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Zastupitelé diskutovali o zákazu hazardu
Členové zastupitelstva města na svém zářijovém jednání schvalovali harmonogram prací při sestavování rozpočtu na rok 2018 tak, aby rozpočet na příští
rok byl schválen v letošním roce. Hlavními prioritami
rozpočty jsou novostavba tělocvičny u ZŠ, seniorské
bydlení a rozšíření kapacity Mateřské školy Paskov.
Více se prioritami bude zabývat 17. zasedání Zastupitelstva města 12. října.
Dále bylo přijato rozpočtové opatření č. 4/2017 díky
přijetí neinvestičních darů na straně příjmů, na straně výdajů bude promítnuta pouze část z 39mil. Na
stavbu tělocvičny, neboť se nepodařilo započít stavbu dříve. Bylo potřeba navýšit kapitolu obnova kulturních památek a i seniorského bydlení k plnění 8 mil.
Kč, které již byly zahrnuty v rezervě.

Mezi poslední body jednání patřila diskuze
k přijetí obecně závazné vyhlášky o zákazu
hazardu, neboť okolní obce a města tuto

vyhlášku již přijali, či je těsně před přijetím,
a reálně hrozí, že by se hazardní hráči stahovali do Paskova. Zastupitelé tak uložili Radě
města připravit návrh této obecně závazné
vyhlášky k přijetí na následujícím jednání.
V rámci diskuze byli přítomni informování o chystaných akcích, o teoretické možnosti nabytí rybníku
Kuboň, průběhu oslav 750. let Paskova, knize zachycující dějiny Paskova a jejím možném pokračování.
Dále se řešilo zvýšení nájmu v obecních bytech, které byly hluboko pod cenami obvyklými a město jako
správný hospodář by mělo tuto hladinu dorovnat s
respektem na danou lokalitu výskytu bytu.
Také se podařilo uplatnit reklamaci díla v MŠ, kdy došlo k popraskání dlažby na terasách a k zatečení do
místností. Byla zahájena stavba tělocvičny ZŠ a dne
20. září i seniorského bydlení.
Kristýna Šircová

Finanční výbor
Členové finančního výboru se mezi 14 a 16. zasedáním městského zastupitelstva sešli 3x. Zabývali se a řešil níže uvedené úkoly.
Inventarizace a návrh na vyřazení majetku ZŠ Paskov. Na
základě návrhu ZŠ Paskov, provedli členové FV kontrolu a
zjištění skutečného fyzického stavu. Na základě zjištěných
skutečnosti souhlasil FV s vyřazením uvedeného majetku.
Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Paskov za II.Q. 2017, v porovnání s hospodařením v II.Q. 2016 Členové FV provedli kontrolu hospodařeni obou p.o. za období IIQ. 2017. Zaměřili se a
porovnávali převážně spotřebu medií a čerpání příspěvku od
zřizovatele. V obou případech probíhá hospodaření i čerpání
dle rozpočtového plánu. Obě p.o. i přes zhoršené klimatické
podmínky v I.Q. 2017, vykazovaly zisk a úspory na médiích.
Žádost sport. klubu o neinvest. dotaci z rozpočtu města na r.
2017
Na základě rozhodnuti oddílu házené o oddělení se od OREL
jednota Paskov, došlo k předčasnému vyučování přidělené
dotace ORLU na r. 2017 a následně pak ke schválení jejich
nových žádostí o poskytnutí dotace.
Informace o stavu pohledávek města Paskov a návrh postupu jejich následného vymáhaní a případně likvidace. Členové
FV byli seznámeni s dosavadními pohledávkami města u kterých navrhují, vyčkat do 30. 11. 2017, následně rozklíčovat
dlužníky, jejich počet, jednotlivé dlužné částky a poté jejich
vymáhání – soudní cestou.
Za finanční výbor Michálek Petr
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Osadní výbor
Oprechtice
Osadní výbor se sešel na konci srpna. Zabýval se především stavem chodníků v
Oprechticích v místě stavby nových domů
a bezpečnosti v oblasti dopravy zavedením
tzv. úsekového měření rychlosti.
V závěru se členové zabývali personálním obsazením výboru, kdy na svou funkci
předsedkyně rezignovala Martina Bartoníková, a osadní výbor navrhl zastupitelstvu
Miroslava Staňka ml.

Základní škola Paskov
hledá na příležitostný zá-

stup kuchaře/kuchařku
či pomocnou sílu do
kuchyně.
V případě vašeho zájmu
zašlete prosím email na
info@zspaskov.cz nebo se
ve škole zastavte osobně.

Informace z Rady města Paskova
Jednání rady města č. 71 ze dne 9. 8. 2017
Rada města uložila úkol:
Odboru ekonomickému a majetkovému předkládat kvartálně radě města přehled veškerých pohledávek Města Paskov s uvedením učiněných kroků vedoucích k vymáhání. Rada města uložila úkol předkládat seznam
nevyčerpané dovolené starosty města v lednu příslušného kalendářního roku.
Rada města schválila:
Přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč od společnosti SPETECH TECHNOLOGY s.r.o., zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Zimní zahrada u KCP Paskov“ a pověřuje starostu
podpisem, aktualizační list č. 1 Povodňového plánu města Paskov, předložený provozní řád U rampy v Paskově, ul. Kirilovova č.p.330, uzavření VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O PROVEDENÍ STAVBY „Novostavba
tělocvičny ZŠ Paskov, poskytnutí finančního daru z rozpočtu města občanům města Paskov, doplnění ceníku
města o položky: kniha Dějiny Paskova s cenou 300,-Kč.
Jednání rady č. 72 ze dne 23. 8. 2017
Rada města uložila úkol:
Alešovi Šafránkovi vyčíslit a sledovat průběžný rozpočet oslav 750 let města Paskov v průběhu celého roku.
Rada města schválila:
Smlouvu o dílo pravidelná údržba věžních hodin na budově zámku v Paskově, cenovou nabídku společnosti
SPETECH TECHNOLOGY na rekonstrukci kotelny KCP Paskov, harmonogram prací při sestavování rozpočtu města Paskov na rok 2018, změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2017, poskytnutí finančního daru z rozpočtu
města občanům Paskova.
Jednání rady č. 73 ze dne 6. 9. 2017
Rada města schválila:
Příkazní smlouvu na konzultační a odborné projektové činnosti zpracovatele projektové dokumentace stavby „Seniorské bydlení v Paskově“ v průběhu provádění stavby mezi společností ATELIER SIMONA,
dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů mezi společností TextilEco a.s a Městem
Paskov. dodatek č. 8 pojistné smlouvy č. 003006074 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s a Městem
Paskov na havarijní pojištění flotily hasičských vozidel, uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci u příležitosti
konání akce „Připomínka 750. let Paskova“ mezi společností Advanced World Transport a.s. a Městem Paskov (poskytovatel) na zajištění reklamy a propagace ve výši 10.000,- Kč vč. DPH, přijetí finančního daru ve
výši 10.000,- Kč od společnosti Vítězslav Dernický, schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu občanům
města Paskov, cenovou nabídku společnosti AMBRA – Group, s.r.o. na dodávku masivních dveří s požární
odolností El 30 na Zámek Paskov ve výši 467.400,- Kč bez DPH.
Jednání rady města č. 74 ze dne 20. 9. 2017
Rada města schválila:
cenovou nabídku na pořízení kamerového bodu „Stavba Tělocvičny časosběr“, cenovou nabídku společnosti Slezské kamenolomy a.s. na krycí desky a parapetní desky na plot ve výši 41.043,- Kč včetně DPH,
cenovou nabídku společnosti Vala – realizace staveb s.r.o. ve výši 27 201,93 Kč bez DPH na zhotovení
základových patek pro přemístění pietních míst, na základě žádosti Základní školy Paskov, příspěvková
organizace zvýšení odpisů majetku za rok 2017 o 462,- Kč tj. zvýšení celkové částky odpisů za rok 2017 z
1.016.328,- Kč na 1.016.790,- Kč, poskytnutí finančního daru z rozpočtu města občanům města Paskov na
základě jejich žádosti, plán zimní údržby chodníků a komunikací na území města Paskova v období od 01.
11. 2017 – 15. 4. 2018, cenovou nabídku společnosti Vala-realizace staveb s.r.o. na provádění zimní údržby,
uzavření Smlouvy o dílo mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a Městem
Paskov (předmětem díla je zimní údržba pozemních komunikací chodníků na mostech).
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Rada Města

Paskov v květech a zeleni má své vítěze
Naše komise pro školství a vzdělávání, kulturu a sport se o letních prázdninách sešla dvakrát, 25. 7. a 23. 8. 2017. Na první schůzce jsme přivítali novou
členku komise p. Halinu Pospíšilovou. Pak přišla na řadu naše soutěž Paskov
v květech a zeleni.
Celkem se do soutěže přihlásilo 14 soutěžících z Paskova a Oprechtic. Na
srpnové schůzi jsme vybrali z každé kategorie vítěze. Výsledky byly vyhlášeny
na oslavách města dne 2. 9. 2017, ale rádi vám je představíme i ve zpravodaji.
Vítězové obdrželi poukázky v hodnotě 1000, 2000 a 3000 Kč na nákup v zahradnictví p. Bosákové, a také dostali pamětní certifikáty.
Všem, kdo se umístili, blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast. Myslím si,
že rádi soutěž zopakujeme i v příštím roce.
Za komisi Iva Vaňková
Foto: Vítězná zahrada stojí opravdu za to!

Kategorie rodinné domy:
1. místo p. Gužík
2. místo p. Kreutzigerová
3. místo p. Horklová
Kategorie balkóny:
1. místo p. Jehlář
2. místo nebylo uděleno
3. místo p. Kucko
Foto: Krása střídá nádheru.

Rozšíření kapacit mateřské školy
Jeden z požadavků, který před námi stojí a je třeba
zahájit realizaci je zvýšení kapacit mateřské školy,
která v současné době využívá část prostoru v rámci základní školy a dále zahájila přijímání dětí před
dovršením třetího roku. V současné proběhlo zpracování studie, zda je možná realizace nástavby nad
kuchyní v mateřské škole. Závěrem studie je, že nástavba je ze statického výpočtu možná. Jediné co je
závěrem studie komplikace, je vzdálenost budovy

od vysokého napětí, které přes areál mateřské školy vede. Nyní začíná projektování stavby a

následně budeme řešit územní rozhodnutí, stavební povolení a následně realizační
firmu.

V rámci tohoto projektu budeme podávat žádost o
dotaci z prostředků které budou poskytovány přes
MAS. V obrázku níže návrh řešení ze studie.
Ing. Zdeněk Bělík

Foto: Návrh řešení studie zvýšení kapacit MŠ.

-4-

Městská police dbá na prevenci
Vážení občané města Paskova, v tomto vydání bychom se chtěli ohlédnout za činnosti odboru prevence kriminality městské policie Frýdek-Místek. Stejně
jako v minulých letech tak i letos proběhla v březnu
beseda na nižším stupni ZŠ, na téma bezpečnosti v
provozu na pozemních komunikacích. Na tuto besedu v měsíci červnu navázala výuka pro žáky čtvrtých
tříd na dopravním hřišti ve Frýdku-Místku. Ve školní
družině jsme se zúčastnili společně s kolegyní z prevence kriminality, besedy na téma činnosti městské
policie. Přitom měly děti příležitost blíže si prohlédnout výzbroj a výstroj městské policie a vyzkoušet si
například neprůstřelnou vestu. Dále jsme si s dětmi

popovídali o tom, jak se má chodec a cyklista bezpečně chovat v silničním provozu a jaká je povinná
výbava kola. Během necelé hodiny jsme odpověděli
na spoustu otázek a rovněž jim povyprávěli nějaké
zážitky ze služby. Otázky ze strany dětí, byly různorodé a beseda byla vyhodnocena jako velice zdařilá.
Celá akce byla zakončena potleskem a společným
fotem. Městská policie Frýdek-Místek má od září své
facebookové stránky, na kterých najdete aktuální informace o činnosti městské policie. Rovněž se zde
vkládají některé případy řešené strážníky.
Strž. Kubánek Lukáš

Foto: Vysílačky, čepice, ochranná vesta => beseda tak, jak má být.

Chodník u hřbitova na ulici Čs. Lesů
Chci Vás tímto článkem krátce informovat o stavu
chodníku vedoucí ke hřbitovu, který se v současné
době realizuje.

Tato stavba byla zadána tak, aby byl
chodník opraven, dříve, než bude svátek
Památky zesnulých. Součástí stavby je
řešen bezbariérový vstup do smuteční
síně ze strany od hřbitova.
Plocha před smuteční síní je upravena tak, aby v případě poruchy výtahu bylo možno rakev s pozůstatky dopravit až ke schodišti smuteční síně. Dále by
tento sjezd měl umožnit nájezd vozidel ke smuteční

síni, které odváží věnce, kytice. Na hřbitově vzniknou
upravené zpevněné plochy pod kontejnery. Využili
jsme u této stavby možnosti rozšíření kamerového
systému.
Oprava chodníku se skládala ze dvou částí a to z
části opravy, která probíhá a druhou částí je úprava
místa pro přecházení. Do současné doby nemáme
vydáno stavební povolení na tuto akci, proto s úpravou chodníku k hlavní komunikaci budeme pokračovat až po jeho vydání. Lokální opravy chodníků uvnitř
areálu hřbitova jsou plánovány na příští rok.
Ing. Zdeněk Bělík – místostarosta města
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Rekonstrukce chodníků Národního odboje
V rámci tohoto článku Vás chci
krátce informovat o akci, kterou
v současné době připravujeme.
Jedná se o úpravu chodníků na
ulici Národního odboje, v rámci
které budou řešeny dva přechody a dva ostrůvky, které by měly
opticky zúžit komunikaci tak, aby
nelákaly k rychlé jízdě, a měly by
vést k bezpečnému přecházení
této komunikace. Na úpravu dané
lokality jsme chtěli podat žádost

na programy vypsané IROP, které
byly přesunuty do jiných programů, proto budeme podávat žádost
o dotaci z prostředků státního fondu dopravní infrastruktury. Termín
pro podání žádosti je leden 2018.
Pokud nebudou prostředky poskytnuty, budeme o ně žádat opakovaně v roce 2019. V současné
době řešíme problém s dopravním
odborem magistrátu, který nechce
povolit žádné přechody, protože

se na nich statisticky stávají dopravní nehody střetu chodce s
vozidlem. Argumenty potřebnosti
vůbec neberou v úvahu. Pokud se
nám nepodaří vyřídit stavební povolení, budeme podávat námitku k
rozhodnutí na krajský úřad. Na situační mapce je vidět navrhované
řešení.
Ing. Zdeněk Bělík
místostarosta města
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DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ NAŠEHO ÚZEMÍ
Jak již bylo zmíněno v předešlém Zpravodaji č.
3/2017, MAS Slezská brána zdárně dokončila v souladu s metodickými požadavky ministerstev předmětnou Strategii a podala žádost k jejímu schválení na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V srpnu splnila
poslední podmínky ze strany nadřízených orgánů a
na základě schváleného strategického plánu rozvoje
území připravuje první výzvy k předkládání žádostí
o dotaci. Konečně se tak po 4 letech práce dostala k
hlavnímu bodu a to možnosti čerpat a vypisovat dotační tituly.
Připravované výzvy nebudou určeny jen místním
samosprávám, ale také spolkům, podnikatelským
subjektům, školám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším. Na projektové žádosti žadatelů o
dotaci budou vyhlášeny výzvy např. v oblasti vzdělávání, cykloturistiky, sociálního podnikání, stavby
chodníků, skladování, zemědělské prvovýroby, sociálního bydlení, pro-rodinných opatření, podpory
místní produkce, sociální služby, cestovního ruchu a
další.

MAS Slezská brána má na podporu těchto projektů schváleno více než 60 mil. korun. V přípravném
období se MAS zaměřila na podporu školských zařízení. Možnosti využilo všech 13 základních a mateřských škol v území Slezské brány, které získaly
celkem přes 10 mil. korun (od 0,5 do 2 mil. Kč na subjekt). Mateřské školy většinou využily možnosti zaměstnání chůvy pro dvouleté děti, základní školy pak
využily převážně možnosti vzdělávání pedagogů.
Schválené výzvy budeme zveřejňovat pro žadatele
v obcích a městech v území MAS Slezské brány v
oficiálním informačním systému a také na webu MAS
(http://masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny
také termíny pro příjem žádostí o dotaci podle jednotlivých výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace pro žadatele. Viz níže seznam plánovaných
výzev na období 2017-2018.
Za finanční výbor Paskov a programový výbor MAS
Slezská brána Michálek Petr a Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Den regionů Slezská brána a Olešná za hojné účasti
Foto: Dobrý program i počasí přilákal mnoho lidí.

V sobotu 7. října se konal v areálu Paskovského zámku Den regionů Slezská brána a
Olešná. V letošním roce to bylo i za účasti
našich polských přátel z polské Pszczyny.
Cílem celé akce bylo představení místní
kultury, tvorby a výroby.

Foto: Ministr zahraničních věcí v areálu Paskovského zámku.

„Bylo mi ctí podpořit záštitou
tuto kulturní akci, neboť podpora
spolupráce regionů a přeshraniční spolupráce je velmi důležitou
při navazování kontaktů, výměně
zkušeností a v neposlední řadě i
získání financí na společné projekty,“
řekl v rozhovoru na akci ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Kristýna Šircová
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Úvodní slovo na začátek školního roku
Foto: Slavnostní zahájení školního roku.

Prázdniny utekly jako voda a žáci opět usedli
do školních lavic. Pro 45 prvňáčků to byl určitě
velký zlom v jejich životě. Děkuji rodičům za to,
že si vybrali naši základní školu ke společnému
vzdělávání a formování dětí. Prvňáčky čekaly
nazdobené třídy a důležitost tohoto okamžiku
byla vidět na všech přítomných. Věřím, že na
tento okamžik nikdy nezapomenou. Ti, kteří začátek školního roku zažili opakovaně, se zase
těšili hlavně na kamarády a na nové společné
zážitky.

První měsíc školního roku je za námi a život ve
škole je v plném proudu. Mnoho aktivit již máme
za sebou a mnohé jsou ještě před námi. Zmínila
bych adaptační pobyt pro šesťáky na Morávce,
přípravu výrobků na Výstavu zahrádkářů, účast
na Kniholympiádě v Olomouci.
O všech dalších zajímavých akcích se dozvíte prostřednictvím internetových stránek naší školy ( www.zspaskov.cz).
Přeji všem úspěšný školní rok nabitý novými zážitky, vědomostmi, kamarády, pěknými známkami…
Mgr. Lucie Butkovová

Slavnostní předávání certifikátů
Tak jsme se dočkali!
V červnu jsme se potili při skládání cambrigské zkoušky a
v září jsme si slavnostně převzali certifikáty. Bylo to moc
pěkné. Dostavilo se asi 80 žáků z ostravských škol a okolí.
I naši rodiče si to mohli vychutnat. Z naší školy absolvovali
cambrigské zkoušky 2 sedmáci - Dominik Michna a Tomáš
Kreutziger – úroveň FLYERS a 2 děvčata ze 4. třídy Emma
Dvorníková – MOVERS a Daniela Střebovská – STARTES. Všichni úspěšně!!
Mgr. Martina Juhasová
Foto: Úspěch dětí v rámci cambrigské zkoušky.

Projekt „Naše základka“

V rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
na školní rok 2017/2018 Moravskoslezského kraje získala Základní škola Paskov finanční podporu na realizaci aktivit souvisejících s primární prevencí. V průběhu školního roku se zapojíme do těchto aktivit:

1. Příprava vztahových vazeb pro žáky z okolních škol s našimi kmenovými žáky
2. Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
3. Partnerství pro žáky 1. a 4. tříd
4. Upevňování klimatu v současných třídách prostřednictvím třídnických hodin
Cílem je naučit žáky hodnotit vztahové situace, umět pojmenovat co je dobré a co špatné, posílit sociální
kompetence, zlepšit klima ve třídních kolektivech. Věřím, že tyto aktivity přispějí k vybudování pozitivních
vazeb mezi spolužáky.
Mgr. Lucie Butkovová
-9-

Báječný start do nového školního roku

Hned v úterý 5. září jsme si vyzkoušeli v praxi, jak
se připravuje maso a zelenina v přírodě. Naši spolužáci totiž v loňském roce reprezentovali naši školu
na soutěži „Let´s the world come to you“ a popisovali
přípravu tradičního jídla Maorů – Hangi.
Paní učitelka Juhasová nám slíbila, že si to vyzkoušíme. Tak jsme se přesunuli na její zahradu. Kluci
vykopali hlubokou díru a rozdělali oheň, ve kterém
rozehřáli kameny. Děvčata mezitím připravovala a
balila potraviny. Když bylo vše zakopáno, měli jsme
chvíli čas na veselou aktivitu, což byla jízda v kolečku přes překážky. Jeden spolužák vezl druhého a
snažil se jej nevyklopit. Užili jsme si dost srandy a
protrénovali bránice, jak jsme se nasmáli. Pak bylo
třeba otvorem přilít vodu, aby vznikla pára, díky které
vlastně to maso změklo. Museli jsme zpět do školy

splnit úkoly, rozdat si učebnice, přečíst školní řád a
tak dále…. Po zhruba třech hodinách jsme se vrátili
na zahradu a nastala chvíle pravdy. Všichni jsme byli
zvědaví, jak to dopadlo. Kluci opět kopali, tentokrát
však museli opatrně, aby neprotrhli obal, ve kterém
bylo to maso zabaleno. A hádejte, co se stalo??? Samozřejmě, že jej protrhli, takže se trochu
hlíny dostalo i do jídla! ŠKODA - maso i zelenina
byly výborné. Všichni jsme ochutnali a musíme říct,
že nejlepší bylo maso od paní učitelky, která chytře
zabalila kousky masa do kopřiv a jiných listů, takže
se nejen zvýraznila chuť, ale navíc to ochránilo celý
balík před protržením.
Musíme uznat, že napoprvé to nebylo špatné, a děkujeme za příjemný den.
Žáci 8. B

Foto: Jízda v kolečku = zábava zaručena.

Foto: Hangi nám i s trochou hlíny moc chutnalo.

Foto: Děkujeme za zpříjemnění začátku školního roku!

- 10 -

Adaptační pobyt 6. A a 6. B
V pondělí 25. září a v úterý 26. září absolvovali žáci 6. ročníku naší školy adaptační kurz na RS Paskov na
Morávce. Jeho cílem bylo stmelení třídního kolektivu a navázání dobrých vzájemných vztahů mezi žáky a
novými spolužáky a také třídními učiteli. Pro děti bylo připraveno několik pracovních a sportovních aktivit, které je vedly k vzájemné spolupráci, budování sociálních vztahů a působily také preventivně proti nežádoucím
sociálně-patologickým jevům. Třídní učitelé měli v neformálním mimoškolním prostředí možnost lépe poznat
svoji novou třídu (jednotlivé žáky, vztahy mezi nimi, fungování žáků v kolektivu, apod.). Adaptační kurz se
vydařil nejen díky pohodové spolupráci s dětmi, ale také díky dobrému počasí.
Mgr. Marie Míčková
Několik postřehů žáků 6. B
Na adaptačním pobytu jsme chodili ven,
viděli jsme koně i krávy s telátky a taky
přehradu Morávku. Měli jsme preventivní
program s panem Pavlem Matulou a jeho
Františkem.
Líbilo se mi prostředí, ale tartan, nebyl nic
moc, jinak ostatní super, vybíjená mě bavila,
spalo se mi dobře a kámoši to nekazili. Bylo
to skvělé.
David Moroň
Cestou domů jsem v autobuse přemýšlela,
co se mi nejvíc líbilo. Pro mě to bylo super,
moc se mi tam líbilo. Nejlepší bylo, když
jsme s holkami dělaly na skluzavce kolonu.
Za mě dávám adapťáku jedničku.
Sylvie Vaňková
Adapťák byl úžasný a zábavný. Večer jsme
zpívali a Ondra hrál na kytaru. Potom jsme
hráli různé společenské hry.
Anna Šimonková

Foto: Adapťák byl se vším všudy..
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Kniholympiáda

Ve středu 20. 9. 2017 se vydalo 10
žáků naší školy spolu s paní učitelkou Juhasovou na soutěž do Olomouce. Paní knihovnice Ježová z
paskovské knihovny nám v červnu řekla, že každý rok na podzim
pořádá jedna knihovna takovou
zvláštní olympiádu pro malé čtenáře. Letos ji pořádala knihovna v
Olomouci a měla být v areálu botanické zahrady. Počasí však nepřálo, tak jsme se museli uskrovnit
a plnit disciplíny v knihovně.
Téma bylo Harry Potter. Na prvních schůzkách našeho čtenářského klubu jsme přemýšleli, jaké
otázky nebo jaké disciplíny by tam
asi mohly být. Procvičovali jsme
různé přesmyčky, tvořili básničky,
opakovali známá jména z filmů.
Děvčata z 8. A Bohdana Štěpánová a Nikola Volkmannová namalovala krásný transparent, společně
jsme vymysleli pokřik, kterým se
celý náš tým na začátku uvedl.

Soutěžní tým tvořilo 5 žáků.
Barča Cymorková, Valérie

Horutová, Barča Kubán- Bohdana Štěpánová a Nikola
ková, Emma Dvorníková a Volkmannová. Co dodat na závěr.
Dominik Roman.
Úkoly nebyly tak lehké, jak se na Soutěž jsme si užili, každý
první pohled zdálo a někdy se děti si odnesl nějakou novou
pěkně zapotily. Jako třeba, když se zkušenost a v konkurenmusely strefit měkkými míčky do
ci 11 týmů jsme obsadili
obruče tak, jako při famfrpálu (tady
nás zachránil Dominik), nebo když KRÁSNÉ PRVNÍ MÍSTO.
vyhledávaly název bylinky v knize Tím jsme taky naší paszaklínadel podle přesně zadaných kovské knihovně vyslouinstrukcí, či musely vymyslet pří- žili privilegium uspořádat
běh nebo báseň na pět zadaných další ročník KNIHOLYMPIslov. Bylo celkem 9 zajímavých
ÁDY v příštím roce.
disciplín. U každé se měřil čas,
posuzovala se spolupráce týmu,
popřípadě, když vám spadla ingredience z vařečky při průchodu začarovaným lesem, nebo jste šlápli
na knihu, dostalo družstvo trestné
body. Náš podpůrný tým, složený
z žáků osmých tříd, kteří chodili a
i letos chodí do čtenářského klubu, hlasitě povzbuzoval a radoval
se, když se jejich mladším spolužákům dařilo. Byli to Vojta Cymorek, Pavel Koval a Daniel Peška,

Foto: Překvapitví vítězové kniholypiády.
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Děti obdržely diplom, zlatou medaili a kouzelnickou hůlku, ale
hlavně zažily ten úžasný pocit,
jaké to je být v něčem nejlepší a
aspoň chvilku obdivovaný. Chtěla bych poděkovat paní Ježové i
jejím kolegyním za podporu, pochválit všechny žáky za reprezentaci školy a za vzorné chování ve
vlaku.
Mgr. Martina Juhasová

Návštěva rodilého mluvčího

Volná místa v kroužcích
DDM Vratimov

Foto: Matthew besedoval s žáky základní školy.

Od pondělí 18. 9. 2017 jsme zahájili v Domě
dětí a mládeže Vratimov činnost. V tomto týdnu
kdo chtěl, měl možnost bez přihlášení vyzkoušet
ukázkové lekce jednotlivých kroužků. Některé
hodiny praskaly ve švech, do jiných jsme zase
smutně vyhlíželi děti.
Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je
stále z čeho vybírat. Věříme, že si z naší velmi
pestré nabídky vyberete. Podrobnosti naleznete
na www.ddmvratimov.cz
Těší se na Vás kolektiv vedoucích kroužků pedagogů volného času.

V minulém školním roce nás na naší škole navštívila rodilá mluvčí z Ruska - paní Vika - Viktoria Thrashchenko z
Omska. V hodině vaření jsme společně s ní nejen vařili,
ale také si popovídali – a to se nám dost líbilo. Proto jsme
uvítali, že i letos navštíví naši školu další rodilý mluvčí.
Tentokrát se za námi v rámci Dne jazyků (26. září) přišel
na celý den podívat Matthew Czaja z Chicaga. V úterý
ráno vyrazili kluci pro pana Matthea na vlakové nádraží
a ještě před vyučováním mu ukázali naše město Paskov.
V průběhu první hodiny nám pustil svoji prezentaci. Aby
byla hodina o něco zábavnější, tak nám Matthew připravil kvíz o Paskovu a Evropě. Skupina, která vyhrála, dostala odměnu.
Během dne jsme měli dostatek prostoru položit mu několik otázek ohledně jeho života. Matthew mluvil pomalu
a srozumitelně, takže se hezky poslouchal. Byli bychom
moc rádi, kdyby se jeho návštěva opakovala.
GOODBYE MAT! J
Nicol Hozová & Adéla Kašinská, IX. A

DITON se omlouvá za hlukovou zátěž
Vážení občané Paskova,
prostřednictvím pana starosty Baďury jsme byli informováni o stížnostech na nadměrnou hlukovou zátěž z našeho závodu DITON s.r.o. na ulici Kirilovova.
Touto cestou bychom se Vám chtěli omluvit za vzniklé nepříjemnosti a ujistit Vás, že jsme provedli taková opatření,
aby se tato situace v budoucnu neopakovala.
Ujišťujeme Vás, že všechny podněty bereme vážně a
pokud byste měli jakékoliv dotazy a připomínky ohledně
našeho závodu, obracejte se prosím přímo na vedoucího
závodu pana Martina Bočinského, tel.: 731 627 307.

Dětský aerobic
Ing. Michaela Krečmerová
5 – 13 let
Pondělí 16:30 – 17:30 hod. – sál KCP

Cílem kroužku je naučit se správně rozcvičit, připravit
si sestavu s hudbou pro vystoupení na veřejnosti a
seznámit se se základními posilovacími cviky. Chceme si užít pohyb.
Děti se v druhém školním pololetí účastní vystoupení
na veřejnosti.

Taekwon-do začátečníci
Eliška Hradílková
5 – 11 let
Pondělí 17:40 – 19:10 hod. – sál KCP

Taekwon-do je dynamické, moderní, efektivní a oblíbené korejské umění sebeobrany a bojového sportu.
Taekwon-do je bojové umění sebeobrany pro všechny, kteří v něm chtějí najít sami sebe.

Lovci záhad 			
Vašek Dušek
7 - 15 let
Středa 16:00 – 17:00 hod. – klubovna KC

Pokusy, jak např. donutit rozinky tancovat; propíchnout nafukovací balonek, aby nepraskl; vytvořit “faraonova” hada; poslat raketu vysoko k nebi a hledání
dalších odpovědí na záhady, které nás zajímají.

Mažoretky Paskovská Sluníčka
M. Hrdá
5 – 12 let
Čtvrtek 16:00 – 17:30 hod. – sál KCP

Nácvik techniky s hůlkou a pompony, jednoduché sestavy.
Děti v druhém školním pololetí se účastní soutěží a
vystoupení na veřejnosti.

Šikulové		
Marcela Sklepková
6 – 15 let
Čtvrtek 17:00 – 18:30 hod. – klubovna KCP

Různé techniky – papír, recyklované výrobky, ubrousková technika, barvy na textil, batikování, samotvrdnoucí hmota. Na konci činnosti – různé hry.

Za DITON s.r.o.
Ing. Josef Brauner, Ph.D., ředitel závodu
- 13 -

Soustředění dechového orchestru v Chorvatsku 2k17
Dne 8. 9. jsme vyjeli od kina v Paskově. Jízda trvala
cca 14h. V autobuse byla sranda :). Náš cíl byl Chorvatsko-Pakoštane. Tam jsme byli ubytovaní ve Vilách
Elka a Slávka. Přijeli jsme přímo na ,,oběd“ teda spíš
na polívku :D. Potom jsme šli na pláž a byli tam až
do pěti. Na pláži s námi pan učitel Tesařík a potom i
pan učitel Schreiber hráli fotbalové bago v moři. To
bylo super :D
Pak byla volná zábava na pokoji. Bylo super, že jsme
neměli přísnou večerku jako třeba na táboře, takže
jsme mohli jít spát, v kolik jsme chtěli.
Každé ráno o půl deváté byla snídaně a v devět
zkouška. Ta byla do čtvrt na jednu a mezitím byla
přestávka.
Ve středu, jsme se večer podívali na video s názvem
,,A tuhle znáte?“ co před deseti lety natočili někteří
žáci ZUŠ. Je tam představen orchestr a jsou rozhovory s některými učiteli a trochu historie orchestru.
Ve čtvrtek kdo chtěl, mohl si zaplatit loď. A odpoledne
se lodí vyplouvalo do Biogradu. Když jsme tam dopluli tak nás učitelé rozdělili do skupinek a měli jsme
rozchod po městě. My jsme s holkama šly do candy
shopu a to bylo boží. Všude sudy sladkostí. Ten pán
byl strašně hodný a milý. Když jsme šly už na sraz
tak začalo strašně moc pršet tak jsme se šly schovat

Foto: Úžasný žážitek pro hráče i diváky.

pod střechu nějaké restaurace. Myslely jsme si, že to
nepřestane, tak jsme šly v tom dešti na ten sraz. Měly
jsme úplně kaluže v botách a byly jsme celé mokré.
Sotva jsme přišly na ten sraz, bylo po dešti. Prostě
zákon schválnosti :D. Tak jsme mokří odpluli zpátky
na Elku.
A je tady poslední den. Zkoušku jsme měli volnější,
abychom potom všichni podali skvělé výkony večer
na koncertě. Takže jsme vlastně skoro celý den měli
volno. Já jsem ten volný čas trávila s Elen a Aničkou
nejčastěji. (jak kdy :) No a večer byl koncert. Ten dopadl si myslím skvěle, i přes nepříjemnou smutnou
událost, která se stala v ČR. No potom jsme se sbalili
a šli na Elku. S Elenkou a Aničkou jsme si na pokoji
povídaly, až jsme prostě všechny tři usnuly v jedné
posteli a probudily jsme se až ráno. Byly jsme překvapené, že jsme všechny v jedné posteli :D.
Je tady sobota večer a jede se domů :(. A měli jsme
před sebou cca 14 hodin jízdy v autobuse. Ale dojeli jsme dobře. Všichni jsme si moc užili soustředění.
Děkujeme moc učitelům za skvělé soustředění, že to
tam s námi vydrželi a hlídali nás 24 hodin denně. Děkujeme :D
Kateřina Kokešová, žákyně dechového oddělení,
studující Hru na saxofon v ZUŠ Paskov.
Foto: Zasloužený odpočinek po náročném tréninku.

Foto: Výlet lodí - skvělá relaxace.
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Děti, mládež, volný čas v KCP Výzva pana Tomáše Vlče

Ve čtvrtek 7. září pracovníci Domu dětí a mládeže
Vratimov připravili pro děti a rodiče akci DĚTI, MLÁ- Vážení spoluobčané,
DEŽ, VOLNÝ ČAS v prostorách zahrady komunitního
centra.
jak jste již byli informováni, město Paskov
Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně pobude vyplácet finanční dar občanům, kdy bude
znat vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivracet polovinu zaplacené daně z nemovitosvých stanovištích. Akci zahájily krátkým vystoupením
nejmenší mažoretky – přípravka PASKOVSKÁ SLU- ti. Nejsem ekonom, ale dle mého odhadu se
NÍČKA pod vedením Martiny Hrdé. To nebylo jediné bude jednat o částku převyšující 300.000Kč!
vystoupení. Během odpoledne se veřejnosti ukázal s
tanečním vystoupením kroužek STEP4U pod vede- Rozhodl jsem se proto, že se vzdávám finančním Lucie Kretové. Co musely děti splnit? Na startu si ního daru a věnuji ho na opravu našeho nejvyzvedly kartičku s čísly stanovišť. Co jsme připravili, většího klenotu – Paskovskému zámku. Věřím,
např. stavebnice pokusy Lovců záhad, točení hůlkou že většina z Vás mne bude následovat. Za tuto
od mažoretek, posilovací cvičení aerobicu, výtvarná částku se dá opravit spousta věcí a každý z
dílnička, lekce tance, sportovní stanoviště a další. Le- nás bude mít dobrý pocit, že i menší částkou
tos jsme pro děti připravili novinku „pohádkový test“,
může přispět na opravu zámku a podílet se na
který si vyzkoušeli i dospěláci.
předání dalším generacím, aby byl zámek v co
S kartičkou plnou razítek a vyplněným pohádkovým
testem se děti vrátily ke startu a dostaly na památku nejlepším stavu.
upomínkový předmět s logem DDM Vratimov.
Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky or- Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale i tato
ganizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmo- částka, kterou jsem uvedl, významně přispěje
vých útvarů v novém školním roce. Počasí nám přálo. ke zlepšení stavu a vzhledu našeho PaskovByl krásný slunečný den.Děti využily možnost volné- ského zámku.
ho vstupu na skákací hrad.
Děkujeme za finanční podporu Městu Paskov, všem
Vlč Tomáš
externím pracovníkům za dobře připravenou akci.
Přeji všem úspěšný nový školní rok.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
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Paskovjanek - ohlédnutí za létem
Již začátek léta byl pro DFS Paskovjanek velmi hektický a nabitý. Nejprve jste měli možnost zazpívat si
s dětmi v altánu u Kostela Sv. Vavřince při akci Noci
kostelů 9. 6., o týden později děti tancovaly na Oslavách obce Řepiště, kde se představily v jednotlivých
složkách od nejmladších po mládež. Zde jsme měli
možnost shlédnout velmi živelný taneční program
profesionálního, mládežnického, amerického souboru, který již několik měsíců cestuje po světě. Po týdnu
již děti opět oblékaly nažehlené kroje od maminek,
aby v neděli 25. 6. mohli zahajovat svým tanečním
programem Vratimovskou pouť.
Poslední prázdninové dny děti z Paskovjanku absolvovaly dvoudenní taneční soustředění a také tvořivé
dílny pro rodiče, kde jsme všichni mohli asistovat při
výrobě sýra a také vyzkoušet techniky drátkování, za
což děkujeme manželům Krejčím.
V sobotu 2. 9. se část dětí z Paskovjanku účastnila slavnostního průvodu při Oslavách 750 let výročí
města a některé členy spolku Po súsedsku jste pak
mohli vidět i na jednom ze stanovišť při programu v
parku u zámku. Hned další sobotu se všechny děti
představily se svým tanečním programem na výročním 10. ročníku Lašských slavností v Sedlištích
a 23. 9. přispěli svým krátkým programem i na Výstavě ovoce, zeleniny a lid. tvořivosti, kterou pořádali
místní zahrádkáři. Nejstarší děti se také předvedly 2.
10. na zámečku v Ostravě Porubě a svůj prostor má

Paskovjanek i 7. 10. na Dnu Regionů Slezské brány
a Olešné a také 14. 10. na Žaběňském vinobraní.
Již nyní s dětmi společně připravujeme Vánoční program „Došli zme k Vam na koledu...“, který proběhne
v pátek 15. 12. v 18 h v Kině Panorama Paskov a na
který Vás srdečně zveme!
Moc si vážíme podpory všech, zejména rodičů, kteří
vždy ochotně své děti připraví a jsou jim také největší
oporou při jejich vystoupení. Věříme, že i díky této
podpoře budou nadcházející akce stejně tak vydařené, jako ty předešlé.
...s úctou k tradici...
spolek Po susedsku a DFS PASKOVJANEK
Foto: O vystoupení Paskovjanku je zájem.

Klub důchodců Paskov
vypomáhá na akcích města
Klub důchodců přemístil své schůzky opět do sálu
nad Zámeckou krčmou. Nyní společně slavíme kulaté narozeniny a probírají různé akce pro všechny
členy.
Někteří členové pomáhali zahrádkářům s přípravou
jejich výstavy, někteří pomáhali v zajišťování hladkého průběhu cyklistického závodu. Náš klub přihlásil
do soutěže Miss babča v Ostravě paní Danku Palanovou. Vyhrála cenu kulturního domu Akord. Bohužel
nikdo nevěděl, že této soutěže se zúčastňují pouze
kluby důchodců z Ostravy a ona byla jediná cizí. Porota stvořena z Ostravy jasně vybírala ze svých řad,
ale i tak je to naše hrdinka - už za to, že to zvládla.
Mažoretky jezdí do domovů důchodců, kde jsou stále
zvány. Díky za reprezentaci!
V tomto měsíci máme vinobraní a zájezd do Polska.
V prosinci se chystáme do Linhartova na vánoční
zámek, a také tradiční akce jakým je Mikuláš a důchodcovský silvestr.
Hana Fojtová
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Letní tábory pořádané Pionýrskou skupinou Paskov 2017
Školní rok běží v plném proudu, ideální čas na ohlédnutí za letními prázdninami, které jsme trávili v lese
a u vody. Opět se nám podařilo zorganizovat 3 táborové turnusy v krásném údolí řeky Moravice – postupně po 14dnech se na táborové základně ve Vítkově-Podhradí prostřídali Perly, Drsňáci a Severní
Mouchy.

podsady, pořídili nové plotny na pec, nové barely na
pitnou vodu, nové popelnice na tříděný odpad a solární panel na výrobu elektřiny, vyměnili jsme další
dveře v kuchyni i skladech… a mnoho dalšího. Několik víkendů před „Stavěčkou“ jsme se scházeli buď u
výměníku, nebo u zazimované kuchyně, a připravovali věci na tábory.

Na každém z táborových turnusů byla naplněná kapacita dětí z Paskova a okolí a jako vždy nás navštívil
pan starosta Petr Baďura a inspekce z krajské hygienické stanice.

Protože postavit tábor na zelené louce a pak tam
hlavně poskytnout dětem veškerý komfort není hračka, poděkování za uspořádání všech letních táborů
patří právě vedoucím a instruktorům, kteří zdarma
a v době vlastní dovolené tráví s dětmi dva týdny,
nesou s sebou veškerou zodpovědnost a k tomu na
konci června celý tábor postaví a na konci srpna zase
zbourají, což je náročná práce na celé víkendy.

Letos jsme díky dotaci města Paskov a dalším významným sponzorům začali obnovovat další stanové

Společně za všechny tři táborové turnusy bychom
chtěli poděkovat firmě AWT za bezplatnou dopravu
naší základny na tábor a zase zpět, děkujeme všem
dárcům dveří a také dalším významným sponzorům a všem, kteří nám letos nějak pomáhali a vyšli
vstříc: Město Paskov, Lesní správa Vítkov, Myslivecké sdružení „Dubina“ Větřkovice, Farma Grim, Hasiči
Paskov, Hasiči Vítkov a Autodoprava Vladimír
RUNDT.
Více fotek a informací nejen o táborech najdete na
pionyr.paskov.cz nebo na Facebooku: www.facebook.com/pionyrpaskov.
Kateřina Biedrawová
Vedoucí Pionýrské skupiny Paskov
pionyr.paskov.cz

KDO PŘEŽIJE 7. 7. - 21. 7. 2017
Na Perlových ostrovech se letos odehrávala tvrdá
hra „Kdo přežije!“ Pod vedením zkušeného hlavního
vedoucího, kterým byl Aja Vaněk, jsme se první den
ubytovali a prozkoumali okolí tábora. Velmi propracovaný program a celotáborovou hru připravily Kristýna
Romanová (Kuře) a Aneta Horkelová, které nedaly
spát ani vedoucím, jelikož i ti měli připravenou svou
vlastní celotáborovku. Děti, rozdělené do čtyř kmenů, si nejdříve vyrobili své vlajky a vymysleli názvy.
Na první kmenové radě tedy zasedl kmen Kokosáci
který vedla Tereza Olejníková a Richard Gödel, kmen
Bloody Arrows vedla Katka Jedličková a Iveta Peceková, kmen Los-svalmoz-cocopalmos vedla Zuzka
Andrýsková, Martina Vaňková a Otto Müller a kmen
Spineři vedl Vojta Lukšík a Natálie Klučárová. Každý
člen kmenu dostal šátek (tunel) v barvě svého oddílu
a děti je nosily celý tábor. Po dobu celého pobytu
jsme čelili výzvám a každý kmen se snažil vyhrát velkou imunitu, která by jej zachránila další den. V táboře byly ovšem schované i skryté imunity, které mohl
najít kdokoliv a pak je použít při kmenové radě. Bě-

hem pobytu děti plnily různé Bobříky – morseovku,
uzly, první pomoc, rostliny, ranní studenu vodu nebo
spaní v indiánském Tee-Pee. Uskutečnila se i stezka
odvahy, kde se ověřila orientace ve tmě a nebojácnost všech táborníků. Uspořádali jsme i karneval,
kde děti plnily úkoly a prošli také Talentomatem, který vyhodnotil nejlepší talenty na ostrově. Hráli jsme
spousty her (Latríny, Náhodu, Náhrdelníky, Kradení
vlajek), luštili jsme těžké šifry a oběhli snad všechna
místa v okolí. Nechali jsme vedoucí balancovat 1,5 h
na špalku a taky pak snědli nechutnosti v kelímcích,
které ne všem udělaly dobře. Na výlet jsme vyrazili
do Vítkova, kde jsme skotačili na venkovních posilovacích strojích a zahráli si minigolf. Táborák jsme zažehli ke konci tábora, a s kytarami a zpěvem jsme si
ho užili. Turnaj s vedlejším táborem Starou Vsí jsme
uspořádali u nás a kluci se utkali se soupeřem ve
fotbale, holky ve freesbee a vedoucí ve freesbee a
fotbale s šišatým míčem. Výsledky dopadly tak, že
Perly jsou prostě krásnější!
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Kalendář akcí
ŘÍJEN

2017
16

23

30

6
Piráti z Karibiku Salazarova pomsta, 18h

17

24

31

7

18

25
Den otevřených dveří
ZŠ Paskov

1

8

19

26

2
Malý princ, 16h
Bába z ledu, 18h

9
Zámecké strašení, MŠ

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

20
Volby do PS PČR
14-22h

27

3

10

21
Volby do PS PČR
8-14h

28

4

11
Turnaj v člobrdu a
pexesu, MK, 10-12h
Stand up komedy
HUMOROVA, kino, 19h

22

29

5

NE

Legenda k typům akcí: město; instituce (ZŠ, ZUŠ, MŠ, Knihovna, DDM); spolky; sport; kino; ostatní
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12

Ne

LISTOPAD

PROSINEC

13
Svatba, 18h

20
La LA Land, 18h

27

4

11

14

21

28

5

12

15

22

29

6

13
Zasedání
zastupitelstva města

16
Lajka, 16h
eon Demon, 18h

23
Pan Popela - sběr
papíru, ZŠ, 7:30-16h

30

7

14
Vánoční koncert ZUŠ
kino, 17h

17

24

1
Uzávěrka zpravodaje

8
Paskov zpívá koledy
zámek 18h

15
Došli zme k Vam na
koledu, kino, 18h

Rozsvícení vánočního
stromečku
18

25

2
Otevření zámeckého
muzea

9

16
Turnaj o vánočního
kapra, tělocvična, 9h
Vánoční koncert, kostel
Vánoční jarmark

19

26

3

10

17
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Pro vedoucí byla připravena vědomostní hra o táboře „Co na to Perly“. Na této hře se podílely během
celého pobytu všechny děti, které
také tvořily vynikající publikum a
všichni jsme se u toho dobře pobavili. Počasí nám přálo, koupali
jsme se v řece, sluníčko svítilo a
občas nám i řádně sprchlo, což
jsme měli jako příjemné osvěžení.
Také kontroly nás neminuly, zrovna když celý tábor odešel na celodenní výlet objevila se kontrola
z Krajské hygienické stanice v
Opavě. Vše proběhlo v pořádku
a hygiena neměla k táboru žádné
připomínky ani výhrady. Za pár
dní se objevili zaměstnanci Městského úřadu ve Vítkově a s nimi
i městská policie. Kteří se přijeli
podívat a zaevidovat náš tábor, na
základě našeho oznámení o konání tábora. Za to jsme samozřejmě
rádi a spolupráce s městem Vítkov
funguje výborně. Musíme také pochválit vstřícnosti a ochotu hasičů

ve Vítkově, kde jsem čerpali pitnou vodu.
Přišel se na nás podívat také zástupce Lesů ČR p. Groda. Díky
spolupráci s nimi jsme dostali materiál na ptačí budky a každý oddíl několik ptačích budek vyrobil.
Některé jsme pověsili po okolí a
některé jsme dovezli do Paskova.
Bohatou sladkou svačinku dovezla další návštěva. Tou byl pan starosta Petr Baďura s manželkou a
s nimi přijeli také manželé Šafránkovi.
Nakonec jsme přežili všichni a
oslavili to dětským šampaňský a
dortem pro každý kmen.
Děti si odvezly ocenění za úklid
stanů, ranní ptáče, nejlepší z oddílů, bobříky a všichni dostali hezká
trička, perlí polštářek a plyšového
koníka.
Velký dík patří naší nové kuchařce
Dřezmence Nikole Imričkové, která se starala o naše mlsné jazýčky
a připravovala i bezlepkovou stra-
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vu pro jedno dítě. V tom ji výborně pomáhali Tonda Kříž (Toncek)
a Tomáš Janek (Fazol). O naše
zdraví se vzorně starala zdravotnice Radka Kubínková, za to jí
také patří poděkování. Zásobování měla na starost známá dvojka
KeKš - Iva Vaňková (Keliška) a
Saša Blahutová (Kšanda).
Dále děkujeme našim sponzorům,
kteří nás podpořili: Radek Kučera
– autoopravárenství, firma Unicorno, Tomáš Hrabec. Děkujeme za
ušití polštářků paní Emilii Svrčinové.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na přípravách
a na celém průběhu tábora podíleli. Každý jel z vlastní dovolené a
to je nutné v dnešní době ocenit
alespoň poděkováním. PERLY děkujeme!!!
Za Perly Paskov
Iva Vaňková a Zuzka Andrýsková

DRSŇÁCI V DOBĚ MAFIÁNSKÝCH KLANŮ
Drsňáci letos opět nelenili. Přemístili jsme se v čase
do Ameriky do dob mafiánských klanů.
Po připlutí parníku z Evropy proběhlo rozdělení do
čtyř rodin. Úkol každé z rodin byl prostý, získat vliv
Dona Salieriho, bosse nejdůležitější mafiánské rodiny na celém východním pobřeží. Od začátku bylo ale
jasné, že to nebude lehké. Rodiny musely prokázat
své schopnosti a oddanost rodině. Zároveň bylo třeba být pořád ve střehu před nepřáteli.
Svou zdatnost rodiny ukázaly v pašování nejrůznějších cenných surovin. Důležitá byla také manuální
práce při budování automobilů a následném závodu,
kde bylo potřeba mít v nohách hodně koní a v depu
šikovné mechaniky na přezutí pneumatik. Svou chytrost a lstivost zase všichni mafiáni využili při hledání
vraha nejbližšího přítele Dona Salieriho.
V průběhu prvního víkendu přišlo také zpestření v
podobě projíždějících vodáků v maskách, kteří byli
úspěšně bombardování zbylými banány ze svačiny...
přece jen je třeba zabavit také osadu kuchyně :)
První týden bylo aprílové počasí, které se pořád měnilo, ale drsní mafiáni si jej i tak moc užili. A neodradilo nás ani od celodenního výletu do Vítkova, kde
jsme si dali mafiánský turnaj v minigolfu. Druhý týden
už přišla pravá Moravicová dovolená, kdy slunce pá-

lilo a všichni dováděli ve vodě.
Nechyběl ani všemi milovaný táborák. Při tradičních
větách ohniváků vybraných z řad mladých mafiánů,
jsme zapálili oheň míru, lásky, přátelství a opravdového kamarádství a při nádherném zvuku kytar si zazpívali a zatančili. Užili jsme si krásné dva týdny s
kamarády v našem údolí a už se nemůžeme dočkat
na naše další dobrodružství zase za rok.
Velké díky patří všem, kteří tábor připravovali a svou
dovolenou věnovali dobrovolné práci s dětmi. Program přichystala Veru Valentová, zdravotní problémy
dětí řešila Lenka Marynčáková a Denisa Štěchová,
jídlo připravovali v prvním týdnu Mirka Juřičková, Jan
Pastorek a Peťa Šindler. V druhém týdnu pak Lada
Kyriláková, Jana Janošková a Veronika Kučová
Vedoucí a instruktoři, kteří se starali o oddíly, byli Daniel Kyrilák a Martin Janík, Aneta Jurčková a David
Jurajda, Aleš Doboš a Honza Hlinka, Daniel Matějný a Vendula Svobodová. Technické zajištění měl na
starosti Ondřej Pastorek, Tomáš Matějný, Tomáš Matějný ml. a Lukáš Valenta.
Děkujeme také Sdružení odborových organizací
skupiny Agel za sponzorský dar
Jan Ogrocki a Veronika Valentová

KLÁNÍ O TRŮN ČÍNSKÉHO CÍSAŘE NA MORAVICI 4. - 18. 8.
Severní mouchy se letos proletěly až do starověké Číny. V úvodním dopise byla všem potomkům
dynastie Mu-Chang oznámena
smutná zpráva – zemřel císař Mu-Chang-Li. Jeho potomci se proto
mezi 4. 8. a 18. 8. 2017 sjeli do
císařského paláce, aby zde vybrali
nového panovníka „dračí země“.
Hned po příjezdu do tábora byly
děti uvedeny do svých „komnat“,
které jim byly po celých čtrnáct
dní domovem. Po zabydlení a seznámení s tím, jak to na táboře
chodí, se konala velká hostina v
císařském sále. Potomky uvítala
samotná vdova po císaři Ter-Čing
a její kancléřka Miš-Chang seznámila potomky s pravidly klání
o trůn. O císařský trůn se ucházeli členové čtyř větví rodiny Mu-Chang: Lán, Lou, Hûpó a Hong.
Během dvou týdnů musely větve
prokázat znalost čínské kultury,
písma, jazyka, bojového umění i
přírody. Legendární se stala extrémní stezka, při níž se mimo jiné
někteří poprvé v životě pořádně
vyváleli v blátě. Děti byly opravdu
šikovné, ale zvítězit mohla pouze
jedna větev. Následníky trůnu se
stali členové rodiny Hûpó. Volba
samotného císaře z řad jednotlivých oddílů probíhala jako tajná
anketa, ve které děti denně hlasovaly, který člen z oddílu jim nejvíce
pomohl. Novou císařovnou se tak
stala Terka Pohludková. Její korunovace proběhla poslední večer
při táboráku a osud dynastie Mu-Chang byl zachráněn.
Program našeho tábora se neskládal jen z „celotáborovek“. Hned
druhý den nás po deseti letech
navštívil Honza Paldus a udělal
nám výbornou přednášku o bojových uměních a sebeobraně. Po
večerech jsme se často scházeli v
jídelně a zpívali s naší muší kapelou. Dvakrát byl zapálen posvátný
táborový oheň, kde se tančilo už
od samého začátku. Také ve vodě
bylo stále živo. Novinkou letošního
tábora byl speciální program, při
kterém se děti rozdělily podle věku

na malé a velké, a poprvé usedla také dětská táborová rada. Po
čtyřech letech jsme opět hledali v
našich řadách skryté talenty, a to
v soutěži „Čína hledá talent“, kterou vyhrála čtveřice s vlastní scénkou (i když baletky jim dupaly na
paty). Kvůli silným bouřkám jsme
byli nuceni zrušit výlet, ale ten byl
v závěru tábora nahrazen spaním
pod hvězdným nebem na nedaleké louce. Protože jsme tentokrát
byli posledním turnusem na naší
táborové základně, mohly si děti
vyzkoušet, jaké to je bourat tábor.
Letos bylo na táboře i spousta účastníků z říše zvířat. Kromě
velkého množství vos to bylo také
sedm kačenek s maminkou a každý večer nás u kuchyně vítal plch
Ferda; jako by věděl, že jsme po
něm letos přejmenovali dětský oddíl.

Martin Boráň a hospodářem tábora byl Petr Glomb. Nejvyšším
šéfem byla Terka Forgačová.

Velké díky patří všem, kteří tábor
připravovali a svou dovolenou věnovali dobrovolné práci s dětmi.
Program přichystaly Míša Němcová s Eliškou Daňovou, zdravotní
problémy dětí řešila Lucka Hrazdírová s Petrou Glombovou. Jídlo
připravoval v prvním týdnu Martin
Vrtul Břenek, po něm vařil Tomáš
Forgač a oběma pomáhali Katka
Forgačová a topič Luďa Vašek.
Vedoucí a instruktoři, kteří se starali o oddíly, byli Karolína Golková
s Patrikem Moroněm, Vojta Kaňok
s Bárou Forgačovou, Eliška Daňová s Markét Pohludkovou a Zuzka Krpcová s Gabkou Diasovou.
Technické zajištění měl na starosti

Děkujeme všem, kteří nás letos
podpořili, za finanční, materiální či
jinou pomoc: Tierärztlichen Zentrum Quernheim MVDr. Fabiánek,
BeeStone Studio - Dalibor Glomb,
Commit spol. s r.o., Spetech Technology s.r.o., PlusComp s.r.o.,
Elektroservis Paskov s.r.o., TB Autoplyn, Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna.
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Dále bychom chtěli poděkovat Katce Biedrawové, Ivě Kelišce Vaňkové, Janě Koželuhové, Radku
Janáčkovi, Vítku Valentovi, Sylvě
a Zdendovi Bělíkovým, Drsňákovi
Ogimu, Michalu Haladejovi a dalším, kteří nám s táborem pomohli.

Tábor se nám letos opět
vydařil. Doufáme, že si děti
také přivezly tolik zážitků
jako vedoucí, protože my
jsme si to opravdu užili.
Tak zase za rok, tentokrát
v první půlce července!

Za Severní mouchy
Terka Forgačová
a Míša Němcová

Letošní výstava zahrádkařů byla velmi zdařilá
Ve dnech 23. - 25. září uspořádali
paskovští zahrádkáři spolu s Městem Paskov výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků lidové tvořivosti. Výstavu jsme pořádali k 750
výročí první zprávy o Paskovu, ale
i k 60. výročí vzniku zahrádkářské
organizace v Paskově, které připadá na 17. ledna 2018.
Vzhledem k neúrodě ovoce, zapříčiněné pozdními jarními mrazíky, měli jsme obavu o její kvalitu.
Obrátili jsme se proto na širokou
paskovskou veřejnost a nezklamali jsme se.
Aranžování výstavy se ujaly paní
Anna Havlíková, Anna Forgačová, Mirka Závodná, Jiřina Bělíková. Na květinových vazbách
se podílela i paní Simona
Horutová. Technickou část
zajišťovali Václav Dvořák,
Lubomír Forgač, hodně
nám pomohli i důchodci Jaroslav Bartoš, Jiří Tovaryš a
Jiří Zeman.

Indrová z Přerova, zdobení perníku pak p. Jana Haimerová.

Různé staré nástroje, nářadí a
kroje jsme mohli vidět v expozici
spolku Posúsedsku, kterou instalovali manželé Švachovi.
Samozřejmě na naší výstavě nemohla chybět ani expozice Základní školy a družiny. Byla velice
nápaditá, zajímavé byly např. recepty na ovocné nápoje nebo paskovské příhody žáků. Děkujeme
paním učitelkám Prokelové, Vernerové, Šafránkové, Rozbrojové,
Klimundové a Pavlicové, i vychovatelkám z družiny p. Horutové,
Slívové, Michálkové a Tesarčíkové
(pokud jsem na někoho zapomněl,
tak mi to promiňte). Děkujeme

V čele jedné řady stolů
jsme viděli babku s dědkem, s trakařem, pumpou a
bramborami. Figurky a celé
aranžmá vytvořily p. Dana
Palánová, Jana Klášterková, Mirka Závodná a Anna Forgačová. Čelo druhé řady stolů tvořila expozice zeleniny, zakončená
vtipnou figurkou z keramického
hlemýždě a dýně hokaido (nápad
paní Anny Havlíkové).

také vedení školy.

Z lidové tvořivosti zaujala keramika a technika Art-protis paní ing.
Šárky Šodkové, paličkovaná krajka paní Marie Vorbisové, a PaeDr
Jarmily Veselé z Ostravy, krásné
vyšívané plátěné figurky (kočky),
polštářky a ubrusy paní Aleny Dužíkové, obrázky z vázané krajky
paní Dr. ing Anny Plchové a Milice
Čechové, výšivky paní Mirky Murárikové, bižuterie paní Jaroslavy
Klepáčové a šperky z polymerové
hmoty paní Martiny Dědkové.

Velikým zkrášlením naší výstavy bylo aranžmá z živých květin,
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, na jaře jsme
mohli vyslechnout její přednášku
o okrasných zahradách a předzahrádkách.

Tvarování figurek a kytek z marcipánu předváděly v sobotu p. Marcela Janková z Nového Jičína, Jiřina Robenková z Havířova a Pavla

Také expozice Mateřské školy
poutala pozornost. Zde jsme mohli
obdivovat hlavně zajímavé obrázky těch nejmenších. Výstavu připravovaly asi všechny paní učitelky, proto je nebudu jmenovat.

Velkým problémem letošní výstavy
bylo zajistit dostatečné množství
ovoce. Díky pochopení občanů
Paskova se nám nakonec podařilo zajistit 80 vzorků jablek, několik

vzorků hrušek, ale i švestky.
Zelenina se letos urodila pěkná,
což bylo vidět i na naší výstavě.
Mohli jsme vidět hlavně hodně
vzorků rajčat (i černé!!), paprik,
veliké dýně i dýně hokaido nebo
okrasné, mrkve, kedlubny a další. Pěkná byla i expozice léčivých
rostlin paní Mgr. Kateřiny Forgačové.
Součástí výstavy byl i kulturní
program. Mohli jsme obdivovat
vystoupení dětského folklorního
souboru Paskovjanek pod vedením paní Švachové, které přilákalo
hodně návštěvníků v sobotu.
V neděli pak se velkému zájmu
těšil Košt vína, který připravil pan
Zahrádka, majitel sklípku na Hukvaldech. Košt
vína doprovázela cimbálová muzika Úsměv z
Ostravy.
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.
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.
Lubomír Forgač, předseda ZO
ČZS v Paskově
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Úspěch motokrosaře Miroslava Hanáčka na Evropě
V letošním roce 2017 se uskutečnili celkem čtyři závody seriálu mistrovství Evropy motokrosařů veteránů třídy „klassik“
(závody na starších motocyklech
z roku 1967).

Foto: M. Hanáček v akci.

V prvním závodě sezóny ve Stříbře skončil Miroslav Hanáček na
4. místě, v květnu v německém
Diskau byl již na bedně a bral
druhý nejcennější kov. Třetího
závodu se pro nemoc nezúčastnil, ale i tak obsadil ve
velké konkurenci celkově krásné 7. místo. Posledním

závodem byl závod družstev, který se uskutečnil
v Dánském Randers. Spolu s Jiřím Stodůlkou,
Karlem Kozákem a Antonínem Křápkem vyjezdili historicky první vítězství v této kategorii, před
druhou Anglií a třetími domácími z Dánska.

Kdo by měl zájem o tento nádherný sport,
zjistit možnosti, či pouze poradit a svést se,
může kontaktovat Miroslava Hanáčka na tel.
777 125 407.
Kristýna Šircová
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TŘÍDA „KLASSIK“
Motocykly z roku 1967, výkonné – mají
kolem 45 koní, ale horší pérování => jízda
s nimi je náročnější. V kategorii nad 66
let je asi 35 nejlepších závodníků z celé
Evropy a závodit s nimi není žádná procházka, každý chce vyhrát.
Jede se tzv. o duši :-).

Házená Paskov, zapsaný spolek
S ubývajícím příjemným letním
obdobím navazujícím na nejbarevnější období roku začínají také
mistrovské soutěže v házené. Tyto
začaly pro všechny oddíly počátkem září. Házená Paskov si poprvé v historii buduje vlastní cestu
své činnosti. V minulosti byla spojována s názvem Sokol Paskov a
pod tímto názvem byly dosaženy
doposud nejlepší výsledky v tomto
sportu v Paskově. Na počátku tohoto století přešla házená pod hlavičku TJ Orel Paskov. V polovině
letošního roku došlo k vystoupení
z této TJ a házená vytvořila samostatný celek pod názvem Házená
Paskov. Na začátku této cesty je
registrováno 50 členů - jsou to
hráči, funkcionáři a ostatní členové. Předsedou tohoto zapsaného
spolku se stal Ing. Jan Širc, Ph.D..
Do soutěže byla přihlášena dvě
družstva a to mladší žačky a muži.
Ještě máme hráče ve společném
družstvu starších žákův Krmelíně,
o které se stará paskovský trenér
Richard Maňák.

Šircová, která se snaží v týmu
skloubit chlapeckou dravost po
vítězství s dívčí elegancí a myšlením, kdy není důležitý výsledek,
ale radost ze hry. V utkáních nastupují kapitánka Agátka Junková,
zástupce kapitánky Adri Žváková,
Míša Balharová, Vali Riedlová,
Martina Žídková, Robin Žvák, Samík Roman, Alex Mutina, občas
vypomůže Vojta Velebil. V posledních dvou utkáních se k týmu připojila i Denisa Zezulková.

Naše družstva vstoupila po letní
přípravě do soutěží s odhodláním
a touze po vítězství. Zde je ještě
třeba připomenou i změnu půsoFoto: Mladí házenkáři v průvodu městem.
bení házenkářských nadšenců.
Po skončení provozu nafukovačky
Tréninky mládeže jsou kažjsme dostali azyl na školním tartanovém hřišti, za což patří dodateč- dé úterý od 16-17h a pátek
né poděkování, že jsme nemuseli od 16-17:30 na tartanovém
přerušit svou činnost do doby, než hřišti, či v případě nepřízně
se vybuduje nové, pro všechny počasí v tělocvičně ZŠ.
sporty regulérní, sportovní zařízení.
Muži svými výkony a výsledky
prozatím překvapují. Doma první
Tým mladších žaček, kde mohou utkání s favoritem z Hlučína měli
hrát nejen dívky, ale i chlapci, se celý průběh pod kontrolou a výsleteprve rozkoukává v nové kate- dek byl 21 : 17. Ve druhém utkání
gorii a získává zkušenosti. Mladší sehrálo velký vliv na celý průběh
žačky odehrávají vyrovnané utká- počasí. Kvůli dešti je povrch školní a je jen otázkou času, kdy si ního hřiště zdravotně nebezpečný,
šáhnou na 3 body. Bod za remízu proto se po domluvě obou družuž mají a je i velkou výhrou, že se stev přesunuto utkání do školní
střelecky zapojují všichni – nejen tělocvičny, kde chybí metry jak na
chlapci, ale postupně získávají od- šířku, tak na délku k regulérnosti.
vahu střílet i dívky. Svůj volný čas S touto změnou se lépe vypořádal
a zkušenosti předává dětem tre- soupeř, častý rival našich házennérka Kristýna
kářů, a to družstvo z Krmelína.
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Již dlouho náš celek nad sousedy nezvítězil, a také se to stalo i v tomto případě s výsledkem
17 : 27. K třetímu utkání zajížděli
muži do Třince, kde také dlouho
nezvítězili. Po poločase 18 : 15
pro domácí tomu také vše nasvědčovalo. Druhý poločas nastala velká změna v herním projevu
a konečný výsledek byl 35 : 29 ve
prospěch Paskova.
O kolektiv se stará a trénuje Mirek
Novák a k dispozici jsou nejvíce

hráči Weselowski, Sládek, Kožešník, Klučár, Bezecný, Dolák,
Novák, Piš, Pasia, Palej, Kudlej a
Volný.
Po skončení podzimní části bude
následovat zimní pauza, kterou
chceme aktivně využít.

V prosinci v sobotu 16.
ve školní tělocvičně bude
tradiční turnaj mládeže o
paskovského kapra a na
Štěpána v úterý 26. tradiční turnaj ve stolním tenise
pro neregistrované hráče.
Na házenou i na na obě
akce Vás srdečně zvou
házenkáři.
Jiří Štefek

Nový začátek sezóny stolního tenisu
Před zahájením sezony jsme potřebovali ještě posílit
naši hráčskou základnu. Kromě již dvou schválených
přestupů v červnu se předsedovi oddílu Zdeňkovi
Mandovi podařilo získat ještě dva další hráče.
Přestup do našeho oddílu ohlásil Matyáš Demek z
TTC Poruba, který bude patřit do kádru A-čka. Na
hostování jsme získali z TTC Ostrava mladého, perspektivního hráče Michala Nováka, ten bude jedničkou na soupisce B-čka. Navíc bude za nás moci
odehrát několik zápasů další mladý hráč. Z TTC Vendryně se na střídavý start v A-čku může prezentovat Filip Válek. Věříme, že toto posílení našich týmů
bude stačit k dosahování dobrých výsledků v soutěžních utkáních.
Posílili jsme se i po stránce odborné v kategorii rozhodčích. Zdeněk Manda proškolil Aleše Matýska,
Péťu Mičku a Evžena Petra. Všichni tři jmenovaní
úspěšně složili zkoušky a získali kvalifikaci rozhodčího licence C. Tím jsme odstranili možnost „získat“
pokutu za nesplnění předepsaného počtu rozhodčích.

Před zahájením soutěží družstev se bratři
Slaní představili na 1. OBTM ve Frýdlantu. Oba byli podle loňských výsledků zařazeni do divize A. Podali dobré výkony.
Ze 33 startujících obsadil Vojta 7. místo,
Martínek skončil 14.
Do soutěží družstev zasáhli jako první naši benjamínci v OS5A. V Janovicích, v sobotu 23. září porazili
domácí TJ C naprosto hladce 15 : 3. Nejlepším naším hráčem v tomto duelu byl překvapivě Viky Michna, vyhrál vše. Po třech vítězstvích získali Marek Pohanka a bratři Slaní. Hned v pondělí předehrávali své
utkání v Kozlovicích proti ST Kozlovice F. Utkání odehráli bez nejlepšího hráče, Vojty Slaného. Nedokázali se vypořádat s nepříjemným prostředím a prohráli
s favoritem soutěže hladce 16 : 2. Jediné dva body
získal Martínek Slaný. Ve čtvrtek předehrávali další
utkání, tentokráte doma. Hostili jsme Sokol Lhotku,
soupeře, se kterým jsme loňská utkání hladce prohráli. Tentokrát se karta obrátila. I když soupeř přijel v
silnější sestavě, než hrál loni, porazili jsme jej 12 : 6.
Smolně jsme prohráli jednu čtyřhru. Pak jsme vyhráli
v 1. kole dvouher všechny zápasy. Získané vedení
jsme pak nejen udržovali, ale i navyšovali. Výhra 12 :
6 byla zasloužená. Vojta byl nejlepší, vyhrál vše. Marek dokázal vyhrát třikrát, Martínek s Vikym dvakrát.
V tabulce nám s jednou prohrou patří třetí pozice.

dvou hráčů základní sestavy jsme domácím uštědřili
pořádný výprask po naší výhře 17 : 1. Jediný bod
soupeře získali domácí po nešťastné prohře Peti Mičky 2 : 3. Čtyři body získali Aleš Matýsek, Ivoš Michna
a nový hráč Radek Vidlička. Po prvním kole jsme tak
na prvním místě.
Naše dvě družstva v krajských soutěžích se potýkala
a ještě i budou v prvních kolech se sestavami. Bez
dvou hráčů základní sestavy nastoupilo v KSIIA B-čko v sobotu proti Sokolu Příbor. Hosté přijeli v nejsilnější sestavě a dali nám to patřičně znát. Porazili
nás vysoko 10 : 4. Prohráli jsme obě úvodní čtyřhry.
O dva naše body se zasloužil Peťa Michna. Po bodu
přidali Pavlík Němčík a nový hráč Radek Vidlička. V
neděli jsme nastoupili dokonce bez hráčů základní
sestavy. Družstvo bylo složeno ze dvou hráčů základní sestavy C-čka a dalších dvou hráčů C-čka.
Náš soupeř, Sokol Brušperk B, nastoupil v plné síle.
Dokázali jsme vyhrát jednu čtyřhru. Po bodu získali Ivoš Michna, Ivo Taichman a Roman Polomíček.
Podlehli jsme svým soupeřům stejně jako v sobotu
10 : 4. V tabulce jsme předposlední.
Družstvo A v KSI nastoupilo k oběma utkáním rovněž jen se dvěma hráči základu. V sobotu, ve Vratimově, tvořili sestavu Roman Poloch a nový hráč,
Lukáš Vojtek. Družstvo doplnili nový hráč, hostující
Michal Novák a hráč Filip Válek, který za nás nastupuje na střídavý start. Nejlepší výkon podal Lukáš
Vojtek, zvítězil dvakrát. Po jedné výhře si připsali po
bodu Roman Poloch a Filip Válek. Bez bodu zůstal
jen Michal Novák, který byl ale zdravotně indisponován. Prohráli jsme tedy 10 : 4. V neděli, v Komorní
Lhotce nemohl nastoupit nemocný Novák, ani Válek,
který musel nastoupit za mateřský oddíl TTC Vendryně. K Lukáši a Romanovi se tak připojili Peťa Michna
a Pavlík Němčík z kádru B-čka. Zase jsme na úvod
prohráli obě čtyřhry. Dařilo se Lukášovi i Romanovi,
vyhráli tři zápasy. Pavlík vyhrál jednou. Nedařilo se
Peťovi, měl několik dobře rozehraných zápasů, ale
nezvládl koncovky
Vzhledem k sestavám nelze považovat výsledky
prvního kola krajských soutěží za velký neúspěch.
Pokud v dalších utkáních nastoupíme v lepších sestavách, lze předpokládat i lepší výsledky. Příslibem
pro další utkání jsou i výkony našich nových hráčů.
Všichni podali výborné výkony, které jsou příslibem
pro zlepšení výsledků a tím i zlepšení umístění našich družstev. Prohráli jsme tedy 10 : 7. V tabulce
jsme na 11. místě.

Do Třince proti TTC Třinec B v OS2 odjelo v sobotu
C-čko. Naši hráči se nezachovali jako nováčci. I bez
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Miloslav Valenta

Minikopaná díky nepřízni počasí v tělocvičně
Sportovní tradice, která již neodmyslitelně patří ke Dni České
státnosti, se v letošním ročníku díky nepřízni počasí odehrála v
tělocvičně základní školy. V době chřipek a drobného nachlazení
se celé akce, kdy proti sobě hráli tříčlenná družstva stylem „Tři
na tři. Kdo dá gól – vyhrál.“, zúčastnily čtyři týmy. Každý tým čekalo deset zápasů, které je prověřily jak po fyzické, tak i technické stránce. Nejlépe se s tím vypořádalo, témě bez ztráty kytičky,
„CžB“ (Michal Kawulok, David Foltýn a Radim Krištof). Na stříbro
poprvé dosáhli „Pjeruni“ (Jan Širc a Pierre Stružka), následováni
„Týmem Jirky Vzientka“ (Pavel Machala a Jan Crhonek). Bramborovou medaili s cenou útěchy dostala „Lipina Forever“ (Stanislav
Pobuda a Martin Kožusník).
Parádní akce, přihrávky na jeden dotek, minutí prázdné branky, nebo také tyčka tyčka gól. Zásluhou Jana Širce jsme viděli i
zápas, který trval pouhých 15s (byť na dvousekundový rekord z
roku 2014 to zdaleka nestačilo). Byl také vyrovnán střelecký rekord z roku 2010 (6 branek), o kterém rozhodoval penaltový rozstřel. Vítězně z něj vzešel Pierre Stružka.
Medaile a poháry pro nejlepší, které věnoval a předal Jiří Vzientek, byly doplněny o věcné ceny pro účastníky.
Příští ročník nás čeká první jubileum – desáté pokračování. Už
nyní vymýšlíme, čím tento turnaj zpestříme a věříme v hojnou
účast. Takže sportu zdar a minikopané zvlášť.
Na viděnou 28. září 2018.
Kristýna Šircová
Foto: Nejmladší fanoušek povzbuzoval k výhře.

PASKOV SAURIANS - florbalový klub
Muži

Paskovští muži po loňském sestupu z Národní ligy nepřihlásili soutěž o úroveň níže, tedy divizi, ale až o další
dvě úrovně nižší soutěž. Moravskoslezskou ligu mužů ovšem začali stejně, jako končili svou štaci v Národní
lize a to porážkami. Výsledky byly 4:9 s Florbal Torpédo Havířov a 8:10 s 1.SC Bohumín ‚98. Předvedený
výkon na hřišti byl tragický, většina hráčů si myslela, že se budou sbírat výhry jako na běžícím páse, nebo je
snad soupeř bude darovat sám, a svým přístupem rapidně pomohli k porážkám. Omluvou by mohla být nerozehranost, protože problémy s halou nedovolily hráčům mít více než dva tréninky před prvním turnajem, ale
svými zkušenostmi z vyšších lig by tohle měli nahradit. A vymlouvat se, že většina opor z let minulých odešla
do jiných klubů, to taky není nejšťastnější řešení. Je třeba se dát dokupy, semknout se, začít makat na 100%
a věřit ve zlepšení. Zda se toto povede, se ukáže na následujícím turnaji - 7. 10. v Bohumíně. Další zápasy
budou muže čekat až ve druhé polovině listopadu.

Ženy
Ženy jako loni zahájili sezónu ve třetí lize. Letos se do této ligy přihlásilo včetně paskovských Ladies sedm
družstev. Paskovské družstvo se může oproti předchozímu ročníku chlubit vícečlennou sestavou týmu. Přidaly se k nám dvě začínající šikovné hráčky. První turnaj, který se odehrál začátkem září, se nám po bodové
stránce moc nezdařil. Přesto, že hra vypadala vyrovnaně, našim největším problémem byly nepřesné střely.
Skoro všechny letěly mimo bránu. Na tréninkách jsme na tom zapracovaly a doufáme, že následující turnaje
se nám podaří nastřílet více gólů. Doufáme, že během sezóny budou pro nás výsledky utkání pozitivnější a
uděláme radost nejen sobě, věrným fanouškům, ale také trenérovi Marcelu Fedrovi, který to s námi nemá
vůbec jednoduché a stejně nás v tom nenechal.
Sestava: Lucie Lokajová, Lucie Žváková, Amálie Prosková, Kateřina Jedličková, Nikola Krejčí, Iveta Peceková, Tereza Olejníková, Lucie Konečná, Marcela Klímková, Klára Zemková, nové hráčky Veronika Drabinová,
Viktorie Žídková a zaskakující gólmanka Michaela Kawecká.
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Bowling Orel Paskov zahájil podzimní část ABL
Tým zahájil soutěžní podzimní část 18. ročníku ABL
pro r. 2017 dvěma hracími
dny na profesionálních
drahách ve dnech 26. 9.
(Ostrava) a 3. 10. 2017 (Fr.-Místek) v první lize. Nyní
hrajeme skupinu „B“ 1.
ligy SM (Severní Moravy);
skupina je sedmičlenná;
jedná se o druhou nejvyšší bowlingovou soutěž v
České republice rozdělenou dle regionů, výše již je
jen Extraliga ČBL.

nich, dost tristní. Jak již výše zmíněno, nejsme na tuto soutěž plnohodnotně „zdravotně nastaveni“ a
los nám také nepřál (v souběžně
hrané skupině A jsou nám všechny týmy výsledkově blíž), ale na
druhou stranu nutno dodat, že týmovými náhozy si lepší výsledky,
resp. umístění, přát ani nemůžeme. Další kola základní části nás
čekají 17. a 31. října.

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 nadcházeTabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně aktualizujeme jících měsíců.
ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí. Nově na stránkách https://
www.czechbowling.cz/, ale i na původní adrese http://www.ablweb.

Po prvních dvou soutěžních hracích dnech (HD) patří Orlu Paskov
poslední příčka. Ve skupině se
potkáváme s týmy, které patří do
užší špičky v ČR a jednotlivci mají
i dílčí mezinárodní úspěchy. Byť
ve hře zůstává spousta bodů, reálně již můžeme pojmout poslední
hrací dny ligy opět jako přípravu
na skupinu o udržení. Pro tuto je
umístění v základní skupině důležité, jelikož tabulkové postavení
dává bonusové body do nadstavbových soutěží. A progres ke zlepšení je viditelný, vždyť druhý HD
jsme získali 2x více bodů nežli za
předchozí HD… Napomohl tomu
návrat Jiřího Dvořáka do sestavy,
zejména s jeho přispěním jsme
tento den (večer) bodovali.
Do soutěže jsme zapojili od startu
všech našich pět registrovaných
hráčů týmu; zatím to vychází tak,
že někdo z pracovních či zdravotních (zejména) důvodů nemůže
absolvovat jeden z turnajů a tak
se snažíme účastnit ve „čtverko“
a střídáme se dle dosahovaných
náhozů pro souboje tříčlenných
týmů. Jirka v jednotlivcích figuruje na pěkné 5. pozici s krásným
průměrem 185, ostatní členové
jsou na chvostu žebříčku, a to
bohužel v celkových průměrech
156 až 140, což je s ohledem na
uplynulé ročníky ligy, a výkony v
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Dan Valenta
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Poutní mše svatá
Dne 13. 8. 2017 zněl kostelem sv.
Vavřince krásný hudební doprovod
při poutní, slavnostní, mši svaté
za přednesu prof. Jana Hališky
(violoncello), Jany Doležílkové
(soprán) a varhaníka Pavla Šiguta.
Akustika kostela a pěkná hudba
potěšila všechny přítomné farníky
i poutníky, kteří se zúčastnily této
slavnosti.

Tomáš Sládeček

Svatováclavský hudební festival v Paskově
Kostel sv. Vavřince v Paskově byl další zastávkou Svatováclavského hudebního festivalu, který se
uskutečnil 14. 9. 2017.
Perly klasicistního repertoáru pro flétnu a smyčcové trio, předvedl jeden z nejvýznamnějších českých flétnistů Jan Ostrý a Škampovo kvarteto ve složení Helena Jiříkovská-housle, Martin Stupka-viola a Lukáš Polál-Violoncello se sólistou Janem Ostrým-flétna.
Krásná hudba potěšila a pohladila na duši všechny návštěvníky.
Tomáš Sládeček

- 31 -

Aktivní záloha - zkušenost k nezplacení
Jestli bych se něčeho v životě
nenadála, tak že začnu mít ráda
budíček ve 4:30, abych v pět ráno
vyběhla na rozcvičku. Abych pak
doslova „vdechla“ snídani a poté
plnila rozkazy svých instruktorů.
Dobrovolně běžela v neprodyšných maskáčích a kanadách s 20ti
kilovým „batohem“ (resp. spíše
pytlem), dvěma zbraněmi, a když
na vás vyjde řada, tak i s nosítkama. Do kopce, z kopce a zase
do kopce. Maskovala se zelenou
barvou na obličej, zalehla, kopala
si okop extra tupou lopatkou a pak
číhala na nepřítele... Bylo to asi
ve třetím týdnu výcviku Aktivních
záloh, kdy jsem si uvědomila, že

ského prostoru ve Vyškově u totiž jen v hlavě. Při jejich
Brna. Šest týdnů sice nejsou dva překonávání není tak důležiroky, ale intenzivní kurz vás zocelí tá výška, fyzické predispozijak po fyzické, tak psychické strán- ce či silové schopnosti. Tím
ce.
nejdůležitějším je vaše vůle.
Vůle a parta lidí kolem vás,
Během základního výcviku se z cise kterou sdílíte všechno
vilistů stávající vojáci a vojákyně,
dobré i zlé, takoví noví soucož není ze začátku úplně jednorozenci,
nová rodina.
duchý proces. Vojenská etiketa je
o dost jiná než civilní... Jinak se
zdraví, jinak se obléká, všude se
chodí ve čtyřstupu a bez rozkazu
si opravdu ani neup..nete. Naučíte se vypnout hlavu, nemyslet a
respektovat svého velitele. Také
pořád na něco čekáte, nevíte na
co, a nikdo vám nic neřekne. Ze
začátku to není jednoduché a několikrát jsem se přistihla při myšlence: „Co tu vlastně dělám?“.
Ale pak se to zlomí, výcvik nabere
tempo a z vás se stávají vojáci.

Je vám jedno, co je kolem
vás – jestli vás bolí nohy,
ruce, záda ... když prostě
máte běžet, běžíte, když
máte stát, stojíte, když máte
překonat řeku a nenamočit
se, prostě to nějak uděláte.
se na to těším, že jsem na tom zá- Je neuvěřitelné, kolik je toho
vislá. Takhle se rodí z civila voják. lidské tělo schopno zvládVoják ochotný za svou četu a veli- nout. Většina překážek je
tele položit život.

Neřeknu vám, jestli byste měli
vstoupit do aktivních záloh. To si
musí promyslet každý sám.

Jsem ovšem toho názoru, že
tuto zkušenost by si měl zkusit každý. A to nejen muži,
ale i ženy.
Neboť ta hrdost, kterou cítíte
při vojenské přísaze, když
přísaháte věrnost České
republice, za to stojí. Ta hrdost, když se každým dnem
výcviku posouváte psychicky i fyzicky dále a posouváte
své hranice. Ta národní hrdost, kdy si uvědomujete, že
jste schopni bránit své nejbližší, své okolí, své město,
svou zem.
Kristýna Šircová

Příběhy generace našich otců a
dědů bývaly trochu jiné. Mnozí
se snažili získat modrou knížku a
vojenské službě se vyhnout. Nyní
se najdou takoví (a je jich čím dál
více), kteří vojenský výcvik absolvují dobrovolně jako já. Ale to
buď jen jako dobrovolné vojenské
cvičení, či s cílem vstoupit do Aktivních záloh. Musí tomu obětovat
šest týdnů svého života, v mém
případě tedy obětovat veškerou
dovolenou, kterou učitelé v letních
měsících čerpají.

Musíte být bezúhonní, splnit
zdravotní prohlídku a psychotesty, a pak hurá do vojen- 32 -

Foto: Okop musí hlavně chránit.

Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest
by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny
vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali
smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových
cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav
a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům,
dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby
a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo
revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé
stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením
spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest může provádět
oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika
spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční Sezónní Celoroční Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz

Čištění spalinové
3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
cesty
do 50 kW včetně
Kontrola
1 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
spalinové cesty
Čištění a kontrola
nad 50 kW
2 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
spalinové cesty
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte
hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín
by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné
zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné,
omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!

Pozvánka na vánoční výstavku
Členky ČSŽ v Nové Bělé Vás srdečně zvou na tradiční vánoční výstavku, která se uskuteční v prostorách DPS v Nové Bělé
ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017.
Výstava má podtitul „Bílé Vánoce“. A jak se nám to podaří zrealizovat?
Přijďte a uvidíte. 30. 11. 2017 od 8 - 18 hod. Vystoupení dětí
MŠ v 10:00 hod. Vystoupení „Novobělských babiček“ v 15:00
hod. 1. 12. 2017 od 8 - 18 hod. Vystoupení dětí ZŠ a ZUŠ ve
14:30 hod. Zveme všechny, kteří nás mají rádi a vždy svou
účastí projeví zájem o naši práci. Občerstvení zajištěno a Vaše
příspěvky věnujeme opět dětem.
Zvou členky ČSŽ v Nové Bělé
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Přijďte se
na Dubinu
poradit
Máte zdravotní omezení a nedaří se vám najít
vhodné zaměstnání? Dostali jste se do dluhové
pasti? Řešíte problémy
týkající se ztráty bydlení či
příjmů?
Přijďte se podívat na Den
otevřených dveří 13. listopadu 2017 od 9 do 17
hodin na ulici Fr. Formana
13, Ostrava – Dubina.
Budete mít možnost seznámit se s poskytovanými službami Poradnou
sv. Alexandra a Targetem
– podporovaným zaměstnáváním, které jsou realizovány pod Charitou sv.
Alexandra.
Návštěvníci budou mít
možnost zakoupit si drobné výrobky z chráněných
dílen Charity sv. Alexandra.
Srdečně se těšíme na
Vaši návštěvu.

ZUŠ VRATIMOV,
POBOČKA JAROSLAVA VOSTRADOVSKÉHO V PASKOVĚ

ZVE NA

VÁNOČNÍ
KONCERT
ČTVRTEK 14. PROSINCE 2017
V 17.00 HODIN
KINO PANORAMA

Stand – up, skeče, scénky, improvizace
11. listopadu, 19:00, kino Panorama Paskov
Předprodej vstupenek na Městském úřadu Paskov, cena 50 Kč
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