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Zastupitelé v loňském roce dobře hospodařili
Zastupitelé Paskova se sešli na svém 13. zasedání
ve středu 15. března, kde projednávali a schvalovali neinvestiční dotaci Charitě Frýdek-Místek (ve výši
60.000 Kč), zabývali se přijetím rozpočtového opatření v důsledku lepšího výsledku hospodaření za rok
2016 o 3 820 800 Kč, navrácení zápůjčky od Regionu
Slezská brána, přijaté náhrady škod, daru od společnosti Charitas a přijetí dotace MŠ Paskov z operačního programu „Výzkum vývoj a vzdělávání“.
Starosta informoval přítomné o podané žádosti bezúplatného převodu pozemků v zámeckém parku a
zastupitelé poté schválili záměr o tento převod v důsledku veřejného zájmu.
Poté byl zrekapitulován současný stav týkající se
seniorského bydlení v zámku, kdy v době zasedání
bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Starosta uvedl možnost získání dotačních prostředků

v závislosti na zajištění sociálních služeb. Zastupitelé poté schválili zajištění finančních zdrojů na předfinancování akce „Seniorské bydlení – zámek Paskov,
budova C“, na který bude předložena žádost o dotaci
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zastupitelé byli dále informováni o zůstatku na účtech
města (46.775.384,26Kč), probíhajících soutěžích v
rámci Reginu Slezská brána, schváleném projektu
Paskov – Pszczyna, aktuálním stavem nové tělocvičny u základní školy (komplikace při zpracování
dokumentace a vydáním stavebního povolení) a o
městském kamerovém dohledovém systému.
Občané Paskova v závěru vystoupili s dotazy na odkanalizování ulice Mitrovická a na poskytnutí peněžitého daru na údržbu nemovitostí.
Kristýna Šircová

Informace z Rady města Paskov
58. jednání rady ze dne 8. 2. 2017

59. jednání rady města ze dne 22. 2. 2017

Rada města schválila:
Uspořádání koncertu v rámci Svatováclavského
hudebního festivalu dne 14. 9. 2017 v 18:00 hodin v kostele sv. Vavřince. Cenovou nabídku společnosti TDI na veřejnou zakázku na stavbu Tělocvična Paskov. Cenovou nabídku společnosti AV
Media na vypracování projektové dokumentace
audiovizuální techniky pro realizaci muzea zámku
Paskov. Nabídku Institutu cirkulární ekonomiky, na
dotační poradenství – oblast předcházení vzniku
komunálních odpadů. Cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o na redesign a modernizaci webových stránek města Paskov. Nejvýhodnější nabídku na samochodný sekací stroj
Piraňa W 3651. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Seniorské bydlení - Zámek Paskov,
budova C – dodavatel stavby“.

Rada města schválila:
Realizaci investičních akcí Základní školy Paskov,
Oprava odborné učebny, rekonstrukce záchodů. Doplnění Ceníku zboží a služeb města Paskov o položku
„Kresby historické architektury“, „Zajímavosti z historie Paskova“. Cenovou nabídku společnosti ALERION
s.r.o. na vyhotovení symbolů města Paskov, vyztužení,
vyčištění a výměna třásní na vlajce města Paskov. Návrh interiéru infocentra a muzea v Paskově.

Rada města vzala na vědomí:
Důvodovou zprávu ve věci ustanovení města Paskov veřejným opatrovníkem osoby omezené ve
způsobilosti k právním úkonům.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2017. Žádost Orla jednoty Paskov, klubu házené o pomoc nebo radu s
nastalou situací v souvislosti s ukončením provozu
nafukovací haly.
Rada města uložila:
Zaměstnancům města zabývat se žádostí Orla
jednoty Paskov, klubu házené a ve spolupráci se
Základní školou Paskov zajistit náhradní prostory
pro umístění sportovního náčiní klubu.
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Rada města vzala na vědomí:
Schválení průběžného vyúčtování veřejné sbírky za
období druhého roku konání veřejné sbírky tj. od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2016 na opravu zámku v Paskově
hrubý výtěžek sbírky činil 76.797,71 Kč
Dále vzala na vědomí žádost nájemníků bytového domu
č. p. 818 o zajištění opravy nebo výměny plastových
oken.
60. jednání rady ze dne 8. 3. 2017
Rada města neschválila:
Navýšení nájemného nebytových prostor Města Paskov o 0,7 % tj. inflační koeficient zveřejněný Českým
statistickým úřadem s účinností od 1. 7. 2017.
Rada města doporučila:
Zastupitelstvu města ke schválení zajištění finančních
zdrojů na předfinancování akce „Seniorské bydlení Zámek Paskov, budova C“, na který bude předložena
Pokračování na následující straně.

Pokračování z předchozí strany.

žádost o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí z programu 013310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, zajištění spoluúčasti žadatele ve výši 25 % uznatelných výdajů
a 100 % neuznatelných výdajů dle podmínek programu a zařazení tohoto financování projektu do rozpočtu
města příslušného realizačního roku. Zastupitelstvu města ke schválení zajištění financování v provozní fázi
projektu, na který bude poskytnuta dotace z programu MPSV, po celou dobu povinné udržitelnosti z vlastních
zdrojů města (provoz sociální služby chráněného bydlení pro seniory).
Rada města schválila:
Zaslání Plánu odpadového hospodářství města Paskov na Krajský úřad Moravskoslezského kraje k připomínkovému řízení. Cenovou nabídku Ing. arch. Moniky Adámkové na vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace na akci „Revitalizace zámku Paskov“. Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím účelově
určeného finančního daru ve výši 30.243,- Kč od společnosti Arcelor Mittal, v rámci projektu Zame Grant,
pro Základní školu Paskov, prostředky budou použity na nákup vybavení pro relaxační místnost Snoezelen.
Žádost Mateřské školy Paskov, příspěvkové organizace o převod finančních prostředků ve výši 176.000,- Kč
z rezervního fondu do fondu investic za rok 2016 za účelem pořízení vybavení do projektové třídy Batolata
Cipísek.
61. jednání rady města ze dne 27. 3. 2017
Rada města schválila:
Pořízení dalších dvou kontejnerů (3900 x 2050x1500) na bioodpad. Přijetí účelové neinvestiční dotace z
Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na
rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 350.000,- Kč na realizaci projektu s názvem „Restaurování kamenných prvků balkónu východní fasády zámku v Paskově“. Přijetí účelové neinvestiční dotace z
Ministerstva vnitra prostřednictvím Moravskoslezského kraje z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí nárok 2017 – na mzdové výdaje a zákonné pojistné členům vykonávajícím
službu v jednotce SDH ve výši 100.000,- Kč. Cenovou nabídku na opravu oken v bytovém domě Nádražní
818 od společnosti Durman s.r.o.
Rada města neschválila:
Snížení nájmu nájemníků bytového domu č.p. 818 za období 12/2016 a 1/2017 z důvodu, že nebylo prokázáno, že snížení teploty v bytech bylo způsobeno špatným stavem oken.
Rada města vzala na vědomí:
Cenovou nabídku společnosti 3SM spol. s.r.o. na rekonstrukci schodiště Městského úřadu Paskov technologií použitou na schodišti KCP (schodiště se opraví klasicky bez rekonstrukce) vlastními kapacitami. Informaci
o předložených nabídkách na opravu oken v bytovém domě č.p. 818. Informaci o podaných nabídkách a
zápis z otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby “SENIORSKÉ BYDLENÍ – ZÁMEK
PASKOV, BUDOVA C – TDI.
Rada města vybrala:
Na zakázku malého rozsahu na služby “SENIORSKÉ BYDLENÍ – ZÁMEK PASKOV, BUDOVA C – TDI“ jako
nejvýhodnější nabídku společnosti FAKO spol. s.r.o. ve výši 770.000,- Kč bez DPH.
Rada města po projednání rozhodla:
Neakceptovat návrh společnosti ZANAP Frýdek-Místek s.r.o. na kompenzaci za používání části pozemku
parc. č. 2048/90 k.ú. Paskov (chodník kolem areálu bývalých skleníků v Paskově) ve výši rozdílu daně z nemovitosti mezi rokem 2009 a 2017 a potvrdila zájem města Paskov o odkup části pozemku parc. č. 2048/90
k.ú. Paskov za cenu obvyklou.
Rada města Paskova
Dále upozorňujeme občany na možnost zhlédnutí programu jednání Rady města Paskov na internetu
http://www.mesto-paskov.cz/mesto-paskov/programy-rady-mesta
a v případě zájmu bližšího seznámení s některým z projednávaných bodů, můžete přijít na městský úřad a na
základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dostat výpis z usnesení Rady města.
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Brigáda na zámku
Město Paskov pořádalo 31. března
brigádu na zámku, který se připravoval na vernisáž výstavy a velikonoční jarmark. Všem občanům,
kteří přišli a pomohli umýt okna,
vytřít, přestěhovat materiál a připravit vše potřebné, děkujeme!

Finanční a kontrolní výbor maká

Finanční výbor se sešel ve spolupráci s kontrolním výborem dne 13.
února, kdy provedly kontrolu vyúčtování přidělených dotací za rok
2016. Byly zkontrolovány spolky a organizace: ŽIRAFA –Integrované centrum Frýdek-Místek, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Paskov, Klub důchodců Paskov, TJ Paskov, Český svaz chovatelů,
ZO ČSOP Nový Jičín, Orel Jednota Paskov, ZO Českého zahrádkářského svazu, Římskokatolická farnost Paskov, Domov sv. Jana
Křtitele, Charita Frýdek-Místek. Všechny zjištěné nedostatky byly
spolky odstraněny a vyúčtování dotací je tak v pořádku.

Letopisecká a dokumentační komise připravuje knihu
Komise v současnosti připravuje materiály k připravené knize Dějiny Paskova, zabývá se plánem výstav a
taky přípravou 100. výročí vzniku státu.

Paskov v květech a zeleni

Komise pro školství a vzdělávání, kulturu a sport ve
spolupráci s Městským úřadem Paskov vyhlašuje
soutěž „Paskov v květech a zeleni“. Cílem této
akce je podpořit a ocenit aktivitu obyvatel města ve
zlepšování a zkrášlování svého okolí. Účastníkem
soutěže může být každý obyvatel Paskova a Oprechtic starší 18 let. Předmětem hodnocení budou předzahrádky, zahrádky, okenní truhlíky a balkony, zkrátka nejbližší okolí rodinných a obytných domů, které
je vidět z ulice.
Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií:
A – květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek bytových domů
B – květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných
domů

„Oceněna budou první tři místa v obou kategoriích poukázkami na nákup zeleně v hodnotě 3000,-, 2000,- a 1000,- korun.“

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

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

Za komisi Iva Vaňková,
předsedkyně komise

Přihláška do soutěže Paskov v květech a zeleni

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

V současné době je zpracovávána žádost na
domácí kompostéry a jiné možnosti předcházení vzniku odpadů v rámci města Paskova.
K jejímu zpracování budou použity dotazníky,
které jste vyplňovali v loňském roce. Výzva
byla otevřena 3. 4. 2017 a ukončení sběru žádostí bude 31. 07. 2017. Po uzavření výzvy
bude probíhat v cca 3 měsících hodnocení žádostí. Zhruba v září 2017 dostaneme informaci
o schválení, nebo neschválení žádosti podané
městem.
Ing. Zdeněk Bělík – místostarosta města

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Rada města rozhodla o pokračování projektu bezplatné právní
poradny pro občany v roce 2017,
a to vždy od 16:00 – 17:00 hodin,
případně i déle až do vyřízení posledního zájemce, v termínech
20. dubna, 18. května, 15. června,
20. července, 17. srpna, 14. září, 12.
října, 16. listopadu a 7. prosince,
vždy v zasedací místnosti v přízemí
městeského úřadu.

Pozor! Změny umístění
kontejnerů

Z důvodu nepořádku a zneužívání kontejnerů
na separovaný odpad (plasty, papír, sklo) převážně mimo paskovskými občany a stavebními firmami byla zrušena sběrná místa v okrajových lokalitách na ul. Místecká (u autoopravny)
a v křižovatce ul. Záříčí a Národního odboje.
Staženými kontejnery byla posílena sběrná
místa ul. Nádražní (U Hrušky), ul. Fučíkova a
bylo vytvořeno nové sběrné místo na ul. Místecká -u květinářství.
Dva kontejnery na separovaný textil byly přemístěny z křižovatky Záříčí, Národního odboje
do lokality ul. Kirilovova – za autobusovou zastávku KCP.
Věříme, že tímto opatřením zvýšíme pořádek a
úroveň životního prostředí v Paskově.
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Ing. Přeček Aleš, správa majetku

Co nás čeká a nemine aneb informační přehled
Začněme zlehka, nevím, zda jste si toho všimli, ale došlo ke změně názvu města Paskov na Opaskov. Tedy
alespoň na jeden den, a sice 1. 4. 2017 na webu mapy.cz :-). Přestože máme stále apríla, pokusím se vás
informovat o dalších událostech v serióznějším duchu.

Už třetím rokem jsme pro vás, ve spolupráci s Městskou policií Frýdek-Místek, připravili
„Jarní značení jízdních kol“, které se uskuteční dne 22. 4. 2017 od 9:00 hod. do 17:00 hod. u
přístřešku sv. Kryštofa.
Zájemcům bude, po předložení dokladů prokazujících vlastnictví jízdního kola a občanského průkazu, kolo
označeno tzv. syntetickým DNA kódem. Syntetické DNA je výjimečné tím, že na označeném předmětu je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem) a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem. Navíc
všechny syntetickou DNA označené jízdní kola, ale např. také invalidní vozíky či jiné kompenzační pomůcky,
jsou zaregistrovány v databázi Městské policie a také v Národní databázi REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže usnadňuje identifikaci takto označeného majetku.
Při samotné evidenci/značení zájemce starší 15 let předkládá:
- jízdní kolo, které bude zaevidováno/označeno
- občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad totožnosti
- doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. faktura, stvrzenka
o zaplacení, kupní smlouva apod.) nebo na místě vypsané čestné
prohlášení o způsobu nabytí jízdního kola.
Jízdní kolo je vyfotografováno. Následně majitel obdrží nálepku,
která se umístí na rám zaevidovaného jízdního kola
Foto: Forenzní značení jízdních kol.

Městu Paskov bylo Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu

vydáno Stavební povolení na „Zimní zahradu u budovy KCP Paskov“.

Realizace záměru by měla proběhnout na podzim letošního roku (pokud nebude kolidovat s projektem nové
tělocvičny). Cílem projektu je vyřešit zatékání dešťové vody do sálu v případě přívalových dešťů, zefektivnit
obsluhu venkovní terasy přístupem přímo z prostor Pizzerie (mimo sál KCP) a v neposlední řadě zvýšit kapacitu a komfort sálu.
Foto: Projekt zimní zahrady u KCP.
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Pokračování na následující straně.

Pokračování z předchozí strany.

Bohužel, zdržení nabrala snaha o získání stavebního
povolení na výstavbu „Tělocvičny u ZŠ Paskov“. V
tomto čase mělo již být stavební povolení vydáno a
mělo probíhat výběrové řízení na dodavatele stavby
a technický dozor stavebníka. Důvodů pro zdržení je
několik. Jedním z těch vážnějších byly skutečnosti
zjištěné při zpracovávání projektové dokumentace,
kdy se zjistilo, že hladina agresivní podzemní vody
se nachází výše, než se předpokládalo, a proto se
musely základy stavby zvednout nad tuto hranici,
což nám neumožní plně realizovat původní záměr,
zapustit stavbu do terénu, aby lépe zapadla do okolí. Dalším nepříjemným zjištěním byla skutečnost,
že energetický kanál, kterým se vytápí budova malé
školy, vede, oproti známé dokumentaci, přímo v budoucích základech nové tělocvičny a je tak nutné jej

přeložit. Muselo se také vyřešit zásobování teplem
budov jubilejní a pavilónové školy v průběhu výstavby tělocvičny. Toto vše si vyžádalo úpravy projektové
dokumentace a zdržení při vyřizování stavebního povolení.
Naopak díky vstřícnosti Biskupství ostravsko-opavskému se již podařilo vyměřit pozemek, který je nutný pro stavbu a následné užívání nové tělocvičny, a
podařilo se získat jejich souhlas se stavbou, který si
dodatečně vyžádal stavební úřad, přestože má město Paskov s Biskupstvím uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemků, ve které je deklarován
účel použití těchto pozemků na stavbu nové tělocvičny. Přes všechny komplikace si uvědomujeme svůj
závazek a vyvíjíme tlak na všechny zúčastněné strany, abychom mohli stavbu realizovat co nejrychleji.

V průběhu měsíce března letošního roku převzalo město Paskov do zkušebního provozu městský kamerový dohledový systém, který pro tuto chvíli tvoří 6 kamerových míst, která snímají následující lokality:
- boční vjezd do parku
- MŠ Paskov - vstup
- ZŠ Paskov – vstup pro žáky

- Zámek Paskov – hlavní vstup
- MÚ Paskov – parkoviště mezi
kinem a nákupním střediskem

- ul. Smetanova – monitorování
kontejneru na biologický odpad

Kamerový systém bude sloužit pro potřeby Policie ČR v případě výskytu protiprávního jednání. Správu
kamerového systému bude zajišťovat Městská policie Frýdek-Místek. Město Paskov počítá s průběžným
rozšiřováním kamerového systému v lokalitách vytipovaných ve spolupráci s policií.
Ing. Milan Klimunda, místostarosta
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Činnost jednotek dobrovolných hasičů únor - březen
V měsících únoru a březnu roku
2017 naše jednotky Paskov a Paskov - Oprechtice vyjížděly celkem
ke čtyřem událostem. Všechny
události se staly na katastru města
Paskova. Prvním výjezdem v tomto období byla záchrana a odchyt
zvířat. Událost se stala 3. 2. 2017
ve 14:26 min v Paskově na ulici U
Parku. U této události bylo podezření na mrtvého bažanta v zahradě rodinného domu. V té době byly
úhyny ptactva ptačí chřipkou. Nejednalo se o tento případ, ale při
odběru byly použity stejné postupy, jako by šlo o nemocné zvíře.
Další událostí byl požár dřevěného
přístřešku na ulici Polní v Paskově
dne 4. 3. 2017 ve 3:38 hod. Díky
včasnému a rychlému zásahu se
podařilo bezeškodně zachránit
hospodářskou budovu a přilehlý
rodinný domek, které s dřevěným
přístřeškem byly v těsné blízkosti.
Jednotky města Paskova po ukončení hasebních a rozebíracích pracích zůstaly na místě na dohlídku
požářiště. Další událostí byl požár
trávy na poli mezi rodinnými domy
dne 4. 3. 2017 večer v 20:53 na
ulici Mitrovické. Toho dne a večer
byl velký vítr a při svých nárazech

rozhoupal elektrické vedení, které
se o sebe vzájemně zkratovalo a
tím došlo k zapálení trávního porostu na louce. Požár byl v krátkém čase lokalizován a následně
likvidován a tím nevznikly žádné
škody na majetku. Poslední výjezdem v tomto období byl požár
kontejneru na ulici Nádražní dne
18. 3. 2017 v 21:15 hod v areálu
bývalých drobných provozoven za
městským úřadem. U všech událostí v období února a března zasahovaly jednotky Paskova a Pas-

kova - Oprechtic. Výjezd ke všem
událostem byl vždy do pěti minut
od vyhlášení poplachu.
Dne 25. 2. 2017 proběhl výcvik
práce na zamrzlé hladině jednotek
Paskova a Paskova - Oprechtic.
Na tomto výcviku jsme si nacvičili možné záchrany osob při propadnutí pod led, možné rychlé a
účinné pohybování se po zamrzlé
ploše.
Jednotky Paskova
a Paskova – Oprechtic

Foto: Výcvik na zamrzlé hladině.

Okénko městské policie
Vážení občané Paskova, od 3. 4. 2017 došlo z důvodu rekonstrukce mostu na ul. Místecká u rybníku
Očko, k nárůstu dopravy a to zejména na ul. Místecká a Kirilovova. Apelujeme na všechny občany,
aby dbali na svou bezpečnost a především pak na
bezpečnost svých dětí. Konec dopravního omezení
je plánován na 1. 6. 2017.
Dále bychom chtěli informovat občany, že dne 22.
4. 2017 v Paskově proběhne za příznivého počasí
forenzní značení jízdních. Značení se bude opět v
přístřešku sv. Kryštofa.
Rovněž upozorňujeme všechny paskovské cyklisty,
kteří nestihnou v daném termínu své kolo označit a
mají o značení zájem, že městská policie Frýdek-Místek od 4. 4. 2017 opět zahájila značení jízdních
kol v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Forenzní
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značení jízdních kol za pomocí syntetické DNA“. I letos je celý projekt hrazený z rozpočtu města Frýdek-Místek. Značení syntetickou DNA a evidence se týká
všech typů jízdních kol, elektrokol, koloběžek a invalidních vozíků. Značení a evidence jízdních kol bude
prováděno v Kontaktním centru prevence v Křížovém
podchodu ve Frýdku-Místku. Značení bude probíhat
každé úterý od 8:30 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin. Pro zaevidování jízdního kola vezměte s sebou:
čisté jízdní kolo, občanský průkaz, popř. doklad o nabytí kola (v případě, že tento doklad nemáte, vyplníte čestné prohlášení o nabytí značeného předmětu).
Značení jízdních kol, elektrokol, koloběžek a invalidních vozíků provádí Městská policie Frýdek-Místek
zdarma.
strž. Kubánek Lukáš
a strž. Charbulák Lubomír

POZOR, NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
V ROCE 2017/2018 v MŠ PASKOV
Vážení rodiče,
s novelou školského zákona přichází několik zásadních změn a
povinností týkajících se institucionálního vzdělávání dětí. Jednou z
nejzásadnějších změn je povinné
předškolní vzdělávání dětí, které
dosáhnou věku pěti let k 31. 8.
2017.
Povinné předškolní vzdělávání
má čtyři způsoby plnění:
a) pravidelná denní docházka v
pracovních dnech, nepřetržitě
čtyři hodiny denně (8,00-12,00),
povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin, omlouvání
absence dítěte a všechny ostatní
povinnosti zákonných zástupců
stanovuje školní řád,
b) individuální vzdělávání dítěte
- bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ (rodič je povinen
oznámit tuto skutečnost řediteli
spádové MŠ do 31. 5. 2017, vzor
formuláře k vyplnění na www.
mspaskov.cz),
c) vzdělávání v přípravné třídě ZŠ
a ve třídě přípravného stupně ZŠ
speciální (při udělení odkladu povinné školní docházky),
d) vzdělávání v zahraniční škole
na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinného předškolního vzdělávání.
Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na:
a) státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
b) občany jiného členského státu
EU, kteří na území ČR pobývají
déle než 90 dnů,
c) jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů,
d) účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Povinnost podrobení se stanovenému pravidelnému očkování se
na děti s povinným předškolním
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vzděláváním nevztahuje. Vzdělávání je pro děti s povinným
předškolním vzděláváním bezplatné, nově také od 1. 9. 2017
je bezplatné pro děti s odkladem
školní docházky. Pokud zákonný
zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání,
dopustí se přestupku, za který
může být uložena pokuta do výše
5.000,00 Kč.
Informační schůzka pro rodiče dětí s povinným předškolním
vzděláváním se koná 15. 6. 2017
v 16,00 hod. ve třídě Křemílek
(bez dětí). Účast nutná !!!
Další změny týkající se přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání
(Zápis nováčků):
1. Zápis je stanoven po dohodě se
zřizovatelem na: 5. a 12. 5. 2017,
2. předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla
od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let,
3. přednostně se do MŠ přijímají
děti ze spádové oblasti – tzn. rodič při zápise předloží doklad o
místě trvalého pobytu ve spádové oblasti, v případě cizinců místo
pobytu (Rada města Paskov dne
29.12.2016 vymezila dle ustanovení § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona školský obvod pro
spádovou Mateřskou školu Paskov území obce Paskov).
4. přednostně se přijímají děti od
5 let, následně od 4 let ze spádové oblasti.
Ředitel může přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním (mimo
dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání), nebo je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci – nutné doložit doklad odborného lékaře).
Bodová kritéria přijímání dětí do
MŠ se zveřejňují předem, s dostatečným předstihem před termínem zápisu a to způsobem
umožňující dálkový přístup. O při-

jetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel. Rodičům nadále zůstává možnost zvolit si mateřskou školu dle
svého rozhodnutí. V případě nenaplnění kapacity budou přijímány děti i z okolních měst a obcí.
K zápisu dětí do MŠ si přineste
tyto doklady:
- občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte v Paskově,
- rodný list dítěte,
- rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (rozvedení rodiče),
osvojení dítěte, pěstounská péče
apod.,
- v případě zdravotně postiženého dítěte písemné vyjádření
školského poradenského zařízení
(PPP nebo SPC), popřípadě také
registrujícího praktického lékaře
pro děti a dorost,
- v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí
ředitele ZŠ,
- v případě individuálního vzdělávání v režimu povinného předškolního vzdělávání vyplněné
oznámení.
Pozn. žádost a evidenční list si
můžete před zápisem stáhnout z
www.mspaskov.cz a přijít již s vyplněnými formuláři k Zápisu.
Informační schůzka pro rodiče přijatých „nováčků“ se koná
15. 6.2017 15,00-16,00 hod. ve
třídě Cipísek (bez dětí). Účast
nutná !!!
Upozorňujeme rodiče, že žádosti
o odklad školní docházky podávají zákonní zástupci dítěte řediteli ZŠ do termínu 30. 4. 2017. K
žádosti se dokládá zpráva školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Přejeme všem dětem a jejich rodinám krásné prožití voňavého jara
a veselé Velikonoce! Těšíme se
na Vás při Zápise.
Mgr. Jarmila Petrošová,
ředitelka MŠ Paskov

Plavecký kurz dětí MŠ Ekokodex MŠ PASKOV
V letošním roce navštěvují děti z naší
Mateřské školy kurz plavání v Brušperském bazéně. Po předchozích dobrých
zkušenostech jsme se na plavání těšili.
Kurzu se účastní 39 dětí nejen předškolního věku v 10-ti po sobě jdoucích
lekcích. Pod vedením zkušených instruktorů se děti učí formou hry základům plavání a hlavně se nebát vody.
Dětem se na plavání moc líbí, protože
kromě plavání v bazénu využívají také
tobogán, whirpool, kruhový protiproud a
dětské brouzdaliště. Již teď se těšíme
na další spolupráci :-).
Radka Mynářová, asist. ped.,
tř. Maková Panenka

Na schůzce dětského ekotýmu jsme vytvořili náš Ekokodex. Při
vymýšlení pravidel, jsme vycházeli z reálných situací, které děti
samy zažily a jsou jim blízké.
Vybrali jsme tyto pravidla:
1. Třídíme odpad
2. Šetříme vodu a elektřinu
3. Kompostujeme
4. Využíváme odpadní materiál
5. Neplýtváme jídlem
6. Staráme se o zvířátka
7. Sbíráme papír
Všechny tyto činnosti již ve školce probíhají, chtěli bychom, aby
se nejen pro děti, ale i pro rodiče staly samozřejmostí.
Při výrobě Ekokodexu děti namalovaly oříšky pro našeho
maskota veverku. Každý oříšek označuje jedno pravidlo. Aby
pravidla byla srozumitelná i pro děti, v každém oříšku je i obrázek, který toto pravidlo znázorňuje.

Projekt „Zachraňte život“

Foto: Sbírka pro opuštěné psy z útulku.

V rámci projektu „Zachraňte život“, proběhla v naší MŠ sbírka pro opuštěné psy z útulku Ostrava Poruba. Tímto projektem se naše MŠ posunula
zase o kousek blíž k získání titulu EKO školky a zároveň jsme tím pomohli
mnoha opuštěným psům. Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem,
kteří se jakkoliv zapojili a podíleli na této sbírce, protože jenom díky Vám
se vybralo mnoho užitečných věcí, které budou koncem měsíce dubna
odvezeny do tohoto útulku, kde budou zároveň s dětmi předány. Tímto
pro mnohé malým krokem chceme ukázat dětem, jak mohou pomoci i
ony. Děkujeme, že nejste lhostejní a přispěli jste:
- Paní Jarolímová
- Paní Vávrová
- Paní Rylková
- Paní Hanusová
- Paní Brychtová
- Paní Dědková
- Paní Skanderová
- Pan Kubík
- Paní Laníková
- Paní Bičánová
- Paní Dybová
- Paní Čečotková
- Paní Řeháková
- Paní Nováková
- Paní Mikerásková
- Paní Drabinová
- Paní Lehnertová
- Paní Kozáková
- Paní Grygarová
- Paní Juroková
- Paní Gavlasová
Zároveň se naskytl anonymní dár- Paní Kronenbergová - Paní Čajková
- Paní Konečná
ce, který nechal ve třídě tašku s
- Paní Hrochová
- Paní Petrošová
- Paní Bílková
věcmi pro pejsky bez udání jmé- Paní Klimundová
- Paní Ditrichová
- Pan Gurecký
na, takže děkujeme i anonymnímu
- Paní Valkovičová
- Pan Schwarz
- Pan Gavlas
dárci.
- Paní Mahdalová
- Paní Babuňková
- Pan Maixner
Bc. Lucie Kreclová,
- Pan Muroň
- Paní Junková
- Paní Malinovská
spec. ped., koordinátor projektu
- Paní Dluhošová
- Paní Velebilová
- Paní Kropáčová

Zážitková hodina z ovoce a zeleniny

,,Ovoce a zelenina, ty jsou plné vitamínů...“
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... slyší děti téměř každý den. Ne všechny děti však tyto vitamíny do
svého tělíčka dostávají. Čerstvě vyrobenou ovocno-zeleninovou šťávu
vyzkoušely ve školce všechny děti a některé si i přidávaly…
V únoru se ve všech třídách MŠ konala ,,Zážitková hodina z ovoce a
zeleniny“. Navštívila nás paní s košíkem plným zdravých potravin. Děti
poznávaly ovoce a zeleniny a některé z nich přiřazovaly k částem těla.
Věděli jste, že rajče má 2 síně a 2 komory jako naše srdce? Pak se děti
naučily upravenou píseň Šel zahradní do zahrady a sami si odšťavnily
ovoce a zeleninu. Nakonec si všechny pochutnaly na vynikajícím čerstvém 100℅ džusu.
Foto: Zážitek s vitamíny.
Mgr. Michaela Dvořáková, učitelka, tř. Cipísek

Stáž EVVO v naší mateřské škole pod záštitou Pavučiny
Naše mateřská škola byla vybrána jako jedna z dvanácti modelových škol v České republice, které mají
co nabídnout v oblasti environmentální výchovy a
osvěty realizované v rámci projektu KOLEGIÁLNÍ
PODPORA V SÍTI MRKVIČKA. Celý projekt zastřešovala Síť středisek ekologické výchovy Pavučina,
z.s. s podporou EU. Oslovila nás ředitelka a projektová manažerka Pavučiny, která za námi přijela z Prahy a požádala nás o spolupráci v mírném pootevření
našeho know how a předání zkušeností ve čtyřech
hlavních oblastech: manažerské dovednosti, pedagogické přístupy a programy, organizační a provozní
otázky MŠ a úprava a využití školní zahrady. A jak to
všechno probíhalo?
Dne 20. března 2017 jsme v naší mateřské škole přivítali dvě stážistky, paní ředitelku a paní učitelku ze
dvou pardubických mateřských škol. Tyto dvě stážistky v naší škole strávily celý týden (40 vyučovacích
hodin), kdy jim byl připraven harmonogram, který pokrýval celé dopoledne ve třídách a část odpoledne
ke získávání informací a zkušeností , které se týkaly
různých témat. Jednalo se o náslechy v jednotlivých
třídách, kdy stážistky zajímalo jak se pracuje v programu „Začít spolu“, jak pokračuje naše škola v budování cíle EKOŠKOLY, jak pracujeme s dvouletými
dětmi, jak využíváme zahradu k badatelským činnos-

tem dětí nebo při jakých aktivitách polupracujeme s
rodiči... Celý program byl šitý na míru jejich požadavkům a potřebám, co chtěly v naší škole vidět a co se
chtěly dozvědět. Velice zajímavá pro ně byla prohlídka batolecí třídy Cipísek a práce s tak malými dětmi,
zajímala je forma vzdělávání dvouletých dětí, jejich
adaptace a bezpečnost, organizace dne a ocenily
také specifičnost a cílenou přípravu dětí na základní
školu ve třídě Maková Panenka, kde se vzdělávají
děti po odkladu školní docházky. Byly příjemně překvapené vybaveností naší mateřské školy, například
možností pracovat s interaktivními tabulemi, krásnou
přírodní zahradou a didaktickými pomůckami. V odpoledních hodinách se zúčastnily kroužku keramiky
a jeden den strávily na odloučeném pracovišti, ve tř.
Ferda Mravenec. Týden byl opravdu velice náročný a
zajímavý pro obě strany a i přes velice časově nabitý
program se obě stážistky s radostí zúčastnily nultého ročníku paskovského Ámose, kde měly možnost
shlédnout jak zábavný program tak vyhlášení nejlepších pedagogů paskovské Základní školy,mateřské
školy a základní umělecké školy. Věříme, že naše
spolupráce neskončila odjezdem stážistek zpět do
Pardubic a už se těšíme, až pojedeme čerpat inspiraci na týdenní stáž my!
Bc. Lucie Kreclová, spec. peagog, tř. Cipísek

Jak to chodí na EKO schůzce Děkujeme rodičové!
Již od října tohoto školního roku se pravidelně scházíme na půdě naší mateřské školy, abychom se naučili něco nového a vzájemně si něco dalšího předali.
Schůzky mají pevně daný řád. Nejdříve si domluvíme
termín, na kterém se všichni shodneme, a který všem
vyhovuje. Hodina je jasná vždy. V daný den se sejdeme v 15 hodin ve třídě mateřské školy. Poté, co se
všichni sejdeme, představí koordinátorka téma, kterým se budeme zabývat. Témata jsou různá. Zatím
jsme probírali například třídění a recyklace odpadu,
další využití tříděného odpadu, kompostování, úspora energie a podobně.
Vodítkem pro témata našich schůzek je program
sedm kroků k ekoškole. Prostředí našeho EKO týmu
v mnoha směrech připomíná úl. Každý člen má nějakou úlohu, někdo zapisuje, jiný připravuje dobroty,
další vyrábí nástěnku. Při tom spolu diskutujeme o
zvoleném tématu a vyměňujeme si vlastní zkušenosti. Výsledkem tohoto našeho snažení nejsou sice
plástve plné medu, ale vědomí nejsme sami, komu
není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. To, co mě
na schůzkách nejvíce baví, jsou vskutku originální
postřehy a nápady našich dětí. Rádi přivítáme v naší
skupině i vás.
Za rodiče ekotýmu , tatínek Janíka Chalupeckého
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V naší mateřské škole je spousta hodných a ochotných rodičů, kteří se snaží různými způsoby pomoct
p. učitelkám ve třídách a prohloubit spolupráci v programu „Začít spolu“ v předškolním vzdělávání dětí.
Všem těmto ochotným rodičům touto cestou moc děkujeme. Za třídu nejstarších dětí – FERDA jsou to:
pan Lukšík, který zajišťuje různé akce jako exkurze
do Světa techniky i s výukovým programem (sponzorský dar), pomoc s projektem „Nemocnice se nebojíme“ atd. Také paní Janečková přispívá a obdarovává naši třídu tvořivými dárky. Velmi aktivní jsou
také paní Zajaczová, paní Dědková, paní Klapetková
a paní Kozáková. Za třídu KRTEČEK jsou to: pan Petroš – za zhotovení krmítka pro veverky, paní Bičanová za dárky pro děti k vánocům, pan Kasperčík, paní
Trajkovová a paní Bulejová za ukázky svých profesí.
Za třídu KŘEMÍLEK patří poděkování paní Kubíkové
za podložky do postýlek a za reklamní předměty na
dárky pro děti. Ve třídě RÁKOSNÍČEK patří k aktivním rodičům pan Pitter, který daroval drobné dárečky
k vánocům pro všechny děti z MŠ.
Všem rodičům moc děkujeme a vážíme si všech,
kteří se takto snaží spolupracovat s naší mateřskou
školou a být společně s námi, pedagogy, významným
partnerem ve výchově a vzdělávání dětí.
p. uč. Ivana Ševčíková, tř. Ferda Mravenec

Šel medvěd po cestě

Foto: Šel nejen medvěd po cestě, ale i děti z MŠ. A dobře se bavily.

Dne 23. února, v době masopustu, se možná i Vám stalo, že jste
v Paskově potkali rozverný průvod
maškar. (Byly to děti a učitelky z
paskovské školy). Za zpěvu písně:

„Šel medvěd po cestě, měl
hodinky ve vestě, na hlavě
čepici a v košíku slepici … “
přišly rozjařené děti k základní škole, kde starším kamarádům zpestřily vyučování. Další zastavení
průvodu bylo u prodejny Drinks nápoje. Zde si děti vykoledovaly mísu
skvělých, domácích koláčů.
Ozembůch, řehtačky a dětské hlásky se ozývaly i na městském úřadě.
Samotné masopustní veselici předcházela příprava masek a také
skvělí rodiče nezůstali stranou napekli rozličné masopustní dobrůtky (Boží milosti, koláče, rolády a jiné). Nezapomněli jsme o konání průvodu (i s příslibem slušného chování) požádat pana starostu. A tak se stalo, že ti nejmenší paskovjánci oživili
lidové tradice, které k našemu regionu neodmyslitelně patří. Snad se za pár let budou podílet i na akcích
spolku Po súsedsku.
Zanedlouho budeme vynášet Morénu, „pálit“ čarodějnice a soutěžit s jarním zajícem. A to už bude skutečné,
krásné jaro - které přejeme Vám všem!
Za MŠ I. Kabilová

Skutečně zdravá školka
V únoru se naše školka přihlásila do projektu „Skutečně zdravá školka“, jehož cílem je zlepšení kvality školního stravování a vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy. Jedná se o komplexní program
zdravého školního stravování. Snahou je, aby si
děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly,
odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá
školka pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.
Podmínky pro udělení certifikátu Skutečně zdravá školka mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a
zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria,
která musí školka splnit. Registrací naší MŠ jsme
splnili jeden ze sedmi kroků k úspěšnému naplnění
kritérií programu. Budeme se snažit splnit všechny
podmínky pro bronzovou úroveň, protože naším
cílem je stát se součástí sítě Skutečně zdravých
škol a školek.
Mgr. Michela Dvořáková, učitelka, tř. Cipísek
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Co “skutečně“ zdravé školky dělají:
• nakupují do školní jídelny čerstvé sezónní suroviny od místních farmářů, pekařů a
řezníků
• organizují výlety na místní farmy
• začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
• pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
• nabízejí kurzy vaření pro rodiče
• pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a
zeleninu
• zajistí, že oběd ve školní jídelně je radostnou společenskou událostí v příjemné a
klidné atmosféře.

Recitační soutěž prvního stupně

Ve středu 8. března se sešlo 31 dětí 1. stupně na recitační soutěži. Všechny děti se velmi snažily přednést
svou básničku co nejlépe. Některé musely překonat trému, jelikož před obecenstvem vystupovaly poprvé,
jiné zase recitovaly suverénně a podaly téměř herecký výkon. Vyhodnoceni a odměněni byli 3 recitátoři z
každého ročníku:
Foto: Nadějné recitátorky.
1.ročník:
1. místo – Vendulka Balharová
2. místo – Terezka Strakošová
a Beatka Michnová
3. místo – Stellinka Gorková
2.ročník:
1. místo – Karolínka Březinová
2. místo – Vítek Chalupecký
3. místo – Matyáš Mičlo
3. ročník:
1. místo – Klaudie Kokešová
2. místo – Daniel Klučár
3. místo – Marcela Foldynová
4. ročník:
1. místo – Jana Blažková
2. místo – Carmen Lapčáková
3. místo – Alžběta Kreclová

Foto: Snažili se opravdu všichni.

5. ročník:
1. místo – Valérie Horutová
2. místo – Sabina Kučová
3. místo – Barbora Kubánková
Všem účastníkům děkujeme za
hezké odpoledne a vyhodnoceným dětem blahopřejeme.
Mgr. Věra Šafránková

Šesťáci s osmákama odklízeli v parku větve

Začátkem března zájemci ze šestých a osmých tříd pomáhali v parku odklízet v parku spadané větve, které
se po velkém větru v parku objevily. Žáci tak udělali místo opět bezpečnějším. Díky!
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Zelený pátek aneb den svatého Patrika
V pátek 17. března jsme v naší škole oslavili Den
svatého Patrika - starověkého křesťanského duchovního působícího v 5. století v Irsku.
Svatý Patrik byl podle pověsti starověký duchovní,
který přinesl do Irska křesťanství. Datum 17. března
připadá na Patrikovo úmrtí. Tento svátek se slaví v Irsku, ve Velké Británii, v Austrálii, na Novém Zélandu
a v Severní Americe. V posledních letech se rozšířil i
do mnohých evropských zemí.
Děti se v průběhu týdne před „zeleným dnem“ seznámily zejména v hodinách angličtiny s původem tohoto tradičního irského svátku a měly možnost setkat
se blíže s kulturou Irska - zajímavé anglicky mluvící
země. Děti se v hudební výchově naučily pár irských
písní a tanečků, v hodinách angličtiny zase skládali
text o Leprikónovi a Svatém Patrikovi, který potom
nalepili a ozdobili symbolickým obrázkem a zele-

ným trojlístkem. Svůj úkol - přijít v zeleném oblečení
– vzaly opravdu za kreativní konec a škola se nám
krásně „zazelenala“ a ozdobila zelenými trojlístky. Ty
nejzelenější převleky ze všech tříd byly odměněny
paní ředitelkou, ale nutno přiznat, že nebylo vůbec
jednoduché mezi tolika vydařenými kostýmy vybrat.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem dětem za nadšenou účast a rodičům za pomoc při přípravě převleků i nápaditých zelených svačinek, nejen paprik,
okurek a zelených jablíček, ale objevily se i zelené
bábovky, nebo mufinky.
Věříme, že si všichni netradiční den ve škole užili a
že bychom jej pro zpestření mohli v příštích letech
zopakovat.
Mgr. Petra Klimundová a Mgr. Martina Juhasová

Foto: Nejzelenější ze zelených

Vyučování přes skype

Druhým cizím jazykem, který se na naší škole učí od
sedmého ročníku je ruský jazyk. V našich učebnicích
se neustále připravujeme na „četování“ s cizinci, povídání si po „skajpu“. Žáci se učí představit se a říci
několik základních informací o sobě. Teoreticky to
osmákům jde již dobře, a tak jsme se rozhodli jejich
znalosti vyzkoušet prakticky.
Naše škola už delší dobu spolupracuje s ruskými rodilými mluvčími, a proto jsme se pokusili výuku oživit
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o navázání spojení přes Skype do Ruska a trošku
si popovídat. Dnešní vyspělá technika nám umožnila
překonat tisíce kilometrů, pětihodinový časový rozdíl
a spojit se s paní Alesiou v sibiřském městě Omsk.
Děti ji mohly vidět na obrovské interaktivní tabuli. Jeden po druhém se představili a pověděli něco málo o
svých koníčcích a zájmech. Alesia všem velmi dobře
rozuměla a neustále je chválila.
Pokračování na následující straně.

Pokračování z předchozí strany.

Žáci měli také připravené různé otázky.
Dozvěděli jsme se, že je na Sibiři překrásná příroda a v únoru tam leží stále
několik metrů sněhu. Hodina se povedla, všichni měli radost z toho, že dokáží
komunikovat v cizím jazyce nejen mezi
sebou, ale mohou si klidně povídat i s
rodilým mluvčím. Osmáci to zvládli! Alesia nás ujistila, že si s námi na nějaké
jiné téma moc ráda popovídá znovu za
měsíc.
Mgr. Světlana Koriťáková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
A ÚČAST V AMATÉRSKÝCH ZÁVODECH S ČT4 SPORT
V týdnu od 15. února letošního roku se žáci sedmých
tříd a několik žáků osmé třídy zúčastnili lyžařského
výcviku, vedeného zástupcem ředitelky panem Miturou, v zimním sportovním areálu Andělská hora. Dále
s námi byli pan učitel Biolek a paní učitelka Krumplovičová.

Ubytováni jsme byli v hotelu Anděl a na svah jménem
Annaberg jsme dojížděli 10 minut autobusem. Sjezdovku jsme navštěvovali dvakrát denně. Letos si s
námi počasí pohrávalo, jednou až tak, že jsme museli z důvodu celodenního deště a mlhy zůstat v hotelu,
a nejít lyžovat. Tato překážka nám však nezpůsobila
vážnější problém. V náhradním programu jsme se
zúčastnili dvouhodinové přednášky o resuscitaci a
první pomoci pod vedením zdravotníka lyžařského
kurzu Honzy. V polovině týdne jsme se vydali navštívit nedalekou stáj, ve které jsou ustájeni dostihoví
koně. Po prohlídce koní následovala očekávaná návštěva obchodu Hruška, kde si každý nakoupil vytoužené zásoby pro zbytek lyžařského výcviku. V závěru
lyžařského kurzu nás čekaly závody, které byly letos
rozděleny do tří kategorií. V první byli naši nejmenší
účastníci. Druhá kategorie byla vytvořena spojením
částečných lyžařů z druhého a třetího družstva. Ve
třetí kategorii byli jen lyžaři z prvního družstva .
Závěrečný den našeho výcviku se současně konaly
na svahu Annaberg amatérské závody pod záštitou
České televize nazvané ,,S ČT sport na vrchol ". Naši
učitelé nám dovolili se také zúčastnit. Po registraci
jsme se rozhodli jít na svah, ale nastala nepříjemná
situace, kdy přestal jezdit vlek. Takže jsme svah museli vyšlapat po svých. Sjezdovka byla zmrzlá jako
led, když někdo při výšlapu upadl, jel po zadku až
15

dolů zpět k nástupišti u vleku. I několika lyžařům z
naší školy se to stalo. Přibližně po hodině prostoje se
vlek opět rozjel a následně to všechno kolem závodů
začalo. Závodilo se v různých kategoriích na dvou
trasách, na modré i obtížnější červené. Po odjetí
obou tras se sečetly časy a dva nejrychlejší závodníci se utkali ve finále. Z našeho kurzu si vybojovaly
účast o první místo jen dvě žákyně Vendula Boučková a Anička Křešová, které byly ve stejné kategorii.
Vítězkou této kategorie se stala Vendula Boučková,
i přes pád na začátku tratě. Anička skončila na druhém místě. S vítězkou kategorie Česká televize zrealizovala rozhovor o dojmech ze závodu.
Po návratu zpět na hotel se pod dohledem učitelů
uskutečnil karneval se zajímavými kostýmy a samozřejmě nesměla chybět očekávaná diskotéka. Poslední den ráno jsme se všichni sbalili, odnesli si věci
do autobusu a jelo se domů. Cestou se zpívaly písničky, hrály hry a někteří spali po vyčerpávající diskotéce. Do Paskova dojel celý lyžařský výcvik zdráv a
v pořádku.
Vendula Boučková, 8.A

Inzerce

Povídání o Rusku

Okresní a krajské kolo
Další netradiční hodina ruského jave sportovní gymnastice
zyka čekala naše sedmáky. Jejich
první setkání s rodilým mluvčím
bylo na téma - Rusko. Paní Viktora
Trashchenko si připravila prezentaci, kterou přiblížila žákům ruskou
architekturu, tradice, kuchyni, přírodu a na závěr přidala i pár informací
o městě, ze kterého k nám přijela,
o Omsku. Žáci se dozvěděli spoustu informací o tom, jak obrovskou
zemí v porovnání s Českou republikou Rusko je. Přeletět jej z východu na západ trvá 12 hodin a pokud
máte raději cestu vlakem, strávíte v
něm celý týden.
Krásy ruské architektury jsme si
mohli prohlédnout na fotografiích
z Petrohradu, tzv. Benátek severu.
Široké bulváry, vysoké budovy a
množství úchvatných architektonických skvostů jako například Zimní
palác, kde jsou v okázalé nádheře
reprezentačních sálů přijímáni význační hosté. Zimní palác se sestává z labyrintu více než 400 sálů.
Světoznámá galerie umění Ermitáž
je dnes jeho součástí. Je považována za jedno z největších světových muzeí, neboť zde vystavují
více než 3 miliony uměleckých děl.
Palác Petrof všechny uchvátil pohledem na krásnou kaskádu, plnou
pozlacených soch s antickými bohy
a hrdiny, doplňovanými mnoha fontánami. Architektonických skvostů
jsme v prezentaci obdivovali spoustu, naše chuťové buňky podráždily
fotografie tradičních jídel jako jsou
„bliny či pělměně“ a mohli jsme se
podívat i na tradiční zástupce fauny
a flóry.
Co však bylo nejdůležitější, to byl
komentář v ruském jazyce. Některé
žáky prezentace zaujala, některé
ne, přestože vše bylo simultánně
překládáno do českého jazyka. Cílem nás učitelů bylo představit žákům zemi, jejíž jazyk se děti učí, a
ukázat všem, jak krásně ruština v
podání rodilého mluvčího zní.
Mgr. Světlana Koriťáková
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V pátek 17. března 2017 se konalo v tělocvičnách 11. ZŠ ve Frýdku-Místku okresní kolo ve sportovní gymnastice. Naši školu reprezentovala dvě družstva gymnastek 1. stupně. Děvčata z třetích tříd Tereza Platošová, Karolína Máchová, Kateřina Šimková a Viktorie Bílková
skončila v týmové soutěži, v konkurenci devíti družstev, na skvělém
třetím místě. Škoda jen, že jim nemohly pomoci nemocné spolužačky
Kristýna Krpcová a Kamila Onderková. Žákyně pátých tříd Barbora Kubánková, Sabina Kučová, Martina Zatloukalová a Michaela Makarová
byly ještě lepší než třeťačky, získaly stříbrné medaile. Navíc Michaela
vyhrála soutěž v jednotlivcích. Z gymnastek druhého stupně soutěžily
dvě dívky Tereza Pohludková a Alena Violová z 9. třídy. Tereza zacvičila nejlépe a vyhrála. Všechna děvčata závodila v prostných, na přeskoku a na hrazdě.
Ve středu 29. března proběhlo v tělocvičnách Gymnázia Petra Bezruče
ve Frýdku-Místku za účasti 250 gymnastek a gymnastů krajské kolo.
Byly zde školy z Ostravy, Opavy, Bruntálu, Kopřivnice, Nového Jičína,
Oder, Palkovic, Frýdku-Místku a Paskova. Nejmladší děvčata Tereza
Platošová, Karolína Máchová, Kateřina Šimková a Viktorie Bílková z
třetích tříd obsadila v konkurenci devíti družstev nádherné čtvrté místo. V jednotlivcích byla Tereza Platošová celkově pátá. Družstvo dívek
pátých tříd Michaela Makarová, Barbora Kubánková a Sabina Kučová
vybojovalo v kraji neskutečné druhé místo. Lepší byla jen bruntálská
základní škola. Škoda, že našim děvčatům chyběla zraněná Martina
Zatloukalová. Nádherné druhé místo získala v jednotlivcích Michaela
Makarová. Z druhého stupně opět soutěžily Alena Violová a Tereza Pohludková, která skončila na čtvrtém místě. Děvčata stejně jako v okresním kole soutěžila v akrobacii, na přeskoku a na hrazdě. Všem děkuji
za vzornou reprezentaci školy a gratuluji ke krásným výsledkům.
Mgr. Martin Biolek
Velké poděkování patří také všem trenérům, kteří gymnastky na soutěže připravovali.
Mgr. Lucie Butkovová
Foto: Paskovské gymnastky se neztratí.

I VY VSTUPTE DO ŘAD UMĚLCŮ!
Aneb ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY!
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium
– především pro děti od 6 let - budoucí prvňáky, starší děti i předškoláky.

V hudebním oboru mohou studovat již tradičně hru na klavír,
housle a další smyčcové nástroje
(violoncello, kontrabas), zobcovou
flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje,
perkuse a v poslední době velmi
žádaný lidový nástroj – cimbál.
Populární je i výuka zpěvu.
Výuka je zaměřena především na
hru v souborech a orchestrech a
častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav. Cílem naší práce je zapojit co nejdříve většinu dětí do společného
hraní a účinkování na veřejnosti.
Ve škole působí 7 hudebních souborů s bohatým repertoárem. Pravidelně se zúčastňují soutěží, koncertů, prázdninových soustředění
a zájezdů v tuzemsku i zahraničí.
SMYČCOVÝ ORCHESTR
Uplatnění najdou žáci, kteří budou
studovat hru na housle, violoncello, kontrabas.
VRZUŠKA (VRatimovská ZUŠKA)
Cimbálová muzika
Jako jedna z mála ZUŠ nabízíme
výuku hry na cimbál a kontrabas.
Hráči na tyto nástroje najdou však
uplatnění nejen v cimbálové muzice.
MALINA
Přípravka malých muzikantů pro
velkou cimbálovou muziku VRZUŠKU.
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
VRATIMOV
Pro zájemce o studium hry na dechové a bicí nástroje.
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BIG BAND
Zde najdou uplatnění starší a hudebně vyspělejší žáci dechového
orchestru.

části obsahuje prvky výtvarného
oboru ZUŠ. Omlouváme se za toto
nutné opatření a velice Vám děkujeme za pochopení.

RYTMICKÁ SKUPINA BICÍCH
NÁSTROJŮ
Vyučujeme všechny druhy bicích
nástrojů včetně melodických.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí
12. června 2017. Vzhledem k omezené kapacitě školy je podmínkou
pro přijetí včasné podání přihlášky, kdykoliv v odpoledních hodinách na vedení pobočky v Paskově – nejlépe osobně. Přihlášky
budou zařazeny do pořadníku dle
termínu podání a preferovaného
studijního zaměření. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole
jsme nuceni použít toto opatření.

VOKÁLNÍ SOUBOR OZVĚNY
Pro všechny zpěváky klasické a
populární hudby.
HOUSLOVÁ ŠKOLIČKA PRO
PŘEDŠKOLÁKY
Výuka probíhá hravou formou bez
not a v případě zájmu skupinky minimálně 3 žáků.
Housle, smyčcové a dechové
nástroje můžeme v omezeném
množství zapůjčit žákům domů!
Vážení rodiče,
s politováním Vám sdělujeme, že
pro školní rok 2017/2018 zřejmě
nemůžeme přijmout všechny nově
přihlášené žáky do výtvarného
a možná i do hudebního oboru z
důvodů naplnění kapacity školy,
která je limitována 390 žáky. Nabízíme Vám možnost přihlásit své
děti do výtvarných kroužků, které
provozuje Dům dětí a mládeže ve
Vratimově. Náplň kroužků z velké

Vyučování v novém školním roce
a zahájíme v pondělí 4. září 2017
od 13 hodin a v úterý 5. září v 16
hodin se uskuteční schůzka s rodiči nově přijatých žáků.
kontakt:
ZUŠ pobočka Jaroslava Vostradovského v Paskově
Nádražní 573 (za kinem Panorama)
tel. 910 115 306
vedoucí pobočky: Zlatuše Havránková tel: 910 115 306
Foto: Staňte se naší součástí. Vybere si každý.

Čtyřlístek - patron Noci s Andersenem
Mezinárodní akce k podpoře čtení
dětí probíhá současně na mnoha
místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska a
Českých škol bez hranic za podpory Svazu knihovnických a informačních pracovníků (SKIP). My v
Paskově jsme nocovali v knihovně
již 15. rokem.

– Cena nočních spáčů. Poslali
jsme všech 19 hlasů a 2 hlasy knihovnic.
Před spaním jsme četli příběh zaslaný ke společnému čtení a také
jsme poslouchali audioknihu Čtyřlístek v pohádce.
Všechno ztichlo až kolem 2 hodiny
ráno.

V úvodu večera probíhalo slavnostní vyhlášení vítězů Nejlepilnější čtenář za rok 2016 – tradičně
ceny zakoupila a předala Kristýna
Šircová. Akci fotil pan Libor Janáček. Děkujeme.

V 7 hodin jsme vstávali, uklidili,
zveřejnily se výsledky a předávaly
se odměny.
Myšpulíni (Tereza Kitanová, Vítek
Chalupecký, Vlastík Šácha a Filip
Šín) se dlouho rozkoukávali, neboť mnozí v knihovně spal vůbec
poprvé a zkušenější soupeři jim
utekli, ztrátu se snažili dohnat v
soutěži Tik Tak Bum, kterou ovládli, nicméně na lepší než 4. místo
to nestačilo. Na třetím místě se s
394 body umístili Pinďové (Tereza
Srbová, Anna Vícenová, Natálie
Štefková, Tereza Grygarová a Daniela Špurková), Fifinky (Helena
Lyčková, Eva Chýlková, Kristýna
Wolfová, Vašek Šácha a Denisa
Grygarová) získali celkem 427
bodů – 2. místo a celou soutěž
ovládli Bobíci (Emma Dvorníková,
Dory Blahútová, Sabina Kučová,
Viktorie Tvrdíková a Vendula Holásková) s 496 body.

Poté byla zahájena samotná Noc,
a hned v úvodu se přítomní spáči rozdělili do soutěžních družstev
podle hrdinů Čtyřlístku.
Během večera děti vyráběly ptačí
budky z firmy Krabičky, které se
všem moc povedly, plnily úkoly a
kvízy na téma Čtyřlístek, hrály turnaj ve společenské hře Čtyřlístek
na cestách, turnaj v pexesu a hru
Tik tak bum, ale s kartičkami, kde
byly otázky čtyřlístkovské a andersenovské.

Knižní ceny věnoval pan starosta,
ceny a potřebné materiály dodala
již tradičně paní Jarmila Lišková z
firmy Prodej tabákových výrobků
a drobného zboží Paskov. Oběma
moc děkujeme.
Pohádkové buchty a šátečky napekly maminky paní Kitanová a
Chalupecká, další dobrou vílou
nám je paní Rusňáková, která
také napekla buchty, ale navíc
udělala pro děti skvělou pomazánku. Všem moc děkujeme!
Pohlednice a propagační materiály zaslal SKIP, Certifikát účastníkům dodal Čtyřlístek, pohlednice
s audioknihou ke stažení zdarma
zaslala Audiotéka.cz a rovněž děkujeme.
Lenka Ježová a Jana
Rybaničová, MK Paskov
Foto: Zábava v plném proudu.

Foto: Jedna z nejoblíbenějších akcí v knihovně..

Foto: Ptačí budky nyní zdobí knihovnu.

„Hned na to tvořili přítomní
vlastní komiks – někteří kreslili, jiní použili staré časopisy a vystřihávali jednotlivé
obrázky. Výsledek byl velmi
zajímavý. Některé komiksy
splňují podmínky výtvarné
soutěže, vyhlášení v časopise Čtyřlístek, takže je tam zašleme,“ sdělila Lenka Ježová.
Hlasovali jsme v anketě SUK2016
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NEJPILNĚJŠÍ ČTENÁŘI Paskova

Stalo se již tradicí, že „Březen, měsíc čtenářů“ vrcholí
nejen celostátní akcí Noc s Andersenem, ale v Paskově
i vyhlášením nejpilnějších čtenářů za uplynulý rok.

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“, řekl Juli-

us Zeyer a já dodávám, že nezáleží, zdali jsou knihy
koupené nebo půjčené. Četba knih rozvíjí nejen fantazii,
paměť, slovní zásobu, ale také v nás fixuje gramatiku a
buduje lásku k našemu jazyku. Proto pořádáme spoustu
akcí, besed či soutěží pro děti během celého roku. Za
celoroční „práci“ pak ve spolupráci s Kristýnou Šircovou
oceňujeme píli a snahu těch nejlepších“ uvedla vedoucí
paskovské knihovny Lenka Ježová.

Foto: Nejplnější čtenáři roku 2017.

Foto: Věra Kaňová - 2. místo.

Tento ročník byl více méně jednoznačný. Obě vítězky
s velkým náskokem ovládly svou kategorii. „Při rozhodování o výhercích hrálo roli nejen množství vypůjčených knih, ale také znalost obsahu a děje, neboť
pak je naplněn pravý cíl soutěže - celkové zvýšení
čtenářské gramotnosti a lepší úroveň komunikace“
doplnila při vyhlašování učitelka Kristýna Šircová.
Podpora čtenářství vede k lepšímu sebevnímání, rozvoji vyjadřovacích schopností a celkově vzrůstu sebevědomí. Čtením knih se zlepšuje celkový vývoj člověka
a jeho osobnosti, za což mohou aktivizující se myšlenkové procesy.
Kristýna Šircová
V kategorii mládeže:
1. místo Tereza Grygarová (124 knih)
2. místo Filip Šín (62 knih)
3. místo Václav Šácha (55 knih)

Kategorie dospělých:
1. místo Pavla Rusňáková (233 knih)
2. místo Věra Kaňová (188 knih)
3. místo Ilona Pohlová s dcerou Eliškou (183 knih)

Folkorní bál přilákal místní

Sobota večer 11. 2. 2017 byla v Komunitním centru v Paskově opět ve znamení dobré zábavy,
folkloru, tance a degustace vinařského sklípku,
jelikož se zde konal již 4. ročník Folklorního bálu
Po susedsku. Nechyběla tombola, stylová kuchyně, škola tance, tradiční soutěž a nás velice těší,
že se v zaplněném sále pomalu, ale jistě začínali
více objevovat i místní Paskováci.
10. 2. 2018 nás čeká výroční 5. ročník bálu, který
celý zaměřujeme na naše nížinné Lašsko a rádi
bychom zde předvedli i zrekonstruovaný lid. oděv
z naší oblasti. Již nyní Vás všechny zveme a věříme, že si tuto akci nenecháte ujít! Velice si vážíme podpory všech sponzorů a těch, kteří nám v
naší snaze pomáhají.
...s úctou k tradici...
spolek Po susedsku
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Foto: Folklorní taneční oživením plesu.

Kalendář akcí
2017

DUBEN

KVĚTEN

17
Velikonoční pondělí

24

1
Svátek práce

8
Den vítězství
Galakoncert, kostel, 16h

18

25

2

9

19

26

3
Beseda pro MŠ, MK

10

20
Zápis dětí do 1. třídy
Jarní detoxikace,
knihovna
Veřejná předehrávka,
17h, kino

27
Veřejná předehrávka,
17h

PO

M

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

21
28
Zápis dětí do 1. třídy Křížem krážem Slezskou
Veřejná předehrávka,
Bránou
17h, kino

22
Zájezd na v. Flora,
zahrádkáři
Forenzní značení kol, 9h
až 17h
23

NE

4
11
Já kocour, 16h Jarní koncert, 17h, kino
Všechno nebo nic, 18h
Nikdy
P

5
Beseda pro MŠ, MK

12

6
Den spolků, oslavy
osvobození 14h

13

30
7
Stavění máje, 17h Zahájení soutěže "Znám
své město"

14

29
Výročí oddílu + Jarní
Drakiáda

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

ČERVEN

15
Miluji tě modře, 18h

22
Anděl páně 2, 18h

29

5
Zápis do MŠ
Uzávěrka Paskovského
zpravodaje

12
Uzávěrka přihlášek do
ZUŠ
Zápis do MŠ

16

23

30

6

13

17

24

31

7
Ukončení soutěže
"Znám své město"

14

18
Trollové,16h
y nejsme sami, 18h
Právní poradna 16h

25

1

19

26
Liga proti nevěře, kino

2

9
Noc kostelů

16

20

27
Smažení vaječiny,
chovatelé

3
Ohňový dětský den

10
140 let SDH Paskov

17

21

28
Kácené Máje, 18h

4

8
15
Pan Popela, sběr papíru, Informační schůzka, MŠ
7-16h
Právní poradna, 16h

Co nás čeká?
23. 6. Promenádní koncert, zahrada KCP, 16:30h
30. 6. Slavnostní ukončení školního roku
30. 6. Ukončení ankety "Osobnosti Paskova"

Netradiční pochování basy pod taktovkou důchodců
To, že Paskováci jsou vynalézaví a kreativní, už víme
:-). Paskovští důchodci jdou všem příkladem, a snaží
se na svých akcích pobavit nejen sebe, ale i ostatní.
To se jim povedlo při pochování basy, které pojali velmi
netradičně, a ukázali nám, jak je český jazyk krásný.
V úvodu zazněla báseň o Paskovu, tentokráte v podání
předsedkyně Hany Fojtové.
Poté už se přítomní jen bavili, ať už tancem, zpěvem,
hrami, tombolou či kolující kronikou.
Je potřeba zmínit, že Klub důchodců v Paskově funguje již desátým rokem a pomáhají při různých kulturních
a společenských akcích. Stali se také velkou oporou
pro místní radnici a chloubou Paskova, neboť naše
město klub reprezentuje i daleko za hranicemi našeho kraje. Díky obětavému výboru a předsedkyni Haně
Fojtové za práci, kterou odvádí a čas, který fungování
klubu věnuje.
Kristýna Šircová
Foto: Kronika je zdrojem vzpomínek a inspirace.

Malebné městečko Paskov pod horami, 750let
slaví s námi.
Z jedné strany Ostravice z druhé vlnící se dálnice.
Zámek pomalu vzkvétá, to je pro občany odveta.
Důl Paskov nám zbourali, kamiony nastěhovali.
V dáli z komínu kouř se valí, Biocel nám ničí
vzduch a je mu to fuk.
Školu, školku, hřiště děti mají a rády tam utíkají.
Jsou tu spolky, kluby, kterými se město chlubí.
Hasiči i házenkáři, chovatelé i včelaři, zahrádkáři se seniory rádi městu pomáhají.
Vyrostla tu kolem řeky stezka, je pro cyklisty
hezká.
Kola se zde jen mihají, jezdci na nich spěchají.
Na radnici sedí pán, mladými kolegy je uznáván.
Vede město, které se z obce stalo - a to není
málo.
Klub důchodců deset let zde máme, každé úterý tam pospícháme.
Naše mažoretky jezdí ven, je to jejich velký sen.
Radost všude rozdávat, a mít hlavně staré lidi v
domovech rád.
Aby chlapi pozadu nezůstali, taneční skladbu
nacvičili a úspěch v klubu sklidili.
Další kluby závidí, že naše schůzky ožily.
Na zájezdy jezdíme, domů se rádi vracíme.
Děti z Paskovjánku tančí, zpívají, lidé je rádi vítají.
Hasiči 140 let lidem pomáhají, hasicích aut k
tomu užívají.
Zahrádkáři výstavy pořádají, návštěvníky ovocem vítají.
Chovatelé zvířata milují, výstavy konají a výhry
sbírají.
Hana Fojtová

Den ptactva i MDŽ se oslavil výletem
Klub důchodců slavil nejen MDŽ ale i Den ptactva.
Takže všichni dostali dárky, pohoštění. Nechyběl ani
kulturní program, o který se postaraly dvě slečny ze
školní družiny. Moc děkujeme paní Michálkové. Byli
jsme na zájezdu v Pohankovém mlýně ve Frenštátu,
kde nám byla vysvětlena výroba pohanky, a členové
si mohli tento zdravý produkt zakoupit za rozumnou
cenu. Poté se jelo směr Valašské Meziříčí do muzea
řeznictví Krásno. Průvodkyně nám povykládala o výrobě salámu a produktů na zabijačku. Mohli jsme si
prohlédnout staré stroje, na kterých se vše vyrábě22

lo. Další zastávkou byla keramická dílna, i tady se
něco členové dozvěděli a nakoupili si výrobky. Den
se pomalu chýlil k večeru, ale my se ještě zastavili v
Rožnově, kde se nachází výrobna svíček. Zde jsme
zhlédli nádheru, která jde i do ciziny.
Naše členky jedou opět do Prahy reprezentovat
nejen náš klub ale i město Paskov. Jedná se o akci
Senzační senior, ve které jsme loni skončili na třetím
místě v republice.
Za klub důchodců Hana Fojtová

Zahrádkáři zvou na výstavu!
Dne 5. února se konala výroční schůze paskovských
zahrádkářů. Hodnotili jsme na ní činnost v roce 2016
a naplánovali si akce na letošní rok.
Naše organizace měla k 31. 12. 2016 60 členů (o
šest méně než v předchozím roce), převážně středního a staršího věku. Organizace by potřebovala
omladit, ale mladší generace nemá většinou zájem
o spolkovou činnost.
Na jaře jsme uspořádali odbornou přednášku - přednášela paní Ing. Schlingerová, majitelka zahradnictví „Veselá zahrada“ ve Fryčovicích o pěstování pokojových květin. Přednáška byla velmi zajímavá a
také byla poměrně slušně navštívena.
Protože loni jsme nepořádali výstavu – pořádáme ji
jednou za 2 roky – uspořádali jsme 2 zájezdy. V prvním zájezdu jsme navštívili arboretum Nový Dvůr,
Malou Morávku, Pradědovu galerii dřevěných soch
v Jiříkově u Rýmařova a velké arboretum Makču
Pikču v Pasekách pod Sovincem. Zájezd se konal
za krásného počasí, účastníci byli jistě spokojeni.
Škoda, že jsme měli několik volných míst.
Druhý zájezd se konal autobusem na Lysou horu.
Přestože stejný zájezd pořádal i Klub důchodců, byl
o něj velký zájem a byl plně obsazen.
Poslední akcí před prázdninami a poslední akcí v
loňském roce bylo přátelské posezení se smažením
vaječiny. To jsme loni pořádali až 2. července. Tento
termín se ukázal jako dost nevhodný, projevilo se to
i na návštěvnosti, která byla proti jiným rokům slabší.

Letos jsme v březnu uspořádali přednášku
paní Jolany Bosákové, majitelky zahradnictví v Paskově na téma Okrasné zahrady a
předzahrádky. Téma přednášky bylo zvoleno s ohledem na soutěž o nejhezčí zahradu
nebo předzahrádku, kterou vyhlásilo Město
Paskov.
Další naši akcí bude zájezd na Flóru Olomouc, který se uskuteční v sobotu 22. dubna. Zájezd je plně
obsazen, máme už i zajištěny vstupenky s 30% slevou. Cestou se zastavíme v Lošticích v tvarůžkové
cukrárně.
Poslední akcí před prázdninami bude přátelské
posezení se smažením vaječiny, které se bude
konat v sobotu 27. května v areálu Svazu chovatelů. Zveme na ně i širokou paskovskou veřejnost.
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Hlavní akcí letošního roku bude

Výstava ovoce, zeleniny, květin a
výrobků lidové tvořivosti.
Zvolili jsme termín 23. až 25. září. Výstavu pořádáme spolu s Městem Paskov, bude součástí oslav 750
výročí zmínky o Paskovu a zároveň oslav 60. výročí
založení zahrádkářské organizace v Paskově, které
připadá na leden 2018. Věříme, že do přípravy se
zapojí i další občané, nejenom zahrádkáři. Úroveň
našich posledních výstav byla vysoká, měli bychom
ji udržet, ne-li zvýšit i tou letošní. Proto už nyní vyzýváme všechny zahrádkáře, aby se snažili vypěstovat zajímavé exponáty zeleniny a květin, věříme,
že bude dobrá i úroda ovoce. Obracíme se také na
všechny naše lidové umělce, aby se už nyní začali
připravovat. Měli bychom získat i umělce z okolí s
druhem výrobků, které třeba ještě na naší výstavě
nebyly. Věříme, že i Mateřská a Základní škola nebo
družina se jako dosud vždy ukáže v tom nejlepším
světle. Věříme, že o své expozici bude uvažovat i
výtvarný obor Lidové školy umění. Výstavu chceme
opět obohatit o Košt vína a cimbálovou muziku.
Poslední akcí by mělo být posezení buď ve vinném sklípku, nebo v některém malém pivovaru v
okolí. Termín zatím neznáme, stejně jako cíl tohoto
zájezdu.
Vážení přátelé! Jak z výčtu našich akcí vyplývá, že
jsme více společenskou než odbornou organizací.
Ale jsme také organizací, jejíž členská základna
rok od roku stárne. Obracíme se proto na mladší a
střední generaci, přijďte mezi nás a pomozte nám
oživit naší činnost. Přece jenom se i v práci výboru,
přestože se snaží, aby naše akce byly přitažlivé pro
občany všech věkových kategorií, projevuje určitá
opotřebovanost a stereotyp.
Víme, že v Paskově je dost mladších lidí, kteří se
věnují pěstování ovoce, zeleniny i květin se zájmem
a mohli by nám v organizaci pomoci i po odborné
stránce.
Přihlásit se můžete u členů výboru, nebo u předsedy
(tel. 732255164, mail: l.forgac@seznam.cz ).
Lubomír Forgač, předseda ZO ČZS

Masopustní obchůzka městem byla mile přijata obyvateli
V sobotu 25. února se v našem městě konala 1. Masopustní obchůzka městem. Jednalo se o obnovenou tradici lidové masopustní slavnosti s typickým
pestrobarevným procesím masek, provázeným pouličními muzikanty. A jelikož po veselici následuje
půst, nechyběla ani tancovačka zakončená Pochováním basy.
Samotné zahájení masopustu proběhlo v 14:30 hodin srazem u pekárny na Bělské ulici, následovala
úprava kostýmů a poté se průvod vydal městem.
Čelo průvodu tvořily tradiční lidové masky medvěda
a kobyly, děti v různých maskách, pak kráčel Laufr,
který celý průvod řídil. V průvody byly k vidění masky
zvířat a různých strašidel jako čerti a smrtky, dále
vodník, kominíčci, bubeník, voják, novomanželé, …
Obchůzka městem prošla ulicemi Neužilní, Rudé
armády, Mírová, Nádražní. Bylo několik zastávek
se zpěvem a tanečním uměním masek. Někteří občané nabídli maskám v průvodu koláčky, buchtičky
nebo koblížky, dospělým osobám pak kalíšek slivovice. Všem účastníkům průvodu přálo krásné počasí a šťastný návrat do cíle, kterým bylo posezení v
Zámecké krčmě. Zde následovalo občerstvení pro
všechny účastníky obchůzky v podobě teplé polévky.
Večer pokračoval pro dospělé posezením u cimbálu
v sálu nad Zámeckou krčmou. Všichni si zatancovali

Noví rybáři

Každá organizace, nebo spolek jsou závislí na své
členské základně. Čím je členů víc a čím jsou kvalitnější, tím líp. Je proto nutné věnovat pozornost jejich
náboru. V našem případě se jedná o školení a následné zkoušky zájemců o členství v naší organizaci.
Toto se děje každý rok. Někdy je zájem větší, někdy
menší. Letošní nábor nových členů proběhl 18. února.
Přihlásilo se 8 zájemců a všichni úspěšně složili požadované zkoušky. Vezmeme-li v úvahu přirozený úbytek členů a nábor nových, tak naše členská základna
čítá stabilně v průměru 200 dospělých členů. Dětí a
mládeže do 18 let pak kolem 25 členů.
Foto: Školení rybářů.
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Za MO ČRS Libor Janáček

a na závěr slavnostně a s velkým smutkem Pochovali
basu. Tím skončil čas masopustního veselí a nastalo
období půstu, který trval až do Velikonoc.
rodiče dětí z Paskovjanku

Děkujeme všem za milé přijetí, za fotografie,
videa a moc si vážíme toho, že nám pomáháte udržovat tradiční věci tradičně...
...s úctou k tradici...
spolek Po susedsku

Foto: Obnovená tradice.

První úspěch dívek
ve street dance

Děvčata ze zájmového útvaru STREET DANCE pod
vedením Lucie Kretové mají za sebou první úspěch
v nepostupové taneční soutěži, kterou organizoval
Dům dětí a mládeže Orlová ve sportovní hale gymnázia a obchodní akademie. V neděli 26. března se
zúčastnily taneční soutěže ORLOVSKÝ POHÁREK
v kategorii „street dance – basic junior“, kde se
umístily na 3. místě. Gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
Foto: Spokojenost se svým výkonem.

Házenkáři zahájili jarní část sezóny
Zima se již definitivně vzdala své
nadvlády nad přírodou a s probouzejícími květinami a stromy je tu
opět jaro. V tomto období začínají
i mistrovské soutěže v házené na
úrovni krajů. Přestože, tento sport
se hraje již celoročně a většinou
v halách, všude ještě toto zázemí
není. V Paskově také končí provoz
nafukovačky koncem dubna a házená bude muset snad dočasně hrát
na venkovním hřišti u školy.
Zima byla ve znamení příprav na
odvetná jarní utkání ve všech věkových kategoriích. Koncem března
již začala družstva zúročovat zimní
přestávku. Nejdříve začali mladší
žáci, kteří mají odehrány již tři mistrovská utkání. Doma se Sokolem
Trnávka, kde nejen vítězstvím v poměru 27 : 12, ale i hrou ukázali posun v celkovém projevu. K dalšímu
utkání zajížděli na Sokol Ostrava,
kde sehráli vyrovnané utkání dvou
rozdílných poločasů. Celkový výsledek je prohra 23 : 20 ve prospěch
Ostravy po poločase 17 : 12, když
druhý poločas naše družstvo vyhrálo v poměru 8 : 6. Zatím posledním zápasem před Velikonocemi
bylo utkání na půdě Karviné, která
má ohromnou členskou základnu
a nedá se s naší srovnávat. Dívky
i chlapci našeho družstva předvedli
zatím jednu z nejlepších osobních
obran za celou sezónu. Bohužel po
10 minutách jsme odpadli fyzicky,
nicméně zápas jsme si i přes prohru
užili.
V týmu mladších žáků je nyní převaha dívek, které tento sport chytil
a baví je. Jezdíme pravidelně i na
zápasy školní ligy, kde získáváme
především zkušenosti. Nyní jsme
byli pozváni i na otevřené tréninky do regionálního házenkářského
centra Frýdek-Místek, kde se naše
mládež zdokonaluje v nabytých dovednostech.
U žactva je třeba ještě připomenout
spojení dvou klubů Paskova a Krmelína v kategorii staršího žactva,
kde v soutěži toto družstvo drží v
dlouhodobé tabulce třetí místo a
složení družstva je příslibem pro
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paskovskou házenou.
Naše ženské družstvo má stále
aktivní bilanci své činnosti. V prvním jarním mistrovském utkání
s velmi nepříjemným soupeřem
v Karviné dokázalo tento celek
po vyrovnaném průběhu porazit
17 :16. Své aktivity ještě rozšiřují
účastí na turnajích starších ročníků. Prví den v dubnu se zúčastnila
děvčata dalšího z turnajů této kategorie a to za hranicemi Česka,
ve slovenské Stupavě. Při účasti
Hranic , Kunovic, Stupavy a Paskova si vybojovaly děvčata pěkné
druhé místo. Pro tento celek je jen
velká škoda, že věk nelze zastavit a doplnění družstva se nedaří
dlouhodobě realizovat.
A konečné finální družstvo mužů.
Po skromné zimní přípravě byl
první test turnaj mužů o putovní

pohár města Paskova, již devatenáctý ročník, v naší nafukovače. Přijela na turnaj družstva TJ
TŽ Třinec, Sokol Klimkovice, TJ
Valašské Meziříčí a domácí. Po
zajímavém průběhu s mnoha pěknými házenkářskými okamžiky
dosáhli házenkáři Paskova na celkové druhé místo – což je pro toto
družstvo úspěch.Všechna družstva dostala hodnotné ceny, které
předával starosta města p. Petr
Baďura. Začátkem dubna zajížděli
naši muži k prvnímu mistrovskému utkání k vedoucímu celku soutěže, do Trnávky. Výsledek 33 : 25
pro Trnávku hovoří o síle soupeře.
Další průběh jarních soutěží ukáže naděje a perspektivy tohoto
sportu v Paskově.
Jiří Štefek
Foto: Jsme stříbrní!

Tělovýchovná a sportovní činnost
TJ SSK Paskov

Tělovýchovná jednota změnila v posledních letech svůj název díky
legislativním změnám zákonů celkem 2x – z TJ Sokol Paskov na TJ
SSK Paskov (sdružení sportovních klubů) a od roku 2015 je zapsaná
v rejstříku spolků jako TJ Paskov, z.s. (zapsaný spolek).
Spolek je registrován pod ČUS (Českou unií sportu) a u ASPV (Asociace Sport pro všechny). Ale změnou názvu se činnost TJ nezměnila.
Jelikož musela TJ vrátit objekt Orlovny a házenkářské hřiště Orlům,
zůstala bez střechy nad hlavou a v majetku má v současné době pouze tenisové kurty.

Pokračování na následující straně.

Pokračování z předchozí strany.

Také oddíl házené a stolního tenisu přešel k Orlům.
TJ má v současnosti 5 členů výboru v čele s předsedou Miroslavem Juhasem.
K 1. 1. 2017 bylo registrováno 85 členů, z toho 38
dětí do 15 let.
Činnost jednotlivých oddílů je bohatá.

Oddíl turistiky a horolezectví
Velmi úspěšný oddíl v čele s Karlem Záviským st.
uskutečnil v letech 1988 až 2000 nespočet sportovních akcí, končících v letních měsících expedicemi
do zahraničí, jejichž cílem bylo hlavně zdolání nejvyšších vrcholů, jakož i splavování divokých řek, později i windsurfing. Vrcholem byla expedice na pohoří
Kavkaz s cílem pokořit nejvyšší vrchol Evropy Elbrus
(5.642 m), což se podařilo 4 našim členům. I ostatní členové výpravy si podle svých možností udělali
osobní výškové rekordy. Na tyto finančně náročné
akce si členové částečně vydělali vedlejší hospodářskou činností – natírali mosty, potrubí, pracovali ve
výškách apod.

naje družstev a také se účastní turnajů v okolních obcích. Volejbal se hraje pouze na úrovni rekreačního
sportu.

Oddíl všeobecné gymnastiky žen – dříve Základní tělesná výchova
V oddíle je registrováno 24 žen, ale pravidelných cvičení se účastní i neregistrované cvičenky různého
věku. Kondiční cvičení pro ženy obsahuje lehkou aerobní část, posilování, protažení i relaxaci.

Oddíl sportovní gymnastiky dětí
Byl v naší TJ registrován v roce 2004 pod vedením
hlavní trenérky Evy Ohrzalové. V současné době
má 38 dětí ve věku do 15 let. Děti trénují 2x týdně a
nejlepší z nich se účastní jednou ročně závodů, které pořádá RC SPV Frýdek-Místek. Na okresní úrovni
jsou naše gymnastky velice úspěšné, mnohé z nich
se umisťují mezi prvními na stupních vítězů. Také v
krajské, příp. republikové soutěži bývají úspěšné.

Od roku 2001 se činnost již soustředila na rekreační
sportovní vyžití, kde nechybělo každoroční „otevírání“ řeky Moravice, letní tábory u řeky Moravice a
také prázdninové pobyty v Řecku – Leptokárii i pro
rodinné příslušníky včetně dětí. Součástí pobytu byl
i výstup na nejvyšší horu pohoří Olympos – Mytikas
(2.918 m) a další sportovní činnosti u vody.
Bohužel všechno skončilo koncem roku 2007 náhlým
a nečekaným úmrtím vedoucího oddílu Karla Záviského st.

Oddíl také připravuje každoročně gymnastickou akademii pro veřejnost. V poslední době se oddíl podílel
na uspořádání okresních a krajských soutěží přímo v
Paskově, což si vyžádalo spoustu sil a času samotných trenérek a cvičitelek TJ.

Nikdo z členů neměl odvahu pokračovat v této náročné činnosti, takže oddíl byl v roce 2008 zrušen.

Za svoji obětavou činnost byly v roce 2016
oceněny trenérky Iveta Benková – obdržela
bronzový odznak M. Tyrše, Eva Ohrzalová –
stříbrný odznak M. Tyrše a cvičitelka Marie
Glombová – zlatý odznak M. Tyrše za celoživotní obětavou práci v tělovýchově.

Oddíl tenisu
Má v současné době registrováno 10 členů, ale na
činnosti se podílí i neregistrovaní hráči včetně mládeže. Družstvo mužů se pravidelně zúčastňuje soutěže
Méněpočetných družstev v Ostravě. V
letních měsících pořádá oddíl turnaj pro tenisty z blízkého okolí. Areál kurtů se taky bezplatně zapůjčuje
ZŠ Paskov k uspořádání školního turnaje žáků školy.
Kurty jsou také přístupné veřejnosti.
Samozřejmostí je úprava kurtů a jejich okolí vlastními
silami.

Oddíl volejbalu
Má registrováno 10 členů, tréninků se účastní také
neregistrovaní hráči. Oddíl pořádá každoročně 2 tur26

Trenérky a cvičitelky úzce spolupracují, vzájemně si
vypomáhají a účastní se společně seminářů, školení
a cvičebních pobytů, organizovaných vyššími složkami SPV.

Členové TJ se podílejí i na veřejně prospěšné práci
pro Město Paskov, pomáhají především s organizací
a pořádáním akcí v prostorách zámku i zámeckého
parku a úzce spolupracují i s jinými spolky v Paskově.

„Závěrem lze říct, že TJ Paskov se snaží
vést ke sportu mládež i širokou veřejnost.
Cíl je jasný - zapojit do tělovýchovného procesu co největší počet obyvatel města.“
Marie Glombová

PASKOV
JEDE DO
ŠVÉDSKA

24. - 29. května 2017

IBF Falun - aktuálně nejlepší florbalový tým světa
-nejlepší hráči: Rasmus Enström, Alexander Galante Carlström
- v minulých 5 letech - 3x mistři Evropy

Paskov Saurians- bude reprezentovat úspěšná kategorie starších žáků
- první účast na takovém turnaji

PODPOŘTE MLADÉ
SPORTOVCE Z PASKOVA

Paskov Saurians
míří do FALUNU
Koncem května se zúčastníme s našimi mladými hráči mezinárodního florbalového turnaje ve
Švédsku. Jedná se rozhodně o největší sportovní událost v historii. Kromě švédského florbalu,
poznáme prostředí a zahrajeme v aréně jednoznačně nejlepšího klubu světa posledních pěti
let – IBF Falun. Hrát budeme v kategorii P-03
(ročník 2003), tedy starších žáků. Původně byla
akce plánována i pro ročník 99+00 za vynikající
loňskou sezónu, ale vzhledem k postoji některých hráčů, jedeme pouze s jedním týmem.
Určitě to bude pro všechny obrovský zážitek. A
těšit se můžeme i na největší hvězdy světového
florbalu, jelikož na pořádání se podílejí i hráči
a hráčky A-týmu, takže zcela běžně se potkají
např. s Thomasem Holmgrenem, Rasmusem
Enstromem, či světovou jedničkou Alexandrem
Galantem Carlstromem.
Bude to bezesporu pro drtivou většinu hráčů
největší událost v jejich celé florbalové kariéře.
Pavel Moravec

www.saurians.cz

Florbalistům pomalu končí sezóna
Muži

Starší žáci

Muži ke konci sezóny začali zlepšovat své výkony, bohužel po základní části zůstali jednoznačně poslední a
to s pouhými třemi body. I letos tak hrají o záchranu. Na
tu mají už jen poslední pokus. Díky rozšiřování vyšších
soutěží totiž letos mají šance rovnou tři. Ta první nevyšla
proti Žďáru nad Sázavou, který doma nejprve dvakrát
zvítězil a o konci série rozhodl hned v prvním zápase v
Ostravě, když muži inkasovali rozhodující branku až v
poslední vteřině zápasu. Druhou sérii muži odehráli proti
Bystřici nad Pernštejnem. V prvním utkání v Bystřici se
potýkali se špatnou koncovkou a prohráli jej 5:3. V tom
druhém vedli po dvou třetinách 6:3, bohužel zápas Bystřice během dvou a půl minuty otočila a nakonec vyhrála 10:8. Třetí zápas vyhrál jasně Paskov, ale ve čtvrtém
utkání od začátku prohrával a dokázal vyrovnat. Jenže
o minutu později rozhodla o svém vítězství Bystřice a
muže tak čeká baráž. V té se utkají proti Florbal Primátor
Náchod a to 8.4. v 15:00 a 9.4. v 11:00 v ostravské ČPP
Aréně. Třetí a případné čtvrté utkání jsou na programu
o týden později v Náchodě a případné rozhodující páté
utkání opět v Ostravě 22. nebo 23. dubna.

Sezóna skončila už pro starší žáky. Velmi náročné
přizpůsobení se „velkému“ florbalu, oproti mladším kategoriím, kde 80% týmu doposud působil,
zvládli kluci na velmi slušné úrovni. Konečné 6.
místo není rozhodně zklamáním a uvidíme další
sezónu, která by mohla být povedena ještě lépe.
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Hráči se v podstatě učili novým věcem a na velkém hřišti a s velkými týmy jsme občas těžko drželi krok. Naopak druhou poloviny týmů, jsme byli
schopni přehrávat. Bohužel se občas projeví naše
menší základna. A když se objeví nemoc nebo vícero větších zranění, jako ke konci sezóny, je oslabená síla týmu většinou patrná. Přesto s pomocí
mladších žáků, jsme to zvládli důstojně a i hráči,
kteří zastupovali na různých postech ve své neobvyklé pozici, zvládli vše spolehlivě.
Velké dík patří proto VŠEM hráčům a také rodičům, kteří pomohli ke zdárnému průběhu sezóny.

HODNOCENÍ SEZÓNY JUNIORŮ

Holinka Daniel, Sikora Lukáš (G). A aspoň jednou nastoupili: Čermák David, Musil Adam, Nováček Jan,
Pleva Matyáš.

Junioři odehráli celkem 20 zápasů. Pouze ve 4 utkáních dokázali vyhrát, jednou remizovali a 15krát!!!
utrpěli porážku, tzn. konečné 11. poslední místo v ta- Z dorostenců musím vyzdvihnout dva
bulce. Vidím v tom více příčin. Malý počet hráčů juni- hráče, kteří svým přístupem, kvalitou
orského věku. Před sezonou jsme počítali minimálně
s dvěma lajnami. Během prázdnin někteří odešli do hry hodně přispěli a dokázali se juniovyšších lig a začátkem sezóny se zranili další dva rům vyrovnat – Radim Bedřich a Šimon
hráči. Nedostatek borců byl doplňován dorostenci, Lyčka.
kteří ještě nebyli tak vyzrálí, aby se vyrovnali starším Z juniorů za mužské áčko velmi často nastupoval
hráčům. Jediným soupeřem, se kterým jsme dokázali Jakub Nězgoda, který díky zúročeným zkušenostem
v obou zápasech bodovat (výhra a remíza), byl před- dokázal být tahounem juniorského týmu. Všem hráposlední Rožnov. O další body jsme okradli některé čům za tento ročník děkuji, před letní přípravou si od
soky z vyšších příček – Kopřivnice, Třinec a Krnov. florbalu na chvíli odpočiňte. Zdravím a někdy při florKdybychom hráli celou sezonu jako ve vítězných zá- balu na viděnou.
pasech, mohli jsme v klidu hrát horní polovinu tabulky. Když už se zdálo, že dokážeme hrát vyrovnané Foto: Sestava juniorů - sezóna 16/17.
Trenér Jiří Murarik
partie, tak přicházely chyby, nedůraz a horší přístup
v zápase.

„Je třeba se lépe připravit na příští
rok, abychom mohli lépe reprezentovat klub i město Paskov a mít z florbalu
větší radost.“
Sestava: Kuboš Ondřej (G), Kuboš Jakub, Kašinský
Marek, Sochr Antonín, Nězgoda Jakub, Hladík Vít,
Damek Martin. Zranění hráči: Fibingr Filip, Molek
Dominik, Kučera Adam. Z dorostenců pravidelně pomáhali: Bedřich Radim, Lyčka Šimon, Gejdoš Adam,
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Inzerce

Ukončení soutěžní sezony stolních tenistů

Soutěžní sezona nám skončila.
Za úspěchy můžeme považovat,
že se naše A-čko, hrající krajskou
soutěž I. třídy, zachránilo před sestupem a C-čko, hrající okresní
soutěž 3. třídy, suverénně postoupilo do OS2. Ale postupně, po jednotlivých družstvech.

Nejnižší okresní soutěž OS5A
hrálo naše D-čko, tvořené pouze
žáky. Na soupisce byli sice uvedeni i dva dospělí, ale tito v žádném
utkání nenastoupili. Výkonnost
družstva neustále stoupala, stále
však chyběl důkaz v podobě bodového zisku. V nadstavbové části jsme se ale přece jen dočkali. V
předposledním utkání, na stolech
SKST Pstruží „D“, jsme dokázali
po bojovném výkonu uhrát nerozhodný výsledek 9 : 9, i když jsme
nehráli v nejsilnější sestavě. O výsledek se nejvíc zasloužil nejmladší člen týmu, Martínek Slaný. V
posledním hraném zápase, v pětisetovém boji porazil jejich střídajícího hráče. Poslední set tohoto
utkání vyhrál 16 : 14. Další týden
jsme opět hráli na stolech soupeřů, v Janovicích. Soupeř nám poněkud usnadnil naši cestu k výhře,
nastoupil jen se třemi hráči. Vyhráli
jsme vysoko 12 : 6. Výraznou jedničkou v našem družstvu byl Vojta
Slaný, úspěšnost měl těsně přes
75 %. V závěru soutěže se výrazně zlepšil Marek Pohanka, který
se z počáteční nulové úspěšnosti
dostal až na 37 %. Podobný trend
zaznamenal také Viky Michna, ale
dosáhl jen 24 %. Další dva stabilní hráči D-čka, Martínek Slaný a
Martin Kunát se zlepšili z počáteční nuly na 9 %. V tabulce jsme logicky obsadili poslední místo, ale
dá se předpokládat, že zlepšená
výkonnost v příštím roce přinese i
posun v tabulce.
Největší radost nám dělali v průběhu tohoto ročníku členové C-čka, hrající okresní soutěž 3. třídy.
Nepoznali za celou dobu hořkost
porážky a pouze dvakrát uhráli ne29

rozhodný výsledek. Jsou jediným
týmem ze všech sedmi okresních
soutěží, kteří vyhráli svou soutěž
a neprohráli žádné utkání. Náskok
na druhé mužstvo tabulky byl na
konci soutěže 18 bodů. V družstvu
nastupovalo 5 hráčů, kteří se dle
potřeby střídali. Velkou výhodou
našeho týmu byla kromě vysoké výkonnosti také vyrovnanost.
Všech našich 5 hráčů bylo v první
patnáctce. Ostatní družstva tam
měla max. dva hráče. Tři naši hráči
byli v úspěšnosti takřka vyrovnaní,
rozdíl mezi nimi byl jen jedno procento Jejich pořadí Zdena Manda,
Ivoš Michna a Peťa Mička. Za nimi
byl Roman Polomíček a dále Aleš
Matýsek.

Nečekaně dobře skončilo i B-čko.
Před zahájením soutěží jsme akceptovali nabídku družstva Slezanu a postoupili jsme na jejich
místo v krajské soutěži II. třídy.
Hráli jsme tak po prvé v historii našeho oddílu se dvěma družstvy v
krajských soutěžích. Všichni hráči ze základu týmu už v minulosti
několikrát krajskou soutěž hráli.
Na podzim jsme měli dobré vylosování, většinu utkání jsme hráli
doma. Tak se nám podařilo získat
dost bodů před zahájením druhé
poloviny. Letos jsme hráli už jen 4
utkání v naší herně. Pro úspěšné
zakončení sezony jsme vytipovali zápasy, ve kterých bylo možno
získat body. V těchto zápasech
jsme museli nastoupit v nejsilnějších sestavách. To se nám sice
dařilo, ale v posledních dvou utkáních doma jsme zbytečně prohráli. Naštěstí jsme měli dostatečný
náskok z podzimu. Ke dvěma posledním utkáním jsme byli nuceni
nastoupit velmi oslabeni. I když
jsme je podle předpokladu hladce
prohráli, sestup nám už nehrozil. V
tabulce jsme skončili na 9. místě, s
64 body. Tyto body nám stačili na
to, abychom nemuseli hrát baráž
o záchranu. Jasnou jedničkou v B-čku byl Dan Valenta s úspěšností
84 %. Na druhé místo se propra-

coval Pavlík Němčík, který na konci sezony chytl formu a úspěšnost
dotáhl na 45 %. O jedno procento
nižší úspěšnost měl Peťa Michna.
Ke konci sezony se s formou naopak rozloučil Ivo Taichman. Průběžně měl úspěšnost okolo 43 %,
ale končil na 36 %.
S velkými problémy se potýkalo A-čko hlavně v první polovině podzimní části krajské soutěže I. třídy.
Byli jsme v této soutěži nováčkem.
Po prvních kolech po Novém Roce
jsme stále figurovali na sestupových pozicích. Podobně, jako u
B-čka, jsme si vytipovali utkání,
ve kterých můžeme uspět. Podařilo se nám porazit doma Komorní
Lhotku i TŽ Třinec „B“. Doma jsme
uhráli i nerozhodný výsledek s Č.
Těšínem. Po bojovném výkonu
jsme dokázali překvapivě vyhrát s
TTC Poruba „B“. To už se rýsovala
naše záchrana. Hráli jsme už jen
utkání doma s dvěma soupeři, které jsme porazili také u nich. Zcela
hladce jsme porazili Frenštát „B“
10 : 0 a v posledním utkání jsme
zdolali podobně VŠB Ostrava 10 :
2. Shodou okolností tato dvě družstva sestupují do KSI. V tabulce
jsme skončili na 10 pozici. Dík za
záchranu patří všem, kteří se o to
zasloužili, tj. Adam Řeha, Roman
Poloch, Zdena Utíkal a na střídavý start za nás hrající Petr Chlad z
KST Ostrava.
Naši žáci hrají také pravidelně
krajské a okresní bodovací turnaje
mládeže. Bratři Slaní se zúčastňují i celostátních bodovacích turnajů
mládeže. O jejich dobré výkonnosti svědčí i jejich nominace na krajské přebory jednotlivců.
Až do konce dubna pokračuje
tréninková činnost dospělých a
do konce května žáků. Začátkem
května budeme mít výroční schůzi. Zhodnotíme na ní uplynulou
sezonu a také si vytyčíme cíle pro
tu příští.
Miloslav Valenta

Bowling - Orel Paskov - únor/duben 2017
Tým zahájil soutěžní jarní část 18. ročníku ABL pro
r. 2017 počátkem února, kdy po loňském podzimním
účinkování ve druhé lize, zpětně po půlroce postoupil
do první ligy regionu. Nyní hrajeme skupinu „A“ 1. ligy
SM (Severní Moravy); skupina je sedmičlenná; jedná
se o druhou nejvyšší bowlingovou soutěž v České
republice, výše již je jen Extraliga ČBA.

nili styl odhodů, pořídili excentrické koule a zatím s
tímto „novým úkolem“ více bojují, nežli by očekávali.
Ono se ani po patnácti letech „rovinářského“ stylu hry
se změnou k „točení“ není čemu divit a ještě nějaký
pátek určitě potrvá, než si zvyknou… Ale je to krok
správným směrem a ostatní je v tom podporují (jelikož jim to také moc „nejde ani klasicky“…).

Po prvních třech soutěžních hracích dnech (HD) patří Orlu Paskov sedmá příčka, ale na dohled týmů
před námi. Nicméně pro postup do regionální skupiny o titul je nutné být ve skupině nejhůře do třetího
místa (čtvrtý postupuje „na průměr“) a zde je odstup
již propastný. Ve skupině se potkáváme i se dvěma
týmy, které patří do užší špičky v ČR, kdy toto potvrdili při finálových kláních Českého mistrovství loňského podzimního 17. ročníku. Byť ve hře zůstává
spousta bodů, reálně již můžeme pojmout poslední
hrací den ligy jako přípravu na skupinu o udržení. Pro
tuto je umístění v základní skupině rovněž důležité,
jelikož tabulkové postavení dává bonusové body do
nadstavbových soutěží. A progres ke zlepšení je viditelný, vždyť třetí HD jsme získali více bodů nežli za
předchozí dva hrací dny…

Skupinu ukončíme koncem dubna finálovým HD,
vždy po čtyřech turnajových kolech se 1. ligy A + B
sloučí, resp. přerozdělí dle umístění (dosažených
výsledků), a budou následovat (květen až červen)
dvoukolové skupiny o titul (a postup na MČR) a o
udržení, popř. bude následovat ještě prolínací baráž
s lepšími týmy ligy druhé.

Do soutěže jsme zapojili od startu všech 5 registrovaných hráčů týmu; zatím to vychází tak, že někdo
z pracovních či onakých důvodů nemůže absolvovat
jeden z turnajů a tak jezdíme pravidelně ve „čtverko“
a střídáme se dle dosahovaných náhozů pro souboje tříčlenných týmů. Opětovně nám jarní část soutěží výsledkově nevychází a průměrový výkon nám
neodpovídá jak z osobního, tak i týmového hlediska dle představ či dlouhodobých tabulek. Částečně
k tomu přistupuje skutečnost, že dva z hráčů zamě-

Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně
aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí.
Nově na stránkách https://www.czechbowling.cz/, ale
i na původní adrese http://www.ablweb.cz/ naleznete
průběžné výsledky napříč celou ČR, a to včetně finálových klání a všech významných událostí ve světě bowlingu. Hrací dny s „on-line“ textovým zápisem
výsledků běží na stránkách https://www.bowlingovaliga.cz/live.
Ve dnech 22. - 23. 4. 2017 budou členové našeho
týmu k dispozici pro případné diskuze ohledně naší
činnosti či bowlingových dotazů všeobecně, a to na
Paskovském zámku, kde má náš spolek dozor při pořádané výstavě.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům
příjemné prožití jarních měsíců.
Dan Valenta

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ ČLÁNKŮ
DO PASKOVSKÉHO ZPRAVODAJE
- dodržování uzávěrky
- příspěvek nepřesáhne 1 A4 ve wordu písmem arial 11
(bude článek delší, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení
příspěvku),
- pokud budou přikládány fotky, vždy prosím zvlášť (ne do
článku),
- stačí max. 2 fotky, ale v dobrém rozlišení (800x600 a výše)
a pokud možno nerozmazané,
- textový příspěvek je lepší poslat ve wordu, ale je možné
také ve formátu pdf,
- obrázkový příspěvek (pozvánku na akci), je možné posílat
ve formátech jpg., png., nebo pdf., a v případě potřeby zkuste
napsat Váš požadavek na rozměr (např. stačí na A5, A6,….)
- redakční rada se ho pokusí zohlednit.
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Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje bude
5. 6. 2017, pro články
i reklamní inzerci.
Děkujeme za pochopení.
Pozvánky z KRMELÍNA
30. 4. Stavění „Máje“
7. 5. Krmelínské slavnosti
k 570. výročí obce
30. 6. Rock show

Nabízíme pomoc
těm, kteří si sami
pomoci nemohou
Jsou mezi námi lidé, kteří kvůli postižení, úrazu, nemoci, věku… nemohou dělat běžné věci, které by
zvládli, kdyby byli v pořádku. Potřebují podporu druhého člověka.
Organizace Podané ruce - osobní
asistence nabízí v takovém případě pomoc prostřednictvím osobních
asistentů. V současné době působí
ve třech krajích (Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském) a má přes
120 zaměstnanců.
Osobní asistent / asistentka pomůže při zvládání běžných činností,
jako je hygiena, oblékání, péče o
domácnost a dalších, přičemž člověka vede k tomu, aby co nejvíce využíval své schopnosti a udržoval a
rozvíjel své fyzické i psychické síly.
Osobní asistence umožňuje člověku
samostatnost a setrvání v domácím
prostředí, na které je zvyklý. Nabízí
také doprovod na procházky, na nákup, ale také do zaměstnání či školy,
na koncerty, do kina a podobně. Pro
někoho může být asistent společníkem, se kterým si vyjde na procházku, přečte si noviny či knížku, zahraje hru, prostě spolu stráví příjemný
čas. Rozsah služby a její přesná
náplň záleží na potřebě konkrétního člověka. U někoho to může být
třeba jen pár hodin týdně, u dalšího
několik hodin denně. Nejvíce našich
klientů tvoří senioři, dále dospělí a
děti s různou formou postižení. Pomoc osobní asistence může využít
klient od jednoho roku věku, 7 dní v
týdnu až 24 hodin denně. Na úhradu
služby je možné využít příspěvek na
péči.
Více informací a kontakty najdete na
webu www.podaneruce.eu.
Chceme také využít tuto příležitost a
poděkovat za dlouhodobou finanční
podporu městu Paskov. Také tato
podpora nám pomáhá, abychom
ceny služby udrželi v dostupné výši.
Bc. Jana Marková
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Zelené zdraví
Přichází jaro – co s jarní únavou ?
Jaro je nejdynamičtějším obdobím roku. Příroda nám předvádí
ohromné změny. Energie jara se probouzí ve své maximální síle.
Inspirujme se přírodou a najdeme tam veškeré návody a moudrosti.
Jarní únavu zná každý z nás. Je to stav, kdy se nám na konci zimy
do ničeho nechce, máme mizernou náladu. Příčin fyzické i psychické
únavy je více. Od chladu, nedostatku slunečního záření, přes hodně
času stráveného uvnitř místo venku na čerstvém vzduchu, až po nedostatek vitamínů z čerstvého ovoce a zeleniny.
V dubnu jsou nejvíce ohrožená játra, která jsou hlavním orgánem
látkové výměny a metabolismu a tudíž nejvíce ovlivňují všechny orgány v těle. Játra jsou detoxikačním orgánem těla. Téměř všechny
procesy v našem těle jsou řízeny játry nebo jsou alespoň pod jejich
vlivem. Játra sama o sobě nebolí, jejich oslabení se projevuje jiným
způsobem jako velká svalová únava, někdy i zvýšená teplota, bledá
pleť, zhoršující se vidění nebo citlivost na světlo, různé rýhování na
nehtech, tlak v pravém podžebří, který stoupá nahoru, pálení žáhy
nebo problémy se zažíváním. Kolem břicha se nám ve větší míře začíná ukládat tuky. Propukají alergie jak na fyzické, tak i duševní úrovni jako je agrese, hněv, vznětlivost, výbušnost, zlost nebo i žárlivost.
Detoxikace je proto jednou z úspěšných metod, jak ozdravit játra a
zatočit s jarní únavou, nebo jak si prostě udělat jarní úklid v organismu. Zásadní je nepřetěžovat játra, pozvolna začleňovat i pohybové aktivity, které nás nebudou vyčerpávat. Výborně poslouží i různé
masáže které uklidní naše emoce a stres , který výrazně oslabuje
funkci jater. Od 23,00 do 3,00 dopřejte játrům klid a teplo, nepijte
žádný alkohol, velmi si tím játra poškozujete. Snažme se vyloučit
potraviny, které játra oslabují, jako mléko, mléčné výrobky, všechna
smažená a tučná jídla, sladkosti. Pokud je to možné, dávejte pozor
na nadměrné užívání léků.
Jezte potraviny, které posilují játra. Potraviny přirozeně kyselé chuti
a hořké chuti – tzv. hořčiny.
Je vhodné vaření v páře a zařazení přirozených syrových potravin. Z
luštěnin jsou vhodné naklíčené mungo fazole a výhonky luštěnin, z
obilnin je vhodný bulgur, kuskus, špalda nebo rýže. Ze zeleniny kyselé zelí, saláty, ředkvičky, ředkve, kedlubny, pampelišku, čekanku,
kopřivu a postupně všechno co začíná růst. Z ovoce citrony, jablka,
hrušky nebo jahody, ořechy, semínka a avokádo.
Vhodné jsou jaterní čaje, řepík, pelyněk, zeměžluč, jeřabina, pupava
bezlodyžná.
Doporučují se detoxikační kůry založené na přírodních preparátech.
MUDr. Anna Neužilová vysvětluje a radí.
Zelené potraviny GW jsou důležitými pomocníky detoxikačního procesu.
Pokud nemáme možnost konzumovat kvalitní a čerstvou zeleninu a
ovoce, je na místě zajistit si jiné spolehlivé zdroje, přičemž Chlorella
a Ječmen GW patří k těm nejspolehlivějším.
Na požádání zašleme 14 denní detoxikační program.
Rádi vám poradíme a vaše dotazy zodpovíme.
Kontakt: zelenezdravi@atlas.cz, mobil 602 826 284

Nový kabát online stránek Regionu Slezská brána
www.slezskabrana.cz
V loňském roce přistoupil dobrovolný svazek obcí
Region Slezská brána (DSO RSB) ke změně vzhledu svých internetových stránek. Měl k tomu dva důvody. Jednak byly původní stránky již zastaralé, jednak chtěl umožnit, aby byly více než dříve využívány
pro propagaci různých akcí, které se v obcích konají.
Mělo jít především o události z oblasti kultury. Také
proto se nová tvář stránek měla odlišovat od standardního vzhledu obecního webu. Na doprovodných
fotografiích pro úvodní strany prezentující členské

obce se proto nacházejí především přírodní motivy
nebo zajímavé kulturní objekty.
Nové stránky byly zprovozněny počátkem druhé poloviny loňského roku pro původních devět obcí Regionu Slezská brána. Během prázdnin a na počátku
září však byly rozšířeny také pro dalších sedm nových obcí z okolí řek Morávky a Mohelnice. Slouží
tak 16 obcím, které jsou reprezentovány svými znaky
v horní liště úvodní stránky, kde se lze kliknutím na
znak příslušné obce připojit přímo na její web.

Na webu jsou mimo jiné zveřejňovány informace o
akcích pořádaných přímo dobrovolným svazkem
obcí. V tomto smyslu jde především o krátké reportáže ze sportovních a vědomostních soutěží pro žáky
škol nebo z vědomostních soutěží pro seniory. Ty
jsou dostupné přes odkaz „Archiv akci DSO RSB“
nacházející se opět v horní liště. Jde o články obsahující především výsledky těchto soutěží, popř. propozice a několik doprovodných fotografii – nejčastěji
vítězů. Nachází se tady již kompletní soubor článků
o všech akcích školního roku 2015/2016. Články o
akcích letošního školního roku jsou zveřejňovány postupně, tak jak akce probíhají.
V horní liště je také odkaz „Centrum společných služeb“, který slouží stejnojmennému projektu realizovanému od července 2016 v našem dobrovolném
svazku obcí. V něm nalezne zájemce například přehledy veřejných služeb pro občany, informace o akcích v rámci tohoto projektu a také si zde může stáhnout v pdf verzi Zpravodaj centra společných služeb.
Pro zájemce o videoreportáže natočené v regionu
Slezská brána slouží v pravé dolní části úvodní ob32

razovky velká ikona „Regionální TV zpravodajství“.
Po jejím odkliknutí dojde k přepojení na specializovaný web pro videoreportáže provozovaný Českou
regionální TV (CRTV), a to přímo do sekce věnované
regionu Slezské brány, který byl již rozšířen o nové
obce. Za několik posledních let je na portálu CRTV
již nashromážděno z našeho regionu několik set reportáží. Ta nejaktuálnější je samozřejmě zobrazena
na prvním místě. Zde se zveřejněné reportáže z DSO
RSB věnují především sportovním a vědomostním
soutěžím. Podle doprovodných informací mají obvykle několik tisíc zhlédnutí.
Co dodat? Je zbytečné dále tento web popisovat.
Kdo má zájem, udělá dobře, když si stránky www.
slezskabrana.cz otevře a blíže se s nimi seznámí. Jejich informační přínos spočívá přinejmenším v umístění přehledu kulturních akcí v celém regionu a přímého odkazu na sekci videoreportáží ze všech obcí,
včetně těch pořízených přímo DSO RSB.
M. Lysek, projektový manažer DSO RSB

Kraj spustil portál, který
zrychlí výměnu informací mezi zdravotníky

Kanalizační přípojky
Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci
a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, zahájení odvádění
odpadních vod kanalizací a udržování kanalizačních přípojek
Žadatel (budoucí odběratel) o povolení připojení na kanalizaci je povinen dodržovat tyto podmínky stanovené provozovatelem kanalizace - Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s. /dále jen SmVaK Ostrava a.s./

Moravskoslezský kraj spustil do ostrého
provozu portál Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje výměnu informací mezi krajskými zdravotnickými zařízeními - nemocnicemi a ambulancemi, část portálu
umožňuje také pacientům bezpečně přes internet nahlédnout do vlastních zdravotních záznamů a dokumentace.
Portál Transmise byl pořízen v rámci projektu Sanitní vozy a služby e-Health, spolufinancovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové výdaje projektu činily zhruba 90 milionů korun
- sanitní vozy byly pořízeny za zhruba 74 milionů
korun, systém e-Health za 15,7 milionu korun,
zbytek tvořily náklady na přípravu projektu.
„V rámci tohoto projektu byly zavedeny e‑Health služby pro výměnu dat mezi zdravotnickými
zařízeními, tedy elektronická komunikace mezi
těmito subjekty - elektronické předávání informací o převozu pacienta, o volných kapacitách
akutních lůžek v lůžkových zařízeních s rozdělením na standardní a intenzivní péči a další.
Portál Transmise umožňuje také rychlou a efektivní elektronickou komunikaci mezi krajskými
nemocnicemi a ambulantními lékaři - praktiky i
specialisty. Včasná dostupnost potřebných dat
je zásadní pro záchranu lidského života a péči o
zdraví občanů,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.
Poplatek za registraci, kterou lze provést na kterékoliv recepci zapojené nemocnice, činí 200 Kč.
Dodal, že část portálu tvoří také webová aplikace, která umožňuje občanům přes internet nahlédnout do svých zdravotních záznamů vedených v nemocničních informačních systémech
krajských nemocnic v Opavě, Krnově, Havířově,
Karviné, Třinci a Frýdku-Místku. „Portál je velmi
dobře zabezpečen, přístup je umožněn jen ověřeným pacientům nebo ověřeným zákonným zástupcům, kteří mohou nahlédnout jen do svých
zdravotních záznamů nebo záznamů osob, jejichž jsou zákonnými zástupci,“ ubezpečil náměstek hejtmana Jiří Martinek. Předpokládá, že
časem by se do tohoto krajského systému mohla
zapojit i jiná zdravotnická zařízení v regionu.
Zdroj: msk.cz
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SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel kanalizace, stanoví v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění základní
principy, práva, povinnosti a podmínky pro odvádění
odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Kanalizační přípojka je samostatnou
stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace stavby
nebo odvodnění pozemku k zaústění
do stokové sítě.
Vnitřní kanalizace končí v místě posledního soutoku jednotlivých větví ležaté kanalizace stavby nebo pozemku.
Kanalizační přípojka je rozdělena na
úsek potrubí uložený v pozemku tvořícím veřejné prostranství a úsek potrubí
uložený na jiném (soukromém) pozemku vlastníka připojované nemovitosti.
Kanalizační přípojku jako celek pořizuje na své náklady vlastník připojované nemovité věci (stavby/pozemku)
– odběratel, není-li dohodnuto jinak;
vlastníkem přípojky je osoba, která na
své náklady tuto přípojku pořídila.
Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka

byla provedena jako vodotěsná a tak,
aby nedošlo ke zmenšení průtočného
profilu stoky, do které je zaústěna. Provedení kanalizačních přípojek a šachet
(uložení, hutnění, způsob napojení přípojky na hlavní kanalizační řad, provedení zkoušky vodotěsnosti) musí být v
souladu s ČSN EN 1610 a ČSN 75 6101.
V případech, kdy je kanalizace, na kterou je kanalizační přípojka napojena,
ukončena čistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky
(ani přes žumpy s přepadem) a čistírny
odpadních vod. Před provedením napojení kanalizační přípojky je vlastník
nemovité věci povinen zrušit septik
nebo jiné jímky a zajistit odvádění veškeré odpadní vody přímo do kanalizace bez usazení.
Kanalizační přípojku je možno napojit
do kanalizačního řadu přímo do po-

Projektová dokumentace kanalizační přípojky musí obsahovat:
• Situační výkres (měřítko 1:1000, případně 1:500)
se zaměřením připojované nemovitosti. V tomto
výkresu musí být zakreslen půdorys připojované
nemovité věci a vlastní pozemek s uvedením
čísla parcely (červeně), dále přilehlé pozemky
s uvedením čísla parcely, komunikace, směr
a hloubka inženýrských sítí, se kterými se bude
kanalizační přípojka křižovat a vnitřní kanalizace
• Podélný řez kanalizační přípojkou (měřítko 1:50)
s vyznačením křižujících sítí
• Technickou zprávu

Povinnost zpracovat projektovou dokumentaci kanalizační přípojky má vlastník napojované nemovité věci i
v případě, že bude realizovat jen část kanalizační přípojky uloženou v soukromém pozemku a připojení realizuje do již provedené části kanalizační přípojky
uložené v pozemku tvořící veřejné prostranství.
Projektová dokumentace musí být zpracována odborně
způsobilou osobou dle platné právní úpravy.
Žadatel o povolení připojení na kanalizaci obdrží souhlasné vyjádření. Tiskopis Žádost o zřízení kanalizační přípojky je ke stažení na internetových stránkách
www.smvak.cz - sekce Zákazníkům/Dokumenty ke stažení.

Vlastník připojované nemovité věci (žadatel) je povinen v dostatečném časovém předstihu před plánovanou realizací kanalizační přípojky doručit na zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.:
• řádně vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky
• Platné povolení stavby kanalizační přípojky ve smyslu stavebního zákona vydaného příslušným stavebním úřadem
• aktuální výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnický vztah k připojované
nemovité věci

Další podmínky napojení na kanalizaci
SmVaK Ostrava a.s., jako provozovatel
kanalizace pro veřejnou potřebu, si vyhrazují právo rozhodovat o vydání
technických podmínek ke zřízení kanalizačních přípojek a stanovovat podmínky i způsob jejich realizace tak, aby
byly provedeny odborně a kvalitně dle
platných norem včetně vhodného
materiálu.
V případě, že kanalizační přípojka
bude napojována na kanalizaci ve
vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., materiál na odbočení (např. sedlovou odbočku) dodá stavebníkovi SmVaK
Ostrava a.s. na základě podané žádosti
o zřízení kanalizační přípojky a před
realizací kanalizační přípojky. Případné
pozdější požadavky stavebníka nebudou ze strany SmVaK Ostrava a.s.
akceptovány.
SmVaK Ostrava a.s. mají právo kontrolovat kvalitu provádění prací na realizaci kanalizační přípojky. Před zásypem kanalizačního potrubí musí být
zástupce SmVaK Ostrava a.s. přizván
ke kontrole provedených prací.
Vlastník připojované nemovité věci je
povinen po provedení napojení kanalizační přípojky a před zásypem potrubí zajistit zaměření místa zaústění
kanalizační přípojky do kanalizace.
Svévolné připojení kanalizační přípojky na kanalizaci ve vlastnictví
SmVaK Ostrava a.s. bez písemného
souhlasu společnosti nebo poškození
této kanalizace je zakázáno, toto je
kvalifikováno jako porušení platné
právní úpravy, za které je možné uložit
pokutu.
Do kanalizace (jednotné/splaškové) je
povoleno vypouštět pouze odpadní
vody (splaškové, srážkové/pouze splaškové) v míře znečištění stanovené
v kanalizačním řádu. Je nepřípustné
do kanalizace vypouštět látky hořlavé,
lehce zápalné, jedovaté, kyselé, žíravé

• Souhlas vlastníka kanalizace s napojením
na kanalizaci v případě, že kanalizace, na
kterou bude kanalizační přípojka napojena, není ve vlastnictví SmVaK Ostrava
a.s., včetně dohody o úhradě nákladů za
materiál nezbytný k napojení kanalizační
přípojky na kanalizaci (např. sedlová
odbočka, …)

a takové, jež by mohly způsobit poškození, ucpání stoky nebo ohrozit provoz
čistírny odpadních vod. Případné
škody vzniklé na zařízení provozovatele kanalizace, způsobené porušením
kanalizačního řádu ze strany odběratele vypouštěním těchto látek, uhradí
odběratel - vlastník připojené nemovité věci.
Poruchy vzniklé na části kanalizační
přípojky uložené v pozemku tvořícím
veřejné prostranství ohlašuje její vlastník provozovateli kanalizace, který
opravy a údržbu těchto částí kanalizačních přípojek zajišťuje a náklady
s tím spojené hradí ze svých provozních nákladů. Odstranění poruchy na
jiné části kanalizační přípojky hradí její
vlastník.
Vlastník kanalizační přípojky nesmí
bez souhlasu provozovatele - SmVaK
Ostrava a.s. provádět jakékoli následné
úpravy nebo změny na kanalizační přípojce, včetně provádění připojování ji-

trubí výřezem (jádrové vrtání vstupního otvoru) se zatěsněním, případně
do revizní šachty:
n V prvním případě je nutné na kanalizační přípojce zřídit kontrolní šachtu, a to:
– při hloubce uložení přípojky do 1,5 m
šachtu průměru minimálně DN 315
– při hloubce uložení přípojky do 2,0 m
šachtu průměru min. DN 400 (425)
– při hloubce uložení přípojky nad 2,0 m
šachtu průměru minimálně DN 600
n V případě napojení do revizní šachty je
nutné na kanalizační přípojce zřídit kontrolní šachtu, pokud délka rovného
úseku kanalizační přípojky přesahuje 30
metrů.
Přípojkové šachty je nutno situovat na
hranici pozemku tvořícího veřejné
prostranství a soukromého pozemku,
dále pak ve všech lomových bodech
kanalizační přípojky. Přípojkové šachty
musí být umístěny tak, aby byla ze
strany provozovatele možná pravidelná kontrola a čištění.
Kanalizační přípojka může být provedena z trubního materiálu PVC, PP, PE,
kameniny. Uložení a zásyp potrubí ve
výkopu musí být provedeny dle typového vzorového podkladu výrobce
trubního materiálu.
Nejmenší dovolený sklon kanalizační
přípojky při DN 200 je 10 o/oo, při DN
150 je 20 o/oo. Zaústění do kanalizace
pro veřejnou potřebu musí být provedeno v horní třetině profilu potrubí
stoky.

ných nemovitostí na vlastní kanalizační přípojku.
Zahájení vypouštění odpadních vod
z kanalizační přípojky je možné po splnění následujících podmínek:
n V případě napojení na kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s.:
– jsou doloženy doklady uvedené výše na
zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
– je uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem připojené nemovité věci – odběratelem
a SmVaK Ostrava a.s.
n V případě napojení na kanalizaci ve
vlastnictví jiného subjektu:
– předmětná kanalizace je uvedena do
trvalého provozu
– je uzavřena smlouva o provozování
předmětné kanalizace mezi jejím vlastníkem a SmVaK Ostrava a.s., ze strany
SmVaK Ostrava a.s. bylo zahájeno faktické provozování kanalizace dle této
smlouvy
– jsou doloženy doklady uvedené výše na
zákaznické centrum SmVaK Ostrava a.s.
– je uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací mezi SmVaK Ostrava
a.s. a odběratelem – vlastníkem připojené nemovité věci
V případě zahájení vypouštění odpadních vody bez splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci se
odběratel dopouští protiprávního jednání, na základě kterého s ním může
být vedeno správní řízení o udělení
sankce ve smyslu §32 resp. §33 zákona
č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Oblast Frýdek-Místek
Kanalizační dispečink Frýdek-Místek

tel.: 605 734 894

Oblast Havířov a Karviná
Kanalizační dispečink Havířov

tel.: 605 734 893

Oblast Nový Jičín
Kanalizační dispečink Nový Jičín

tel.: 605 734 843

Oblast Opava a Bruntál
Kanalizační dispečink Opava

tel.: 737 921 159

Zákaznická linka:

800 292 400

V pracovní dny 730 – 2000
Poruchová služba:

800 292 300

24 hodin denně

Program Kina Panorama Paskov (květen 2017)
Čtvrtek 4. května v 16 hodin, Francie, Čína

Čtvrtek 18. května v 16 hodin, USA

JÁ KOCOUR

TROLLOVÉ

Rodinná komedie. Tom Brand je úspěšný, bohatý, ale
blbec. Ve snaze postavit největší mrakodrap je připraven obětovat i lásku své rodiny. Ničeho si neváží.
Náhodou se ocitne ve zverimexu a chce splnit přání
své dcery - chce kočku. Cestou má fatální nehodu a
jeho mysl se ocitne v těle kocoura. Tajemný hlas mu
dá možnost ukázat své rodině, že ji ještě miluje. Jeho
osud visí doslova na drápkách.
Mládeži přístupno. Bioscop.
Délka 87min. Vstupné: 40,- Kč

Animovaná dobrodružná komedie. Trollové jsou
vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří ze všeho nejvíce milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou starost jim
dělají Bergeni, kteří jsou šťastni, když mají nějakého Trolla v žaludku. A tak začíná plno nečekaných
dobrodružství, která vás zaujmou i pobaví.

Čtvrtek 4. května v 18 hodin, ČR
VŠECHNO NEBO NIC

Mládeži přístupný. Cinemart
Délka: 92 minut. Vstupné: 40,- Kč

Čtvrtek 18. května v 18 hodin, ČR
NIKDY NEJSME SAMI

Romantická komedie o dvou majitelkách knihkupectví
a jejich životních eskapádách s muži. Linda a Vanda
jsou nerozlučné kamarádky, ale jinak jsou každá jiná.
Linda je rozvedená, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí svobodné a veselé Vandě,
která přitahuje muže jako magnet. S nimi pracuje Edo,
plachý a citlivý gay. Životy téhle trojice zamotá hned
několik mužů,...

Drama. Do obce se nastěhuje paranoidní pracovník
vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se svým
nezaměstnaným sousedem, kterého živí jeho žena.
Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si
vyhazovače z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce svého dítěte, který sedí
v nedaleké base, kde právě pracuje zmíněný bachař…
Film má pět nominací na českého lva.

Nevhodný do 12 let. Bioscop.
Délka 107 minut. Vstupné: 80,- Kč

Mládeži přístupný. Pilot film.
Délka 105 minut. Vstupné: 50,- Kč.

Pondělí 15. května v 18 hodin, ČR

Pondělí 22. května v 18 hodin, ČR

MILUJI TĚ MODŘE

ANDĚL PÁNĚ 2

Romantický příběh o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů… a lásce v modrém.
Malíř David žije s matkou, která je posedlá jógou. Záletný otec ho neustále zásobuje zaručenými radami,
jak dobývat ženy. Ale to pravé zemětřesení jej v životě teprve čeká. Ve výloze spatří aranžérku Terezu,
do které se zamiluje. Jenže Tereza má přítele, rapla a
žárlivce, který to zatraceně dobře umí s noži. Ale Tereza jednoho dne záhadně zmizí …

Rodinná filmová pohádka. Volné pokračování
úspěšné pohádky. Anděl Petronel stále pracuje u
Nebeské brány. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš,
začne Petronela ponoukat. Stačí jen utrhnout jablko
ze stromu Poznání. Ale jejich hádka o jablko skončí
tak, že se ovoce skutálí až na Zemi. A začíná velké dobrodružství aby naši hrdinové zjistili, že cesta
poznání vede přes objevení síly přátelství, lásky a
schopnosti odpuštění. Filmová rodinná nádhera!!!

Nevhodný do 12 let. Bioscop.
Délka 90 minut. Vstupné: 80,- Kč

Mládeži přístupný. Falcon.
Délka: 99 minut. Vstupné: 50,- Kč
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POZVÁNKA K 25. VÝROČÍ FIRMY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Oslavte s námi 25. výročí našeho založení. Jste zváni na sobotu
3. června od 10 do 16 hodin do společnosti KES - kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o., Popinecká 983/30, Vratimov.

Exkurze
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Občerstvení

Atrakce

Program pro děti

Anketa Města Paskova


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

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

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

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

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

KONTAKT:

DEN SPOLKŮ
a oslavy osvobození


Sobota 6. května 14:00 – 20:00 hodin
Areál zámku v Paskově

PROGRAM:
14:00
14:10 – 19:00
14:15 – 17:00
15:00 – 15:15
15:20 – 15:35
16:00 – 16:25
17:00 – 17:15

Zahájení
Prezentace paskovských spolků a klubů
Dechová hudba Rozmarýnka + lidový vypravěč
Koloběžkové závody
Závod s kočárky
Vystoupení kroužků DDM Vratimov
Vystoupení žáků ZUŠ
pobočka J. Vostradovského Paskov
17:20 – 20:00 Lucky band
Občerstvení zajištěno. Vstup volný.

Pořádá město Paskov ve spolupráci se spolky, DDM a ZUŠ.

Terénní služba

POSKYTUJEME PODPORU:


Při péči o domácnost – můžeme Vám pomoci např. v hospodaření s penězi, nákupy, ovládat domácí
spotřebiče, vyřídit jednotlivé příspěvky na úřadech, sestavit jednoduchý jídelníček a uvařit jej, s úklidem v
domácnosti a péči o oděvy.



Při hledání zaměstnání a podpory v zaměstnání – pomůžeme Vám sepsat životopis, připravit se na
pracovní pohovor, najít zaměstnání, doporučíme vám, jak hovořit se zaměstnavatelem či kolegy, pomůžeme
vám nacvičit si cestu do práce nebo vyřídit různé formality spojené s prací (Úřad práce, lékařské vyšetření).



Při plánování volného času a režimu dne – společně sestavíme režim dne nebo najdeme možnosti aktivit,
které ve Frýdku-Místku můžete využít.



Při přechodu z hospitalizace – můžeme vám pomoci s doprovodem z hospitalizace do místa bydliště a
zvládnout návrat domů.



Při samostatném pohybu – můžeme vám pomoci zorientovat se ve Frýdku-Místku, obnovit si návyky
v cestování autobusem, vlakem. Nabízíme doprovody do školy, na nákup, na úřady, do nemocnice či k lékaři.



Při porozumění nemoci, společně se pokusíme nalézt včasné příznaky zhoršení vašeho psychického stavu a
podporovat minimalizaci nutnosti hospitalizace.



Při péči o děti a další členy v domácnosti – společně sestavíme správný jídelníček a postup, jak správně o
děti pečovat, pomůžeme vám zajistit příspěvky, na které máte nárok, poskytneme podporu při vstupu dítěte do
školského zařízení, nalezneme možnosti vhodného trávení volného času s dětmi.

KDE A KDY NÁS NAJDETE:





Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty).
v blízkosti autobusové zastávky linky 1, 2 „Nový byt“.
Pondělí až pátek: 8:00 - 15:00 hodin, stř eda 15:00 - 18:00 hodin (pro objednané)
V případě vaší potřeby Vás navštívíme doma anebo si můžeme domluvit schůzku na místě,
které si sami zvolíte.

KONTAKT:

Tel.: 732 449 204, 731 759 039
E-mail: ZOOM@char itafm.cz
Web: www.char itafm.cz/zoom
Facebook: Ter énní služba ZOOM

Inzerce

Vývoz žump a septiků-8m3
Firma Ivan Buš

Na Hermaně 301/16, 73932 Vratimov

E-mail: muj.cuc@seznam.cz
Mob: 792 304 517
Po dohodě SO+NE
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Služba je BEZPLATNÁ!

Inzerce

PRODEJ krmiv – obilovin – chovatelských potřeb SVIADNOV

Pšenice 25 kg / 148 Kč – Granule pro nosnici 25 kg / 270 kč
Kukuřičný šrot 25 kg / 225 Kč – Granule pro králíky 25 kg / 260 Kč
Slunečnice 20 kg / 400 Kč
Granule pro psy od 19 Kč / 1 kg
Obiloviny, šroty, granule a krmné směsi
pro hospodářská zvířata.
Ovesné vločky, pšeničné otruby, krmné těstoviny, konzervy, steliva,...

PODEJNA KRMIV VE SVIADNOVĚ ~ FOX HILL AGRO
K čističce 218 v areálu profitape
Zboží si můžete zakoupit na našich prodejnách:
PO - PÁ - 8:00 - 15:45, SO - 8:00 - 11:30
PO, ÚT, ČT, PÁ - 8:00 - 15:45, ST - 8:00 - 16:30, SO - 8:00 - 11:00
PO - PÁ - 07:00 - 14:00

ve Vratimově v prodejně
ve Sviadnově v prodejně
foxhillagro@seznam.cz , www.foxhillagro.cz
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tel.: 724 168 995
tel.: 724 169 004

PO, ÚT, ČT, PÁ - 8:00 - 15:45, ST - 8:00 - 17:00, SO - 8:00 - 11:00
PO, ÚT,ČT,PÁ, 8:00 - 16:00, ST 8:00 - 16:30, SO 8:00 - 11:00
PO, ÚT,ČT,PÁ, 8:00 - 16:00, ST 8:00 - 16:30, SO 8:00 - 11:00
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