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Nejmenší děti z Paskovjanku před vystupením

Naše plány pro lepší obec

Na podzim loňského roku proběhly komunální volby,
při kterých byli zvolení noví zastupitelé města na další 4 roky. Jménem svým a věřím, že i všech zvolených zastupitelů, bych chtěl touto cestou poděkovat
všem, kteří se voleb zúčastnili a prokázali tak, že jim
není lhostejný další osud naší obce.
Ačkoli jsou komunální volby nejdůležitější a rozhodující části v každém volebním období, přinesly
komplikaci při tvorbě rozpočtu na letošní rok, jelikož
jednoduše řečeno, bylo na vše málo času. Přesto
se podařilo návrh rozpočtu na rok 2019 sestavit a
následně i schválit, za což bych chtěl všem zúčastněným poděkovat. Schválení rozpočtu znamená, že
zastupitelstvo, rada i vedení města může hned začít
naplno pracovat na naplánovaných akcích a projektech pro daný rok mnohdy s přesahem do dalších let
a není omezeno rozpočtovým provizoriem, který toto
v plné míře neumožňuje.
A co nás v letošním roce čeká.
Především je to dokončení rekonstrukce památkově chráněné zámecké budovy č.p. 156 a jejího okolí
se zažitým termínem „Seniorské bydlení“. Jedná se
o historicky největší, chcete-li nejnákladnější projekt
města. Dovolím si zde zmínit, že to, že jsme s tímto projektem neotáleli a začali jej realizovat ještě v
době před „stavebním boomem“, nám umožnilo vysoutěžit cenu, za kterou bychom tento projekt dnes
už realizovali jen těžko, spíše vůbec. Vím, že částka
je to i tak obrovská, ale když město zámek v aukci pořizovalo, a dovolím si tvrdit, že většina občanů
byla pro jeho koupi a věděla, že oprava nebude levná a bude nutná. Dokončení je plánováno na podzim
tohoto roku. Proto byl finanční výbor požádán, aby
navrhnul způsob přidělování nově vzniklých 25 malometrážních bytů. Skutečnost, že město je jediným
investorem nám umožňuje, abychom si kritéria pro
přidělování bytů stanovili sami.
V souvislosti se stavbou „Seniorského bydlení“ se vynořila další otázka, která je nyní aktuální, i na sociálních sítích, a sice, zda ponechat „socialistický“ přístavek bývalé ozařovny a rehabilitace. Tento objekt není
a neměl být řešen v rámci rekonstrukce „Seniorského
bydlení“, ale jeho stávající stav a možnosti budoucího využití byly a jsou předmětem diskuze zastupitelů, jelikož se při terénních úpravách v okolí budovy
č.p. 156 odhalily i dosud skryté části těchto přístavků.
Město si nechalo zpracovat cenovou nabídku na demolici těchto objektů od stavební firmy, která provádí
rekonstrukci „Seniorského bydlení“, kdy vzhledem
k výhodnosti této nabídky, stavu objektů, vhodnosti
resp. nevhodnosti jejich umístění a předpokládanému budoucímu využití (jako sklad) převládá dle posledního neformálního jednání zastupitelů většinový
názor na kompletní demolici těchto budov. Jejich demolici doporučila i Komise pro územní rozvoj, životní
prostředí a bytový fond města chcete-li stavební ko-

mise.
Dalším projektem, který by se měl začít letos realizovat je demolice budovy bývalého sklenářství a výstavba nové budovy pro výjezdovou jednotku SDH
Paskov, ve které bude umístěno i centrum krizového
řízení města. V současné době je vysoutěžen dodavatel demolice a připravuje se výběrové řízení na
dodavatele stavby nové budovy výjezdové jednotky
SDH Paskov. U tohoto projektu se město bude investičně podílet jen z menší části, větší část bude pokryta z evropských a státních dotací. Jejich přesná výše
se bude odvíjet od vysoutěžené ceny díla. Rozdělení
projektu na dvě části nám umožnilo výraznou úsporu
na ceně demolice. Pro znalé, samozřejmě byl druh
výběrového řízení zvolen u obou soutěží, jako by se
jednalo o jednu zakázku.
K dalším investičním akcím již jen stručně:
• budeme pokračovat v postupné rekonstrukci hlavní zámecké budovy
• připravuje se výběrové řízení na zpracování studie odkanalizování neřešených lokalit Paskova a
Oprechtic včetně řešení bývalého vodního hospodářství OKD
• zřízení Technických služeb města
• získání dotace a případná realizace sběrného
dvora města
• opravy chodníků a komunikací, revize a opravy
mostů.
Plánováno je mnoho dalších akcí jako např. oprava
severní fasády na budově Zámecké krčmy, oprava
fasády smuteční síně, rozšiřování bezpečnostního
kamerového systému, tedy údržba a opravy obecních budov, ale toto považuji za již samozřejmé, každoročně se opakující akce.
Rozsah článku neumožňuje, abych vás seznámil
se všemi podrobnostmi. Doneslo se mi, že někomu
např. vadí, že rekonstruovaná budova seniorského
bydlení nemá u bytů balkóny (je to proto, že se jedná o památkově chráněný objekt, na jehož původním vzhledu se nesmí nic měnit, opakem jsou potom
přístavby, které se naopak musí co nejvíce odlišit),
proto pokud by kdokoli měl nějaký námět, připomínku
či jen se chtěl dozvědět něco více, ať se neváhá na
mne, případně jakéhokoli zastupitele obrátit. Jsme
tady od toho, abychom vám požadované informace
podali, případně vaše dobré nápady uvedli do praxe.
Mnoho věcí se můžete dozvědět také na jednáních
zastupitelstva, kde se můžete také zapojit do diskuze. Předejdeme tak mnoha nedorozuměním vyplývajícím z nedostatku informací. Věřte, že se snažíme
dělat svou práci, jak nejlépe dovedeme a naším cílem je zlepšit podmínky pro život naší obci. Zda se
nám to daří, již nechám na posouzení vám.
Do nového roku vám přeji pevné zdraví, pohodu a
spoustu splněných přání.
Ing. Milan Klimunda, místostarosta
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Probíhající rekonstrukce budovy č.p. 156 obrazem

Celkový pohled na staveniště budovy
Pokládka žulové dlažby parkoviště

Klempířské práce na střeše budovy

Poděkování a vysvětlení

Vzorek sklobetonové desky obkladu fasády

Milí spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste mi dali ve volbách 2018. Dne
1.11.2018 se konalo ustavující zastupitelstvo města Paskova, které zvolilo jiný model starosty a místostarostů, než který fungoval v posledních čtyřech letech. Forma dvou neuvolněných místostarostů byla změněna na jednoho neuvolněného místostarostu. Já cítím povinnost Vám dané uspořádání vysvětlit. Důvodem
změny je můj osobní požadavek. Bylo pro mě velkou ctí vykonávat funkci místostarosty města Paskova. Z
rodinných důvodů jsem nechtěl dále vykonávat funkci neuvolněného místostarosty. V mém osobním životě,
za dobu osmi let působení ve funkci místostarosty, došlo ke změně v rodinné situaci. Pokud pominu tolerantní a skvělou manželku, přibyly do mé rodiny ještě dvě děti, u kterých se začaly pravidelně objevovat otázky:
Kam zase jdu? Kdy přijdu? Kdy budu doma? Z těchto důvodu jsem cítil, že pokud zůstanu dále ve funkci
místostarosty, nebudu schopen se buď plně věnovat rodině, nebo výkonu funkce místostarosty. Po Vaší podpoře, kterou jsem cítil z výsledku hlasování ve volbách 2018, ve kterých jsem i přes kampaně které byly postaveny na informacích vytržených z konceptu, přes facebook, kde jsou vedeny diskuze bez použití úplných
a přesných informací, díky kterým dochází ke zkreslování podstaty problému, jsem nedokázal působení ve
vedení města ukončit. Město Paskov je mé rodiště, které mám velmi rád. V současné době jsem členem rady
města, dále se pohybuji v prostorách úřadu a mám stále stejný email i tel. číslo v případě potřeby pro Vás,
dále mohu provádět svatební obřady, jen nemám úřední hodiny. Z pozice člena rady dokončím rozdělané
projekty a budu v návaznosti na ně připravovat projekty nové. S panem starostou i panem místostarostou
jsme domluveni, pokud by takto zvolený model, kterému říkám aktivní člen rady, nebude fungovat, jsem připraven pracovat ve funkci druhého místostarosty. I krátký čas věnovaný dětem, ženě a přátelům za to stojí.
Ze srdce všem přeji vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, lásky a aspoň trochu času, který můžete příjemně strávit se svými nejbližšími a přáteli.
Zdeněk Bělík – člen Rady města
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Informace z Rady města Paskova
Rada města se do uzávěrky Paskovského zpravodaje
setkala celkem na šesti pravidelných jednáních.
Po volbách 2018 v novém složení. Členové rady
Petr Baďura, Milan Klimunda, Zdeněk Bělík, Petr
Michálek, Martina Juhasová, Michaela Krečmerová
a Martin Kunát.
Jednání 1.schůze Rady konané 7.11.2018
Rada města zřídila komise rady města, jejichž složení bylo uveřejněno v minulém zpravodaji.
Rada schválila výpovědi z nájmu nebytových prostor
MUDr. Jána Goldíra, zveřejnění záměru na pronájem
nebytových prostor v objektu č.p. 102 na ulici Komenského nábřeží, cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace „Oprava montované ocelové haly v k.ú. Paskov“ na pozemku parc. č. 1130/6,
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města občanům města Paskov,
Rada města vzala na vědomí informace Ing. Zdeňka Bělíka k Dohodě o společné vůli a budoucím majetkoprávním uspořádání po realizaci stavby Silnice
III/4794 Paskov, rekonstrukce mostu ev. č. 4794-2
přes potok Olešná mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje a Městem Paskov, cenovou nabídku
společnosti ATELIER SIMONA – na zpracování konceptu a projektu interiéru s názvem „SENIORSKÉ
BYDLENÍ – ZÁMEK PASKOV,
Rada města neschválila dohodu o společné vůli a
budoucím majetkoprávním uspořádání po realizaci
stavby Silnice III/4794 Paskov, rekonstrukce mostu
ev. č. 4794-2 přes potok Olešná mezi Správou silnic
Moravskoslezského kraje a Městem Paskov.
Rada města pověřila Ing. Milana Klimundu jednáním
se Správou silnic Moravskoslezského kraje, komisi
pro územní rozvoj, životní prostředí a bytový fond
města a komisi pro péči o kulturní a přírodní památky
zhodnocením stavu objektů mezi zámkem Paskov a
seniorským bydlením a navrhnutím možného využití
objektů, případně jiného řešení s odkazem na zpracovanou studii.

-OFMM mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových a Městem Paskov
včetně omezujících podmínek v Čl. II., Čl. IV., Čl. V.
smlouvy, poplatkové a daňové povinnosti spojené s
touto smlouvou a vznik věcného práva spočívajícího
v závazku Města Paskov nezcizit převáděný majetek
a nezatížit jej zástavním právem a to po dobu 20 let
ode dne jeho nabytí do vlastnictví města Paskov.
Rada města vzala na vědomí přehled pohledávek k
30.9.2018, nabídku pana na prodej nemovitých věcí
budovy č. p. 940 a pozemků parc. č. 1119/6, 1119/5
a 1119/7 k.ú. Paskov, Zprávu o hospodaření města
Paskov od 1.1.2018 do 31.10.2018, rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého o schválení čerpání
finanční rezervy OKD a.s. pro rok 2018.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místních
poplatcích odsouhlasenou odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR.
Rada města neschválila zveřejnění záměru na pronájem zpevněné části pozemku parc. č. 1183/55 k.ú.
Paskov.
Jednání 3. schůze Rady konané dne 28.11.2018
Rada města schválila na základě zveřejněného záměru pronájem nebytových prostor v Paskově na
ulici Komenského nábřeží 102 (Zdravotní středisko)
panu MUDr. Martinu Friedlovi, se sídlem Místecká
762, Paskov.
Jednání 4. schůze Rady konané dne 10.12.2018
Rada města neschválila zvýšení měsíčního nájemného bytů ve vlastnictví města Paskov pro rok 2019.
Rada města schválila kupní smlouvu o koupi movité
věci fréza na pařezy, drtič větví, traktorová vlečka,
kovárna s kovadlinou, smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území
města Paskov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., nejvýhodnější nabídku společnosti ATELIER SIMONA na projekt
interiéru stavby Seniorské bydlení, přijetí účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, inventarizaci plán inventur za rok 2018, změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2018.
Rada města vzala na vědomí cenové nabídky na
projekt interiéru stavby Seniorské bydlení: ATELIER
a Ing. arch. Pavel Malina, cenové nabídky operátorů
na zajištění mobilních telekomunikačních služeb, informaci o podaných cenových nabídkách na zakázku
s názvem „Ošetření fasády zámku Paskov samočistícím fotokatalytickým nátěrem“, zápis č. 1/2018
z komise pro územní plánování, životní prostředí a
bydlení konané dne 28.11.2018 a 1.12.2018.

Jednání 2. schůze Rady konané 21.11.2018.
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na
přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019, poskytnutí finančního daru z rozpočtu města, cenovou nabídku na výrobu a montáž 1 ks autobusové čekárny,
změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2018
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu
města schválení rozpočtu města Paskov na rok
2019, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na
léta 2020-2024, schválení Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a
zřízení věcného práva č. UZSVM/OFM/3280/2018-4-

... pokračování na následující straně ...

... pokračování z předchozí strany ...

Rada města uložila do 31.1.2019 vyřešit budoucnost
objektů nacházejících se mezi budovou č.p. 1 a seniorským bydlením.
Jednání 5. schůze Rady konané 19.12.2018
Rada města schválila rozpočet Základní školy Paskov, rozpočet Mateřské školy Paskov, změnu rozpisu
rozpočtu č. 10/2018, dodatek ke smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb na rok
2019, prodloužení stávající smlouvy se společností
O2 Czech Republic a.s, podání žádosti o dotaci na
studii odkanalizování Paskova z prostředků Moravskoslezského kraje, nabídku na zakoupení 4 ks bezdrátových solárních svítidel.
Rada města projednala a vzala na vědomí Zprá-

vu o hospodaření města Paskov od 1.1.2018 do
30.11.2018.
Jednání 6. schůze rady města konané 9.1.2019
Rada města schválila odpisový plán Mateřské školy
Paskov, odpisový plán Základní školy Paskov, realizaci výběrového řízení základní školy Paskov, okres
Frýdek-Místek, příspěvkové organizace na nákup
čistícího stroje nové tělocvičny,
nařízení města Paskov č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje, seznam členů JSDH II.
Paskov pro rok 2019, seznam členů JSDH V. Paskov
– Oprechtice pro rok 2019, plán odborné přípravy pro
JSDH II. Paskov a JSDH V. Paskov - Oprechtice pro
rok 2019.
Rada města Paskova

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva města

2. zasedání se konalo dne 12.12.2018.
Na tomto jednání byly jako každoročně konzultovány a následně schvalovány žádosti o neinvestiční dotace
na činnost jednotlivých sportovních klubů a společenských organizací. Dále byly schváleny smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost jednotlivých sportovních klubů a společenských organizací.
Poté byl na tomto zastupitelstvu schválen příspěvek do sociálního fondu Městského úřadu, rozpočet města
na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu města Paskova na léta 2020 – 2024, rozpočtové opatření ZM č.
6/2018. Byla schválena obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místních poplatcích.
Zastupitelstvo města schválilo určeného zastupitele pro spolupráci při pořizování územního plánu Paskova
pro volební období 2018 -2020.
V organizačních a informačních záležitostech bylo dohodnuto, že se ZM bude do konce ledna scházet na
neformálních pracovních jednáních, které budou mít za úkol vyřešení otázky demolice, nebo rekonstrukce
objektů, které jsou v prostorech zámku mezi hlavní budovou a seniorským bydlením.
Zastupitelstvo města

Kontrolní výbor navrhl plán činnosti Činnost Finančního výboru
První schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Paskov se uskutečnila 4. prosince 2018 v budově městského úřadu. Po vzájemném seznámení a kontrole osobních
údajů si přítomní odsouhlasili formy komunikace i četnost
jednání. Členové kontrolního výboru se shodli na plánu
své činnosti, který ještě, podle zákona, musí odsouhlasit
na svém jednání Zastupitelstvo města.
Plán činnosti Kontrolního výboru – ke schválení
1.
kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
2.
kontrola plnění usnesení Rady města
3.
kontrola poskytnutých příspěvků a dotací
4.	kontrola dodržování právních předpisů finančním
výborem, osadním výborem Oprechtice a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
5.	kontrola veřejných zakázek, záměrů, plánů, projektů
6.
kontrola spolku PASKOV NET
7.	kontrola vyjádření k peticím, stížnostem, připomínkám občanů a poskytnutých informací MěÚ
8.
kontrola nájemních smluv
9.
kontrola zimní údržby komunikací ve městě
10.	kontrola správnosti průběhu výběrových řízení prostřednictvím účasti člena KV ve výběrové komisi
Kristýna Šircová
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Finanční výbor se na svých schůzích, od
zvolení do konce roku 2018, sešel již 5x.
Členové FV se zabývali a řešili níže uvedené
úkoly.
-- Organizační záležitosti a povinnosti FV
města na období 2018-2022.
-- Vyřazení majetku MŠ a ZŠ Paskov.
-- Kontrola hospodaření p.o. MŠ a ZŠ Paskov za I-III.Q. 2018.
-- Návrh rozpočtu p.o. MŠ a ZŠ a knihoven
na rok 2019 a střednědobých výhledů pro
období 2019-2022.
-- Návrhy výše finančních částek neinvestičních dotací pro organizace a spolky na rok
2019.
-- Projednání navrženého rozpočtu města na
rok 2019.
-- Návrh úpravy obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích
-- Stanovení částek za roční nájmy kluboven
ve sportovní hale Paskov
-- Záležitosti informační povahy, připomínky,
náměty členů
Za Finanční výbor Petr Michálek

Sportovní úspěchy našich žáků
OKRSKOVÁ KOLA VE FLORBALU CHLAPCŮ A DÍVEK

V prosinci se již tradičně konají okrsková kola ve florbalu žáků 2. stupně. Naše škola patří mezi největší
favority této soutěže a tento předpoklad dokázali splnit chlapci i děvčata 2. stupně. Ve sportovní hale ZŠ
Brušperk, kde se konala okrsková kola, si velmi dobře vedli kluci v kategorií 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd za účasti
Brušperku, Fryčovic, Hukvald, Staré Vsi nad Ondřejnicí a našich borců. Mladší kluci začali svoje tažení za
postupem třemi výhrami v řadě a na tomto kvalitním základu postavili svůj postup do okresního kola a svým
soupeřům nedali šanci. Ještě suverénněji se představili borci z 8. a 9. tříd. Svým soupeřům nedali ani tu nejmenší šanci na úspěch a bez problémů postoupili do dalších bojů.
Sestava 6.+7. třída:
Tomáš Řezníček – Ondřej Lyčka,
David Moroň, Richard Kunát,
Jan Vrožina, Lukáš Grzymek,
Filip Havriščuk, Filip Schwarz.

foto: Sestava 6.+7. třída

Sestava 8.+9. třída:
Šimon Daněk – David Janecký,
Jan Noga, Nguyen Quang Minh,
Andrej Zedek, Martin Petr,
Jakub Onderka, Petr Pajma,
Robin Žvák.

foto: Sestava 8.+9. třída

Děvčata v turnaji skončila na třetím místě, za ZŠ
Hukvaldy a vítěznou školou z Brušperku. V prvním utkání děvčata zvítězila nad ZŠ Fryčovice
3:1. Pak však přišly prohry. Se ZŠ Hukvaldy 2:3
a se ZŠ Brušperk 0:3.
Naši školu reprezentovala tato děvčata ze 6. a
7. ročníku: Barbora Kubánková, Agáta Junková, Aneta Garnolová, Natálie Štefková, Michaela
Makarová, Martina Zatloukalová, Denisa Zezulková, Sylvie Vaňková a Adriana Žváková.
Mgr. Tomáš Mitura a Mgr. Martin Biolek

foto: Sestava děvčat 6.+7. třída

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
6. prosince 2018 jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené ve Václavovicích. Sešlo se osm týmů z osmi škol
patřících do Regionu Slezská brána. Naši školu reprezentovali vybraní žáci pátých tříd. Hráli lehce, promyšleně, přesně a kombinačně na vysoké úrovni. Obsadili nádherné 2. místo. Atmosféra turnaje byla umocněna aktivní účastí starostů obcí přítomných škol. Úspěšnou soutěživost našich žáků podpořil svou přítomností i starosta Paskova Petr Baďura, který turnaj již tradičně zahájil i ukončil.
Mgr. Anna Schindlerová

Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
PŘEDVÁNOČNÍ BRUSLENÍ V POLÁRCE
V pondělí 3. prosince měli žáci druhého stupně
možnost, zúčastnit se bruslení na zimním
stadionu ve Frýdku - Místku. Celkem se přihlásilo
70 bruslařů a myslím si, že byli všichni nadmíru
spokojeni a nadšeni ze skvěle stráveného
sportovního dopoledne.
Mgr. Martin Biolek
foto: Bruslení ZŠ v Polárce
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Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 na naší škole proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, talentové soutěže pro žáky 8. a 9. tříd. Letos se zapojilo 26 žáků. Soutěž je rozdělena na 2 části – jazykovou a slohovou, na
každou část mají soutěžící 60 minut. Zatímco v první části na ně čekají jazykové hříčky, pravopisné chytáky,
přísloví a rčení, nejednoznačné věty, které mají vysvětlit a vhodně upravit, ve druhé části sami píší slohovou
práci na zadané téma a to je pokaždé jiné! Letos si žáci mohli zvolit libovolný prozaický útvar (povídku, úvahu, vypravování, líčení …), zadání znělo
„Co všechno umí světlo“.
Olympiádu v českém jazyce letos řešilo
celkem 26 žáků naší školy a na stupních
vítězů bylo opravdu těsno. O první místo se dělí 2 žákyně 9. ročníku – Katka
Kokešová. a Anička Křešová se stejným
počtem bodů, na 2. místě se umístili 3
žáci, kteří získali jen o jeden bod méně:
Vojta Cymorek, Viktor Michna a Tereza
Grygarová, což byla jediná zástupkyně
8. ročníku mezi oceněnými deváťáky. Na
třetí příčce se umístila Kája Tománková
foto: „Stupně vítězů“ Olympiády v českém jazyce
s odstupem pouhé poloviny bodu.
Do okresního kola, které se koná 29. ledna 2019 ve Frýdlantu nad Ostravicí, postupují Katka a Anička, takže
budeme vítězkám školního kola držet pěsti.
Mgr. Marcela Prokelová

Soutěž „Znám historii a kulturu našich sousedů Poláků“

O této soutěži jsme se dozvěděli na konci školního roku, krátce po našem setkání s polskými žáky v partnerském městě Pszczyně. Žáci 9. ročníku se zapojili do této soutěže tvorbou prezentací. Využili vlastních
fotografií a své dojmy a emoce přenesli i do výsledné prezentace, která zaujala porotu tvořenou zástupci
Moravskoslezského kraje, Opolského vojvodství a Katedrou polonistiky Ostravské univerzity.
Náš příspěvek byl výjimečný v několika ohledech. Předně bylo těžké zařadit nás do některého z vyhlášených
tematických okruhů, např. polská města - historie - osobnosti - vzájemné vztahy - soužití Čechů a Poláků.
Přestože prezentace zkoušelo vytvořit více žáků 9. ročníku naší školy, na vyhlášení byly pozvány jen 3 žákyně. Soutěž byla totiž individuální. Také proto naše kolektivní dílo nemohlo být zaškatulkováno do žádné z
těchto kategorií.
Při vyhodnocení jsme zjistili, že jsme
byli jediná škola, která není v těsné
blízkosti česko-polské hranice. Paskov na sebe opravdu upozornil a při
prezentaci jsme také zmínili podíl
města Paskov na našem projektu.
Vítězové soutěže v kategorii ZŠ i SŠ
totiž mají s Poláky i polštinou každodenní kontakt, někteří se hlásí k polské národnosti a na jejich školách se
dokonce vyučuje v polském jazyce.
Porota ocenila originalitu naší prezentace - všechny fotografie byly
pořízeny našimi žáky či učiteli, nečerpali jsme z internetu. Zaujala také
snaha dětí osobně se setkávat se
Ukázka ze soutěžní prezentace
svými vrstevníky - našimi sousedy.
Porotu ohromilo množství pozitivní energie, které z fotografií našeho setkání přímo čiší. Chybělo opravdu
málo a útočili jsme na první příčky. Stačilo doplnit pár konkrétních polských slovíček, která nám sice znějí
povědomě, ale v polštině znamenají něco úplně jiného než v češtině: sklep, droga, zapach ...
Jelikož se jednalo o první ročník soutěže, věřím, že v dalším ročníku zúročíme nasbírané zkušenosti a budeme mezi vítězi.
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Mgr. Marcela Prokelová

Velký úspěch žáků naší školy

Chtěla bych pochválit žáky

Vojtěcha Cymorka, Romana Dvořáka, Viktora Michnu, Dominika Michnu, Natálii Prokopovou
z 9. B a Lukáše Zdražilu z 9. A, kteří úspěšně složili Cambridgskou zkoušku
PET For SCHOOL (úroveň B1)
Blahopřeji a přeji hodně radostí s angličtinou.

Mgr. Martina Juhasová

Přírodovědný klokan 2018/2019
Jen pro připomenutí - „Přírodovědný klokan“ je soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci a která je určena pro zájemce o přírodovědné a technické obory. Žáci naší školy se
jí tradičně zúčastňují, v kategorii Kadet každoročně soutěží osmáci a deváťáci. Soutěžní testy tvoří úlohy
z přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu, na řešení mají žáci 40 minut čistého času, přičemž
vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.
V letošním školním roce se soutěž
konala už 10. října a zapojilo se do ní
17 žáků. Nejlepším řešitelem byl Matěj Šodek z 9. B, kterému se podařilo
získat 61 bodů ze 120 možných, za
ním se umístila Tereza Grygarová z
8. A (57 bodů) a Anna Křešová z 9. A
(56 bodů), dobře si vedl a jako čtvrtý
v pořadí skončil Vojtěch Cymorek
s 52 body. Vzhledem k dosaženým
bodovým ziskům nelze naše výsledky
v okresním srovnání počítat za zvlášť
významné, tím spíše, že v kategorii Kadet určené pro osmý a devátý
ročník ZŠ, soutěží i žáci víceletých
foto: Vypracovávání testu Přírodovědného klokana
gymnázií. Přesto však všem řešitelům
letošního kola patří poděkování za účast a těm nejlepším, výše uvedeným, také uznání a pochvala a já
doufám, že se s nimi setkám i v příštím školním roce v dalším ročníku této soutěže.
Mgr. Cyril Vráblík, předseda přírodovědné předmětové komise
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Jak to chodí v keramice

Mačkáme, válíme, vykrajujeme, glazujeme a zdobíme. Tak
tyhle činnosti provádí asi 30 dětí, které v letošním školním
roce navštěvují keramický kroužek. A že se jim práce s keramickou hlínou daří, jste mohli vidět i na vánočním jarmarku. Začali jsme jednoduchými knoflíky a korálky, pak jsme
vyráběli nádherné sovičky, zdobená srdíčka a k Vánocům
svícny a andělíčky. Ty jsme pak vypalovali v keramické peci,
glazovali nebo zdobili skleněnou drtí. Děti si většinu výrobků
odnesly domů jako dárky či vánoční výzdobu. Základy práce
s keramikou jsme zvládli, takže se ve druhém pololetí můžeme pustit do náročnějších výrobků.
Mgr. Michaela Šnýdrová

foto: Výrobky keramického kroužku

foto: „Mačkáme, válíme, vykrajujeme ...“

Pěvecký sbor naší školy

Od letošního školního roku mají naši žáci možnost
setkávat se ve školním pěveckém sboru. Vznikly
nakonec dvě skupiny. V mladší zpívají žáci 1.- 4.
ročníku, ve starší pak žáci 5.- 7. ročníku. Schází
se jednou týdně po vyučování a společně nacvičují zimní a vánoční písně. Mladší děti zpívají česky,
mají pouze jednu slovenskou koledu. Ti starší pak
se naučili koledy z USA, Mexika, Francie a také z
Čech. Ve středu 5. prosince se mohli poprvé představit široké veřejnosti na slavnosti Rozsvícení vánočního stromu, kde vystoupily s krátkým programem oba sbory. 18. prosince 2018 se uskutečnil
společný vánoční koncert pro rodinu a známé, kde
ukázali, co se za poslední měsíce naučili.
Mgr. Šárka Hrochová

foto: Vystoupení sboru mladších žáků

INZERCE

foto: Vystoupení sboru starších žáků
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Lyžařský kurz 1. stupně ZŠ
V týdnu 14.1. – 18.1. jezdilo 29 dětí z
prvních, druhých a třetích tříd ZŠ na
odpolední lyžařský kurz do Malenovic.
Dopoledne se učily a po obědě vyměnily školní oděv za lyžařské oblečení,
aktovky za batůžky se svačinou a ve
12,15 odjížděly autobusem společně s
dětmi z mateřské školy. Pod vedením
instruktorů organizace JAPASPORT
každý den 2 hodiny strávily na lyžích.
Instruktoři byli velmi trpěliví a obětaví,
a tak se děti každým dnem ve svých lyžařských dovednostech zdokonalovaly.
Nejdříve všichni začínali na malé sjezdovce „Školák“ a postupně se družstva
foto: Lyžařský kurz 1. stupně - odpočinek na svahu
přemístila na velký svah „Mamut“. Sněhové podmínky byly na lyžování ideální, počasí se vystřídalo mrazivé, chumelenice i slunečno a děti si pět
dnů užívaly lyžování a legrace, když se přihodil nějaký ten pád. Byly nadšené ze svých pokroků. Kurz byl
zakončen závody, na které přijeli povzbudit své ratolesti rodiče. Všechny děti získaly medaili a diplom, pak už
následovalo společné fotografování a loučení s instruktory a odjezd domů. Celý týden si všichni krásně užili.
Mgr. Věra Šafránková, Mgr. Kamila Vernerová

II. Mistrovství školek Slezské brány 2019
Dne 17.1.2019 se naše Mateřská škola zúčastnila druhého ročníku Mistrovství školek Slezské brány 2019 v
Základní a mateřské škole v Raškovicích. Celkem soutěžilo 9 mateřských škol z Paskova, Václavovic, Řepišť, Žabně, Sviadnova, Raškovic, Višní Lhoty, Šenova a Nošovic. Za náš tým soutěžily děti: Nela Gurecká,
Tereza Stachová, Eliška Stachová, Emma Janovská, Josef Krejčí, Markéta Žídková, Johana Flamová, Vojtěch Hrubý, Adam Bužek a Mikuláš Čubok.
Děti si s plným nasazením
vyzkoušely 17 sportovních
disciplín jako je slalom mezi
kužely, štafetu, trakaře, chůze na chůdách, hod na cíl,
přeskoky přes lavičku, vytrvalostní běh, poskoky snožmo s
míčem i chůzi po kladině, …
Jelikož se nejednalo o individuální výkony, ale o výsledky
celého týmu, děti si společným povzbuzováním upevnily
vzájemné společenské vazby.
Po náročném sportovním vyžití čekalo na děti občerstvení – párek v rohlíku, pitíčko a
tyčinka.
Po krátké přestávce následovalo vyhodnocení výsledků.
Bylo velkým překvapením, že
se náš tým umístil na krásném třetím místě. Děti si odfoto: Medaile a diplomy za 3. místo
vážely nejen krásné medaile,
pohár za třetí místo, ale hlavně mnoho krásných společných zážitků. Tímto děkujeme organizátorům akce za
skvělou přípravu a těšíme se na další ročník.
Zdeňka Mičlová, učitelka tř. Ferda Mravenec
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Činnost Pionýrské skupiny Paskov v roce 2018
Nadešel čas na zhodnocení uplynulého roku a horou na základně na Krásné. Tábor se nesl ve
musíme říct, že to zhodnocení bude pozitivní, protože středověkém duchu a menší počet účastníků umožnil
je za námi vidět zase spousta dobré práce.
dětem vyzkoušet si tábor ještě jinak, než jak jej znají
V roce 2018 jsme měli celkem 120 členů, z toho 83 z Moravice. Kromě her se střídali i v kuchyni u vaření
nebo pomáhali se zvelebováním základny. Mnozí
dětí a mládeže do 26ti let.
tak poprvé měli v ruce sekeru, pilu, nebo vařečku.
Uspořádali jsme opět skoro 2 desítky akcí,
Všichni se těchto výzev zhostili s nadšením a z tábora
mezi kterými uvažujeme i brigády na nových
odjížděli plni nových zážitků a zkušeností.
podsadách a letní tábory.
Ani na podzim jsme neslevili z našeho akčního tempa
Mimo tyto pravidelné akce naši členové absolvovali i
a hned z kraje října 6.10., se uskutečnil 12. ročník
různá školení a několik schůzí na kraji.
Drakiády, která se letos díky počasí opravdu vydařila.
Plán akcí jsme měli nabitý - novinkou v tomto roce byly
V říjnu jsme pro členy a jejich rodiny uspořádali
Jarní prázdniny s dětským oddílem Plšíci. Ty nabídly
víkendový relax na horské chatě Karolínka, využili
program pro každý den jako návštěvu zoologické
jsme krásného prostředí Vsetínských vrchů a
zahrady, trampolínového centra, boulderingové stěny
uskutečnili výšlap na Soláň (861 m.n.m), utužili
nebo výlet na hory a akce se setkala s pozitivním
kamarádství, trochu si odpočinuli od práce a
ohlasem.
zavzpomínali na letošní uspořádané akce.
V dubnu jsme táborové vedoucí a instruktory
Podzim utekl hodně rychle a už se začaly blížit
proškolili na kurzu První pomoci a odpoledne zajeli
Vánoce.
na prohlídku oddílové základny na Krásné, kde se na
V zimě jsme rok 2018 zakončili slavnostně tradičním
ohni usmažila vaječina.
Vánočním Jarmarkem, na kterém jsme opět
V průběhu května a června se tvrdě pracovalo na
zaznamenali rekordní účast hlavně v počtu stánků.
přípravě dětského dne a na obnově táborového
Letos se jednalo o 11. ročník a na organizaci se
vybavení, renovovala se mobilní táborová základna
podílelo hodně členů, což bylo moc fajn.
a natíraly nové stanové podsady, které se nám
podařilo koupit ze sponzorských darů a z dotací V závěru bych chtěla poděkovat všem sponzorům
města. Mimo to se pořídily další molitany a ušily na a podporovatelům, naší organizaci přeji do dalších
ně další potahy, aby děti i vedoucí byli ještě lépe let hodně sil, dostatek motivace a pozitivní přístup.
Dobrovolnictví je dřina, ale když se ta dřina dělá se
chráněni před chladem od země.
správnými lidmi, máme z toho radost.
2. června jsme v rámci oslav města uspořádali 15.
dětský den. Účast dětí s rodinnými příslušníky se
pohybovala na klasickém čísle okolo 1500 osob.
Pěkný rok 2019
Na konci měsíce června všichni kdo mohli, napnuli
Kateřina Biedrawová
své síly a během víkendu jsme zase postavili tábor.
vedoucí PS Paskov
Všem zúčastněným patří velké díky za pracovní
pionyr.paskov.cz
nasazení a obětavost.
Na letošních táborech bylo rušno a kapacity byly
opět naplněny na 100%. O jednotlivých turnusech
jste se mohli dočíst v podzimním čísle Paskovského
zpravodaje a všechny potřebné informace o táborech
se dozvíte na našich webových stránkách nebo na
Facebooku.
Místo původně plánovaného pronájmu naší základny
se v závěru prázdnin podařilo mladým pionýrům
uspořádat týdenní zážitkový tábor pro vedoucí a
instruktory, což naši skupinu ještě více sblížilo a
vedoucí tak i přes rok spolu tráví více času.
O víkendu 24-27.sprna jsme mobilní základnu na
Moravici zase sbalili a převezli do Paskova. I když
v sobotu ráno mohutně pršelo, všechno jsme zvládli
a celty z jídelny jsme pak ještě pár týdnů sušili ve
výměníku.
Další velkou novinkou byl první oddílový tábor, který
probíhal v srpnu v krásném prostředí pod Lysou
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Kalendář

únor 2019
1.

pátek

15.

2.

sobota

16.

3.

neděle

17.

4.
5.
6.

pondělí
kino-17:00 - Úžasňákovi 2
kino-19:30 - Po čem muži touží
kino-19:00 - div. předst. ,,Když se zhasne“

7.

9.

úterý

19.

středa

20.

čtvrtek

8.

pátek
KCP-19:00 - 6. FOLKLORNÍ BÁL po súsedsku

18.

21.
22.

sobota

23.

10.

neděle

24.

11.

pondělí

25.

12.

kino-17:00 - Dilili v Paříži
kino-19:00 - Zloději
knihovna-16:00 - Kreativ klub

úterý

26.

13.

středa

27.

14.

čtvrtek

28.

Na Hasce-19:00 - ples SDH Oprechtice

Na Hasce-19:00 - ples SDH Oprechtice

KCP-7:30 - akce DDM, jarní prázdniny

KCP-7:30 - akce DDM, jarní prázdniny
kino-17:00 - Ovečky a vlci: Veliká bitva
kino-19:00- Gangsterdam
KCP-7:30 - akce DDM, jarní prázdniny

KCP-7:30 - akce DDM, jarní prázdniny

Pionýr - lední bruslení v hale Polárka FM

házená-16:00+18:00 - ml.dorostenky+ml.dorost
KCP - ples Saurians paskov

kino-17:00 - Leo Da Vinci: Mise Mina Lisa
kino-19:00 - Láska bez hranic
knihovna-16:00 - Kreativ klub

Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou
zveřejňovány na internetových stránkách města a na oficiálním facebookové profilu města Paskov:
www.mesto-paskov.cz/deni-ve-meste-a-okoli

www.facebook.com/Paskov

akcí

březen 2019
1.
2.

pátek
KCP-13:00 - Masopust. obchůzka, 19:00-cimbál
házená-15:00+17:00 - ml.dorostenky+ml.dorost

15.

sobota

16.

3.

neděle

17.

4.

pondělí

18.

5.

úterý

19.

středa

20.

čtvrtek

21.

6.

kino - Setkání pamětníků

7.
8.
9.

pátek
KCP-16:00 - Vystoupení Míši Růžičkové

22.

sobota

23.

10.

neděle

24.

11.

pondělí

25.

12.

knihovna-16:00 - Kreativ klub

úterý

26.

13.

středa

27.

14.

čtvrtek

28.

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

pátek

29.

Mobilní rozhlas
obec.mobilnirozhlas.cz

sobota

30.

V OBRAZE
www.online-team.cz

neděle

31.

házená-16:00+18:00 - ml.dorostenky+ml.dorost
KCP - Obecní ples

KCP - Valentýnská diskotéka pro děti

Pionýr - Jarní karneval pro děti

knihovna-16:00 - Kreativ klub

knihovna - Noc s Andersenem s vyhlášením
zámek-19:00 - koncert Lucky Band
házená-17:00 - ml.dorost

Činnost ZO včelařů Paskov v roce 2018
Loňský rok nám dopřál dlouhou zimu, kdy ještě na přelomu
února a března byly mrazy až pod - 15°C. Pak se už ale ke
slovu začalo hlásit jaro a o pár dnů později byly teploty kolem
10° nad nulou. Na scénu pozvolna přicházel rok, který je považován za jeden z nejteplejších a také nejsušších v historii.
A také rok s nadprůměrnou úrodou ovoce, včetně medu.
Dlouhá zima se podepsala na stavu našich včelstev. Z počtu
333 včelstev zazimovaných k 1. 9. 2017 se podařilo vyzimovat k 1. 5. tohoto roku 286 včelstvům, tzn. 85,9%. Včely však
i díky jaru šly rychle „do síly“ a koncem dubna se už nasazovaly medníky.
Naše spolková činnost má již tradičně několik styčných bodů.
Jedním z nich je i novoroční posezení, které se letos konalo
v restauraci Na Rychtě. Účast byla velmi hojná.
Během předjaří se nám podařilo zprovoznit internetové bankovnictví, což velmi usnadní finanční operace naší organizace. Objednány byly také včelí matky pro členy.
Další akcí, která se koná každé jaro, je brigáda, spojená především s úklidem včelařské chaty a jejího okolí.
27. května se jí zúčastnilo 10 našich členů. V červnu pak přichází na řadu smažení vaječiny. Toho se pravidelně účastní i rodinní příslušníci členů a letos bylo okořeněno přednáškou na téma „Včelí pastva“, kterou
přednesl přítel S. Tříska ze ZO Krmelín.
Léto bylo ve znamení osvěty a propagace naší práce. Probíhaly exkurze pro děti ve včelíně př. Varkočka
(byla zde i natočena reportáž ČT) nebo pro děti na příměstském táboře v Ostravě. Za svou činnost pak byli
Městem Paskov oceněni tři naši členové – př. A. Varkoček, O. Bartoš a M. Andrýsek. Podařilo se nám také
získat dotaci na pořízení nových úlů výměnou za likvidaci starých.
Během podletí a podzimu jsme zazimovávali včelstva a léčili Gabonem a fumigací. V průběhu roku jsme
přijali do naší ZO tři nové členy.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře
a podzim se konaly mimořádné členské schůze (na jaře výroční, na podzim spojená s výplatou dotací na
podporu včelařství).
K 31. 12. 2018 měla naše organizace 42 členů. K 1. 5. 2018 jsme obhospodařovali 286 včelstev, k 1. 9. 2018
pak 341. Vyprodukovali jsme 4017 kg medu a 131,3 kg vosku, vychovali 111 včelích matek. Medu a vosku
bylo ve srovnání s rokem 2017 mnohem více.
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás
podporují a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Klub důchodců

Klub důchodců oslavil konec roku tradičním svým
silvestrem.
Další schůzka bude mít za úkol volbu nového výboru
a výroční schůzi.
Na měsíc únor je na 19.2.2019 naplánováno pochování basy.
Další akce, které jsou v plánu, záleží na novém výboru.
V měsíci březnu se jedná o MDŽ či Den ptactva
Hana Fojtová
foto: Oslava Silvestra v sále nad Krčmou
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Informace z DDM Vratimov
PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PASKOV
V roce 2018 organizace Dům dětí a mládeže Vratimov získala finanční dotaci ve výši
46 000 Kč. Finanční prostředky byly použity na uspořádání příležitostných akcí a zakoupení vybavení do
kroužků.
V měsíci dubnu si děti připravily pestrou kytici vystoupení. Gala přehlídka činnosti kroužků proběhla v kině
PANORAMA Paskov. Rodiče, prarodiče, široká veřejnost viděla taneční čísla, bojové umění, mažoretky,
pokusy, divadlo a zazněla i angličtina. V roce 2019 se
budeme těšit na sobotu 4. května, kdy se ukážeme
veřejnosti pod širým nebem v zámeckém parku.
Na konci měsíce června 2018 proběhla akce „Hurá
prázdniny“. Poprvé tato bezpečnostní akce proběhla po domluvě s vedením školy formou dopoledního
programu pro žáky 1. stupně ZŠ Paskov. Pro děti
byly připraveny dovednostní i vědomostní úkoly. Cílem akce bylo dětem připomenout hrozící nebezpečí,
která je čekají během prázdnin a oživit, jak se chovat
v nebezpečných situacích. Na akci s námi spolupracují pracovníci Červeného kříže.
Nový školní rok jsme zahájili akcí „Děti, mládež, volný čas“, která probíhá tradičně v měsíci září.
Pro veřejnost byly připraveny stanoviště, na kterých
byli vedoucí zájmových útvarů s úkoly v rámci své

činnosti. Za splnění všech úkolů děti dostaly malou
odměnu. Akce každoročně plní svůj cíl. Veřejnosti
předáváme informace o plánované zájmové činnosti
v obci Paskov.
Děkujeme jménem dětí a široké veřejnosti za finanční příspěvek v roce 2018 a těšíme se na další spolupráci v roce 2019.
za DDM Renáta Míčková

KALENDÁŘ AKCÍ DDM Vratimov
1. 2. pololetní prázdniny PARKOUR PARK Ostrava
18. 2. – 22. 2. jarní prázdniny FM
- akce pro přihlášené děti JARŇÁKY FM
PONDĚLÍ – hry, soutěže v KC
ÚTERÝ – Arena action Paskov
STŘEDA – Marlenka FM
ČTVRTEK – JUMP CENTRUM FM
Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na
www.ddmvratimov.cz

Knihovna - plán akcí
Únor 2019

18. 2. (pondělí) – 21. 2. (čtvrtek)

Pátek 8. února
besedy pro děti z oddělení Krteček MŠ Paskov (představení nového tematického batůžku Umění + beseda o malířství )
Úterý 12. února
Kreativ klub - od 16:00 do 18:00

sraz
7:30 – 8:00 hod.
konec 15:30 – 16:00 hod.
KC Paskov (bývalá sokolovna)

Úterý 26. února
Kreativ klub - od 16:00 do 18:00

za cenu 950 Kč

(doprava, vstupné, popl. DDM, oběd v restauraci, …)

Čtvrtek 28. února
Pohrátky – beseda s autorkami knihy - pro 1.
třídy ZŠ Paskov

PONDĚLÍ 18. 2. sál KC Paskov
ÚTERÝ

(tepláky, sportovní obuv)

19. 2. ARENA ACTION Paskov

(sportovní teplé oblečení ven, přezůvky)

STŘEDA 20. 2. MARLENKA FM

Březen 2019
Besedy pro děti z MŠ – předškoláci – cyklus
Děti jako já

(přezůvky)

ČTVRTEK 21. 2. JUMP CENTRUM FM
(tepláky, sportovní obuv)

29. března 2019
NOC S ANDERSENEM spojená s vyhlášení
nejpilnějších čtenářů za rok 2018

Závazně přihlásit a uvedenou částku uhradit do 13. 2. 2019

S SEBOU: svačinu, pití na celý den
PŘIHLÁŠKY: Renáta Míčková
Kontakt:
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz
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PASKOVJANEK
V pátek 14.12. slavil DFS PASKOVJANEK své 3. narozeniny a to již tradičním vánočním programem
„Došli zme k Vam na koledu...“ v kině Panorama Paskov. Během cca 90ti minutového programu se na jevišti
vystřídalo přes 60 tanečníků a muzikantů. V programu se představila říkadla, dívčí a chlapecké hry, taneční
hry i figurální tance z naší oblasti a také písně a koledy z Paskova, Řepiště, Sedliště a Krmelína. Rádi
bychom i touto cestou poděkovali všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají v našem snažení o oživení
tradic a folklorní prostředí, které se tady probouzí právě díky nim, městu Paskov, sponzorům, dobrovolníkům
nejen z řad rodičů a také našim novým muzikantům.
Rok 2019 bude pro Paskovjanek opět plný krásných akcí a zážitků na různých akcích, přehlídkách a
festivalech, kde budou i nadále prezentovat obnovu našich místních tradic a také podobu kroje, která se zde
díky podpoře a iniciativě všech neustále rozvíjí a rozrůstá.
...s úctou k tradici...
spolek Po súsedsku a DFS PASKOVJANEK

foto: Vystoupení DFS Paskovjanek v kině s programem „Došli zme k Vam na koledu...“

Vánoční vystoupení Paskovjanku pohledem diváka
Celé představení bylo jedním slovem úžasné. Všichni vystupující, menší i ti odrostlejší byli skvělí. Myslím,
že můžeme směle říct, že nám v Paskově rostou výborní zpěváčci a tanečníci.
Velký obdiv a poděkování patří především manželům Švachovým a jejich pomocníkům z řad rodičů, za čas
a energii, se kterými se věnují dětem z Paskovjanku. A už se těšíme na folklorní bál.
Liškovi
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Zima a házená
Začátkem prosince minulého roku skončila první polovina mistrovských soutěží v házené. Do konce starého
roku sportovci odpočívali a již v prvním týdnu toho nového začali s přípravou na druhou polovinu mistrovských soutěží. Období prosince házenkáři využili ke dvěma tradičním aktivitám a to mládežnický turnaj o
paskovského kapra a turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.
Turnaj o paskovského kapra byl již pořádán po osmnácté v řadě. V minulosti byl uskutečněn v několika
podobách ať již složením věkových kategorií nebo jako motivační pro propagaci házené. V této podobě byl
pořádán i v loňském prosinci. Děvčata i chlapci ročníků 2009 a 2010 i mladší z oddílů Krmelína, Bohumína
a Paskova si zkoušeli záludnosti tohoto sportu v nové školní tělocvičně. Na výsledcích vůbec v tomto případě nezáleželo. Šlo zde o podnět pro co nejvíce dětí se zapojit do sportování. Snad snaha pořadatelů byla
úspěšná a děti, které po skončení byly odměněny sladkostmi a početný zájem rodičů v hledišti haly přinese
nějaký výsledek pro budoucnost tohoto sportu. Na závěr dopoledne sehrály mezi sebou družstva Paskova a
Bohumína v kategorii mladší dorostenky přátelské utkání.

foto: Účastníci turnaje O Paskovského kapra 2018
Tou druhou prosincovou akcí je na Štěpána tradiční již čtrnáctý ročník ve stolním tenise neregistrovaných
hráčů. Zde se scházejí již pravidelní účastníci této akce, ale vždy se objeví nové tváře, které oživí sestavu
nadšenců. Tentokrát se sešlo jedenáct vyznavačů tohoto sportu, jeden účastník byl za Slovenska, a systémem každý s každým si zpříjemnili sváteční odpoledne. V potu tváře každého z nich bylo znát úsilí, s jakým
zápalem chtěli docílit co nejlepší výsledek se soupeřem. Po téměř tříhodinovém zápolení byly známy konečné výsledky. Po mnoholeté nadvládě stejného vítěze došlo ke změně. Všichni zúčastnění byli odměněni
hodnotnými cenami a vítěz převzal putovní pohár. Výsledky této motivační akce pro veřejnost:
vítěz P. Forgač,
2. R. Konečný,
3. J. Dvořák,
4. p. Stibor,
5. R. Forgač,
6. R. Drozd,
7. M. Juhas,
8. P. Drozd,
9. L. Janášek,
10. p. Dulava
11. p. Dražina.
Počátkem ledna již opět v oddíle Házená Paskov běží přípravy na odvetnou část soutěží. Již se zapojili
mladší dorostenky a dorostenci v úterý a v pátek a každý čtvrtek od 15.30 -17.00hod. je náborová jednotka
v házené pro nejmladší pod vedení Kristýny Šircové a Jakuba Mecy. Muži začnou s tréningy koncem února.
V kategorii mladších dorostenek se svými výkony dostala Sára Tardy ročník 2004 do hledáčku repre trenérů
a byla pozvána na kemp do Nymburku dne 16.1.Je to ocenění nejenom její, ale i pro trenéra Mirka Šiláka.
Závěrem bych chtěl všem popřát v novém roce hodně životní pohody a zdraví a pozvat paskovskou veřejnost
na sportovní akce do školní tělocvičny.
Jiří Štefek
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Florbalový Prague Cup 2019

ELÉVI
V pátek 4 ledna jsme vyjeli s našimi malými ještěry ročníky 2009 a 2010 na mezinárodní turnaj, který
se konal v našem hlavním městě v Praze. Někteří
hráči s rodiči jeli ranním spojem a někteří přijížděli
v odpoledních a večerních hodinách. Po ubytování
na hotelu nás v sobotu ráno čekal první soupeř a to
tým Florbal Tachov. Bohužel jak je v Paskově zvykem, ranní zápasy hrané v 8:00 nám prostě nesedí a
od první minuty bylo vidět, že než se probereme tak
bude po zápase. Tachov nás porazil 6:3.
Ve druhém zápase nás čekal pořadatelský tým Acema Sparta Praha. V šatně jsme si jasně řekli co
chceme na hřišti hrát, ale
první polovina zápasu se
nám nepovedla. Sparta v
polovině utkání vedla 3:1
a my jsme nedokázali najít
recept, jak překonat soupeřova brankáře. V přestávce
jsme si jasně a důrazně řekli vše potřebné a potom se
na hřišti začali dít věci. Do
foto: ze zápasu Elévů
druhé poloviny zápasu nastoupil úplně jiný Paskov a Sparta nechápavě kroutila hlavami, protože se cítila jako na kolotoči. Devět
gólů v její síti a bylo vymalováno. Paskov vyhrál 10:3.
Třetí zápas a tým SC Tempish Vítkovice. Byli jsme
zvědaví co na nás soupeř bude hrát, ale musím
uznat, že jsem byl zklamán. Vítkovice stříleli z každé
pozice a dokonce i ze střídačky. Nic z toho nezměnilo fakt, že jsme zápas dovedli do vítězného konce a
soupeře porazili 5:3.
Ve skupině jsme obsadili druhé místo a postoupili do další fáze turnaje, kde nás čekali týmy, které
se umístili ve svých skupinách na druhém místě.

foto: ze zápasu Elévů

Jako první se nám postavili Gepardi DDM Helceletka Brno.
Zápas měl docela grády, ale
později byl na hřišti pouze jeden tým a to ten náš. Gepardy z
Brna jsme smázli 12:4 a čekali
na dalšího soupeře.
Další soupeř Galaktikos Bratislava. Hezký zápas, plný emocí
a krásných akcí. Slovenský tým

MLADŠÍ ŽÁCI
Pražského turnaje se zúčastnil i ročník 2007 a 2008.
Sice jsme přijeli oslabeni o některé marody a pouze s
devíti hráči a brankářem, tak hra na velkém hřišti byla
pro většinu hráčů novinkou, ale zahrát si se soupeři
zvučných týmů nemáme jindy možnost.
Hned po příjezdu a ubytování jsme v pátek večer
hráli proti domácí Spartě Praha. Zápas byl poměrně
vyrovnaný, kdy soupeř otočil skóre na svou stranu až

ač se snažil jak mohl, tak se jim podařilo překonat
našeho brankáře pouze jednou. Vyhráli jsme 6:1.
Poslední zápas a nás čekali florbalisté z FBS Olomouc. Začátek utkání v poklidném tempu, kdy jsme
se pomalu a jistě dostali do tříbrankového vedení 5:2.
Soupeř zabral a dokázal vyrovnat a dokonce se dostat do vedení 5:6. Závěr patří mistrům, třemi góly
v závěru jsme otočili výsledek a zaslouženě vyhráli
8.6.
V celkovém umístění jsme obsadili 5 místo z 16
účastníků turnaje a nebýt zaváhání v prvním zápase tak pevně věřím, že jsme na bedně. Jako poděkování za naše výkony jsme byli pořadateli odměnění
medailemi, které si kluci určitě zasloužili za to, jakou
stopu na tomto turnaji zanechali.

foto: Tým Elévů na Prague Cupu 2019
Sestava: Moroň Filip, Forman Jonáš – Klimunda
Michal, Tománek Dominik, Janča Dominik,
Frydrych Tomáš, Pollak Jan, Kubánek Jakub,
Balvín Matěj.
Slovo trenéra Radima Volka – Ještě jednou bych
chtěl poděkovat jak hráčům za to, že drželi a makali
jako tým, tak i rodičům, jakou atmosféru tady dokázali udělat. Neskutečné, kdo nezažil, nepochopí, ještě
teď mám ZIMOMRIAVKY. Bylo je slyšet a hráči se jim
odměňovali výkony na hřišti. Tak někdy zase lidi. Toť
vše zdarec.
Radim Volek
v posledních třech minutách.
Druhý den jsme se střetli postupně s Tachovem, Lovosicemi a Black Angeles. Navíc nás začala trápit
zranění. Jako první dohrál na turnaji Patrik Papala,
který si vyvrtnul kotník a bylo hotovo. Poté následovala další zranění, ale ani ta nezabránila hráčům pokračovat na turnaji, ale omezení bylo znatelné. Hráči
i přesto podali bojovný výkon a odhodlání bylo na našich svěřencích největší vlastností.
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Ve čtvrtfinále jsme nastoupili s obavami z vyčerpání
a únavy proti Spartě Praha II. Naopak, s vypětím posledních zbytku sil, jsme celý zápas soupeře tlačili,
přehrávali a přestříleli, ale bohužel se nám po celý
zápas nepodařilo překonat soupeřova brankáře
a nastřelili pouze brankovou konstrukci. Po jedné
malé chybičce v obranném pásmu jsme inkasovali jedinou branku a po
nešťastném výsledku 0:1
byli vyřazeni.
foto: Porada při zápase
Přesto je to určitě pro děti
veliká zkušenost a musím uznat, že si opravdu sáhli
doslova na dno svých sil a ukázkově bojovali i v situacích, kdy to nebylo už jednoduché. Odhodlání se
porvat o výsledek, bylo veliké.
Sestava: Tomáš Kronenberg – Petr Michálek,
Ondřej Lyčka, Adam Kolčák, Agáta Bydlošáková,
Lukáš Holek, Jakub Brož, Patrik Papala,
Bára Kubánková, Filip Schwarz.

Slovo trenéra Milana Kobzíka – chtěl bych všechny
hráče a hráčky pochválit za přístup, který měli v každém zápase. Ačkoliv nám turnaj nevyšel tak jak jsme
si přáli, mají mé uznání, že i v těch nejnáročnějších
pasážích zápasu se nevzdali a bojovali až do poslední sekundy. Rodičům také děkuji za podporu.
Radim Volek

foto: Výprava mladších žáků na Prague Cupu 2019

Polovina sezóny stolního tenisu Orla Paskov je za námi

V loňské úspěšné sezoně A-čko i B-čko udržely své Spokojeni tak jsme jen s výkony dvou dalších našich
postavení v krajských soutěžích a C-čko i D-čko v družstev. Okresní soutěž 4. třídy hrající D-čko je po
okresních soutěžích postoupily do vyšších tříd. Čeká polovině soutěže na 6. místě. V pěti utkáních zvítězinás nová sezona, která nám přinese problémy. Po lo, šestkrát prohrálo, má 24 bodů. Na družstvo na 5.
loňském odchodu bratří Slaných, nás zřejmě čeká místě ztrácíme 8 bodů, před pronásledovateli máme
další oslabení našeho hráčského kádru. Z našeho dvoubodový náskok. Kádr týmu tvoří mladí hráči,
oddílu odešli Radek Vidlička (první hráč C-čka) a Fi- Marek Pohanka, Viktor Michna a Petr Pajma. Dalším
lip Válek (třetí hráč A-čka). Situaci nám zkomplikoval úspěšným a pravidelným hráčem je náš nestor Roi zdravotní stav jednoho hráče z A-čka a jednoho z man Polomíček. Podle síly soupeře potom nastupují
B-čka, který jim neumožnil nastupovat k utkáním.
dle potřeby Zdeněk Manda, Aleš Matýsek, nebo Ivo
Koncem září jsme odehráli prvá utkání nové sezony. Michna. Nejlepším hráčem je Roman Polomíček s
Hned od prvních kol bylo zřejmé, že problémy budou úspěšností 70%. Následuje Viktor Michna a Marek
mít zejména B- a C-čko. V okresní soutěži 1. třídy C- Pohanka s úspěšností nad 50 %. Nejvyšší úspěšnost
-čko ze začátku dokázalo ještě dvakrát remizovat a mají ale Zdeněk Manda a Aleš Matýsek, mají však
dvakrát těsně zvítězit. V dalších utkáních již nedoká- odehrané jen čtyři utkání.
zalo získat ani bod. Ztráta na nesestupové místo je 8 Nejlepší tabulkové umístění má A-čko, hrající krajbodů. Nejlepším hráčem je Ivo Michna s úspěšností skou soutěž 1. třídy. V polovině soutěže mu patří
50 %. Za ním v pořadí dalším je Petr Válek, následo- 4. příčka v tabulce. Vybojovalo 22 bodů za 7 výher,
vaný Alešem Matýskem, Petrem Mičkou. V tabulce 1 remízu a 3 porážky. Prim v tomto družstvu patří
nám patří samozřejmě poslední, 12. místo. Do C-čka Lukáši Vojtkovi s úspěšností téměř 80 %. Za ním je
jsme získali jednoho našeho bývalého hráče, Peťu Filip Válek se 70 %, o 1 % méně má Roman Poloch.
Forgače. Po rozehrání se snad družstvu pomůže k Michal Novák má úspěšnost zatím jen 26 %, ale zísvýhrám v druhé polovině a posunout tak tým k posu- kává zkušenosti ze startu v tak výkonnostně silné
nu v tabulce k nesestupovým pozicím.
soutěži. Filip Válek přestoupil do Odry Vratimov, ale
Podle našeho očekávání je na tom B-čko v krajské může za nás odehrát určitý počet utkání na střídavý
soutěži 2. třídy daleko hůř. Pouze v jednom utkání start. Pokud to jeho mateřský oddíl dovolí, využijeme
dokázalo uhrát remízu. Toto naše družstvo je po půl- jeho start v utkáních, kde nám to pomůže k bodovéce soutěží beznadějně poslední s velkou ztrátou na mu zisku.
družstva před ním. Uvidíme, jak se bude situace dále Pokud to rozpis soutěží dovolí, tak naši mladí se zúvyvíjet. Oba marodi se snad už zapojí do hry. Nejlep- častňují okresních, případně krajských bodovacích
ším hráčem je Michal Novák s úspěšností 53 %. Až turnajů mládeže. Na tyto bodovací turnaje bereme i
za ním je Ivo Taichman, následovaný Pavlem Němčí- hráče, kteří zatím nehrají soutěže dospělých
kem a Petrem Válkem.
Miloslav Valenta
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Jaký byl rok 2018 u hasičů z Oprechtic
Po zhruba 5 letech, od dob kdy byly články o činnosti
našeho sboru cenzurovány či zkracovány, jsme se
rozhodli opět zkusit veřejnost seznámit prostřednictvím Paskovského zpravodaje s naší činností. A opět
to není krátký článek, protože událostí a výsledků je
tolik, že prostě více zestručnit nejdou.

Pozn. redakce - standardní délka článku je „strojopisná A4“, proto může být článek krácen. Pouze vyjímečně umožňujeme uveřejnit články delší. (jako v tomto
případě).O žádnou cenzuru se nejedná.

Hned od počátku roku 2018 probíhala naše zimní příprava sportovních družstev. V lednu 2018 jsme již po
dvanácté absolvovali lyžařské soustředění v Karlově
pod Pradědem.
Třetí únorový víkend patří každoročně tradičním
oprechtickým hasičským plesům, kterých si všichni
návštěvníci patřičně užili. Ty letošní se budou konat
15. a 16. února 2019. Předprodej vstupenek bude
probíhat od 23. 1. od 18 hodin v hospodě Na Hasce.
Tímto jste všichni srdečně zváni.
V březnu a dubnu pokračovala zimní příprava soutěžních družstev. Zatímco děti se připravovaly v tělocvičnách v Paskově, dospělí, společně s dalšími
vybranými sbory, využívali atletický tunel SSK Vítkovice.
Počátek a konec května patří, nejen u našeho sboru,
samozřejmě stavění a kácení máje.
V červnu nás čekaly hned 2 velké události.
Někteří z Vás již možná slyšeli, že existují ještě jedny
Oprechtice. Ty leží přesně na opačné straně republiky, nedaleko hranic s Německem, v samotném srdci Chodska u města Domažlic. Zdejší hasičský sbor
začal být před nějakými 5 lety poměrně aktivní v požárním sportu. Díky sociálním sítím jsme se postupně začali oťukávat, až došlo k prvnímu setkání obou
sborů na neutrální půdě, na největší soutěži v ČR v
Širokém dole 2017, kde jsme našim kolegům od Domažlic předali drobnou pozornost naší hospody Na
hasce. Jelikož jsme si padli do oka, bylo dohodnuto,
že už je na čase, abychom se navštívili v našich sídlech.

foto: Oprechtice s Oprechticemi

Jako první se vydal na návštěvu náš sbor do 525 km
vzdálených Oprechtic na oslavu 95. výročí založení
tamního SDH a u této příležitosti konající se okrskové soutěže. Naši zástupci byli svými hostiteli vřele přivítání a předali oslavencům pamětní plaketu.
Celý den, večer, noc až do brzkých ranních hodin se
nesl ve velmi přátelské atmosféře. Při mini souboji
v hasičském útoku mezi našimi veterány a místními
muži nešlo z fandění nejen diváků, ale i ostatních
týmu, poznat, který tým je vlastně domácí. Za 14
dní se setkání opakovalo a to, když nám domažlické
Oprechtice opětovaly návštěvu na našem Oprechtickém hasičském víkendu.
Oprechtický hasičský víkend se již tradičně skládá ze
3 soutěží. V sobotu od 12 hodin startuje Moravskoslezská liga v kategorii mužů, žen a mužů nad 35 let.
Letos jsme zkušebně na naši soutěži otevřeli v rámci memoriálu Jiřiho Klegy i kategorii žen nad 35 let.
Oprechtická denní soutěž celý seriál Moravskoslezské ligy, která letos čítala na 12 podniků, otevírala.
Od 21 hodin 21 minut startovala družstva na jedné z
největších nočních soutěží v Česku, CLIMART cupu,
jehož jubilejní 10. ročník byl dotován rovnými 100
000 Kč, které si rozdělila vítězná družstva ve 3 kategoriích. O oblibě této akce vypovídá i vzdálenost
účastníků, která činila mezí tím nejvýchodnějším a
nejzápadnějším bezmála 800 km cesty.
Po této parádní noční podívané, kdy ještě nestačily
pomalu vychladnout motory závodních strojů a zároveň po 22 hodinách od začátku OHV, odstartovala
třetí a poslední část a to XI. kolo Moravskoslezské
ligy mladých hasičů, tentokrát rozšířená o kategorii
dorostu.

Vítězové jednotlivých soutěží a kategorií
Oprechtického hasičského víkendu 2018

Moravskoslzeská liga
Muži – Prchalov (okres NJ), Ženy – Albrechtice (KI),
Veteráni – Ostrava – Svinov (OV), Veteránky – Metylovice (FM)
Climart Cup
Muži – Myštěves (HK), Ženy – Špičky (PR), Veteráni
– Oprechtice
Moravskoslezská liga mladých hasičů
MINI – Malenovice (FM), Mladší žáci – Malenovice
(FM), Starší žáci – Trojanovice (NJ), Dorost – Jistebník (NJ)
Letošní Oprechtický hasičský víkend se opravdu
povedl. Svědčí o tom i rekordní účast, která letos
činila celkem 190 družstev, což odpovídá neuvěřitelným 1 330 závodníkům. Víte v nejbližším okolí o nějaké větší akci?
Velice nás potěšil článek SDH u Domažlic, který si
můžete přečíst na konci našeho článku.
Pozn. redakce - délka celého příspěvku neumožňuje
zveřejnění této části, článek je dostupný na internetu:
www.mesto-paskov.cz/obcan/paskovsky-zpravodaj/
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Tento sbor se nechal námi natolik inspirovat, že týden
po našem Oprechtickém hasičském víkendu 2019
uspořádají svůj Oprechtický hasičský víkend, ovšem
tentokrát u Domažlic. Večerní soutěž nazvána HAIMA cup bude benefiční a její výtěžek bude věnován
dětské onkologii plzeňské fakultní nemocnice. Naše
SDH určitě něco vymyslí, aby podpořila dobrou věc,
a snad se nám podaří této akce i zúčastnit.
Bohužel letošní Oprechtický hasičský víkend nese
sebou i jednu nepříjemnou kaňku. Ve večerních hodinách se objevilo v našem areálu několik mladých
občanů Paskova, které vůbec nezajímaly sportovní
výkony družstev z celé ČR a Slovenska, ale pod vlivem patrně různých návykových látek chovali se řekněme nedůstojně a obtěžovali soutěžící a diváky. Ani
legitimování přivolanou policií jim nezabránilo, aby se
nakonec pokusili ukrást např. sportovní dresy soutěžících, v čem jim bylo ještě zabráněno, či jiné věci,
což se jim patrně nakonec k ostudě Paskova podařilo. Bohužel nově platné zákony současné vládnoucí
garnitury ANO+ČSSD+KSČM ochraňující zloděje a
zločince nám neumožňují zveřejnit jejich jména, abychom upozornili občany a pořadatele ostatních akcí,
na koho si dát v Paskově pozor.
První týden v červenci absolvovali naše děti oblíbené
letní týdenní stanování s rodiči na tzv. Zazdíkovicích,
kdy kromě výletů a her samozřejmě přichází na řadu i
tvrdý trénink útoků, protože konkurence nespí a který
se vyplatil na konci sportovní sezóny.
Koncem července se v našem areálu Na Hasce promítalo, stejně jako loni, letní kino DSO a stejně jako
loni naše SDH podávalo typické biografové občerstvení v podobě vynikajících hot dogů a popcornu.
Návštěvníci, kteří navštívili více takovýchto představení, si velice pochvalovali nejen příjemnou atmosféru.
Počátkem srpna se díky naší Květce Kacířové podařilo dostat našim dětem na obrazovky České televize, kde v pořadu Dobré ráno předvedli hned několik
hasičských útoků a pozvali diváky na svou noční soutěž. Nejen pro naše děti a rodiče, ale i pro moderátory a techniky ČT to byl jistě zážitek. Škoda jen, že
nemohli své umění předvést v našem hezkém areálu
a ve svých krásných dresech. Snad příště, až pořádně našetříme.
Poslední srpnový víkend nás čekaly 2 akce v jeden
den. Náš sbor v roce 2018 oslavil 75 let od svého
založení. Jelikož žijeme spíše budoucností a ne z minulosti, rozhodli jsme se tyto půlkulatiny oslavit střídmě pouze slavnostní valnou hromadou s předáním
ocenění členům sboru za činnost a věrnost.
Večer jsme naše výročí oslavili prací a to uspořádáním 2. největší dětské noční soutěže mladých hasičů
v Česku, tzv. Eurokan cupem o 15 000 Kč a další
věcné ceny. Této akce se zúčastnilo na 35 družstev.
Vítězi v kategorii dorostu se stalo kombinované družstvo BrušPas, ve starších, v novém traťovém rekor-

du, Trojanovice A a v mladších žácích Lučina. Soutěže se zúčastnilo i jedno družstvo MINI z Malenovic.
Podzim se nesl ve znamení brigád a údržby našeho
areálu. Nesmíme zapomenout na závěrečný galavečer Moravskoslezské ligy, ze kterého jsme si kromě
jiného odnesli již po 11. v řadě titul Nejlepší soutěž a
to opět s drtivým náskokem před ostatními soutěžemi. Náš Oprechtický hasičský víkend posbíral celkem
85% možných hlasů.
SPORT
Jednou z hlavních činností našeho sboru je sport a to
od těch nejmenších sotva 3 letých miníků až po ostřílené veterány. Důvodem je nejen kondička a zdravý
duch, ale hasičský sport je i součástí bojového plánu odborné přípravy výjezdových jednotek. A hlavně
bez hasičského sportu těžko přivést a ještě hůře udržet mladé lidi ve výjezdových jednotkách, neboť bez
srdce tuto nepříliš zábavnou činnost dělat nejde a
kluci bez historie vydrží v jednotách stěží pár let, což
město stojí samozřejmě nemalé finanční prostředky.
Největší radost nám udělali letos ti téměř nejmenší.
Ačku mladších žáků se podařilo nemožné a svými
strojovými útoky obhájili titul v Moravskoslezské lize
mladých hasičů. Béčko v tomto seriálu skončilo na 8.
místě. O vyrovnanosti této kategorie svědčí i to, že
z osmnácti účastníku MSL MH se dvanáct dokázalo dostat minimálně jednou na stupně vítězů. Mladší
žáci A i B se zúčastnili shodně 16. soutěží Družstvo
A si z nich odvezlo 6 prvních míst, 1 druhé a 2 třetí
místa. Béčko potom 1 druhé a 1 třetí místo.
Starší žáci, kteří patří stále ve své kategorii mezi ty
méně zkušené a trochu se trápí se sestavou, se letos postupně zlepšovali, až dosáhli v MSL MH oproti
loňsku zlepšení o 7 míst na konečné 6 místo. V příštím roce se můžeme těšit útokem na nejvyšší příčky.
Starší absolvovali rovněž 16 soutěží, přičemž vybojovali 2 třetí místa
Kategorie MINI, děti ještě předškolního věku, se letos zúčastnila pouze 2 soutěží a to z důvodu hlavně
velké absence členů na počátku sezóny. Ovšem již
nyní, v zimě, to vypadá, že se nám klube poměrně
silná generace nástupců.
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foto: MINI žáci na domácí soutěži
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U dospělých, v hlavní kategorii mužů, jsme bojovali
během roku trochu se sestavou a zraněními. Nakonec se mužům podařilo obsadit v seriálu MSL slušné
10. místo, což sice neurazí, ale ani nenadchne. Muži
se celkově zúčastnili 25 soutěží, ze kterých 2 vyhráli,
na 2 byli druzí a rovněž třetí příčky si odvezli 2. Zajímavostí je, že 2 třetiny těchto úspěchů bylo na nočních soutěžích. Zvláště potěšující bylo 2. místo na
domácím Climart cupu, ze kterého si muži doslova
odnesli 10 000 Kč za druhé místo.
Pěkného umístění s časem 14:71 dosáhli muži na
tzv. Leninovi v Širokém dole. V této mega soutěži s
účastí 200 družstev stačil tento čas na velmi solidní
19. příčku.
Naopak nespokojenost zavládla u veteránů. U těch
sice bilance 3 vítězství, 3 druhá a 3 třetí místa z celkem 17 soutěží vypadá zajímavě, navíc 3 soutěže
absolvovali v kategorii muži, nicméně sami veteráni
od sebe čekali více. V Moravskoslezské lize měli původně prohánět bezkonkurenční a mladší družstvo z
Ostravy – Svinova, ovšem díky výkyvům a hlavně bodovým srážkám za půjčování závodníků z toho byla
„pouze“ bramborová pozice.
Pro ženy byl začátek sezóny čistý list papíru. Ještě
těsně před startem první soutěže vlastně nevěděly, v
jakém složení budou běhat. Nakonec v družstvu kromě 2 proudařek nezůstal kámen na kameni. Tento
zcela nový tým naskočil po roční pauze do seriálu
MSL bez jakéhokoli ostychu a v konečném hodnocení obsadil v celku sympatické 4. místo. Celkem ženy
absolvovaly 18 soutěží, z nichž si odvezli, stejně jako
muži, 2 první, 2 druhá a 2 třetí místa. Pokud tento
silný tým začne na jaře trénovat dříve než letos, má
se konkurence opět na co těšit.
Posledním našim, trochu netradičním, družstvem
jsou ženy nad 35 let. Všechny jsou maminkami našich mladých hasičů. Družstvo, původně poskládané
spíše z recese na domácí soutěž, se chytlo tréninků zodpovědně a nakonec se zúčastnilo
hned 13 soutěží. Z toho 3x ve
své kategorii žen nad 35 let, 8x
v kategorií žen a 1x v kategorii
mužů nad 35 let. Přesto si dokázalo odvést hned ze tří umístění na stupních vítězů.
Mimo královské disciplíny –
hasičské útoku, se naši členové
zúčastnili i soutěží jednotlivců.
Martin Nováček se zúčastnil
disciplíny TFA (Toughest Firefighter Alive), alias železného
hasiče, kdy soutěžící absolvuje
různé překážky a úkoly v „plné
polní“ neboli v zásahovém obleku, přilbě a dýchacím přístroji
na zádech. Při této disciplíně,

kdy člověk si opravdu sáhne na dno a i řada profesionálních hasičů by měla problém to zvládnout, se
Martin umístil na skvělém 4. místě a porazil řadu specialistů na tuto disciplínu.
Veronika Krpcová a Hana Pastorková se zúčastnili několika závodů v disciplíně 100 m překážek vč.
Českého poháru a výstupu do 1. patra cvičné věže.
Na „stovkách“ se Veronika umístila v Brně a Kamenci
na 2. místě a v Pardubicích na 3. příčce. Bronzovou
příčku si odnesla i z věží v Příbrami a v této disciplíně
reprezentovala Oprechtice i na Mistrovství republiky
v Liberci. Veronika Krpcová je i členkou reprezentačního týmu žen Česka, se kterým vybojovala, po loňském vítězství v Turecku, tentokrát stříbrné medaile
na Mistrovství světa v požárním sportu konaném na
Slovensku.
VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA
Samozřejmě nejdůležitější činností sboru dobrovolných hasičů je požární ochrana. Naše výjezdová jednotka je svým způsobem atypická, neboť naši členové jsou členy nejen tzv. JPO 5 Oprechtice, ale i JPO
2 Paskova. Tato činnost je čím dál tím více náročnější, neboť se již nejedná jen o samotnou přípravu
a údržbu techniky, ale, dle rčení „dej blbci funkci a
on vymyslí lejstro“, je čím dál tím větší i byrokratická
zátěž. Další požadavky GŘ HZS, či ostatních úřadů, místy hraničící se zdravým rozumem. Kdyby měl
dobrovolný hasič splnit do puntíku vše, co nařizují
všechny zákony, vyhlášky a předpisy, neměl by na
samotný požár už ani čas.
ZÁVĚR
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim rodinným příslušníkům za trpělivost a schovívavost,
všem našim sponzorům a partnerům, především
společnostem Climart a Eurokan za podporu a SDH
Paskov a městskému úřadu Paskov za spolupráci.
Michal Stibor
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foto: Martin Nováček na TFA

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ ČLÁNKŮ DO
PASKOVSKÉHO ZPRAVODAJE
-- dodržování datumu uzávěrky
-- příspěvek nepřesáhne jednu stránku formátu
A4 psanou písmem „Arial“ velikostí 11 bodů
(cca 5000 znaků, 750 slov, 60 řádků) - pro
delší články si redakce si vyhrazuje právo na
jejich krácení, popř. uvední na internetu
-- příspěvek neobsahuje formátování - je vždy
přizpůsoben formátu zpravodaje
-- pokud jsou obsahem článku fotky či obrázky,
vždy jsou přiloženy jako zvláštní soubor (nejsou součástí formátu článku)
-- stačí 2 fotky, v dobrém rozlišení pro tisk
(800x600 a výše), nerozmazané, k danému tématu a s popisem, popř. jménem autora - rada
má právo vybrat obrázek a určit jeho velikost
-- obrázkový příspěvek (pozvánku na akci), je
možné posílat v grafických (jpg, png, apod.)
nebo kombinovaných (pdf, cdr, ai, apod.)
formátech, v případě potřeby lze uvést požadavek na rozměr (např. stačí na A5, A6, apod.)
- redakční rada se ho pokusí zohlednit
-- placená inzerce se řídí podmínkami schválenými Radou města Paskov
-- příspěvky lze zaslat poštou, osobně na MÚ
Paskov nebo na emailem adresu zpravodaje
zpravodajpaskov@email.cz
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KULTURNÍ CENTRUM PASKOV
9. 3. 2019 v 16 hodin
Předprodej vstupenek na MÚ Paskov - vstupné 150 Kč
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