme nic
náhodě a postoupili mezi nejlepších
16 týmů. Ve druhém kole jsme potkali
staré známé florbalisty z FBC Frýdek

Soutěž o nejrychlejšího hráče, memoriál Jakuba Máchy, obhájil domácí hráč
Jakub Kubánek. Kubo gratulace, příští
rok doufám zkompletuješ hattrick.
Nejlepším brankářem byl zvolen Paskovský Filip Moroň. Fildo pecka, hlavně
neusnout a makat jednou tolik.
Slovo trenéra: Radima Volka – jsem spokojený, jak s umístěním, tak s předvedenou hrou. Kluci makali celý turnaj. Ve
finále už nám došli síly, ale i přesto jsme
bojovali do poslední sekundy. Děkuji
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rodičům za pomoc při pořádání a za
skvělé povzbuzování. Díky.

– kategorie mladší žáci

V neděli 26. 5. 2019 kategorie mladších
žáků pořádala v domácí SH Paskov, turnaj o putovní pohár města Paskov. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, 1 SFK Havířov,
FBC Tigers Poruba, Torpédo Havířov, TJ
Slovan Havířov a domácí Paskov, které
se v základní skupině utkalo systémem
každý s každým. Nejlepší dva týmy, potom postoupili rovnou do finále, kde
se utkali o vítězství na tomto turnaji.
Paskovští ještěři vyhráli všechny čtyři
zápasy a postoupili z prvního místa do
finále, kde na něj čekal 1.SFK Havířov.
Finálový zápas, který za mohutného
povzbuzování rodičů z obou táborů,
přinesl úžasnou podívanou. Vyrovnaný
zápas, kde šance střídala šanci, nakonec
skončil těsnou výhrou Havířovských
florbalistů. Paskovští tak skončili na
druhém místě a získali stříbrné medaile.
Slovo trenéra – Radima Volka – dobrý
turnaj, dobré zápasy, dobré tempo, velký morál, spokojenost. Osobně jsem byl
velmi překvapený s hrou, jakou jsme
na hřišti předváděli. Chyběl opravdu
kousek a mohlo to mít zlatou tečku. Nevadí, věřím, že příště to vyjde. Pochvala
všem, pochvala rodičům za pořádání
a za atmosféru v hale. Toť vše zdarec.
V závěru touto cestou chceme srdečně
poděkovat sponzorům, kteří tento turnaj podpořili.
SPONZOŘI Poháru města Paskov 2019
MĚSTO PASKOV
SPETECH TECHNOLOGY S.R.O.
RADEK KUČERA - AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
LÉKÁRNA U SV. VAVŘINCE
TRAFIKA U KOSTELA
PASKOV MARKET, S.R.O.
CUKRÁRNA FANTAZIE

POZVÁNKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Paskovsk ý záme
k

ek
Paskovsk ý zeázÓm
n y 2019

V ýstaV y letn

iMní s
V ýstaV y Podz
19
5. 9. – 27. 10. 20

Výstav y jsou přís
tupné každou sob
otu a neděli, vžd
Mimo tento termín
y od 10:00 do 17:0
po dohodě s Městs
0.
kým úřadem v Pas
kově.

sezÓnní V ýsta
Vy

0.
y od 10:00 do 17:0
otu a neděli, vžd
v Paskově.
tupné každou sob
stsk ým úřadem
Výstav y jsou přís
Mě
s
odě
doh
po
ín
Mimo tento term

zámecká galerie
Lucie Kuncová „K
ousek světu na pov
rchu /III.“ – obr
částka z prodaných
azy
obrazů poputuje
nadačnímu
fondu pro předča
sně narozené dět
i
Malá výstavní mí
stnost
Štefan Danilovič
„Miniatury“ – kre
sba, malba
Galerie „U schodi
ště“
Zdeněk Kráčmar
„Příroda a portré
t“ – obrazy
Galerie „U páva“
Vedoucí ing. Šár
ka Šodková „Výtva
rné centrum MA
keramika, art-pr
GM A“
otis, malba, smalt
y
Galerie „U balkón
u“
Josef Kozel „Stvoř
ení světa“ – řezby

Vy
sezÓnní Vgaleýriesta

zámecká
mu s
9“ – spontanrealis
dárek „MIRA 201
Ing. Miroslav Chu
tnost
Malá výstavní mís
úprava fotografií
lity“ – počítačová
k „Za hranicí rea
Vladimír Kocure
ště“
…
Galerie „U schodi
.D.V.Á.B.Í. a jiné
P MA LOVANÉ H.E
la Vitásková „P+
Pav
a
žná
Bře
Pavlína
módní doplňk y
a
vy
odě
,
azy
obr
u“
Galerie „U balkón
varného tábora
tava prací dětí výt
A OČIMA“ – výs
Karel švach „M ÝM
atrium
“
ve vzpomínkách
„Gutsk ý kostel
Muzeum Těšínska
architektury“
Galerie „dřevěné
y“
tav y: Jan Blizňák
východní Morav
Zahájení stále výs
Těšínska a severo
ek
vič
lí a zvo
ých kostelů, kap
„Modely dřevěn

společné zahájení
sezónních výstav
proběhne za pří

tomnosti autorů
součástí zahájení
13. 6. 2019 od 17
bude vystoupení
hodin
žáků a učitelů zá
Vratimov, pobočk
kladní umělecké
y jaroslava Vostr
školy
adovského v Pasko
vě.

sezónních výstav
hodin
společné zahájení
ů 5. 9. 2019 od 17 ělecké školy
tor
au
sti
no
tom
ladní um
proběhne za pří
í žáků a učitelů zák

stá lé ex Pozic
e

vě.
bude vystoupen
adovského v Pasko
součástí zahájení
y jaroslava Vostr
Vratimov, pobočk
města
Srdečně zve

Petr Baďura – star

í sezÓn y 2019

13. 6. – 25. 8. 201
9

Zámecké atrium
: Galerie erbů drž
itelů Paskova
Paskovské muzeu
m: stálá expozic
e k historii Paskov
Sál Edmunda Rei
a
tte
ra: edmund reitter
Galerie „Knihovn
a jeho svět
a“: Památník raš
kovic „abychom
nezapomněli“

osta

zice
stá lé exerbPůo
držitelů Paskova

Další informace:
www.mesto-pasko
v.cz, Město Pask
Výstavy připravi
ov, vwww.slezska
lo Město Paskov
brana.cz, Kult
ve spolupráci s
ura Slezské brány,
dobrovolným svaz
tel.: 702 210 559
kem obcí Region
Slezská brána

: Galerie
a
Zámecké atrium
e k historii Paskov
m: stálá expozic
Paskovské muzeu
tter a jeho svět
ttera: edmund rei
Rei
mněli“
a
apo
und
nez
Edm
Sál
kovic „abychom
a“: Památník raš
Galerie „Knihovn
y, tel.: 702 210 559

ura Slezské brán
a
brana.cz, Kult
ion Slezská brán
ov, vwww.slezska
svazkem obcí Reg
v.cz, Město Pask
ci s dobrovolným
www.mesto-pasko
e:
uprá
mac
spol
infor
ve
í
Dalš
lo Město Paskov
ravi
přip
tavy
Výs

30

POZVÁNKY / INZERCE

srpen
srpen 2019
2019

ACE SPORTŮ
D. PRESENT
NÍ
OD 14.00 HO
EJBAL,STOL
A
ÁZENÁ,VOL
YMNASTIKA
(FLORBAL,H
T
DMIN ON,G
A
B
,
S
I
N
E
T
,
ING
)
Y
N
E
Ž
TENIS,BOWL
Í
N
CVIČE
ORIE
STAVA HIST
D. V KCP VÝ
ICKÝCH
O
H
0
0
KCE HISTOR
E
OD 18.
J
O
R
P
A
Ů
L
CH ODDÍ
JEDNOTLIVÝ
ZÁZNAMŮ
ĚLI
PNÁ I V NED
UDE PŘÍSTU
VÝSTAVA B
17.00 HOD.
OD 10.00 -

ů,
nabídka kroužk
hry, soutěže,
skákací hrad

14. 9. 2019
HALA
SPORTOVNÍ
PASKOV

INZERCE

DĚTI,
MLÁDEŽ,
čtvrtek 5. 9.
KC Paskov
zahrada
15:30

31

VOLNÝ ČAS
//v.p

Věra Pacíková
// 734 443 694
vratimov.cz
acikova@ddm
deže Vratimov
Dům dětí a mlá
Frýdecká 377/61
imov.cz
// www.ddmvrat

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Zveme Vás na tradiční

POHÁDKOVÝ
ZÁMEK
Slyšte, slyšte! Na vědomost se dává, že se nám
ztratily dvě princezny! Udatné nálezce odměna
nemine!

31. SRPNA 2019 | 18:00 - 23:00 |
ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK PASKOV

NA AKCI SE BUDE POŘIZOVAT OBRAZOVÝ ZÁZNAM,
KTERÝ BUDE SLOUŽIT K PROPAGACI MĚSTA
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