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OBEC

Slovo starosty
Vážení občané,
rok 2019 se chýlí ke konci a nastává
čas bilancování, ale také vánoční pohody a rozdávání radosti, zejména
v rodinách s dětmi.
Jsem velmi rád, že Zastupitelstvo města, jeho Rada, výbory a komise, ale
i spolky a sportovní kluby působící na
jeho katastru, mateřská škola, základní
škola, základní umělecká škola, římskokatolická farnost, dům dětí a mládeže,
kluby důchodců a seniorů, v průběhu
celého roku, připravily spoustu akcí,
které přispěly k vytvoření příjemné,
pohodové atmosféry s obsáhlým
a různorodým kulturním, sportovním
nebo společenským programem.
Záměrně neuvádím výčet akcí, jsem
toho názoru, že to není potřebné. Jejich účastníci, a nebylo jich málo, si je
jistě pamatují. Podstatné je, že jsme
měli celou řadu možností potkávat
se, hovořit spolu a dávat najevo náš
vděk těm kdo je pro nás připravovali,
nebo sdělit připomínky a náměty, co
by se dalo ještě zlepšit.
I letos byl vydán stolní týdenní kalendář města na rok 2020, znovu s historickými fotografiemi dokumentující
život v obci v dobách minulých, ale
možná bude i inspirací pro mladou
generaci.
Je k dispozici zdarma pro každou rodinu trvale žijící v Paskově či Oprechticích, obsahuje řadu praktických
informací i termínů kulturních, sportovních, nebo společenských akcí.
Chtěl bych velmi poděkovat Všem,
kteří se na těchto akcích jakkoliv podíleli a budou se podílet i v následujícím roce. Poděkování patří i těm, kteří šíří dobré jméno Paskova i daleko
za jeho hranicemi. Patří i těm, kteří
s nasazením vlastního zdraví i životů,
chrání majetek občanů, města i firem
před následky požárů, nebo dalších
přírodních živlů.
Opětovně se omlouvám za to, že je
nebudu vyjmenovávat, mohl bych
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na někoho zapomenout, navíc ze setkávání s nimi vím, že to nedělají pro
svoji osobní slávu, ale zejména proto,
že je jim to vlastní.
Velmi si toho vážím a jsem rád, že takové lidi v Paskově máme.
Vážím si i finanční a materiální podpory od mnohých podniků a institucí, ale i jednotlivců, bez které bychom
v tak velkém rozsahu tyto akce nemohli uskutečnit.
Těší mne, že město Paskov patří, již
mnoho let, mezi ty obce a města, kde
vánoční atmosféru v závěru roku skutečně můžeme vnímat na každém
kroku.
Jsem rád, že se rok 2019 zapíše do
dějin města i tím, že byla dokončena přestavba velké části zámeckého
areálu, že se nám postupně dařilo,
úspěšnou realizací mnoha dalších
větších či menších staveb a oprav stávajících objektů, komunikací či prostranství, měnit jeho tvář k lepšímu.
Je to ale proces, který, a jsem o tom
přesvědčen, nikdy neskončí. I tady je
na místě poděkování všem, kteří se
o to přičinili.
Přejme si, aby se naše město dále rozvíjelo, zkrášlovalo, aby se v něm každý mohl dle svého zájmu realizovat
a našel v něm to, co potřebuje ke své
spokojenosti. Aby dále rostla jeho
prestiž.
Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál k nadcházejícím vánočním
svátkům hodně pohody, osobní spokojenosti a radosti v kruhu Vašich
blízkých. Nadcházející rok 2020 bude
jistě, stejně jako ty předešlé, velmi
náročný jak pro Vás občany, tak i pro
naše město, právě proto mi dovolte,
abych Všem popřál i hodně vzájemné ohleduplnosti a tolerance, mnoho
úspěchů v pracovní činnosti i v osobním životě, hodně zdraví, štěstí a vzájemného porozumění.
Petr Baďura – starosta
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Informace o projektech, které v roce 2019
zlepšily dopravu a dopravní bezpečnost
V době vydání Paskovského zpravodaje je již dokončeno šikmé parkovací stání u školky, proběhla kolaudace
místa pro přecházení u hřbitova, kolaudován byl i malý chodník na ulici Místecké u autobusové zastávky
,,Autoopravna“. Na komunikaci od
brány hřbitova ve směru k Očku bylo
posíleno veřejné osvětlení. V prvním
týdnu v prosinci bude probíhat asfaltování komunikace na nově vzniklé ulici, která pracovně nese název

propojení ulice Kirilovové a ulice
Místecké. Na 9.12.2019 je svoláno zastupitelstvo města, na kterém bude
schválen i nový název této ulice. Návrh, který si vybrali stavebníci, kteří
budou v dané lokalitě bydlet, je ulice
Slunečná. Pro rok 2020 je v rozpočtu
počítáno s přípravou projektové dokumentace na přechod pro chodce
u podchodu a dále se bude zpracovávat studie rozšíření parkovacích
míst na ulici Papírenské. Po dokon-

čení studie budou zahájeny opravy
chodníků v částech, kde bude s jistotou možné říci, že rozšířením parkovišť nebudou chodníky zasaženy.
Dále je připravován systém úsekového měření, jehož realizace závisí na
vyřešení agenty řešení přestupků.
V současné době ji provádí Magistrát Frýdku Místku na základě veřejnoprávní smlouvy.
Zdeněk Bělík – člen rady města

Strategický plán rozvoje města Paskov
– veřejné projednání
Vážení spoluobčané, chci Vás touto cestou pozvat na veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Paskov
pro roky 2019 – 2024. V letošním roce
byla sestavena pracovní skupina, která
se přípravě strategického plánu města
Paskov aktivně věnovala. Druhým krokem, který je zapotřebí v přípravě tohoto plánu je veřejné projednání s občany. Toto veřejné projednání proběhne
v pondělí 3.12.2019 v 17:00 hodin v Kině
Panorama v Paskově. Po veřejném projednání budou podněty do plánu zapracovány a následně bude 9.12.2019
schválen na zastupitelstvu města.
Petr Baďura - starosta města

Výzva
Vážení spoluobčané!
V neděli 28.7. 2019, byl zastaven průtok Říčky, která vede přes Zámecký
park. Od 29.7. 2019 do 31.7. 2019 se
koryto Říčky čistilo od bahna, kde
v několika místech bahno dosahovalo až 1 metru! Ještě před zastavením
průtoku, jsem s panem Janšou Davidem a panem Klegou Miroslavem,
v sobotu 27.7.2019 slovili z Říčky agregátem kolem tisíce rybek!!
pokračování na další straně
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Pro zajímavost: Jelec tloušť, Hrouzek obecný, Střevle potoční, Mřenka
mramorová, Parma obecná, Plotice
obecná, Podoustev nosatá, a dokonce
i velice vzácná a chráněná Hořavka!!
Po vyčištění koryta, pracovníci MÚ
nabili nové dřevěné kůly kolem sochy Herkulesa, kde chybí betony kvůli
erozi ostrůvku. V pátek 2.8. 2019 pan
starosta Baďura Petr, s panem Kolesárem a panem Gálem upravili stavidlo
u mostku, kde Říčka vytéká z parku,
aby bylo co nejvíc vody a mohlo se
jezdit s dětmi na loďce při velice oblíbené akci POHÁDKOVÝ ZÁMEK!!
Po otevření stavidla u splavu řeky Ostravice, se Říčka naplnila vodou do
normálního stavu. Teď důvod, proč
tento článek píši!! V sobotu 3.8.2019
jsem měl směnu ostrahy parku a při
první obchůzce, jsem nevěřil vlastním
očím!! Prostor před stavidlem u můstku byl zcela znečištěn naházenými
jablky a posekanou trávou!! Bylo toho
naházeno v objemu asi 1 a půl pytle!!
Po více než půlhodině, se mi podařilo
tento prostor vyčistit. Selský rozum mi
říká, že nikdo nejde do parku, aby tento odpad naházel do Říčky. Toto znečištění pochází od některých obyvatel
rodinných domků, kteří bydlí v ulici

u Potoka na Folvarku a v blízkém okolí. Nechci nařknout všechny obyvatele
této ulice, ale pár nezodpovědných
jedinců v této ulici asi je, protože takový odpad z nebe nepadá!! Chci požádat tyto nezodpovědné obyvatele,
aby si pořídili kompostér a budou mít
časem pěknou hlínu, nebo si tento
odpad nechají odvést. My pracovníci
ostrahy Zámeckého parku, ani pracovníci úklidové čety MÚ, nejsou povinni po nezodpovědných jedincích
tento odpad donekonečna uklízet!!
Dejte si ruku na srdce a uvědomte si,
že toto Vaše konání je nezodpovědné
a pokud v tom dále budete pokračovat a nikdo to nebude po Vás uklízet,

tráva s ovocem bude hnít, usadí se
na dně a budeme za chvíli tam, kde
jsme byli, že z Říčky půjde nepříjemný
zápach a ucítí to nejen Ti, co jdou na
procházku parkem, ale i Ti, kteří si sednou na lavičky v její blízkosti. Vybagrování nebylo zadarmo, stálo to přes
20.000kč!!! Proto ještě jednou žádám
a prosím tyto nezodpovědné občany, skončete s tímto nezodpovědným
jednáním!!!
I NÁVŠTĚVNÍCI ZÁMECKÉHO PARKU
CHTĚJÍ DÝCHAT ČISTÝ VZDUCH A I TY
RYBY CHTĚJÍ MÍT ČISTOU VODU!!!
Tomáš Vlč

MŠ Paskov se zapojila do mezinárodního
projektu ERASMUS
V rámci programu Erasmus+ byly vyslány na stáž do naší Mateřské ško-

ly v Paskově celkem 4 studentky ze
Střední odborné školy Jozefa Čabel-
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ky z města Holíč na Slovensku, kde
studují obor „Učiteľstvo pre materské
školy a vychováteľstvo“. V naší MŠ
působily v termínu od 14. do 25. října
2019. V těchto dvou týdnech postupně prošly všemi třídami a účastnily
se všech aktivit spolu s dětmi a jejich
učitelkami. Na závěr svého působení
si sami vyzkoušely samostatné vedení dětí při činnostech, které si navrhly. Všechny studentky byly se stáží
v naší mateřské škole velmi spokojeny, do své praxe si odnášely spoustu
námětů a zajímavostí pro vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku.
Nejvíce však ocenily přístup naších
dětí, které je k jejich radosti přijaly do
svého kolektivu.
Ludmila Reclíková,
učitelka ze třídy Křemílek
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Podzimní bazárek sezónního oblečení
v mateřské škole Paskov
V mateřské škole jsme ve spolupráci
s rodiči v letošním školním roce uspořádali první sezónní bazar oblečení.
Rodiče donesli již nepotřebné dětské
oblečení, které si nacenili a označili svými iniciály, 20% z ceny oblečení
které se podaří prodat, zůstane mateřské škole, která tyto finanční prostředky použije na pořízení nových
didaktických pomůcek pro děti.
Protože jsou na bazar pozitivní ohlasy a nám se tato akce zalíbila, rozhodli jsme se, že ji budeme ve školním roce opakovat dvakrát. Zveme
vás tedy na jarní bazar, který pravděpodobně proběhne v měsíci dubnu
2020.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se ať už jako prodávající,
nebo kupující zúčastnili našeho bazárku.
Olga Golasová,
učitelka ze třídy Rákosníček

MŠ Paskov - ekoškola a spolupráce s rodiči v roce 2019/2020
I v letošním školním roce 2019/2020
mateřská školka Paskov pokračuje
v projektu EKOŠKOLA. Projekt je rozdělený do 4 oblastí, kterými jsou prostředí, voda, elektřina a jídlo. Cílem
projektu je naučit děti jak neplýtvat
s vodou, šetřit s elektřinou, chránit životní prostředí a v neposlední řadě jak
šetrně a efektivně zacházet s jídlem.
Pro tento rok měla MŠ Paskov původní záměr analyzovat poslední uvedenou oblast - jídlo. Avšak z důvodu stále
probíhající opravy školní kuchyně v budově mateřské školy nelze tuto část realizovat bez pomoci třetích osob, kdy
takto nepřímo ovlivní výsledek analýzy. Proto jsme se se všemi členy na první schůzce EKOTÝMU konané dne 31. 10.
2019 v prostorech MŠ Paskov dohodli,
že se budeme věnovat velice významné

oblasti, a to VODA. Přece jen, je to oblast
velmi blízká, pro život nepostradatelná
a pro děti velmi poučná a hmatatelná.
Průběh schůzky nám zpříjemnili nejen
děti, které kolektiv MŠ Paskov efektivně zapojil do realizace, ale i nápadité
a chutné občerstvení připravené v souladu s dalším probíhajícím projektem
SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA. V příjemné
společnosti účastníků projektu jsme si
rozdělili funkce. Se záměrem projekt
vést efektivně a úspěšně jsme si stanovili pravidla, které jsou velmi důležité
pro cílený průběh, a také jsme nezapomněli na úkoly, aby nám pomohly s přípravou pro další činnost k následující
schůzce, která se uskuteční 22. 1. 2020.
Obsahem projektu je zanalyzovat
8 otázek a prezentovat jejich výsled5

ky. Analýza bude probíhat získáváním
informací, jak děti a zaměstnanci školky nakládají a hospodaří s vodou. Tato
činnost bude v hlavní režií dětí, informace získají za pomoci paní učitelek.
Následně tyto získané informace zpracují, zakreslí je s pomocí rodičů zapojených do projektu. Vyhodnocením analýzy se členové EKOTÝMU pokusí najít
efektivní způsoby šetrného zacházení
a efektivního využívání vody.
Více informací o průběhu projektu,
případně možného zapojení se do
projektu získají rodiče na nástěnce,
která bude vytvořena právě za tímto účelem. Rádi přivítáme nové členy,
nové nápady a obohacení projektu.
Zdenka Andrýsková, maminka
Zuzanky a Marečka, člen EKOTÝMU
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Mobilní
planetárium
Ve středu 23. 10. 2019 mezi nás do
mateřské školy zavítalo Mobilní planetárium.
V prostorách mateřské školy byla
nafouknuta obrovská kopule. Děti
tak mohly s velkým očekáváním
vstoupit do digitálního světa, kde
měly možnost pomocí nejrůznějších
efektů shlédnout několik pohádkových příběhů.
První příběh vyprávěl o čtyřech kamarádech (ježek, krtek, zajíc, sova),
kteří se setkali na kraji lesa, aby
mohly prozkoumat Vesmír.
Druhý příběh zavedl děti do podmořského světa a třetí byl směřován
na život stromů. Všechny tyto příběhy byly pro dětí zábavné, přínosné
a měly možnost se zdokonalit i v jiných oblastech vzdělávání.
Zuzana Tomášková

Tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
Dne 6. 11. jsme jako každý rok v tomto čase pozvali rodiče, aby si s dětmi měli možnost vydlabat dýni na
Zámecké strašení. Dílničky probíhaly jak v ranních hodinách tak i v odpoledních hodinách ve všech třídách naší mateřské školy, abychom
rodičům trošku usnadnili možnost
zúčastnit se a strávit s dětmi čas při
podzimní atmosféře. Vůbec nevadilo, že někteří rodiče dýni nesehnali,
protože měli možnost si vyrobit buď
papírového bubáčka, nebo jakoukoliv ozdůbku, ze které měly děti radost. Ve třídách panovala příjemná
atmosféra, děti si užily svých rodičů
a byly pyšné na hotové výrobky, které si mohly odnést domů. Dýně paní
učitelky naaranžovaly v zámeckém
parku, kde nám svítily na strašidelné
stezce.
Lucie Kreclová,
učitelka ze třídy Křemílek
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MŠ Paskov ve spolupráci s městem
pořádalo již tradiční Zámecké strašení
V podvečer dne 7. 11. 2019 se již tradičně konalo v paskovském parku Zámecké strašení. Od Mateřské školy se

vycházelo v 1630 hodin lampionovým
průvodem až k zámecké bráně. Davy
statečných dětí v kostýmech a s lam-

piony se vydaly do nedalekého parku,
kde na ně čekala strašidelná stezka. Na
cestu dětem svítily dýně, které si den
předem společně s rodiči vydlabaly
na dílničkách v mateřské škole. Za jejich odvahu na ně v průběhu strašidelné cesty čekala sladká odměna nebo
dárečky které poskytlo město Paskov.
Děkujeme za spolupráci p. Němčíkovi, který nám celou akci strašidelně
podkreslil hudbou, p. Brožovi za teplé
občerstvení pro rodiče, dětem – kouzelným strašidlům, které plnily svou
roli velmi zodpovědně a p. Klimundové za spolupráci při přípravě akce.
Děkujeme všem rodičům za účast
a za finanční dobrovolný příspěvek
pro město Paskov, který poslouží pro
účely rozvoje města.
Budeme se opět těšit na příští rok.
Nikola Kohutová,
učitelka ze třídy Cipísek

MProjekt ve spolupráci
s MAP Frýdek-Místek II „Vaničky“
V roce 2019 se Mateřská škola Paskov,
p.o. zapojila do projektu „VANIČKY“
jehož
cílem je podpora rozvoje polytechnického vzdělávání v mateřských
školách.
Mateřským školám, které se do projektu zapojily, byly poskytnuty s dotací 15 000,- na jednu vaničku tolik
kusů, kolik byla škola schopna si dofinancovat sama a o kolik kusů měla
škola zájem. Dofinancování z rozpočtu školy na 1 vaničku činilo 4 950,-.
Hotovému výrobku předcházela
mravenčí práce převážně ředitelů:
Bc. Matina Kocura (MŠ Beruška) F-M
a Mgr. Jarmily Petrošové (MŠ Paskov),
kteří úzce spolupracovali s firmou
OLBEST ve Sviadnově, která vaničky

nejdříve vyrobila v počtu několika
kusů a následně se vaničky testovaly
v několika mateřských školách. Když
se „vychytaly mouchy“ šly do výroby
ostatní kusy, které si pak mateřské
školy zapojené do projektu přivezly
do svých budov.
V rámci projektu vznikaly a vznikají další atraktivní činnosti pro
děti, které ve velké míře vedou
k všestrannému rozvoji dítěte. Děti
pracují s vaničkami, do kterých je
pořizován materiál jako je např:
písek, štěrk, kostky, kamínky, přírodniny, dřívka, voda apod. Učí se
porozumět fyzikálním vlastnostem,
vzájemně spolupracovat, společně
řešit problémové situace, vzájemně
se domlouvat a poradit si, pracovat na základě technických výkresů
a plánů a také technicky přemýšlet.
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Děti a učitelky realizují jednoduché
fyzikální pokusy a objevy. Využít lze
různé materiály a prostředky, které
nabízí rozvoj dětí na různých úrovních s odlišným typem inteligence
a učebního stylu. Na konci projektu
bude vytvořen zásobník činností, jehož cílem je motivovat a inspirovat
děti a učitele k aktivitám rozvíjející
polytechniku u dětí předškolního
věku.
I naše mateřská škola se podílí na inspirujících činnostech v centru aktivit
VODA A PÍSEK. Pořídili jsme vaničky
do tříd: Krteček, Rákosníček, Křemílek a Ferda Mravenec. Níže shlédněte
dokumentaci, s jakým nadšením děti
pracují.
Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov, p.o.
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Setkání ředitelek mateřských škol
zapojených do projektu Učíme se spolu
Dne 17. 10. 2019 v Evropském domě
na Jungmannově ulici se konalo setkání ředitelů a ředitelek MŠ a ZŠ
zapojených do programu Učíme se
spolu. Cílem setkání bylo sdílení zástupců škol jak efektivně nastavit
podmínky pro kolegiální podporu
na pracovišti a nastavit tak efektivní spolupráci mezi učitelkami. Tento způsob spolupráce je i pro nás

v Mateřské škole v Paskově nový, ale
cítíme, že by to mohla být velká příležitost zkvalitnit vzdělávání a zlepšit
tak podmínky i pro začínající učitelky.
Sdílením zkušeností se učitelé vzájemně učí a získávají inspiraci a motivaci k dalšímu vzdělávání. Momentálně plánujeme organizaci, pravidla
a postup jak zavést kolegiální podporu do praxe. Začínáme s touto meto-

dou od 2. pololetí šk. roku 2019/2020
a jsme ve velkém očekávání, jak se
kolegiální podpora u nás osvědčí.
Věříme, že u nás najde své místo,
protože pozitivní klima na pracovišti
tvoří základ pro úspěšnou spolupráci
a dosahování cílů.
Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov, p.o.

Konference FORUM MEDIA
mateřských škol v Olomouci
Dne 23.10. se v Olomouckém vzdělávacím centru FLORA konala konference
ředitelek mateřských škol. Vystoupila
zde JUDr. Hana Poláková a seznámila
účastníky se změnou financování škol
od 1.9.2019 a s inkluzivní vyhláškou od
1.10.2019. Vystoupil také uznávaný psycholog PhDr. Václav Mertin s tématem

„Když rodiče nerespektují pedagoga“
a velmi trefně poznamenal, že zodpovědnost za vzdělání dětí mají rodiče,
přesto, že si velká většina rodičů myslí,
že tomu tak není a škola jejich děti naučí, co je nenaučili v rodině. Ke školnímu
stravování měla připravenu přednášku
odbornice Mgr. Alexandra Košťálová,

která se věnovala i intolerancím a alergiím dětí na potraviny. V závěru konference vystoupila PhDr. Jitka Fořtíková,
Ph.D. s ožehavým tématem „Jak využívat nové digitální technologie v MŠ“.
Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov, p.o.

Na návštěvě u zvířátek
Děti víte, kde bydlí domácí zvířátka?
Třeba koza, kráva, kůň, slepice, husy…
Děti věděly i nevěděly, ale vše si mohly prohlédnout. Seznámily se s kozou
Eliškou, koníkem Dajánkem, krávou
Žolinkou a dalšími zvířátky, pro které
je život na této farmě v Havířově Dolní
Suchá u majitelů Šárky a Jana Veselých zvířecím rájem na zemi.
Děti s nadšením poznávaly, co obnáší péče o zvířátka, co za tím stojí úsilí
a práce nadšených lidiček milujících
zvířátka a přírodu a vše kolem ní. Vyzkoušely si krmení zvířátek, vyslechly
si, jak se tvoří mlíčko, o stavbě těla kozy,
jak citlivé má koza rohy, jak pečovat
o kopýtka a čím žvýká potravu. Pozorovaly přímo ve výběhu slepice, kachny, husy, prohlédly si kurník, dozvěděly
se vše o výživě a bio chovu. S velkým
nadšením pak uvítaly, když si mohly
vylézt do traktoru a „řídit“ volantem.

Tečkou na závěr byly soutěže dětí a odměny. Za nevšední dopoledne moc
děkujeme a určitě zase přijedeme 
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Za třídu Ferda Mravenec
p. uč. Ševčíková
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Adaptační
pobyt
na Morávce
Je určen pro žáky šestých tříd a je
součástí aktivit primární prevence
rizikových projevů chování u dětí
a mládeže v každém školním roce.
Tradičně se uskutečňuje vždy na začátku školního roku, místem konání je Rekreační středisko Paskov na
Morávce. Letos se konal ve dnech
24. a 25. září 2019.
Účelem celé akce je usnadnit začlenění žáků/šesťáků do třídních kolektivů při přechodu na druhý stupeň
základní školy, podpořit zdravé vztahy mezi žáky tříd formou společných
prožitkových aktivit, zážitkovou formou mezi nimi budovat a rozvíjet
pozitivní vztahy.
V rámci adaptačního pobytu žáci
absolvují výlety po okolí (přehradní
nádrž Morávka), rozvíjejí turistické,
sportovní i pohybové aktivity a zároveň v podobě programového dopoledne nebo odpoledne absolvují
preventivní prožitkový adaptační
program vedený odbornými lektory
(Bc. Hana Freivaldová, AZ Help z.s.).
Během pobytu pod vedením pedagogů dále společně realizují i další
zážitkové programy, zájmové a seznamovací aktivity, večerní program,
zábavné hry a soutěže pro jednotlivce či třídní kolektivy.
Cyril Vráblík,
školní metodik prevence

POLEDNÍČEK

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o spolupráci
naší MŠ a místní knihovny pod názvem
„ POLEDNÍČEK“
Je to projekt, kdy paní knihovnice chodí dětem číst
pohádky přes poledne, ať se jim krásně spinká.

MÁMO, TÁTO, BABIČKO A DĚDO
MÁTE PŘES POLEDNE ČAS ????
PŘIJĎTE NÁM PROSÍM TAKY NĚJAKOU
POHÁDKU PŘEČÍST.

Přírodovědný klokan 2019/2020
Stalo se už tradicí, že se žáci naší školy
každoročně zúčastňují soutěže „Přírodovědný klokan“, kterou pořádá
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Cílem soutěže je vzbudit a podpořit
zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V kategorii Kadet tak každo-

ročně vybraní osmáci a deváťáci řeší
úlohy z přírodopisu, fyziky, chemie,
matematiky a zeměpisu, na řešení mají
40 minut čistého času, přičemž vybírají
jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností, úloh je celkem 24.
Letos se soutěž konala 16. října a zapojilo se do ní 21 žáků školy. Nejlep-

ších výsledků dosáhl Matěj Klimánek z 9.A, který získal 66 bodů ze 120
možných, za ním se umístila Barbora
Kubánková z 8.A (54 bodů) a Richard
Chýlek z 8.B (52 bodů). Dosažené
bodové zisky nás v okresním srovnání sice řadí k průměrným, ale když
si uvědomíme, že v kategorii Kadet
určené pro osmý a devátý ročník ZŠ
pokračování na další straně
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soutěží i žáci víceletých gymnázií,
není naše pozice v okresní statistice
až zas tak špatná, protože kdyby existovala okresní tabulka, byl by Matěj
Klimánek v pořadí nejlepších na 34.37. místě. Proto patří všem účastníkům letošního kola soutěže poděkování za účast a těm nejlepším, výše
uvedeným, také uznání a pochvala,
a já doufám, že se s letošními řešiteli/osmáky zase setkám v příštím
školním roce při dalším ročníku této
soutěže.
Cyril Vráblík, předseda
přírodovědné předmětové komise

Obrázky pro ADRU
Žáci 5. až 7. ročníku naší školy se
v minulém školním roce zúčastnili
besedy s dobrovolníky organizace
ADRA. Letos v říjnu se děti v těchto
třídách zapojily do výtvarné soutě-

že společnosti ADRA na téma „Život venku“. Obrázky, které vznikly
v hodinách výtvarné výchovy, jsme
předali organizaci. Pokud budou vybrány mezi finalisty, najdete je face-

Tereza Gurecká

Karin Šmerdová

Beáta Malyjurková

Denisa Grygarová
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bookových stránkách ADRY a můžete pro ně hlasovat.
Marcela Prokelová
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Branný závod 27. září 2019
Den před státním svátkem sv. Václava, proběhl u “hasičárny v Oprechticích“ druhý ročník branného závodu
pětičlenných družstev. Soutěžili žáci
druhého stupně od šestého do devátého ročníku.
Hlídky měly za úkol co nejrychleji
překonat okruh v krásném oprechtickém lese a přitom splnit řadu úkolů: poznat listy stromů, poskládat
mapu, stočenou hasičskou hadicí

shodit deset kuželek, házet míčky
na cíl, přiřadit správné názvy k dopravním značkám, poznat některé
topografické značky, udělat dvacet
„angličáků“, hasicím přístrojem sestřelit několik kuželů, rozdělat oheň
jen z toho, co najdou v lese, přenést
raněného, určit azimut a světové
strany. Jedno pořadí bylo určeno za
čas běhu, druhé pořadí za znalosti
a umění na stanovištích. Konečný
výsledek pětičlenných družstev určil

součet obou výsledků. Při shodném
součtu rozhodoval lepší běžecký
čas.
O místa na stupních vítězů byl velký
boj. Zvítězili žáci 8. B třídy. Měli nejrychlejší běžecký čas, ale byli až třetí
v dovednostech na stanovištích. Na
druhém místě skončili žáci 9. A třídy.
Byli druzí jak v běhu, tak v dovednostech. Třetí místo připadlo 8. A za třetí
běžecký čas a první místo v dovednostech a znalostech. Celkem běželo
devět pětičlenných družstev.
Počasí v den branného závodu bylo
skvělé. Chvilkami lehounce zapršelo,
ale nebylo ani zima, ani velké teplo,
a také proto byli všichni účastníci závodu spokojeni z krásně prožitého
dopoledne a slíbili si, že se zúčastní
i příští rok.
Všem moc děkuji za účast a hlavně
děkuji hasičům z Oprechtic za pomoc a poskytnutí jejich prostranství.
Martin Biolek

Projekt Dřevěné památky regionu
Paskovský zámek je chloubou města,
v rámci výuky se snažíme využít tohoto prostoru i pro naše aktivity. Nyní
je sice v zimním období pro veřejnost
uzavřen, ale jsou zde stálé expozice,
kterými jsme se pochlubili pěti školám z regionu.

se ujali role průvodců, měli pro ně
připravený výklad k výstavě modelů
dřevěných kostelíků, pexeso, puzzle
a další zábavné aktivity. Aby si ale ověřili, že jako průvodci uspěli, připravili
pracovní list, kde nově nabyté znalosti
hosté využili.

Ve dnech 11. - 13. listopadu zámek
navštívili žáci z Žabně, Řepišť, Lučiny,
Dobratic a Sedlišť. Vybraní žáci 8. B

Dále naši hosté navštívili také základní
školu, kde měli možnost vyzkoušet si
práci se dřevem. Naše dílny jim umož-

11

nily praktickou ukázku toho, jak se
s tímto materiálem pracuje. Všechny to
velmi bavilo. Jako dárek si odvezli dřevěné hlavolamy a modely bugatek. Ale
pozor, nebyly složené.
Podle ohlasů ze škol byla akce velmi
zdařilá. Chtěla bych tímto poděkovat
paní učitelce Juhasové, Míčkové a Petrové za realizaci tohoto projektu.
Lucie Butkovová
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Výuka s rodilým mluvčím
V minulých dnech proběhla na naší
škole netradiční výuka anglického jazyka – hodiny s rodilým mluvčím. Ve
středu k nám zavítala Daniele z Aus-

trálie. V jejích hodinách se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o zemi „
protinožců“. Vyprávěla nám o typické
fauně a flóře, velikých městech a za-

jímavých místech. Žáci se dozvěděli,
že didgeridoo je tradiční australský
hudební nástroj a aboriginci jsou původní obyvatelé Austrálie.
Ve čtvrtek nás navštívila Anita z Indie. Z jejího vyprávění se děti dozvěděly něco o školách v Indii, zvířatech
a nejzajímavějších památkách této
země. Všechny zaujalo vyprávění
o jednom ze sedmi divů světa Taj mahal, chrámu postavenému na počest
velké lásky. Na závěr si žáci zatančili
tradiční indický tanec.
Doufám, že pro všechny žáky byly
hodiny s rodilým mluvčím velikou inspirací ke studiu cizích jazyků.
Světlana Koriťáková

Projektový den na zámku
V pátek 25. října proběhl na naší škole další projektový den. Tentokrát se
konal na zámku, protože je zde nově
otevřena stálá výstava dřevěných
modelů kostelů, kaplí a zvoniček, vyrobena panem Janem Blizňákem.
Projektový den byl tedy věnován tomuto tématu – Dřevěným kostelům,
kaplím a zvoničkám Těšínska a severovýchodní Moravy.
Na přípravě a realizaci se podíleli paní
učitelka Petrová, pan učitel Vráblík
a paní učitelka Míčková se třídou 8. B.
Na dvou stanovištích nám pomohli i pan starosta Baďura a pan Lysek.
Akce byla připravena pro spolužáky
šestého až do devátého ročníku.

Po zahájení v tělocvičně se jednotlivé třídy přesunuly do areálu zámku,
kde bylo šest stanovišť, na kterých
se třídy postupně střídaly. Průběžně
museli žáci také vyplnit testy týkající se paskovského zámku, výstavy
dřevěných kostelů a různých zajímavostí, které se dozvěděli například od
pana Lyska, pana starosty, nebo z filmu o panu Blizňákovi.
V atriu hráli pexeso, skládali puzzle, zařazovali - co patří a co nepatří do kostela, na leteckou mapu Paskova přiřazovali magnetky s obrázky různých
staveb našeho města.
V prvním patře zámku se šli podívat na
různé výstavy, které tady právě probí-

hají v „Zámecké galerii“ a v „Malé výstavní místnosti“- fotografie, obrazy,
keramika, malované hedvábí, výstava výtvorů dětí z letního výtvarného
tábora, vedeného panem Švachem.
S paní učitelkou Petrovou nahlédli do
sklepů a do zámecké kaple, která se
také právě opravuje.
V zámeckém parku si pan učitel
Vráblík připravil malou „orientační soutěž“, kdy žáci museli běhat po
dvojicích podle stužek a na konci našli úkol, který si zapamatovali, běželi
zpátky a museli říct odpověď.
Na každém stanovišti se dostávaly body a k nim se připočítaly další za praktickou část, která se konala ve škole.

pokračování na další straně
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zhodnotila projektový den a vyhlásila výsledky. Nejvíce bodů získala devátá třída a byla vyhodnocena jako
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nejšikovnější. Na druhém místě se
umístila 6. B a třetím 6. A.
Příprava projektového dne byla náročná, a proto bychom chtěli poděkovat

paní Klimundové, panu starostovi Baďurovi a panu Lyskovi za ochotu a pomoc při realizaci.
Michaela Makarová, 8. B

Soustředění Dechového orchestru
ZUŠ Vratimov
Ve dnech 6. 9. – 15. 9. 2019 proběhlo pod záštitou spolku „Pospolu“
pravidelné soustředění dechového
orchestru v chorvatském Pakoštane. Navzdory nepříznivé předpovědi
počasí bylo nakonec velmi příjemně
a členové orchestru si užili i krásu
moře a intenzitu slunečního svitu.
Každý den orchestr nacvičoval nové
skladby a zapracovával nové členy,
kteří každoročně doplňují řady tohoto orchestru. Vyvrcholením tohoto
úsilí byl koncert v samotném centru Pakoštane před kostelem. Jelikož
zde vystupuje dechový orchestr již
několik let, měl tento koncert skvělou účast posluchačů, kteří odměnili
skvělý koncertní výkon obrovským
aplausem.

Samotný orchestr se nyní velmi intenzivně připravuje na vánoční koncert
ve Vratimově, kde zazní i v Pakoštane
nacvičené novinky. Z prostorových
důvodů dechový orchestr nemůže
vystoupit na podiu v kině v Paskově

na vánočním koncertě, o to více se
budeme těšit na Paskovské publikum
v červnu 2020. V tomto měsíci již tradičně naše škola pořádá Promenádní
koncert dechového orchestru v KCP
Paskov. Tam novinky z Pakoštane ur-

čitě zazní. Pro potěšení z koncertní atmosféry přikládáme pár foteček.
Za ZUŠ Vratimov, pobočka
Jaroslava Vostradovského v Paskově
Jiří Tesařík

Od září big band v novém
Nemálo z vás ví, že při ZUŠ Vratimov
existují přidružená hudební tělesa, která jsou určena pro co nejširší uplatnění
mladých muzikantů – cimbálová muzika, sbor, dechový orchestr a big band.
A právě big bandu se novinky týkají.

Naše parta služebně starších muzikantů měla nápad, který se zalíbil
i ostatním členům kapely. A to, že by
bylo fajn posunout se na vyšší úroveň, postrčit celý big band k lepším
skladbám, častějšímu vystupování
pokračování na další straně
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a zapojit se tak do kulturního dění
v okolních obcích i mimo ně a díky
tomu se podílet na reprezentaci
vratimovské a paskovské ZUŠ. Proto
jsme se rozhodli založit si nový spolek.
Od září 2019 existujeme jako Big
band Vratimov z.s. Osamostatnili
jsme se. Což neznamená, že bychom
zanevřeli na spolupráci se ZUŠ, naopak! Se ZUŠ nadále intenzivně spolupracujeme a vzájemně si poskytujeme podporu. Jen bychom se rádi
rozvíjeli vlastním směrem.
Další informace o nás, o tom, co se
v našem big bandu zrovna děje a kde
vystupujeme můžete spolu s fotkami najít na Facebooku, Instagramu
a také na webu bbvratimov.cz.
Věříme, že nám zachováte přízeň
i v nové etapě Big bandu Vratimov.
Naživo si nás můžete přijít poslechnout již 4.12., kdy budeme mít ad-

ventní koncert ve Společenském
domě s restaurací U Máně v Řepišti
a srdečně vás zveme také na tradiční
vánoční koncert ZUŠ, který proběh-

ne 11.12. v kinosále Panorama v Paskově.
Marcela Skokanová
a Gabriela Diasová

Zrušení akce Paskov zpívá koledy
Akce „Paskov zpívá koledy“, která měla proběhnout 6. prosince 2019
na zámku, je ze zdravotních důvodů zrušena.

Turnaj v pexesu a člobrdu knihovně
Přišlo 21 dětí a 10 dospělých.
Vítězové ve hře Člověče, nezlob se!:
1. místo Adéla Krejčí
2. místo Helena Lyčková
3. místo Filip Šolc

V sobotu 9. listopadu proběhl již
3. ročník Turnaje v pexesu a Turnaje ve
hře Člověče nezlob se!

Vítězové turnaje v pexesu:
1. místo Helena Lyčková
2. místo Josef Krejčí
3. místo Matěj Uhrák

Půjčovní dny v PROSINCI 2019
9. 12.
10. 12.
12. 12.

pondělí		
úterý		
čtvrtek		

9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin

13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

16. 12.
17. 12.
19. 12.

pondělí		
úterý		
čtvrtek		

9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin
9.00 - 12.00 hodin

13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

23. 12. pondělí		
30. 12. pondělí		
31. 12. úterý		

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
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Soutěžní dopoledne v knihovně si užili všichni zúčastnění.
Děkujeme paní Kristýně Šircové za
hodnotné ceny a panu Janáčkovi za
krásné fotky.
Všem návštěvníkům děkujeme za příjemný zážitek!
Lenka Ježová a Jana Rybaničová
Místní knihovna PASKOV

Půjčovní soboty
v roce 2020
4. ledna

4. července

1. února

1. srpna

7. března

5. září

4. dubna

3. října

25. dubna

7. listopadu

6. června

5. prosince

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY

prosinec 2019

Místní knihovna Paskov vás srdečně zve na výstavu

Textilních výrobků Hany Ludvíkové
Vánoční drobnosti
Zhlédnout ji můžete v půjčovní době od 30. 11. do 17. 12. 2019
Místní knihovna Paskov vás srdečně zve na výstavu

Markéty Chalupecké – Výrobky z papíru
Zhlédnout ji můžete v půjčovní době od 30. 11. do 17. 12. 2019

Paskov ŽIJE! pořádá
ve spolupráci s knihovnou

VÁNOČNÍ
BAZÁREK
Bazárek můžete navštívit
v půjčovní době knihovny
od 30. 11. do 19. 12. 2019
Bližší informace v knihovně.

Když hvězdy tančí …
... vy musíte být u toho
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 ve Společenském domě s restaurací U Máně
v Řepištích slavnostně zakončíme projekt nazvaný „Spolu 2019.“ Galavečer
začne v 16 hodin a my na něj srdečně
zveme všechny seniory 60+. Fotkami
a videi si připomeneme, co jsme letos
společně prožili. Pro inspiraci zatančí děti z kroužků při DDM Vratimov
a k poslechu i tanci zahrají dětská hudební tělesa. Těšíme se na Vás!

D Ě TS K Ý
S I LV E ST R

Akce je zdarma. Počet míst v sále je
omezen, proto si místa raději předem rezervujte na telefonním čísle
596 733 990.
Hana Nevrlá
a Lenka Havrdová
Dům dětí a mládeže Vratimov
Projekt Spolu 2019 je finančně podpořen z Programu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji.

31. 12. 2019
15:30
u Kulturního
střediska

Dětský
silvestr
Vezměte děti a přátelé a oslavte
společně s námi konec roku. V úterý
31. prosince 2019 od 15:30 do 18 hodin na prostranství před kulturním
domem budeme tančit a hrát si.
A ještě před ohňostrojem vylosujeme výherce soutěže... Tak neváhejte
a přijďte.

tanec
soutěže
ohňostroj

Klára Pastorková
// 607 516 187
// k.pastorkova@ddmvratimov.cz
Dům dětí a mládeže Vratimov
Frýdecká 377/61
www.ddmvratimov.cz

Bližší informace: Klára Pastorková, 607 516 187, k.pastorkova@ddmvratimov.cz
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Důchodci nezahálí
Letní sezonu jsme uzavřeli, v areálu
chovatelů, hostinou s bramborovými
plackami. Ty byly.
Že se naše ženy vyznají v kuchyni,
jsme si znovu ověřily na akci pořádané městem pro naše občany-Den
regionu. Koláče, tvarožníky, buchtičky i žabí huby s povidly byly opravdu
jako od babičky.
Umíme se i pobavit. Výroční schůze
ve spřáteleném KD v Krmelíně byla
jednou z příležitostí, jak si zatancovat. Zopakovali jsme si to i na setkání
v KCP, tradičně pojatém vinobraní.
V září jsme navštívily Kurdějov. Nejprve trochu kultury - absolvovali jsme
prohlídku místního opevněného kostela i s tajnou chodbou, a pak jsme se
byli posilnit do vinného sklípku.
V říjnu nám zorganizoval výlet do
zámku Čechy pod Kosířem p. Ing. Lysek, pod záštitou Regionu Slezská

Zájezd KD Čechy pod Košířem 10. 10. 2019

brána. Zde jsme navštívili i největší
muzeum kočárů.

stavou, kterou si na jaře nacvičily pro
pobavení našich členů.

A přestože už Jiřinky necvičí, chtěly
dokázat, že na to stále mají a tak se
předvedly na Dni seniorů v ostravském kulturním domě Akord se se-

Konec měsíce jsme si užili v termální
vodě v Chocholově.

Ukončení letní sezóny v areálu chovatelů

Za KD předsedkyně Křivoňová Milena

Vinobraní KD 15. 10. 2019

Zahrádkáři vystavovali
Ve dnech 21. – 23. září uspořádali paskovští zahrádkáři spolu s Městem Paskov výstavu ovoce, zeleniny, květin
a výrobků lidové tvořivosti.
Vzhledem k neúrodě ovoce, měli jsme
obavu o její kvalitu. Obrátili jsme se
proto na širokou paskovskou veřejnost a nezklamali jsme se.

Aranžování výstavy se ujala už tradičně
paní Anna Havlíková, které pomáhaly
p. Anna Forgačová, Jana Klášterková,
Jiřina Bělíková, Miluška Klimundová
a Jarka Klepáčová. Na květinových vazbách se podílela i paní Simona Horutová. Technickou část zajišťovali Václav
Dvořák, Lubomír Forgač, Petr Křivoň,
Pepík Machač a Jarek Zahrádka, hodně
nám pomohl i Jarek Bartoš.
pokračování na další straně
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Akce – PROSINEC
prosinec 2019

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
čtvrtek

17:00

5. 12.

Rozsvícení vánočního stromečku
a Mikulášská nadílka
náměstí Paskov

středa

11. 12.
pátek

13. 12.
sobota

14. 12.

17:00

Vánoční koncert ZUŠ
kino Panorama

18:00

,,Došli zme k Vam na koledu“
– Vánoční program DFS Paskovjanek
kino Panorama

9:00

Turnaj o vánočního kapra
– Házená Paskov
Sportovní hala Paskov

14:00 – 18:00

Vánoční jarmark
Náměstí

15:30

Vánoční koncert Česká mše vánoční
Jana Jakuba Ryby
kostel sv. Vavřince

čtvrtek

26. 12.

13:30

Turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných hráčů
– Házená Paskov
Sál Orlovna

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.
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Kalendář akcí – PROSINEC

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

neděle

15.

2.

pondělí

16.

úterý

17.

středa

18.

5.

čtvrtek

19.

6.

pátek

20.

7.

sobota

21.

8.

neděle

22.

9.

pondělí

23.

úterý

24.

Betlémské světlo – 10:00-12:00,
kostel sv. Vavřince

středa

25.

Turnaj amatérů ve stolním tenise – od 13:30,
Orlovna Paskov

čtvrtek

26.

3.
4.

Veřejné projednání Strategického plánu
rozvoje Paskova – 17:00, kino
Kreativ klub – 16:00-18:00, knihovna
Big Band Vratimov – Adventní koncert –
18:00, restaurace U Máně v Řepištích

10.
11.

Vánoční koncert ZUŠ – 17:00, kino

12.

Spolu 2019 – 16:00, restaurace U Máně
v Řepištích

13.

DFS Paskovjanek – Došli zme k vam
na koledu – 18:00, kino

pátek

27.

14.

Vánoční jarmark – 14:00-18:00, náměstí
Česká mše vánoční – 15:30, kostel sv. Vavřince
Turnaj o Paskovského kapra - 9:00-13:30,
Sportovní hala Paskov

sobota

28.

neděle

29.

pondělí

30.

Poznámky:

úterý

31.

Kreativ klub – 16:00-18:00, knihovna

Dětský silvestr – 15:30-18:00, u Kulturního
střediska Vratimov

Kalendář akcí – LEDEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

středa

15.

2.

čtvrtek

16.

3.

pátek

17.

4.

sobota

18.

5.

neděle

19.

6.

pondělí

20.

Toy Story 4: Příběh hraček – 17 h., kino
Karel, já a ty – 19 h., kino

úterý

21.

8.

středa

22.

9.

čtvrtek

23.

10.

pátek

24.

11.

sobota

25.

12.

neděle

26.

13.

pondělí

27.

7.

14.

Lví král – 17 h., kino
Parazit – 19:15 h., kino

Poznámky:

Princ Krasoň – 17 h., kino
Staříci – 19 h., kino

Ples SDH Paskov – KCP

úterý

28.

Velké dobrodružství Čtyřlístku – 17 h., kino
Rocketman – 19 h., kino

středa

29.

Maškarní karneval MŠ – 16:00 - 18:00,
Kulturní dům v Oprechticích

čtvrtek

30.

pátek

31.

Akce – LEDEN

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
17:00

úterý

7. 1.

Toy Story 4: Příběh hraček
animovaný, české znění, 99 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Karel, já a ty
drama, české znění, 111 min, 50 Kč, kino Panorama

úterý

14. 1.

17:00

Lví král
rodinný, české znění, 118 min., 40 Kč, kino Panorama

19:15

Parazit
drama, titulky, 132 min, 50 Kč, kino Panorama

17:00

úterý

21. 1.

Princ Krasoň
animovaný, české znění, 90 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Staříci
drama, české znění, 85 min, 50 Kč, kino Panorama

sobota

Ples SDH Paskov

25. 1.
úterý

28. 1.

KCP

17:00

19:00

středa

16:00 – 18:00

29. 1.

Velké dobrodružství Čtyřlístku
animovaný, české znění, 75 min., 40 Kč, kino Panorama

Rocketman
životopisný, titulky, 121 min., 50 Kč, kino Panorama

Maškarní karneval MŠ
Kulturní dům v Oprechticích

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.
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V čele jedné řady stolů jsme viděli expozici pana Ing Dvorníka a jeho dcery Nelinky, tvořenou dýněmi a cuketami. Čelo druhého stolu tvořila
obří dýně (kolem 40 kg) pana Ektla.
Tradiční výstavku spolku Posúsedsku tvořily hlavně kroje. Na instalaci
se podíleli hlavně manželé Švachovi.
Pěknou výstavku panenek připravily
členky Klubu důchodců paní Dana
Palánová a Jana Klášterková. Expozice měla název Paskovské Jiřinky
a panenky byly oblečené v krojích
inspirovaných právě kroji, ve kterých vystupovaly členky této taneční
skupiny, která ukončila svoji činnost
v loňském roce.
Keramiku vystavovala paní Eva Richterová, šperky z polymerové hmoty
paní Martina Dědková, vánoční ozdoby paní Jar. Klepáčová, krásné vyšívané plátěné figurky (kočky), polštářky
a ubrusy paní Alena Dužíková. Zdobené perníčky vystavovala paní Jana
Heimerová. Ta také napekla perníčky
pro děti a předváděla jejich zdobení.
Pan Milan Chumchal z Rožnova pod
Radhoštěm předváděl pletení košíků.
Škoda, že neměl i výrobky na prodej.
Velikým zkrášlením naší výstavy bylo
aranžmá za slámy v čele sálu, kterou
nám připravilo zahradnictví paní Jolany Bosákové z Paskova. S paní Bosákovou máme velmi dobré vztahy. Její
krásná aranžmá jsme mohli vidět již
na minulých výstavách.
Samozřejmě na naší výstavě nemohla chybět ani expozice Základní školy
a družiny. Byla velice nápaditá, a vy-

prosinec 2019
tvořila krásnou kulisu naší výstavě.
Děkujeme paním učitelkám i vychovatelkám z družiny. Děkujeme také
vedení školy.
Také expozice Mateřské školy poutala pozornost. Zde jsme mohli obdivovat hlavně zajímavé obrázky a figurky těch nejmenších. Děkujeme
paním učitelkám i paní ředitelce, ale
i rodičům dětí, kteří se určitě na některých exponátech podíleli.
Hlavní části výstavy však byla výstava
ovoce a zeleniny. Přestože letošní rok
určitě nepatřil k těm nejúrodnějším
(ba právě naopak), bylo vystaveno
asi 80 vzorků jablek, několik hrušek,
ale i švestky, ořechy, hroznové víno,
objevila se i kdoule. Ovoce vystavovalo 27 vystavovatelů.
Hodně se nám sešlo také zeleniny.
Zvláště paprik a rajčat, ale i česnek,
brambory, různé druhy dýní.
Největší expozici zeleniny, ale i jablek měla paní Miluška Klimundová,
v současné době snad nejlepší pěstitelka zeleniny v Paskově. Pěknou
expozici rajčat a paprik připravil pan
Boev, zajímavá byla i expozice paní
Kabilové, která vystavovala kromě
česneku a pálivých paprik také různé
šťávy, masti a další výrobky z ovoce.

v zámku i Den Regionů, museli jsme
obměnit tradiční program. V sobotu
jsme měli posezení u vína s cimbálovou muzikou, v neděli pak vystupoval dětský folklorní soubor Paskovjánek pod vedením paní Švachové.
Souběžnost se Dnem Regionů se
ukázala jako nevýhodná. Přišlo možná více lidí, ale dlouho se nezdrželi,
protože šli na další akce.
Pondělní dopoledne bylo určeno
hlavně pro návštěvu školní mládeže.
Žáky hlavně zajímaly technické věci
v expozici Posúsedsku, ale i ovoce
a zelenina. Musíme pochválit jejich
vzorné chování, určitě na tom měly
zásluhu i paní učitelky.
Příprava výstavy nebyla jen záležitostí zahrádkářů, ale podílela se na ní
i široká paskovská veřejnost. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
podíleli, všem, kteří přispěli byť jen
jediným exponátem.
Poděkování patří p. starostovi Petru Baďurovi, který nám zajistil hezké
plakáty a poutač, ale i dalším pracovníkům městského úřadu za přízeň, za
zajištění a dovoz i odvoz panelů.

Zajímavé bylo také aranžná hub, které z hub pana Tovaryše připravila
paní Klášterková.

Omlouvám se, že jsem nemohl jmenovat všechny, kteří vystavovali, ani
kteří nám s výstavou pomohli. Už tak
jsem překročil stanovený limit pro
příspěvek do Zpravodaje. Snad mi to
redakce promine.

Součástí výstavy byl i kulturní program. Protože v sobotu probíhal

Lubomír Forgač,
předseda ZO ČZS v Paskově
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Karmínka
Jsem už jedna starší jabloň, jsem statečná holka, mám na to. Znám jaro,
léto, podzim i zimu. Čtvero ročních
obdobích, čtvero barev, čtyři vůně.
Vím, o čem je v přírodě řeč. Bráním
se zimním mrazům, těším se ze svých
prvních lístků a květů, později plodů, abych nakonec shodila své šaty
a ulehla opět k zimnímu spánku. Sedají si na mě ptáčci, leccos se ke mně
donese. Sama pozoruji. Pozoruji lidi,
jsou to zajímavá stvoření. Někteří
z nich tak zvláštně tančí, říkají tomu...
vzpomenu si?...ano, už, už to bude,
už vím..folklórní tanec to je.
Tito lidé mají také svůj kalendářní rok,
rádi se ukazují, umí dát plody své práce
na odiv. Slyším je hovořit o jejich zálibě. A tak vím..ach jsem už tak stará,
tolik toho vím..prý také mrznou, když
obcházejí na Tři krále společně s jejich
muzikou město Paskov, rádi se také
scházejí v místním sále na Folklórním
bále. I oni mají své kamarády, kteří jim
při Masopustní obchůzce městem zapálí oheň, aby se měli kde ohřát. I něco
k snědku tam dostanou, preclík tam
voní, och, kdybych já jej mohla jen tak

ochutnat... . Na Velikonočním vystoupení na zámku je jim už tepleji a což
teprve pak v parku tohoto zámku při
I. Dětském Folklorfestu, to už se hřejí
na výsluní. Léto v plném proudu mám
ráda, cítím tu vůni posečené louky
třeba i při Kosení luk v Řepištích, je to
coby kamenem dohodil. Tito lidé rádi
pijí pivo, setkají se na Radegast dni ve
Frýdku-Místku, můj kamarád chmel by
je rád určitě viděl, jak se dokáží uvolnit.
Na Dnech spolků a regionu Slezská
brána se dobře baví, jsou si jistí sami
sebou, jsou na své domácí půdě. Mezi
jabloněmi mám spoustu kamarádek,
ty pražské mám ráda, nemají nos nahoru, u nás v přírodě netrpíme záští.
Poslaly mi po větvích zprávu. Tyto
mladé lidičky bylo možné vidět ve
Valdštejnských zahradách při Krojovaných slavnostech. Byli mírně nervózní, ale zvádli to. Klobouk dolů bych
smekla, kdybych mohla.
Dny se začínají pomalu krátit, jejich
elán to ale neovlivní. Zatančí si při Vinobraní ve Vratimově, a neboť každý
kruh se jednou uzavře, zcela jistě ještě
jednou vymrznou při vystoupení na
Vánoční Ostravě a při Rozsvícení mého
jehličnatého kamaráda v Paskově. Aby
se s Vámi rozloučily s grácií, zcela jistě
Vás ještě stihnou rozveselit a rozplakat
při Vánočním programu v kině, aby tak
udělali pověstnou tečku.
Jsem mírně na rozpacích, povídám si
s vámi a neznáte ani mé jméno. Promiňte, nepředstavila jsem se. Jsem
Karmínka, hezké jméno, viďte. Mé
plody jsou hezké, karmínově červené.
Dokážu se sama o sebe postarat, ale
jednou za rok potřebuji ostříhat, pan
zahradník už to ale ví. I oni mají své

jméno, Dětský folklórní soubor Paskovjanek si říkají, děti bývají po vystoupeních také pěkně červeňoučké. O ty
děti se nestará zahradník, ale rodiče,
to mi šustla tráva, kroje nachystají,
dovezou na místo činu. Tak to i já jim
musím poděkovat, soulad je vždy přidanou hodnotou, díky trávo, že šustíš.
I já někdy trpím. To když je sucho, nedostatek vláhy mi nedělá dobře. Jsem
ráda, že zaprší, májový deštík i letní
bouře mě potěší a osvěží. Ti lidé taky
někdy trpí, už zapomněli, co je vyměnit si mezi sebou mé plody s plody
mé sestřenice hrušky, aby se tak navzájem vyrovnali. Potřebují peníze,
potřebují svým způsobem také svlažit a když promoknou, mohou koupit kroje, boty. I ten cimbál si mohou
pořídit. Jsou pak moc vděčni těm, kterým není líto vydat sem tam tu kapku
či spršku vody. Jejich jména já znám,
ale nepovím. Když se dělá něco s láskou, není třeba jmen, jen se nesmí zapomenout za lásku poděkovat. A to
oni umí, nezapomínají, tlumočím jejich Děkuji.
My jabloně máme své ochránce, své
bytostné, kteří se o nás starají, jejich
podporu potřebujeme.
Žijeme v Pravdě, v pevně daných zákonech stvoření, jehož jsme nedílnou
součástí. U těchto lidiček tomu není
jinak. Potřebují podporu. Působí ve
městě Paskov, a tak dostanou z této
pozice podporu v čele s panem starostou, jenž měl odvahu od počátku
být součástí něčeho ,,tradičně netradičního‘‘. Hortenzie z Valdštejnské zahrady mi špitla, že i v Praze se zachoval jako kavalír, zasloužil se o to, aby
to dětičky po vystoupení v Senátu
pokračování na další straně
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neměly daleko k autobusu. Tak asi to
bude štramák, ten pan starosta, schovám mu jedno mé jablíčko.
Jsem na světě už nějaký pátek a můj
život má smysl. Ti moji milovaní tanečníčci ve svém působení tolik těch
pátků ještě nenasbírali, přesto už určitě zanechali svou stopu v nejednom

prosinec 2019

srdci. Pochopili totiž, že nemusí dělat
velké věci, ale mohou dělat malé věci
s velkou láskou. I já pochopila za svůj
život spoustu věcí. A proto když budete krájet na Štědrý večer mé jablíčko, nehled´te na to, co se Vám ukáže,
Pravda je jen jedna, v čistotě svých
myšlenek prožijte s láskou vánoční
svátky, zachovejte věrnost svému pře-

svědčení být dobrým člověkem. Není
to lehké, ale jde to. Dětský folklórní
soubor Paskovjanek se Vám bude i nadále snažit být poblíž a nápomocen.

kde se bojovalo o titul mistra Evropy
v motokrosu Classic.

Miroslav Hanáček, Paskov (třetí
a čtvrtý)

Loučí se s Vámi Karmínka, je mi ctí
být s Vámi lidmi na tomto světě.
Marcel Tvrdík

Motokros
Opět na prvním místě. Družstvo motokrosových veteránů Classic ve třídě
66+ potvrdilo své kvality a obhájilo
loňské prvenství a i letos zvítězilo.
Závodilo se 21.9.2019 na těžké písčité trati v holandském městě Arum,

Družstvo startovalo ve složení (v závorce uvedeno umístění v 1. a 2. jízdě):
Jiří Stodůlka, Valašské Meziříčí (šestý a první)

Karel Kozák, Nýrsko (pátý a osmý)
Jan Bezdíček, Holice (osmý a desátý)
Petr Hanáček

Bowling
Orel Paskov v podzimní
části soutěže
Tým započal soutěžní podzimní část
21. ročníku ABL pro r. 2019 na profesionálních drahách 23. září (Bowling-SKY
Ostrava) v 2. lize, skupina A SM (Severní

Moravy); jedná se o třetí nejvyšší bowlingovou soutěž v České republice rozdělenou dle regionů, výše již je jen Extraliga ČBL a první regionální ligy.
Po prvním soutěžním hracím dni (HD)
patřila týmu OREL PASKOV první příč-

ka s půlbodovým náskokem. Ve velmi
vyrovnané tabulce soutěže může být
po každé další rundě zápasů v jednotlivých HD ale vše jinak…; v každém
utkání je ve hře 5 bodů. Tento den se
nám vydařil nad očekávání, do sestavy se téměř po roce vrátil Jirka Dvořák
pokračování na další straně
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a i ostatním to „celkem padalo“. Původně měla být skupina sedmičlenná,
ale odhlášení týmu Rivalové (spadnuvší z ligy první) zredukovalo počet
účastníků na šest.
K druhému dějství byl přesun do herny
Jadran ve FM v pondělí 7. října. Skvělý večer zažili především REBELOVÉ,
když pustili soupeřům pouhé 3 bodíky, bezpečně proletěli na vedoucí pozici a v tabulce si vytvořili parádní náskok 9 bodů. Po úvodním kole vedoucí
OREL PASKOV neměl vůbec svůj den
a druhé místo držel hlavně díky výbornému úvodnímu večeru. Třetí byl tým
LEONARDO, který sice měl také lepší
první HD, ale využil zaváhání dalšího
z vedoucích týmů KATAPULTU, který
dokázal pouze jednou zvítězit a v tabulce tak sestoupil na čtvrté místo. Na
páté místo se po hodně zlepšeném
výkonu posunuli z poslední příčky POPELÁŘI a jsou stále ve hře o bednu. Na
šesté místo nám pak klesli HAVRANI
paradoxně třetí tým večera, ale pozor,
rozdíl mezi 2. až 6. týmem je pouhých
5 bodů, takže se máme ve zbývajících
dvou hracích dnech na co těšit.
Parádně dramatický byl pak 3. HD,
který se odehrál 21. října 2019 v ostravském SKY Bowlingu. Jasný lídr skupiny REBELOVÉ neponechal nic náhodě, i když těsně, ale opět byl nejlepší
a s náskokem 14,5 bodu míří zpět do
1. ligy. Výborný výsledek však uhráli také HAVRANI, kteří poctivě sbírali
bodíky, prohráli pouze jeden zápas
a v tabulce se vyšvihli z šestého až

na druhé místo. Tím dokonale otřásli průběžným pořadím. Pouze hráči
LEONARDA si udrželi své třetí místo
a jen koukali, jak se týmy kolem nich
střídají. Z pátého na čtvrté místo se
posunuli POPELÁŘI. Sešup jako na toboganu zažil OREL PASKOV. Z druhého místa spadl až na místo páté, ale
pozor i Orlíci ztrácí na druhé místo
pouze 2,5 bodu, stejně jako Popeláři.
Vydařený úvodní večer zatím nedokázal zopakovat KATAPULT a v tabulce
se propadl až na samé dno, na šesté
místo. Rozhodující čtvrtý HD se koná
v pondělí 25. listopadu v Bowlingu Jadran FM.
Pro náš tým se ukázaly jako přítěž či
příčina „dílčích neúspěchů“ nevyrovnanost výkonů a také ale i fluktuace
v sestavě, kdy chybí z pracovních či
jiných důvodů (i zdravotních) ten či
onen hráč. Byť se snažíme vhodně
doplňovat tréninkové jednotky, individuálně měníme styl vrhání (pořízení

excentrických koulí), tak se ukazuje, že
toto bude vyžadovat delší čas pro navyknutí si… Cílem je udržení druholigové příslušnosti pro jaro 2020 a následné vylepšení týmových a s tím
souvisejících osobních výkonů.
Tabulky a webové texty z jednotlivých
HD průběžně aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí. Nově na
stránkách https://www.czechbowling.
cz/, ale i na původní adrese http://
www.ablweb.cz/ naleznete průběžné
výsledky napříč celou ČR, a to včetně
finálových klání a všech významných
událostí ve světě bowlingu. Hrací dny
s „on-line“ textovým zápisem výsledků běží na stránkách https://www.
bowlingovaliga.cz/live.
Za náš tým přejeme všem čtenářům
a spoluobčanům příjemné prožití
nadcházejících zimních dnů.
Daniel Valenta

Házená
Začátek školního roku, začínající
podzim a začátek mistrovských soutěží v házené, to jsou jen některé náměty pro článek. Budu se věnovat
házené, která začala další ročník soutěží a to v kategoriích mini tzv. ročník 2008 a mladší, mladší dorostenky,
starší dorostenci a muži.
Nejdříve musím připomenout účast
oddílu házené na velmi povedené akci v sobotu 14.září 2019 130 let
sportu v Paskově. Byly tam postupně ukázky všech aktivních sportov-

ních klubů nebo kroužků své činnosti
a svých členů. Paskovská veřejnost
mohla vidět nejen velmi kvalitní a zajímavé sportovní ukázky, ale i následně v KFC historii sportovních spolků.
Házená provedla hned v prvních
dnech školního roku ve škole nábor
pro tento sport. Výsledek byl velmi
pozitivní a nyní se učí poznávat tento sport kolem třiceti nejmladších
nadšenců. Věnují se jim trenéři Jakub
Meca, Mirek Šilák a pan Junek. Již absolvovali tři turnaje 21.září v Klimko-

vicích, v Paskově 5.října a v Polance
29.října. Do turnajů jsme postavili
dvě družstva A+B, aby dostalo příležitost co nejvíce dětí. Jsme na začátku dlouhé cesty, která až časem možná přinese nějaký efekt.
Družstvo mladších dorostenek ve
druhé lize mladších dorostenek pod
vedením Mirka Blažka zahájilo sezónu
porážkou doma s Hrabůvkou 17:29.
Následně překvapily v Hodoníně,
kde zvítězily 31:26. Doma s agresivně
hrajícím soupeřem z Nového Jičína
pokračování na další straně
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prohrály 18:37. V Bohunicích byl soupeř o třídu lepší - prohra 19:35 - a opět
dlouhá cesta do Měnína a tam vyrovnané utkání se špatným závěrem
v neprospěch Paskova 21:24. Doma
utkání s velkým počtem branek na
obou stranách, ale výsledek pro hosty z Bohumína 41:34. Ale v posledním
známém výsledku jsou již plusové
body. V Holešově po vyrovnaném
průběhu je konečný výsledek 24:23
pro Paskov. Po sedmi odehraných kolech jsou děvčata sedmá z deseti zúčastněných družstev.
Starší dorostenci ve druhé lize staršího dorostu pod vedením Richarda
Maňaka a Mario Dobosze začali netradičně u zeleného stolu. Soupeř z Brna
se k utkání z různých důvodů nedostavil a tak soutěžní komise rozhodla
kontumací a výsledkem 10:0 ve prospěch Paskova. V Maloměřicích uhráli chlapci remízu 28:28. Doma však se
Sokolem Ostrava dostali náklad 32:48.

prosinec 2019
V Sokolnicích prohráli 38:26, doma
s Napajedlami celé utkání vedli a měli
utkání pod kontrolou, ale závěr patřil
hostům - výhra 27 : 25. Se Vsetínem, se
silným Vsetínem dokázali remizovat
30:30 a s Bránicemi doma neskutečné
skóre 42:40 ve prospěch Paskova. Domácí utkání s Hranicemi je odloženo
na konec listopadu a tak po odehrání
osmi kol jsou chlapci na devátém místě ze třinácti družstev.
Muži začali v Klimkovicích výhrou
34:27, doma s ambiciózním Droždínem prohráli 29:36, ve Valašském
Meziříčí těsně zvítězili 28:27. Doma
s Hlučínem dlouho vedli, ale v závěru
neudrželi vedení a podlehli soupeři
28:24. V Novém Jičíně, i když dali poměrně hodně branek, soupeř zvítězil
40:29 a v posledním utkání podzimu
s Klimkovicemi doma zvítězil Paskov
21:19. Další mistrák začíná až na jaře
koncem března. I když je tato soutěž
spojena s Olomouckým a Zlínským

krajem, přesto je málo účastníků pro
soutěž. Naši muži jsou po sedmi odehraných kolech na třetím místě ze šesti účastníků. Podobný počet družstev
je i ve druhé skupině této krajské soutěže. Tréninky mužů vede Kuča Radek.
Zimní přestávku, která začne počátkem prosince, vyplní družstva tréninky, přípravným utkáním a účastí na
turnajích. V měsíci prosinci pořádá
Házená Paskov již tradiční dvě akce
a to 14.12.2019 od 9.00hod. paskovského kapra, kde se představí naši
nejmladší v turnajovém zápolení
a ostatní družstva s domluvenými
soupeři. A na Štěpána 26.12.2012 od
14.00hod akce na protažení po svátcích a to turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. Na obě akce
Vás srdečně zveme a závěrem všem
přeje Házená Paskov v novém roce
hodně zdraví, životní pohody a sportovního nadšení.
Jiří Štefek

Florbal
Muži
Mužská kategorie, po loňském neúspěšném tažení za postupem, prošla značnou změnou. Tým má nové
vedení a byl doplněn novými či
staronovými posilami. Soupiska se
rozrostla až na nevídaný počet sedmnácti hráčů. Zvýšila se také konkurence v bráně, kde aktuálně disponujeme třemi gólmany.
V tomto ročníku je cíl mužů jednoznačný - postup do vyšší soutěže!
Výsledky prozatím nasvědčují tomu,
pokračování na další straně
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že jsme na dobré cestě. Z šesti zápasů pouze jedna prohra, navíc velmi
smolná. Držíme se tak v čele Moravskoslezského přeboru s dvoubodovým náskokem na druhý Jablunkov.
Čekají nás však velmi těžká utkání,
protože většina týmů v této lize hraje
nevyzpytatelný florbal.
Pevně věříme v postup a uděláme
pro něj vše, co bude v našich silách.
Děkujeme za podporu fanouškům!

Ženy

Pavel Růžička

Ženská kategorie se pomalinku zvedá v tabulce. Zatím se ženám z osmi
zápasů podařilo vyhrát pouze dvakrát a jednou remizovat. Ladies
tedy mají na svém kontě prozatím
7 bodů. Utkání, která se florbalistkám nepodařila dotáhnout do vítězného konce, však skončila s rozdílem maximálně dvou branek a to
s týmy, které jsou na prvních místech tabulky. O tom svědčí velká bojovnost v týmu. Ladies nedají nikomu nic zadarmo.
Nejnovější změnou je nový trenér
Jakub Machu. Největším úskalím
je malý počet hráček. Momentálně
hrají ženy bez třech hráček, s kterými do sezóny počítaly. Pokud se
zadaří, hrají ženy v počtu 9 +2 a naštěstí má družstvo dvě skvělé gólmanky, které tým drží. Velmi pozitivní však je, že nové hráčky přichází
a celý tým si perfektně rozumí a florbalem se baví.
Lucie Lokajová

Junioři
V juniorech je to o poznání složitější,
na soupisce máme málo hráčů a na
zápasy nastupují kluci z dorostenců. Ale s tím se počítalo, neboť letošním cílem juniorů je postoupit
z třetí ligy do druhé. A připraví tak
půdu pro nynější dorostence, kteří
si vedou velmi dobře. K samotné hře
juniorů. Tato kategorie má za sebou
čtyři utkání z čehož třikrát se radovali z výhry a to konkrétně nad týmy
z Orlové, Poruby a Frýdku-Místku.
Junioři se tedy nachází na 4. místě
v tabulce.
Vít Tichopád

Dorostenci

Dorostencům se velmi daří, po odehraných šesti zápasech jsme v tabulce na prvním místě. První dva odehrané zápasy na domácí palubovce
se podařily a nad Frýdkem-Místkem
a Vítkovicemi jsme získali 6 bodu.
Druhý duel se odehrál v Třinci. Zde
jsme nastoupili v malém počtu 6+1,
neboť nám kluci ulehli s chřipkou.
I přesto se turnaj podařil, jelikož s Kopřivnicí jsme remízovali a nad domácím Třincem jsme zvítězili. Třetí
odehraný zápas na Čeladné byl také
stoprocentní. Výhry nad MVIL Ostrava a Slovan Havířov nás povzbudili
do dalších zápasů.
Vít Tichopád

Starší žáci

Starší žáci po loňské nepovedené sezóně absolutně obměnili kádr a také
očekávání. Vedle pár zkušených hráčů
hraje celá řada mladších žáků a to i ti,

kteří ještě v červnu patřili k elévům.
Celá sezóna by měla pomoci k růstu
právě těm mladým. Jistě, že fyzicky
se těžko můžou srovnávat s o tři roky
staršími protihráči, ale zvyknout si na
rychlejší hru ve všech směrech, to jsou
ty potřebné zkušenosti. A starší zkušení borci si můžou zahrát florbal bez
velkého tlaku a stresu a můžou opravdu předvést své dovednosti.
Ačkoliv je důležitá souhra, přístup,
nasazení a výsledky jsou až úplně
v pozadí, právě ty jsou nečekaně
skvělé. Z osmi zápasů celkem šest vítězství, a to většinou přesvědčivých,
představuje výbornou vizitkou. Především první zápasy byly velmi bojovné a zodpovědně odehrané a to
je pro tuto kategorii nejpodstatnější.

Mladší žáci
Do kategorie mladších žáků se letos
přesunul ročník 2008, který si pomalu zvyká na větší hřiště a více hráčů.
Od letošní sezóny je čeká pětkový
florbal, doposud hráli trojkový florbal. Některým hráčům větší prostor
na hřišti vyhovuje, aby zde uplatnili svoje kvality. Zaměřujeme se na
individuální činnosti hráčů a svůj
tréninkový prostor má i posilovací
a kompenzační cvičení, pod vedením trenéra Lukáše Mihala, který
přesně ví, kde mají naši hráči zabrat
a kde povolit. Děti v této kategorii se zúčastnili tří turnajů, kdy jsme
byli jednou první a dvakrát druzí
a to s bilancí devíti výher, jedné remízy a dvou proher. Pokud budeme
pracovat na tréninku tak jak máme,

pokračování na další straně
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věřím tomu, že náš herní projev na
hřišti bude lepší než doposud.

Elévi

Radim Volek

Kategorie elévu vstoupila do nového
ročníku s novými hráči, kdy ročník
2008, který se přesunul do kategorie
mladších žáků, nahradil ročník 2010.
Pomalu zapracováváme hráče do zápasového režimu. Některým to jde
dobře, některým pomaleji, ale chce
to být trpělivý, aby si vše sedlo, tak

jak má. Základem je nevzdávat se, to
že mi práce s hokejkou nejde tak, jak
spoluhráči vedle mě, není až tak důležité. Vše je o tréninku, pokud budu
trénovat a dávat pozor na to, co mi
trenéři říkají, tak se budu zlepšovat.
Pokud ovšem během tréninku mám
potřebu vyrušovat, bavit se a nesledovat, co se děje na hřišti, tak se brzdím. Odehráli jsme tři turnaje, kdy
jsme obsadili dvakrát první a jednou
třetí místo. Zápasová bilance je deset
výher a dvě prohry.
Radim Volek
INZERCE
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Přípravka
Naše nejmladší kategorie vstoupila do florbalové sezóny úspěšně. Na
turnaji v Kopřivnici třikrát vyhráli
a to nad týmem Kopřivnice, Porubou
a Ostravou. Prohra s Opavou nás stála prvenství. V sestavě jsme měli také
nováčky, kteří si na turnaji zahráli poprvé a začali sbírat zkušenosti. Druhé
místo nás velmi těší a přejeme našim
nejmladším další úspěchy.
Vít Tichopád
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Svatováclavská minikopaná 2019
má své vítěze
Svátek nesvátek, stalo se již tradicí,
že na Sv. Václava se uskutečnil v areálu ZŠ turnaj v minikopané. Sluníčko se dívalo na výkony sedmi týmů,
které hrály systém každý s každým
s následným semifinálovým pavoukem. Zvláštností letošního 11. ročníku turnaje je, že všechny zápasy byly
ukončeny v základní hrací době a nemusely se tak kopat penalty. Nejlépe
si s turnajem poradil tým „Špek“ (David Štembírek, Lukáš Bezruč, Jakub
Čmiel a Tomáš Golka), který po několika letech dosáhl opět na stupně
nejvyšší, když ve finále porazili „Trupky“ (Hanka Kölblová, Radek a Tomáš
Urbančík). Bronz si odnesli „Mazáci“ (Ondra, Tomáš a Matěj Lofítek)
a bramborovou medaile tak zbyla
na překvapení turnaje – benjamínky
„Mě je to jedno“ (David Moroň, Ondra Lička, Matyáš Kresta). „Slavoj Šumbark“ i přes zranění hráče hned v prv-

ním zápase to dotáhl na páté místo.
Tým „Nevím“(Dominik Roman, Alex
Mutina, Adam Vorbis) po krásné střele porazili loňské bronzové „Pieruni“
a mohli být na sebe pyšní.
Penalt jsme se i tak dočkali, a to především v boji o nejlepšího střelce,
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kdy Matyáše Krestu těsně přestřelil
Radek Urbančík. Autorem nejrychlejší branky – 4s – byl Marek Raška.
Ceny vítězům i občerstvení pro všechny účastníky darovala MO ČSSD Paskov.
Kristýna Šircová
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Stolní tenis
Začátek nové sezony
Koncem srpna jsme začali s pravidelnými tréninky. Účast na trénincích
byla nedostatečná. Žáci a dorostenci chodili pravidelně. Horší to bylo
s účastí dospělých. Ti chodili jen sporadicky.
Poslední zářijový víkend jsme už zahájili sezónu prvními utkání. Kvůli
odchodu několika hráčů jsme přihlásili do soutěží o jedno družstvo méně
než jsme měli v minulé sezoně. „C“
družstvo hraje okresní soutěž 2. třídy.
V základní sestavě by mělo družstvo
nastupovat ve složení: Aleš Matýsek,
Zdeněk Manda, Roman Polomíček
a Petr Forgač. Petr Forgač však doposud o sobě nedal vědět. Matýsek
má zdravotní problémy, nastoupil
jen v jednom utkání. Polomíček ve
4. kole utrpěl svalové zranění a od té
doby je tak mimo hru. Počítali jsme
se startem Marka Pohanky, který měl
být 5. hráčem základu. Bohužel se pro
letošní sezonu omluvil ze studijních
důvodů. Velmi nám chybí jak v utkáních, tak na trénincích. Z výše uvedených důvodů se C-čku zatím nepodařilo získat žádné body. V utkáních
nastupujeme max. se dvěma hráči
ze základní sestavy. Družstvo doplňují dorostenci Viktor Michna a Petr
Pajma. Hraje také Vláďa Rundt, který
je vedoucím družstva a zároveň „kočím“. Při trvalé absenci Matýska a Polomíčka pak necháváme hrát a získávat zkušenosti žáky. Zatím si zahráli
David Gančarčík a Václav Matěj. Nejlepší výsledky dosahovali Viky a Zdena, úspěšnost mají 40 %. Druhým
je Aleš, úspěšnost má 33 %. Dalším
v pořadí je Roman, který má úspěšnost 22 %. Nikomu dalšímu z týmu se
již nepodařilo vyhrát.
V okresním přeboru nás reprezentuje
„B“ družstvo. Základní sestavu tvoří: Michal Novák, Pavel Němčík, Petr
Michna a Ivo Michna. Hrát mohou
dále dle potřeby prakticky všichni
hráči C-čka. Po počáteční nejistotě
a po zlepšení tréninkové morálky se
družstvo zkonsolidovalo a podává
vyrovnané výkony. Přispívá k tomu

Na snímku jsou od leva domácí Vojtek a Novák. Na druhé straně hostující hráči
Adamczyk a Sionkala. Vojtek a Novák jsou čerství přeborníci okresu Frýdek-Místek
ve čtyřhře.

určitě i fakt, že nastupovali ke každému utkání v základní, tedy v nejsilnější možné sestavě. Patří mu z našich týmů nejlepší, 5 místo v tabulce.
Mají stejně bodů jako tým na 4. místě a o dva body více než týmy na
6. a 7. místě. Po 7. kolech mají bilanci:
tři vítězství, dvě remízy a dvě porážky. Na pozici jedničky týmu se usadil Míša s úspěšností 77 %. Na druhé
místo se probojoval Péťa, má úspěšnost 67 %. Na třetí místo klesl Pavlík,
jeho úspěšnost je přesně 50 %. Čtvrtým zůstává Ivoš s úspěšností 22 %.
Základní sestavu A-čka, které hraje
v krajské soutěži 1. třídy, tvoří: Lukáš
Vojtek, Roman Poloch, Dan Valenta
a Ivo Taichman. Nesestoupit dostalo za úkol před zahájením soutěže
toto družstvo. K tomuto cíli zatím
spěje. Dva nejlepší hráči nemohou
nastupovat v každém kole. Vytipovali jsme ale utkání, ve kterých by měli
nastoupit. Až na jednu výjimku se to
zatím daří. Jejich velkou nevýhodou
je neúčast na trénincích. Projevuje
se to hlavně v začátcích utkání. Po
sedmi odehraných kolech máme dvě
výhry, jednu remízu a čtyři porážky.
V tabulce figurujeme na 8. místě. Bod
nám schází na 7. místo. Máme ale jen
o bod více než dva naši pronásledovatelé. Nasazený trend musíme potvrdit v dalších utkáních. Pozici jed29

ničky v týmu si udržuje Lukáš, má
úspěšnost 62 %. Na druhé místo se
vyšvihl Dan s úspěšností 50 %. Vzestup své výkonnosti prokázal Míša.
Jeho úspěšnost 42 % je o téměř 20 %
vyšší než v minulém roce. Roman má
zatím úspěšnost jen 38 %. Ivo hrál jen
jedno utkání a má 25 %.
Kromě dvou žáků, kteří si zahráli OS2,
máme v tréninku ještě několik dalších. S nimi se zúčastňujeme okresních bodovacích turnajů mládeže,
pořádaných Okresním svazem stolního tenisu.
Velkého úspěchu dosáhli dva naši
hráči na Okresních přeborech jednotlivců. Konaly se 28. října v nové hale
v Bystřici nad Olší. Přeborů se zúčastnilo 20 startujících. Nestartoval nikdo
z ligových oddílů, hráli jen hráči z divizních celků a i nižších soutěží. Naši
dva hráči, Míša Novák a Lukáš Vojtek,
vyhráli postupně své zápasy ve skupinách i v „pavouku“. Dostali se do finále, hráli jej proti sobě. Vyhrál s přehledem Lukáš a získal titul Okresního
přeborníka. Čtyřhru hráli spolu, nenašli přemožitele. Oba tak získali titul Okresního přeborníka. K tomuto
úspěchu, za vzornou reprezentaci,
jim blahopřál i starosta města pan
Petr Baďura.
Miloslav Valenta
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„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním
období
předvánočním nakupování. Samotní
poškození totiž svou nepozorností
mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší
návštěvnost obchodních center, a to
nejen z důvodu nákupu potravin,
ale i dárků pro své nejbližší. V tomto
období mívají sebou nakupující také
větší finanční hotovost. Je faktem,
že i na psychiku nás všech může mít
toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při

A právě nepozornosti 68leté ženy
měl využít neznámý pachatel, který jí
v jednom z ostravských obchodních
domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená
škoda byla ženou vyčíslena na částku
více jak dva tisíce korun.

V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže,
odcizit z tašky umístěné v nákupním
vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost
ve výši několika tisíc korun. Celkovou
škodu vyčíslil poškozený na částku
více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé,
pachatelům této majetkové trestné
činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít,
je situace, kdy nakupující ukládají
zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku
před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle
vozidlo neuzamknou a přední části
nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští
policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“
odkaz:
https://www.youtube.com/
watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je
zachycena i další situace, při které
dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě.
Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady,
finanční hotovostí a platební kartou,
vše v celkové hodnotě více jak čtyři
tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při
krádeži vznikne nejen materiální
škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto
opětovně apelují na občany, aby při
nakupování a rovněž cestování byli
obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně
odložené.
Lukáš Kendzior,
komisař
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100 leté ohlédnutí
Začátek roku 1919 byl zcela jistě
hektický. Znamenal konec Velké
války, euforii, ale i obavy ze vzniku našeho nového samostatného
Československého státu, obrovské
hospodářské problémy zapříčiněné
válkou i odlukou od Rakousko-Uherska. Sklizeň z našich zemí z léta 1918
byla zabavena a odvezena pro válečné účely, pokračovalo přídělové
hospodářství a velká bída. Mnozí
z navrátivších se vojáků odcházeli znovu bojovat o hranice nového
státu. Němci v pohraničí zřizovali
již od 29. 10. 1918 samostatné provincie a žádali připojení k Rakousku
– vláda koncem listopadu přikročila
k vojenskému obsazení pohraničí,
které bylo více než tisíc let součástí
našeho státu. Němci neměli žádnou
podporu v zahraničí a do konce prosince byla tato území v Čechách i na
Moravě pod kontrolou československé vlády.
Na Slovensku byla situace ještě složitější. Naplnily se obavy mnohých
Slováků, že Maďaři se nesmíří se
ztrátou „Horních Uher“. Vždyť toto
území patřilo uherskému státu od
pádu Velké Moravy. Díky účinné pomoci italských legionářů, francouzských vyšších důstojníků a razantní
rumunské ofenzivě se nepodařilo
Maďarům na území Slovenska realizovat a udržet ani Východoslovenskou republiku, ani bolševickou republiku rad. Z důvodu oprávněných
obav z maďarizace a sovětské bolševizace žádali již v listopadu 1918
Rusíni o připojení Podkarpatské Rusi
k Československu. Boje i tam ustaly až roku 1920 po podpisu mírové
smlouvy Maďarskem.
Velmi napjatá byla i situace na severu, kdy Poláci hájili nepravdivou
teorii, že součástí jejich státu je území Slezska až po řeku Ostravici. Boje
o Těšínsko vyvrcholily v lednu 1919
tzv. Sedmidenní válkou, kdy vojenské jednotky pod vedením podplukovníka Josefa Šnejdárka zaútočily
na Polskem obsazenou část Těšínska,
aby ve sporném území zabránily ko-

nání voleb do polského Sejmu a odvodům místního obyvatelstva do
polské armády. Mezi Polskem a Československem bylo podepsáno příměří a naše vojska se stáhla za novou
demarkační linii, kterou stanovila
mezinárodní komise Dohody na základě polsko-československé smlouvy uzavřené 3. 2. 1919 v Paříži. Jediná
spojnice českých zemí s Východním
Slovenskem – Košicko-bohumínská
dráha – tak zůstala na našem území
a město Těšín bylo tokem řeky Olše
rozděleno na Těšín a Český Těšín.

-

Co se v té době dělo
v našem městečku?
V roce 1919 proběhly u nás první
poválečné komunální volby. Poprvé
v nich bylo povoleno volit i ženám
nad 21 let na základě Řádu volebního v obcích republiky Československé, který vešel v platnost 31. 1. 1919.
Právo volit do poslanecké sněmovny a senátu měly až od března 1920,
kdy vešla v platnost nová ústava.

-

Starostou Paskova byl zvolen na
ustavující schůzi obecního zastupitelstva učitel, sociální demokrat
Čestmír Dvořáček, který tuto funkci
vykonával až do roku 1941. V dubnu
1919 právě za jeho dohledu proběhlo
okolkování staré měny.

-

A několik zajímavostí z kroniky dobrovolných hasičů:
- Na první valné schůzi v nově zrozeném státě vyložil v krátkém proslovu náčelník sboru K. Havránek
význam státního převratu a povstání všem přítomným, vzdána
čest našemu osvoboditeli prezidentu T. G. Masarykovi. Vzpomenuto rovněž zemřelých a padlých
bratrů.
- Objednány obrazy prezidenta T. G.
Masaryka.
- 11. ledna spěchali paskovští hasiči
do Řepišť k ohni. Hořela stodola
a chlév Eduardu Štíhelovi. Obytný
dům, třebas byl jen vzdálen 4 m od
hořících objektů, byl uhájen společným úsilím hasičů a občanstva.

-
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Pojišťovně Dunaj dopsáno o ohni
a žádná podpora.
Při výborové schůzi 12. února
br. Richard Skácel snaží se objasniti záležitost všeobecně známou
a v denním tisku uváděnou, ohledně učitelského sboru paskovského
(červen 1915), pak o vyvěšení praporu jen v rakouských barvách na školní budově při znovudobytí pevnosti
Přemyšlu Rakušáky, dále, že pozdě
vyvěsil prapor při oslavě vyhlášení
samostatnosti. Výbor se usnáší dáti
Skácelovi písemné prohlášení. Rodičové však na důkaz protestu zahájili stávku školních dítek a Skácel jest
z Paskova přeřazen. Správou školy
po něm pověřen nejstarší člen učitelského sboru Čestmír Dvořáček,
taktéž přispívající člen sboru.
Od spolku vojenských vysloužilců
v Paskově koupen jest za Kč 2 000,pohřební vůz. tento pro členy a jejich manželky slouží zdarma, jinak
pro Paskov 15 Kč, pro okolní obce
20 Kč za jedno upotřebení, kromě potahu a průvodce. Pojišťovna
Dunaj zasílá Kč 25,- darem.
Sdělán soupis dobrovolníků ke
strážní službě na Slovensko.
5. dubna oheň u pí. Stachurové
Anny, řeznictví v Paskově. Hořela
udírna. Rychlým zákrokem oheň
udušen.
Věž hasičská opatřena hromosvodem. Obec přispěla částkou 300 Kč.
15. září odpoledne v bytě p. Carbola v Paskově vzniknuvší oheň byl
bez použití stříkačky uhašen.
Ráno 7. října burcován Paskov
signálem hoří. U J. Pfeilera v Paskově od komína chytlo na půdě.
Dík okamžitému zakročení hasičů
a právě zde jsoucího vojska, bylo
zabráněno rozšíření ohně.
Za tři dny to zase hoří u pí. Boženy
Rundtové v Paskově. Oheň vznikl
ve skladišti. Včasný zásah učinil přítrž nevítanému hostu.
Přehlídka komínů v obci konána
28. listopadu.
Sbor asistoval 21. dubna při sázení
„Lípy Svobody.“
Sbor čítá 70 činných, 31 přispívajících a 18 čestných členů.
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Dodávám jména těch, kteří jsou
k roku 1919 v kronice zmiňováni:
- Za nové členy přijati: Fr. Bednář, Karel Klimunda, z dorostu přicházejí
do členstva Paseka Karel, Folta Jan,
Klimunda Frant. a Choleva Vojtěch.
- Jednatelem zvolen Pinkava Rudolf,
náčelníkem Havránek Karel, který
se v průběhu roku vzdává funkce

a zastupuje ho 1. podnáčelník Folta Em.
- Ustaven jest zábavní výbor ze členů:
Chudého Františka, Karla Glecnera,
Frant. Kleimona, Emanuela Folty,
Aug. Klimundy, N. Staňka a Karla
Frantíka.
- Novým zbrojířem zvolen Burejsa
Bedřich, župními delegáty Folta

Em., Janečka Jan, Rudolf Pinkava
a Klega Ant.
- Za činné členy přijati Marynčák
Čestmír, Škopek Emil, Stachura
Josef, Hranický Štěpán, Kubánek
Frant.
- Přispívající: Javorek Jos. Do dorostu: Hranický Adolf, Duda Josef
Jarmila Petrová

Tříkrálová sbírka 2020

My tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozezní na začátku ledna
domácnosti mnoha z vás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové
akci v České republice, která letos proběhne již po dvacáté. O čem tato sbírka především je, zrekapituloval ředitel
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálovou sbírku charakterizuje hlavně předávání vánoční radostné zvěsti. Napříč generacemi nás těší
vzájemné setkávání, radost z obdarování a z toho, že můžeme pomoci.“
Tříkrálová sbírka na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi

a různými mládežnickými organizacemi. Díky vaší štědrosti a obětavé
práci koledníků se nám loni podařilo
celkem vybrat 2 227 293 Kč, z toho
101 965 korun ve vašem městě.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby
byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty,
ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití Tříkrálové
sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás v regionu, v republice,
ale část putuje také na podporu potřebných a charitní činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek
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používáme vykoledované finanční
prostředky napříč cílovými skupinami na zajištění aktivit a investic, na
které nemůžeme najít zdroje jinde.
Jedná se například o volnočasové
a vzdělávací aktivity pro klienty, investice do vozového parku pro terénní služby, které jezdí za klienty domů
nebo rekonstrukce v pobytových
zařízeních,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.
Konkrétní záměry najdete na webu
Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat
od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do
tříkrálových pokladniček, příspěvkem
na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová, koordinátor
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje
Posláním naší
organizace je
pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům,
kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně
a smysluplně vyplnit svůj volný čas.
Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se
o terénní sociální službu, kdy osobní
asistentky dochází do domácností klientů a tam jim pomáhájí s činnostmi,
které již nejsou - s ohledem na svůj
věk a zdravotní stav, schopni sami
zvládat. Jedná se například o pomoc
s oblékáním, osobní hygienou, přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto
základních sebeobslužných činností

plní osobní asistentky také roli blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje
a podporuje. Mít někoho kdo provází
a zpříjemňuje denní rutinu je důležité
zejména u osob upoutaných na lůžko. Od naší osobní asistentky pro Vás
máme tip, jak jeden takový nevšední
zážitek vytvořit.

Tip osobní asistentky
- BALDACHÝN – vstup
do jiného světa
Mít nad sebou baldachýn je krásný
a nevšední pocit. Člověk se najednou
ocitne v úplně jiném světě. Pokud lidé
tráví veškerý čas na lůžku je takováto změna osvěžující. Jeho výroba je
přitom tak jednoduchá! Imobilní lidé
mají většinou polohovací lůžka, která
mají v horní části nad hlavou rameno,
na němž je uchycen triangl - slouží
jako podpora při vstávání a polohová-

ní. Nám tento triangl poslouží k uchycení šátků, dek, prostěradel či jiných
textilií, díky kterým vznikne baldachýn. Pro zpestření se dá šátky různě
pohybovat, pustit podmanivou hudbu či prostor provonět aromalampou.
Život tak rychle letí a některé okamžiky zůstávají … přejeme, ať těch zážitků zůstává co nejvíce.
Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete na našich webových stránkách
www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle
558 431 889 či přímo na našem pracovišti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE: Kolaříkova 2185,
738 01 Frýdek-Místek, Telefon 558 431
889, E-mail: czp.fm@czp-msk.cz
Eva Kaštovská, sociální pracovnice
Pavlína Prosová, osobní asistentka
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ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2020

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Okruh Portugalskem, hot. 3-4*, HB
Andalusie, hotel San Fermin 3* HB
Vojenská muzea, Moskva a okolí, HB
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB

03.05. – 10.05.
16.05. – 24.05.
28.05. – 02.06.
09.06. – 16.06.
19.06. – 27.06.
03.07. – 11.07.
31.07. – 08.08.
11.08. – 18.08.
28.08. – 05.09.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Termály Chocholow (PL), BS+bazény
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény
Termály Chocholow, HB+bazény
Lázně Dudince, Jantár 3*, HB+proced.
Lázně Dudince, Smaragd 3*+HB+proc.
Bükfürdö, Répce Gold 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdö, h. Répce 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdö, apartmán v apartmanhotelu, BS
Lázně Piešťany, hot. Park 3*, HB+proc.
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény
Luhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc.
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB
Velký Meder, hotel Elenka u TK, 3*, HB
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény

19.04. – 25.04.
26.04. – 01.05.
03.05. – 09.05.
08.05.
10.05. – 16.05.
10.05. – 17.05.
16.05. – 17.05.
17.05. – 23.05.
17.05. – 23.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
31.05. – 05.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 21.06.

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

21450 Kč
18950 Kč
23700 Kč
28450 Kč
23700 Kč
37950 Kč
37950 Kč
28450 Kč
23700 Kč
8650 Kč
7950 Kč
8750 Kč
1150 Kč
8850 Kč
9250 Kč
2950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
12250 Kč
10950 Kč
5250 Kč
8950 Kč
7950 Kč
7950 Kč
8950 Kč
8250 Kč
9250 Kč

Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB
Vídeň, historické skvosty, hotel 3*, BB
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB
Jízda králů Vlčnov, jednodenní, BS
Západní Čechy, památky, lázně, 3* HB
Lago di Garda a okolí, hotel 3*, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Českosaské Švýcarsko, hot. 3*, HB
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Jizerské hory s Polskem, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB
Dolomity pro každého, hotel 3*, HB
Slovinsko, hot. 3* u Jadranu s výlety, HB
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety
Bieščady, (PL) hist., příroda, penz. 3*, HB
Příroda Českého ráje, hot. 3*, HB
Italské Alpy, NP Stelvio, hot. 2*, HB
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety
Polské Tatry a okolí, penz. 3*, HB
Krkonoše, s výletem do Polska, hot.3*,HB
Jižní Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB

06.05. – 10.05.
15.05. – 17.05.
24.05. – 29.05.
31.05.
31.05. – 06.06.
31.05. – 06.06.
06.06. – 15.06.
07.06. – 12.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 20.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
28.06. – 03.07.
05.07. – 11.07.
05.07. – 11.07.
12.07. – 17.07.
12.07. – 17.07.
12.07. – 17.07.

5950 Kč
3950 Kč
9550 Kč
850 Kč
6750 Kč
9750 Kč
12550 Kč
6450 Kč
9950 Kč
6750 Kč
6950 Kč
6950 Kč
6450 Kč
6450 Kč
9950 Kč
6450 Kč
6950 Kč
6450 Kč
9750 Kč
9950 Kč
8450 Kč
7450 Kč
6350 Kč
9750 Kč
9250 Kč
6750 Kč
6650 Kč
6950 Kč

Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava. Podle směru jízdy: Bohumín, Bystřice, Jablunkov.

Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma).
Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny najdete na www.ckaztour.cz.

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, ul. Odboje, tel: 558 711 804, www.ckaztour.cz.
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Jak lze od státu získat zpět až 50 % vynaložených nákladů
na rekonstrukci vaší nemovitosti?
Pokud máte v plánu rekonstrukci nemovitosti (výměna
oken, zateplení fasády, podlah,
stropů) nebo jste již rekonstrukci
provedli, mám pro vás tyto tipy:
Zavolejte a my vám poradíme,
jakým způsobem byste mohli získat část svých investovaných peněz zpět, případně jakou další investici na nemovitosti byste měli
udělat, abyste získali od státu dotaci a tím i zpět až 50 % z vašich
investic.
Příklad z praxe:
Na servisní schůzce jsme zjistili, že klient před rokem měnil
střechu, vše z vlastních investic,
bylo to zhruba 150 000 Kč. Poradili jsme se s naším specialistou, který řeší dotace z programu
Nová Zelená úsporám a na následné schůzce dostal klient informace, že pokud by si ještě udě-

lal zateplení domu, tak má nárok
na proplacení 50 % jak z ceny
střechy, tak na zateplení nemovitosti, které bylo nutným základem pro obdržení dotace. Klient
neměl již vlastní prostředky, nicméně u nás měl předschválený
limit, takže jsme mu jednoduše
bez zajištění půjčili 300 000 Kč.
Následně si zateplil nemovitost
a poté mu náš specialista vyřídil schválení a čerpání dotace
a klient obdržel ﬁnance od státu
ve výši 225 000 Kč.
Klient tak na základě nezávazné schůzky zjistí, za jakých
podmínek lze získat dotaci,
může rekonstrukci následně
provést svépomocí nebo ﬁrmou,
kterou si sám vybere, popř. využije naše doporučené ﬁrmy. Vše
může začít dělat hned poté, co
mu náš specialista vyřídí schválení dotace.

Pokud patříte mezi ty, kteří
nyní plánují zateplení, výměnu
oken či střechy, zavolejte a domluvíme schůzku se specialistou, jenž
následně zjistí, jakou maximální
dotaci můžete získat, popř. za jakých podmínek.
Náš specialista vyřídí veškeré
potřebné dokumenty, zajistí vypracování projektové dokumentace a pomůže i s čerpáním dotace.
Nemáte-li vlastní peníze anebo by vám nestačily na kompletní
rekonstrukci domu, můžeme vám
půjčit za zvýhodněných podmínek
a poté úvěr doplatit, jakmile vám
přijdou peníze od státu. Můžeme
vám zajistit nejen úvěr zajištěný
nemovitostí, který je obdobou
hypotéky (Hypoúvěr), a nebo
velice jednoduchý Rychloúvěr,
který poskytuje Modrá pyramida
bez zajištění až do výše 800 000
korun.

Na závěr
Zkuste využít vše, na co máte
nárok – dotace se vztahuje vždy
na nemovitost! Takže pokud
vlastníte více nemovitostí, můžete
čerpat vícekrát!
Není to tak těžké, pokud máte
někoho, kdo ví, jak na to. Dotace
se dají čerpat také na výstavbu
nových nemovitostí. Výše dotace
vždy záleží na zvolené formě izolačních materiálů a technologií.
Těším se na případné dotazy,
které rád zodpovím.

Aleš Kocur
oblastní ředitel
Modrá pyramida
Frýdek-Místek
608 474 247
Ales.Kocur@mpss.cz

ROČNÍ DÁLNIČNÍ
ZNÁMKA ZDARMA!
nebo lego za 1500 Kč
Pro nové klienty
za 2 stavební spoření
Navíc smlouva bez vstupního poplatku.
Omezený počet dálničních známek 100 kusů, max. však do 13.12.2019.

Nárok na dárek
máte jen v případě rezervace na tel. čísle 608 47 42 47.
Info na: dalnicni znamkazdarma@seznam.cz
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