Zpravodaj občanů Paskova a Oprechtic
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Informace z Rady města
44. jednání Rady města konané v termínu 10. 8. 2016
Rada města schválila na základě zveřejněného záměru pronájem části pozemků za účelem umístění pouťových atrakcí a pro odstavení obytných přívěsů, opravu
pískovcového soklu budovy zámku v Paskově, cenovou
nabídku na zajištění výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
a projektové dokumentace pro provádění stavby „Hlavní budova zámku Paskov a předzámčí“, přijetí finančně
účelového sponzorského daru Mateřskou školou Paskov
za účelem nákupu interaktivní tabule do třídy Maková
panenka, na základě žádosti Mateřské školy Paskov zapojení rezervního fondu za účelem rozvoje vzdělávání
– přípravy prostředí a vybavení projektové třídy „BATOLATA“ pro děti od 1-3 let věku.
Rada města vzala na vědomí Cenovou nabídku na dodávky zemního plynu na období 2017 – 2018, cenovou
nabídku na dodávku elektrické energie na období 2017
– 2018.
Rada města rozhodla na základě podané petice „Nesouhlas s provozem automobilů na ulici Místecká - Zahradní“ zahájit jednání se společností Biocel Paskov a.s. o
možnosti příjezdu na zdravotní středisko od hlavní brány.
45. jednání Rady města konané v termínu 24. 8. 2016
Rada města schválila 7 hlasy smlouvu o připojení k distribuční soustavě mezi RWE GasNet předmětem smlouvy je
připojení odběrného plynového zařízení na adrese Nádražní 573 Paskov, cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro
stavbu „Požární zbrojnice“, cenovou nabídku společnosti
ProFaktum na zpracování kompletní žádosti o 90 % dotaci včetně povinných příloh pro projekt „Hasičská zbrojnice
JSDH Paskov“, cenovou nabídku společnosti Lesostavby
Frýdek-Místek a.s. na opravu chodníku na ulici Československých lesů směrem ke hřbitovu, cenovou nabídku společnosti Skanska a.s. na opravu místní komunikace Mírová, cenovou nabídku na klempířské a hydroizolační práce
při opravě balkónu zámku Paskov, rozpočtové opatření
rady města č. 5/2016, podání žádosti o dotaci na zajištění
akceschopnosti JPO II/1 v celkové výši 100.000Kč, podání
žádosti o dotaci na odbornou přípravu a za zásahy mimo
území zřizovatele za období od 1.9.2015 do 31.8.2016 za
jednotku PO JSDH II/1 Paskov, harmonogram prací při
sestavování rozpočtu města Paskov na rok 2017, znění
výzvy k podání nabídky na dodávku projektové dokumentace stavby ve stupni DSP a DRS a výběr dodavatele stavby „Zámek Paskov a Předzámčí“, doplnění ceníku zboží
a služeb města Paskov platného od 1.1.2013 o položky
turistická známka No. 2336 Zámek Paskov.
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46. jednání Rady města konané v termínu
7. 9. 2016
Rada města schválila smlouvu mezi městem
Paskov a Regionem Slezská brána o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání mezi veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu, smlouvu o dílo
na pravidelnou údržbu věžních hodin budovy
zámku v Paskově, cenovou nabídku, na pokládku recyklátu finišerem a zhutnění vibračním válcem v Orechticích, na základě žádosti Základní
školy Paskov výjimku z maximálního počtu žáků
ve třídě na 31 žáků ve třídě 8. A ve školním roce
2016/2017, plán inventur za rok 2016.
Rada města vzala na vědomí zápis z 3. zasedání komise dopravy, veřejného pořádku a
prevence kriminality, dopis Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství s žádostí o změnu nastavení ceny rodinného vstupného do muzeí a
obdobných kulturních institucí a závěry z kontroly Státní energetické inspekce dle zákona č.
406/200 Sb. o hospodaření energií.
Rada města nedoporučila 7 hlasy Zastupitelstvu města prodej pozemku parc. č. 1183/59 k.
ú. Paskov na ulici Papírenské.
Rada města jmenovala hodnotící komisi k výběrovému řízení na dodávku projektové dokumentace stavby ve stupni DSP a DRS a výběr dodavatele stavby „Zámek Paskov a Předzámčí“.

Rada města projednala a vzala na vědomí
hospodaření města Paskov od 1. 1. 2016 do
30. 6. 2016, zprávu o hospodaření Mateřské
školy Paskov od 1. 1. 2016 do 30.6.2016,
zprávu o hospodaření Základní školy Paskov
od 1.1.2016 do 30.6.2016.
Rada města neschválila na základě zveřejněného záměru pronájem části pozemku za bytovým domem č. 748, 749 na ulici Papírenská
za účelem zřízení zahrádek.
Rada města vzala na vědomí informaci o černé stavbě, která se nachází v Paskově na ulici
Nádražní č.p. 811, parc. č. 709/4 k.ú. Paskov.
Rada města rozhodla postoupit oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
územního rozvoje a stavebního řádu.

47. jednání Rady města konané v termínu
21. 9. 2016
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi Správou
silnic Moravskoslezského kraje, a Městem Paskov
na zimní údržbu pozemních komunikací (chodníků
na mostech), dodatek smlouvy mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a Městem Paskov, na základě
žádosti Základní školy Paskov zvýšení odpisů majetku za rok 2016, na základě žádosti organizace Orel
jednota Paskov, oddíl stolního tenisu změnu účelu
části neinvestiční dotace na rok 2016, cenovou nabídku na provádění zimní údržby v období od 1. 11.
2016 do 15. 4. 2017, plán zimní údržby chodníků a
komunikací na území města Paskova v období 1. 11.
2016 – 15. 4. 2017.
Rada města udělila souhlas základní škole Paskov
záměr realizovat zakázku s názvem „Rekonstrukce
sociálních zařízení v budově ZŠ“,

Rada města vydala nařízení č. 1/2016 o stanovení
maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území města Paskov (bezplatná přeprava
dětí mladších 6 let a osob starších 70 let).
Rada města dala souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Magistrátem města Frýdku-Místku,
odborem územního rozvoje a stavebního řádu a společností Svopex food cz s.r.o. o provedení stavby a o
umístění stavby „Stavební úpravy a přístavba provozovny Svopex food cz s.r.o. v Paskově“.
Rada města uložila úkol zpracovat směrnici o přidělování nájemních bytů v termínu, aby rozhodnutí o
přidělení nájemních bytů mohlo být učiněno tak, aby
byty bylo možné od 1. 11. 2016 pronajmout.
Další termín rady je plánován na 5. 10. 2016. Tento
termín je po uzávěrce čísla zpravodaje.
Rada města Paskov

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.

Informace z 10. zasedání Zastupitelstva města
Zasedání zastupitelstva města
proběhlo 30. srpna v Oprechticích.
Zastupitelé obdrželi společně s
pozvánkou harmonogram prací při
sestavování rozpočtu města Paskov na rok 2017, kdy podle tohoto
plánu bude rozpočet schválen v
prosinci letošního roku. Mezi významné body jednání bylo stanovení hlavních investičních akcí na
rok 2017, včetně zajištění způsobu financování, o kterých jste byli
informováni v mimořádném zářijovém vydání Paskovského zpravodaje (zvednutí daně z nemovitosti k
pokrytí investičních akcí a současné zachování nulového poplatku
za likvidaci tuhého domovního odpadu). Zastupitelstvo města Paskov se také rozhodlo poskytovat
svým občanům od r. 2017 „Dotaci
na opravy a údržbu jejich nemovitostí“. Podmínky získaní dotace
pro občany budou uveřejněny od
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listopadu 2016 na webu města a
v dalším čísle Zpravodaje. Plánovaná výše poskytnuté dotace pro
občany pak bude každoročně v
rozmezí cca 400-2000,-Kč. Bude
pak na samotných občanech, zda
se rozhodnou o tuto dotaci požádat nebo zda podpoří rozvoj města
a tuto dotaci nevyužijí, případně jí
účelově darují městu zpět.
Dále bylo schváleno rozpočtové
opatření, které na straně příjmů
promítá daň z příjmů právnických
osob za obec ve výši 826.220,Kč, dar Nadace OKD ve výši
200.000,- Kč a dále přijaté poplatky za změnu územního plánu ve
výši 40.000,- Kč. Na straně výdajů se promítá zvýšení záloh na
elektrickou energii a plyn ve výši
125.000,- Kč, opravy bytu v bytovém domě č.p. 34 ve výši 300.000,Kč, pořízení změny územního plánu ve výši 300.000,- Kč, průkazy

energetické náročnosti budov ve
výši 300.000,- Kč a oprava kotelny
v Mateřské škole Paskov ve výši
400.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Paskov
schválilo bezúplatné nabytí pozemku, změnu účelu neinvestiční
dotace poskytnuté Římskokatolické farnosti Paskov, uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním
městem Frýdek-Místek na zajištění agendy speciálního stavebního
úřadu a závaznou vyhlášku města
č. 2/2016 o nočním klidu.
Zastupitelé byli informování o skutečnosti, že si Policie ČR si vyžádala kamerový záznam z radaru v
Paskově a na základě záznamu
byl usvědčen zloděj.
Kristýna Šircová

Právní poradna
pokračuje

Město Paskov

Zastupitelstvo města Paskov
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016,

o nočním klidu
Zastupitelstvo města Paskov se na svém zasedání dne 30. srpna 2016 usnesením č. 3/2016 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

17.listopadu a 5.prosince 2016.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Rada města Paskov rozhodla o pokračování bezplatné právní poradny pro
občany Paskova a Oprechtic formou
ústních konzultací v zasedací místnosti Městského úřadu Paskov v době
od 16:00-17:00 hodin v následujících
termínech:
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Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

Právní poradna je připravována ve
spolupráci s Advokátní kanceláří Jiřího Kubaly, advokáta.

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto kulturních, společenských a sportovních akcí: Oprechtický hasičský víkend, předpouťová
zábava, Paskovská pouť, dětská noční soutěž SDH, Pohádkový zámek, představení letního kina spolupořádaných
městem Paskov, stavění máje, kácení máje
c) v době konání tradičních slavností:
i.

Zpráva z finančního výboru

Den města konanou 1. sobotu měsíce června

d) o Velikonočním pondělí.
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna
obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Milan Klimunda
místostarosta

Petr Baďura
starosta
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dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

Osadní výbor Oprechtice

Finanční výbor se sešel dne 16. 8. 2016, kde
se zabýval kontrolou hospodaření MŠ Paskov a ZŠ Paskov, kontrolou a vyhodnocením
provozu nafukovací haly, informacemi o investičních akcích města Paskov, informacemi o příjmech města, nákladech za poplatek
za provoz shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního opadu a
koeficientu daně z nemovitosti a informacemi
o příjmech města a jejich možných úpravách.

Komise pro školství, vzdělávání,

Osadní výbor Oprechtice na své schůzi upozornil na hluk z
areálu bývalé Prefy zejména v noci a požádal vedení města tělovýchovu a kulturu
o dovybavení kuchyně v KD Oprechtice (ucelení sad talířů,
příborů a skleniček). Dále Osadní výbor žádá o prověření Členové komise pro školství, vzdělávání, těmožnosti instalace úsekového měření rychlosti a v minulos- lovýchovu a kulturu se podíleli na přípravě
ti se také Osadní výbor dotazoval na instalaci přechodů pro Pohádkového zámku.
chodce v Oprechticích.
Osadní výbor byl následně informován o dovybavení kuchyně
v KD Oprechtice na jaře 2016 a místostarosta Zdeněk Bělík ke
zřízení přechodů pro chodce uvedl, že v Oprechicích proběhlo
místní šetření za účasti dopravního inspektorátu a policie. Na
komunikaci není možné vytvořit přechod pro chodce, pokud
zde není středový ostrůvek. Navíc se jedná o krajskou silnici,
která je před rekonstrukcí.

Letopisecká a dokumentační komise

Komise se zabývá mimo jiné přípravou oslav 750. výročí založení Paskova, možností získání dotací na revitalizaci parku
případně částí zámku. Členové komise připravují přehled o
významných osobnostech města Paskov. Dále je naplánovaná návštěva Muzea Beskyd za účelem zapůjčení expozičních
předmětů.
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Foto: Pohádkový zámek)

Okénko městské policie Nové motorické hry oživily
Pomalu nadchází čas zimního období a s ním
spojené plískanice a mrazíky. Proto bychom mo- areál školy

toristům připomněli, že zákon ukládá povinnost Prostory před budovami základní školy oživily originální
mít na motorovém vozidle, které má nejméně hry na chodník, které si kladou za cíl přilákat děti k pohyčtyři kola a používá se pro dopravu osob nebo bu a rozvíjet jejich kreativitu a logické myšlení.
nákladu, obuté zimní pneumatiky (pokud je mezi
Foto: Přeskočíte žraloky? Děti ano!(Martin Grobař)
1. listopadem a 31. březnem na pozemní komunikaci souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
nebo to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat). Dále je třeba mít na vědomí,
že především v období kolem 2. listopadu, kdy
každoročně na toto datum připadá Svátek Všech
svatých (období „dušiček“), je na silnicích obzvlášť silný provoz. V těchto dnech vyjíždějí zpravidla ve velké míře sváteční řidiči, kteří by mohli,
jelikož se po frekventovaných silnicích objevují
jen zřídka, ohrozit ostatní třeba i velmi zkušené
řidiče. V tomto čase se stává nejvíce dopravních
nehod s tragickými následky. Na místě je zvýšená
opatrnost, která je tou nejlepší prevencí.
S účinností od 1. října 2016 se spustila celostátní
evidence (vybraných) přestupků. Tato centrální
evidence by měla správním orgánům umožnit při
ukládání trestů za spáchaný přestupek zohlednit
vyšší škodlivost takového jednání ze strany osob,
jež se páchání přestupků dopouštějí opakovaně.
Jedná se o obdobu registru řidičů vedený Ministerstvem dopravy ČR obsahující mj. údaje o dopravních přestupcích. S evidencí přestupku bude
městská policie nejčastěji pracovat na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, veřejného pořádku, občanského soužití a s
přestupky proti majetku.
Mimo stálé úkoly a kontroly jsme v době prázdnin řešili například několik incidentů spojených s
alkoholem, kdy dokonce v době konání pouťové
slavnosti, byla zjištěna mladistvá osoba, která se
vlivem nadměrného požití alkoholu ocitla v ohrožení života. Díky včasné pomoci spoluobčanů
a následnému zásahu rychlé záchranné služby,
která byla na místo přivolána, vše dobře dopadlo.
V souvislosti s touto událostí připomínáme, že dle
platného trestního zákoníku, osoba, která ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, může být potrestána odnětím svobody až na jeden rok.
Dne 20. 08. 2016 v 00:46 hod. byl hlídkou na
ul. Cihelní nad restaurací Balkán zjištěn spadlý
strom. Z důvodu ochrany zdraví a majetku byl na
místo přivolán Hasičský záchranný sbor. Následně hlídka do odklízení stromu na místě asistovala.
Strž. Kubánek, Strž. Charbulák
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Hry jsou navrženy napříč věkovými kategoriemi a jsou variabilně přizpůsobitelné co do délky, šířky i složitosti provedení. Jedná se např. skákací panáky, člověče - nezlob
se, piškvorky, twister, čáp ztratil čepičku … . Podobné hry
budou instalovány po vzájemné konzultaci i v rámci areálu Mateřské školy Paskov.
Foto: Děti využívají nové herní prvky (Martin Grobař)

Hry jsou nezávadné vůči životnímu prostředí, neboť
značkovací spreje neobsahují toluen, xylen, olovo ani
kadmium.

Pokud víte o nějakém veřejném místě v Paskově,
kde byste sami podobné hry umístili (chodník, betonový plácek), napište na kristynasircova@gmail.
com či zavolejte na 723 17 82 85.
Kristýna Šircová

Mateřská škola Paskov usiluje o „Zelenou vlajku“
a získání titulu EKOŠKOLA

V letošním školním roce 2016/2017
Mateřská škola Paskov usiluje
o získání mezinárodního titulu
Ekoškola. V pátek 30. září 2016
se proto poprvé v tomto školním
roce sešel Ekotým MŠ Paskov,
který tvoří zaměstnanci školy, děti
a rodiče. Členové Ekotýmu se na
první schůzce seznámili s podstatou sedmi kroků k získání titulu
Ekoškola, a dohodli se na tématu:
„odpady.“ Dále si rozdělili funkce
(fotograf, grafik, zapisovatel atd.)
a úkoly k naplnění zvoleného tématu.

v Ekotýmu rádi uvítáme – hlásit se
můžete u p. učitelky na své třídě.

„Ekotým je tým lidí založený
na dobrovolnosti a zájmu
dětí, učitelů, provozních
zaměstnanců a také třeba
rodičů nebo odborníků.
Společně vedou program a
naplňují podstatu 7 kroků na

škole (bližší informace naleznete na www.mspaskov.cz v
sekci EKOŠKOLKA).“
Koordinátor EVVO,
Ing. Olga Golasová
Ředitelka MŠ Paskov,
Mgr. Jarmila Petrošová
Foto: Usilujeme o titul EKOŠKOLY!

Další schůzka Ekotýmu se uskuteční koncem měsíce října. Srdečně vítáme členy ekotýmu:
maminku a tatínka Vítka a Janíka
Chalupeckých, maminku Adélky, Michálka a Jůlinky Klimundových, maminku Agátky a Oliverka
Petrošových, maminku Vendulky
Zubkové a zaměstnance MŠ p.
školnici Gabku Klimšovou s p. asistentkou pedagoga p. Radkou Mynářovou. Další zájemce o členství

Naše MŠ stále zkvalitňuje a rozvíjí vzdělávání
„O prázdninách probíhaly v naší mateřské
škole údržbářské práce, aby v září byla školička připravená čistá, vymalovaná se zbrusu novou třídou pro batolata.“

herními prvky, didaktickým materiálem a doplňky ve
znamení lesních symbolů (lesní zvířata, stromy, hříbky, slunce apod.). Také Cipísek (název třídy) přece
bydlí s Rumcajsem a Mankou v lese Řáholci.

Přibližně do poloviny srpna se celá budova školy malovala včetně kuchyně, probíhaly údržbářské práce
a práce na zahradě. Největším úkolem bylo, připravit projektovou třídu „Batolata“ Cipísek. Bylo nutné,
vzhledem k nízkému věku přijatých dětí (od 1 roku)
připravit bezpečné a hygienicky vyhovující prostory
pro 18 dětí od 1-3 let věku. Na tuto třídu byl vypracován projekt, který je součástí plánovaného zkvalitňování a rozvoje vzdělávání v našem městě. Celkové
náklady na tuto třídu činí přibližně 730 000,-. Tento
projekt posoudila a následně schválila Krajská hygienická stanice se sídlem ve Frýdku – Místku. Práce
bylo mnoho, ale moc jsme se těšili, až bude vše hotovo a nové děti s rodiči přijdou do naší nové „lesní
třídy“. Lesní třída proto, protože je prostor vybaven

Než se však z hrubých prací vyloupla nádhera, kterou si již nyní osmnáct batolátek plnými doušky užívá, museli jsme učinit tyto kroky:
* odstranit stávající opotřebované obložení kolem
stěn, opravit podklad (malířské a zednické práce),
* odstranit starý koberec a linoleum,
* vymalovat a zajistit do cca 1,20 m nad zemí bezpečnostní a hygienicky omyvatelnou strukturu stěny
(vše ve světlých pastelových barvách),
* nově nechat zalít stěrkou podlahu a vyrovnat její
nerovnosti,
* nechat položit nové snadno hygienicky udržovatelné linoleum s dekoračnímu kruhy v herně,
* vybavit třídu certifikovanými hračkami a didaktickým materiálem od 1 roku věku dítěte,
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... pokračování na další straně ...

... pokračování z předchozí strany ...

* vybavit třídu estetickými doplňky, nábytkem, symboly a dida materiálem, které u dětí zajistí podnětné a
zároveň bezpečné a hygienicky vyhovující prostředí
pro jejich rozvoj,
* zajistit bezpečné kryty na radiátory,
* ušít nové závěsy a traperky v kontrastní pomerančové barvě + ostatní doplňky,
* dokoupit drobné police, židle, stůl a materiál pro učitelky a chůvu…

„Ano, čtete dobře. Chůvu. V naší projektové
třídě pracuje zdravotní sestra na pracovní
pozici chůvy a zajišťuje další dohled dospělé osoby nad dětmi.“
Mohu říci, že dohled není to správné a výstižné slovo. Učitelkám s dětmi pomáhá s nácvikem samoobsluhy, stolováním, nácvikem hygienických návyků u
dětí a nyní hlavně pomáhá dětem zvládnout těžkou
adaptaci při odloučení od rodiny. Takže konejšení,
houpání, uklidňování, zpívání či jakákoli činnost, která má za cíl uklidnit děťátko při adaptaci je na místě.
Všechny maminky nebo rodinní příslušníci mají možnost zůstat s dětmi ve třídě, jak dlouho po domluvě
s učitelkou uznají za vhodné. Maminky, které ještě
nemusí spěchat do práce, toho využívají a tráví s dětmi společné dopoledne ve školce. Rodiče mají čas
a možnost během dopoledne konzultovat s učitelkou
vše, co se týká jejich dítěte a organizace vzdělávání
v naší mateřské škole.
V naší mateřské škole pracují od 1. 9. 2016 tři asistenti pedagoga ve třídách, kde se vzdělávají děti se
SVP a školní asistent, který pracuje ve třídě, kde jsou
zařazeny děti ohrožené školním neúspěchem. Nově
také výše zmiňovaná chůva pro batolata.
Ale je ještě jedna třída, o které je třeba se zmínit. V
letošním roce se nám podařilo získat od sponzorů z
řad rodičů a firem finanční dary, které posloužily k
nákupu interaktivní tabule do třídy Maková panenka,
kde se vzdělává 11 dětí s odkladem školní docházky
a předškoláci. Celková částka, která byla vybrána je
65 880,- z cílové částky 79 466,- na jednu tabuli s
příslušenstvím. Rozdíl byl pokryt z rozpočtu MŠ. Děti
se mohou cíleně
připravovat na vstup do první třídy i za pomocí interaktivní techniky, která má v dnešní době zelenou.
Děkujeme touto cestou všem rodičům a firmám, které přispěly k nákupu ICT. Vážíme si vašeho zájmu.
Poděkování patří těmto firmám a rodičům:
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Fa COMMIT s.r.o, zastoupená p. Ing. Liborem Kubíkem,
Fa AHLFIT s.r.o, zastoupená p. Tomášem Dědkem,
Fa KONSTRUKTIAL, s.r.o, zastoupená p. Ing. Tomášem Wunschem,
Fa BEACON ELECTRIC, s.r.o, zastoupená p.Jiřím
Jakubem,
p. Petře Lehnertové, p. Lukáši Velebilovi, p. Michalu
Kropáčovi, p. Michaele Obidové, p. Jadviščokové, p.
Klečkovi a p. Schwarzovi.
Kdo by se chtěl přijít podívat na naši projektovou třídu
„batolata“ Cipísek nebo si prohlédnout celou budovu
Mateřské školy či předškolní třídu Ferda Mravenec
na odloučeném pracovišti Komenského 330 (budova
ZŠ „malá škola“ vedle jídelny v 1. patře) může nás
navštívit v
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
3.11.2016 8:00–15:00 hod.

který

se

koná

„Od 1.9.2016 pracujeme podle nového
Školního vzdělávacího programu s názvem
„DĚTI Z KOUZELNÉ ZAHRADY U ZÁMKU“,
který je zaměřen na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí (EVVO).“
Školní vzdělávací program je vypracován pro období pěti let 2016-2021. Průvodcem vzdělávání dětí je
po celý školní rok 2016/2017 veverka Emilka, která
zavede děti do svých čtyřech království, které vytváří
základní podmínky pro život na planetě Zemi (Království půdy, Království vzduchu, Království slunce a
Království vody). Děti si zasadí na zahradě ovocný
strom nebo keř a budou o něho celý rok pečovat. Využívat budeme, co nejvíce nám počasí dovolí, naši
novou zahradu v přírodním stylu, ven budeme chodit
s dětmi téměř za každého počasí - vzdělávací činnost bude přesunuta na maximální možnou míru na
zahradu, do přírody.
Vize MŠ: V tomto školním roce budeme směřovat k
získání celostátního certifikátu EKOŠKOLA.
Přeji úspěšný a klidný školní rok 2016/2017,
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Paskov pořádá

Akce se uskuteční ve

čtvrtek 20.10. 2016

v 15:30 ve třídě Krteček.

Přijďte si poslechnout, jak výživa ovlivňuje
vývoj vašeho dítěte!

Zveme všechny rodiče!
Vstupné ZDARMA!
Každý rodič může vzít s sebou jednoho
hosta (babičku, kamarádku, apod.).

Mateřská škola Paskov srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 3.11. 2016

Od 8:00 do 15:00
máte možnost
prohlédnout si naší
novou třídu pro děti od 1 do 3 let, ale také ostatní třídy i
odloučené pracoviště ve třídě Ferda Mravenec.
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Představení nové ředitelky ZŠ Paskov
Vážení občané Paskova,

od července tohoto roku působím na základě jmenování jako ředitelka Základní školy v Paskově. Protože nejsem zdejší, chtěla bych se Vám tímto blíže
představit. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu
Ostravské univerzity obor matematika – výchova k
občanství a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity
obor český jazyk. Od roku 1998 jsem působila jako
učitelka na druhém stupni Základní školy Cihelní ve
Frýdku-Místku a následně na ZŠ Jiřího z Poděbrad
taktéž ve Frýdku-Místku, kde jsem vykonávala funkci preventisty rizikových jevů a organizovala projekty
Evropské unie.
Nebudu hodnotit současný stav školy, spíše zmíním vizi, kterou mám do budoucna. Především chci

podporovat intenzivní spolupráci mezi všemi články
školy, tedy mezi žáky, pedagogy, zaměstnanci školy
a rodiči. Budu se snažit vést pedagogický sbor tak,
aby žáci dosahovali co nejkvalitnějšího základního
vzdělávání, aby brali školu za svoji, aby byli motivováni a podněcováni k co nejlepším výsledkům podle
schopností každého. Ráda bych, aby škola byla
svým děním středem Paskova. Vím, že tu mám na
co navazovat, škola se pravidelně na veřejnosti prezentuje. Chtěla bych, aby byla škola otevřená nejen
rodičům, ale i ostatní veřejnosti. Jsem připravena
vést diskusi, vyslechnout názory ostatních a mám
velký zájem o to, aby paskovská škola měla dobrou
pověst. K tomu, abych toho mohla dosáhnout, však
potřebuji Vás všechny.
Mgr. Lucie Butkovová

Zahájení školního roku

1. září v 8:00 hodin začalo v Základní škole v Paskově první zvonění ve školním roce 2016 - 2017. Na nádvoří školy se jako každoročně setkali všichni žáci školy spolu se svými učiteli. Nechyběli také
rodiče, kteří doprovázeli především své malé ratolesti – prvňáčky.

Hodina pohybu
navíc

V letošním roce se naše škola zapojila
do projektu Hodina pohybu navíc, který
je určen pro žáky 1.- 3. ročníku.

Slavnostního přivítání nového školního roku se zúčastnil i starosta
obce Petr Baďura, spolu s dalšími zástupci města a školy.

„Cílem tohoto projektu je především všestranná sportovní přípraPo skončení společné části se žáci rozešli spolu se svými třídními va žáků.“
učiteli do svých kmenových učeben. Prvňáčci, stále doprovázeni
svými rodiči, poprvé vstoupili do svých krásně vyzdobených tříd, na
lavicích je k jejich radosti čekaly drobné dárky od města Paskova.
Po opětovném přivítání se dozvěděli jak rodiče, tak žáci vše podstatné pro nadcházející dny. Věřím, že to, co dětem nabízíme, tedy
naučit se číst, psát, počítat, získat nové kamarády, je dostatečně
motivující k tomu, aby do školy chodily rády.
Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů!

Volba vhodných pohybových aktivit
bude reflektovat potřeby dnešní mladé
generace a bude zasazena do kontextu
problematiky vývoje zdraví naší populace. Důležitou složkou této koncepce je
nejen její samotná forma, ale i motivace
k pohybovým aktivitám ve volném čase
žáků.

Mgr. Lucie Butkovová

Mgr. Lucie Butkovová

Foto: Táborová základna Pionýru Paskov.
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Adaptační dopoledne v 6. třídách

V tomto školním roce se naše škola zapojí do
ekologické soutěže ve sběru druhotných surovin. Vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší
generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností.

Dne 5. 9. 2016 jsme šesťáky naší školy zapojili do aktivit v
rámci prevence rizikových jevů. Třídní kolektivy při přechodu
na druhý stupeň zažívají mnohé změny, proto je třeba jim v
adaptaci pomoci. Aktivity byly zaměřené na skupinové práce, prezentaci názorů před kolektivem, na vzájemnou spolupráci. Věřím, že si dopoledne šesťáci nejen užili, ale také
že přinese námi určené zacílení – kolektiv, ve kterém budou
žáci rádi.
Mgr. Lucie Butkovová
Foto: Základy, na kterých je potřeba stavět.

„Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je
zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších
složek odpadu, ve školách. Úkolem
školy je během školního roku nasbírat co největší množství papíru, který
bude vykupován za smluvené ceny, papír bude odvezen ke zvážení a dalšímu
zpracování.“
V průběhu celého školního roku bude evidováno množství odevzdaného papíru z jednotlivých škol. Průběžné výsledky budou k dispozici na internetových stránkách pořadatele
www.fcc-group.cz.
Po ukončení soutěže bude vyhodnoceno a
odměněno celkem 50 nejlepších škol. Hodnocení probíhá zvlášť v pěti regionech ve dvou
kategoriích: podle množství papíru v přepočtu
na jednoho žáka a podle celkového množství
odevzdaného papíru.
Věříme, že tato akce bude úspěšná a uvidíme,
jak obstojíme ve sběru papíru s konkurencí.
A co je nejdůležitější? Termíny svozu:
20. 10. 2016
8. 12. 2016
30. 3. 2017
8. 6. 2017
Kontejner bude přistaven vždy na celý den,
je možné přivézt svázaný papír i odpoledne.
Peníze získané sběrem papíru budou předány na účet Spolku sdružení rodičů a následně
využity pro žáky školy.
Mgr. Lucie Butkovová
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Hodina matematiky v zámeckém
parku

V pondělí 26. září si žáci 7. B v rámci hodiny matematiky v
zámeckém parku procvičili práci s buzolou. Nejprve zakreslili
do plánku záchytné body, určili azimut a vzdálenost. Ve druhé části dostali instrukce (opět dva pochodové úhly), podle
kterých zamířili k uschovanému pokladu. Zjistili, že umět používat buzolu je občas užitečné.
Mgr. Martina Juhasová
Foto: Buzola - naše kamarádka.

Výlet do DinoParku
V minulém školním roce jsem se
zúčastnila společně se svými spolužačkami ze 6. A s Terkou a Maruškou vědomostní soutěže „Křížem krážem Slezskou bránou.“
Otázky se týkaly znalostí historie
a přírody našeho regionu Slezská
brána. Ze všech zúčastněných
škol 1. stupně jsme vyhráli. Moc to
potěšilo nás i na naše učitele, paní
učitelku Míčkovou a pana učitele
Vráblíka, kteří nás na soutěž připravovali.
Velkou odměnou byl pro všechna
soutěžící družstva výlet, na který
jsme se vydali společně se seniory, kteří se podobné vědomostní

soutěže zúčastnili také. V pondělí
ráno 26. září jsme vyrazili za svou
odměnou. První naše zastávka byla na přehradě Olešná, kde
nám společnost A.W.T. a.s., která
byla hlavním sponzorem našeho
výletu, představila a názorně ukázala, čím se na Olešné zabývá.
Pomáhá čistit, odbahňovat a rekultivovat celou přehradu Olešná.
Poté následovala hlavní odměna,
a to návštěva DinoParku v Ostravě. Přenesli jsme se do doby pravěku. Všude kolem nás byli velcí
ještěři, kteří se různě pohybovali
a vydávali strašidelné zvuky. Část
DinoParku jsme si projeli ve vláč-

Návštěva Legiovlaku

V úterý 13. září se třídy 8. A a 9. A vypravily společně
s paní učitelkou Petrovou a Míčkovou na exkurzi do
Legiovlaku, který na své cestě republikou právě stál
na nádraží v Ostravě – Svinově.

„Legiovlak je projekt Československé obce
legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let
1918–1920. Vlak křižuje od května 2015 celou
Českou republiku a jeho cesta skončí až v
roce 2020.“
Nádraží v Ostravě -Svinově bylo už dvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování
po městech naší republiky. Legiovlak se skládá z 12
zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravovaly v letech 1918–1920
napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále, často si
průjezd musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak
se skládá z vozů filmového, štábního, polní pošty, těplušky - vagónu, v němž přespávali legionáři, mnohdy tam byli ubytováni i koně, bylo tam proto hodně
teplo, a tak vznikl jeho název, dále zdravotního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů, na jednom z nich
bylo dobové dělo a na druhém zbraně, kterými se legionáři bránili útokům.
Každou třídu ve vagonech Legiovlaku doprovázel
průvodce v legionářské uniformě a zajímavě mluvil o
originálních exponátech, které byly ve vlaku vystaveny. Nejvíce nás zaujal zdravotní vagon, nejen proto,
že se zde nacházely dobové lékařské nástroje a vy11

ku – Dinoexpresu. Dozvěděli jsme
se plno zajímavých informací jako,
např. že nejdelší drápy až jeden
metr měl Theizinosaurus, nejpočetnější stádo dinosaurů mohlo
mít až několik tisíc jedinců, že Tyrannosaurus měl 13x lepší zrak
než člověk a že největší ptakoještěr je Quetzalcoatlus s rozpětím
křídel 18 m a váhou 100 kg. Dnes
je nejbližším příbuzným dinosaurů
krokodýl.
Výlet jsme si všichni moc užili a
doufám, že až zase vyhrajeme,
tak opět takovou príma cenu.
Karolína Kupková, 6. B

bavení, ale zejména to, že mnohé operace se prováděly „zaživa“. Často služeb Legiovlaku využívalo
i obyvatelstvo v místech, kudy vlak právě projížděl.
Líbil se nám také poštovní vagon. Za dobu fungování
této pošty, kterou si legionáři založili, se údajně ztratily jen tři dopisy, které vypadly z lodě, a bohužel se
je nepodařilo vylovit z vody.
V prodejním voze byl počítač, ve kterém byla uložena databáze legionářů. Pokud tedy máte nějakého
příbuzného, o kterém víte, že byl legionářem, tak ho
tady můžete dohledat.
Exkurze byla poučná, dozvěděli jsme něco více o životě legionářů a zaujaly nás vystavené originální exponáty i staré vagony.
Vendula Boučková, 8. A, Michael Rozprým a Karel
Záviský, 9. A
Foto: Žáci ZŠ na zajímavé exkurzi.

Volná místa v kroužcích
DDM Vratimov

Od pondělí 19. 9. 2016 jsme zahájili v Domě dětí
a mládeže Vratimov činnost. V tomto týdnu kdo
chtěl, měl možnost bez přihlášení vyzkoušet ukázkové lekce jednotlivých kroužků. Některé hodiny
praskaly ve švech, do jiných jsme zase smutně vyhlíželi děti.
Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je
stále z čeho vybírat. Věříme, že si z naší velmi
pestré nabídky vyberete. Podrobnosti naleznete
na www.ddmvratimov.cz
Těší se na Vás kolektiv vedoucích kroužků pedagogů volného času.
Výtvarné tvoření a hry
Patrik Moroň
6 – 15 let
Úterý 16:15 - 17:30 hod – klubovna KC
Zajímavé výtvarné techniky, koláže, modelace,
hry, soutěže.
Lovci záhad
Vašek Dušek
8 - 15 let
Středa 16:00 – 16:50 hod – klubovna KC
Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč
se věci dějí tak, jak se dějí.
blízkém okolí.
Přípravka Paskovská Sluníčka Martina Hrdá
5 – 7 let
Čtvrtek 15:00 – 15:50 hod – sál KC
Nácvik techniky s hůlkou, jednoduché sestavy,
hry a příprava vystoupení na veřejnosti.
Mažoretky Paskovská Sluníčka
Renáta Hloušová, Martina Hrdá
stávající a nové členky
Čtvrtek 16:00 – 17:20 hod – sál KC
Příprava na soutěže a vystoupení na veřejnosti.
Taekwon-do začátečníci
Eliška Hradílková
5 – 11 let
Pondělí 17:30 - 18:30h, sál KC
Taekwon-do je dynamické, moderní, efektivní a
oblíbené korejské umění sebeobrany a bojového
sportu. Taekwon-do je bojové umění sebeobrany
pro všechny, kteří v něm chtějí najít sami sebe.
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Děti, mládež, volný čas

Ve čtvrtek 8. září pracovníci Domu dětí a mládeže
Vratimov a SDH Paskov připravili pro děti a rodiče
akci DĚTI, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS v prostorách zahrady komunitního centra.
Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně poznat vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých stanovištích. Akci zahájily krátkým vystoupením nejmenší mažoretky – přípravka PASKOVSKÁ
SLUNÍČKA pod vedením Renáta Hloušové a Martiny
Hrdé. To nebylo jediné vystoupení. Během odpoledne
se veřejnosti ukázal s tanečním vystoupením kroužek
STREET DANCE pod vedením Lucie Kretové. Co musely děti splnit? Na startu si vyzvedly kartičku s čísly
stanovišť. Čekalo je celkem 10 úkolů, např. stavebnice Buffin, točení hůlkou od mažoretek, zkus pokus
Debrujáři, posilovací cvičení, výtvarná dílnička, lekce
tance, sportovní stanoviště … a samozřejmě stanoviště SDH Paskov. S kartičkou plnou razítek se děti
vrátily ke startu a dostaly na památku upomínkový
předmět s logem DDM Vratimov.
Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových útvarů v novém školním roce.
Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti využily možnost volného vstupu na skákací hrad.
Děkujeme za finanční podporu Městu Paskov, všem
externím pracovníkům a SDH Paskov za dobře připravenou akci.
Přeji všem úspěšný nový školní rok.
za DDM Vratimov
Renáta Míčková
pedagog volného času

Hledají se pracovníci

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
hledá od 1. 9. 2016 pedagogické pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost k vedení zájmových
útvarů a kroužků - aerobic, výtvarný, zumba, bojové
umění, klub rodičů s dětmi, přírodovědný, taneční, dřevař, hra na flétnu, šachy..
Podmínkou zaměstnání je dosažení požadované pedagogické kvalifikace.
Zájemci o vedení kroužku se mohou hlásit u vedoucí
poboček: Renáta Míčková – tel. 739 201 078 nebo na
adrese: r.mickova@ddmvratimov.cz Marcela Grácová – tel. 739 201 077 nebo na adrese: m.gracova@
ddmvratimov.cz

Místní knihovna Paskov
Vyhlašuje soutěž pro děti
Čtenář roku 2016

Pořádá v sobotu 26. listopadu 2016
od 8.00 do 11.30 hod
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Ten, kdo přečte nejméně 10 knih od začátku roku do 25. listopadu, stane se Čtená- Přijďte se podívat a oslavit s námi tento den.
řem roku 2016 a na akci Den pro dětskou
knihu v sobotu 26. listopadu si vybere od- Těšit se můžete:
měnu.
* Na výtvarnou dílnu s paní Ludvíkovou – vyrábět budeme
Informuje
dárkové tašky a vánoční ozdoby
Omlouváme se všem čtenářům, kteří se k
nám nemohou dovolat na pevnou linku. Telefon je dočasně nefunkční. Prozatím můžete volat na tel.č. 733 241 698 nebo psát
na e-mail: knihovna.paskov@seznam.cz
Děkujeme za pochopení.

* Představíme vám knižní novinky pro dětské čtenáře, Albi hry,
Společenské hry firmy Piatnik …

Lenka Ježová a Jana Rybaničová
Místní knihovna PASKOV

Nakonec zapálíme na adventním věnci 1. svíčku a tím
zahájíme adventní čas v knihovně
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* Předáme odměny nejlepším dětským čtenářům 2016
* Budeme již tradičně zdobit vánoční stromek

Úspěch Klubu důchodců Paskov

Klub důchodců ukončil své letní schůzky v areálu
chovatelů. Scházíme se opět v sále Krčmy každé
úterý. Byli jsme na zájezdu v automobilce Hyundai, kde důchodci viděli celou výrobu aut. Velmi
je to zaujalo.
Náš klub se před dvěma roky přihlásil do celorepublikové soutěže Senzační senior. Tento rok jsme
vyhráli 3. místo v republice. „Nebylo to lehké,

bylo třeba zpracovávat projekty, které za
náš klub dělala členka výboru paní Anna
Zemanová. Chtěla bych jí moc poděkovat
za celý klub.“ Děkuji i mažoretkám, které svou

činnosti také pomohly k získání tohoto ocenění
svým vystupováním v domovech důchodců, seniorů a na dalších akcích kde jsou zvány. Musím
poděkovat členům výboru, kteří všechny akce,
počínaje Basou a konče Silvestrem, mají plně ve své režii. Máme celkem 8 akcí, které jsou každý rok, mezi
tím tematické akce v areálu. O tom všem jsme museli psát, posílat dokumentaci. Vyplatilo se to. Ukázali
jsme, že něco dokážeme, i když někdo hází klacky pod nohy.
za klub Hana Fojtová

Co takhle si připomenout léto, aneb tábory pod
taktovkou pionýrské skupiny Paskov

Co takhle si během chladných
podzimních dní připomenou léto a
ohlédnout se za prázdninami strávenými v krásném údolí řeky Moravice? Také letos Pionýři uspořádali
3 táborové turnusy – postupně po
14dnech se na táborové základně
ve Vítkově Podhradí prostřídali
Drsňáci, Severní Mouchy a Perly.
Na každém z táborových turnusů
bylo 52 dětí z Paskova a okolí a
znamená to doslova naplněné kapacity.

Každý táborový turnus navštívil
jako vždy pan starosta Petr Baďura a měli jsme i další očekávané a
neočekávané návštěvy – inspekci
z krajské hygienické stanice a členy z nadace OKD, nicméně všechny kontroly proběhly na jedničku!
Letos jsme díky dotaci města Paskov, nadaci OKD a mnoha dalším sponzorům začali obnovovat
všechny stanové celty, pořídili
jsme pro děti nové jídelní sety, zrekonstruovali pec na vaření, smažení i pečení, koupili rozkládací
stany pro hygienické zázemí, vy14

měnili dveře v kuchyni i skladech,
nainstalovali novou skříň do skladu potravin… a mnoho dalšího.
Několik víkendů před „Stavěčkou“
jsme se scházeli buď u výměníku,
nebo u zazimované kuchyně, a
připravovali věci na tábory.

Také v letošním roce jsme investovali nemalé prostředky do Pionýrských kurzů našich vedoucích
a instruktorů a snažíme se o to,
aby všichni naši členové, kteří se
starají jak o děti, tak o chod tábora
byli řádně proškolení a mněli příslušné kvalifikace. Poděkování za
uspořádání všech letních táborů
patří právě vedoucím a instruktorům, kteří zdarma a v době vlastní
dovolené tráví s dětmi dva týdny,
nesou s sebou veškerou zodpovědnost a k tomu na konci června
celý tábor postaví a na konci srpna
zase zbourají, což je náročná práce na celé víkendy.
Společně za všechny tři táborové
turnusy bychom chtěli poděkovat
firmě AWT za bezplatnou dopravu naší základny na tábor a zase

zpět, moc děkujeme stolařství
Kokeš za výrobu skříně na potraviny, kterou nám dodali zdarma,
děkujeme všem dárcům dveří do
kuchyně a také dalším neméně
významným sponzorům a všem,
kteří nám letos nějak pomáhali
a vyšli vstříc: Město Paskov, nadace OKD, Lesní správa Vítkov,
Myslivecké sdružení „Dubina“
Větřkovice, Farma Grim, Radek
Kučera-autoopravárenství, Michal
Riedl, Hasiči Paskov, Hasiči Vítkov, BeeStone Studio - Dalibor
Glomb, Commit spol. s r.o., Spetech Technology s.r.o., PlusComp
s.r.o., Elektroservis Paskov s.r.o.,
TB Autoplyn, Tierärztlichen Zentrum Quernheim MVDr. Fabiánek,
Unicorno s.r.o., NEVI CZ s.r.o.,
Autodoprava Vladimír RUNDT
Více fotek a informací nejen o táborech najdete na www.pionyr.
paskov.cz nebo na Facebooku:
www.facebook.com/pionyrpaskov.
Kateřina Biedrawová
Vedoucí PSPaskov
www.pionyr.paskov.cz

Paskovjánek na Lašských slavnostech

Fota: Lašské slavnosti za účasti Paskova.

V sobotu 3. září 2016 se konal
na Bezručově vyhlídce v obci
Sedliště již 9. ročník Lašských
slavností, na které přijal pozvání
i Dětský folklorní souborek PASKOVJÁNEK. Ten se představil
hned v úvodu, po slavnostním
zahájení samotným lašským králem a jeho družinou. Děti
se svým tanečním pásmem prezentovaly lidové písně a
taneční hry našeho regionu a my si moc vážíme toho, že
jsme byli součástí pestrého programu, který se pořadatelům podařilo vytvořit a přispět tak k velmi příjemné atmosféře slavností. Rádi bychom poděkovali panu Zdeňku Krulikovskému, paní Jiřině Veselské a paní Monice Ruskové,
kteří nám velmi pomohli nejen s problematikou krojů a písní
z našeho okolí a také našim rodičům, kteří nás na akce
doprovází. Momentálně se v Paskovjánku 34 dětí 1. stupně
ZŠ připravuje na vánoční vystoupení, které plánujeme na
16. 12. 2016 v Kině Paskov – tak nám držte palce a přijďte
se v prosinci podívat, jak se nám to podařilo ...
Švachovi

Výzva fotografům a nadšencům

V Paskově a Oprechticích často probíhají akce, které jsou zaznamenávány jedním nebo i více fotografy. Tyto fotografie ale většinou mizí
v nějakém šuplíku. Takovým šuplíkem jsou v některých případech i
internetové stránky, na kterých má fotograf své fotografie zveřejněny.
Tyto internetové stránky nazývám šuplíkem proto, že o nich ví jen málo
lidí, což je škoda. Bylo by tedy vhodné adresy těchto stránek zveřejnit,
aby si fotografie mohlo prohlédnout co nejvíce lidí. Možností by bylo
jejich zveřejnění v Paskovském zpravodaji. Zájemci o zveřejnění adres
svých alb fotografií na internetu je mohou nahlásit na email zpravodaje
– zpravodajpaskov@email.cz, Aleši Šafránkovi nebo Kristýně Šircové,
kteří se postarají o zveřejnění odkazů na elektronická média Paskova.
L. Janáček

Návštěva z Běloruska v ZŠ Paskov
Ve čtvrtek 6. října navštívila naši školu paní Katja Adamovič z Běloruska.
Představila a přiblížila 9. třídě svou zemi, o které naši žáci toho moc nevědí.
Deváťáci zdárně prošli úvodním testem ze zeměpisu, a pak už poslouchali
zajímavé vyprávění o jedné z pobaltských republik. Vše bylo doprovázeno
poutavou prezentací.
Dozvěděli jsme se mnoho o tradicích, architektuře a významných osobnostech Běloruska. Svůj prostor dostaly také otázky našich žáků, ze kterých
vyplynulo, že největším koníčkem paní Adamovič je studium cizích jazyků
a že Česko vnímá jako velmi přátelskou zemi s veselými a vstřícnými lidmi.
Vyprávění se všem moc líbilo a doufáme, že si setkání s tak zajímavým
člověkem budeme moci někdy znovu zopakovat.
Mgr. Světlana Koriťáková
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Stánkaři pozor!

Pionýrská skupina Paskov
připravuje na 17. prosince 2016 tradiční Vánoční
jarmark na paskovském
náměstí od 14 do 18 hodin.
Zájemcům nabízíme možnost prodeje v připravených
stáncích.
Pokud jste výrobce zboží
s tradicí vánočních svátků,
jako jsou ruční výrobky, vánoční ozdoby, květiny, dřevěné hračky, keramika, bylinky,
výrobky tradiční kuchyně i
občerstvení – a máte zájem
o prezentaci Vašich výrobků,
napište nám na naši e-mailovou adresu: info@pionyr.paskov.cz nejpozději
do 2. 11. 2016.
Pořadatel si vyhrazuje právo
na výběr stánkařů, preferujeme místní podnikatele. Při
přidělování prodejního místa
bude přihlíženo k rychlosti
doručení e-mailu a charakteru výrobků.
Vaši Pionýři Paskov

Kalendář akcí
2016

ŘÍJEN

24

LISTOPAD

31

7
Spotlight, 18h, 60 Kč

14
Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana,
16h, 30Kč
Marťan, 18h, 50Kč

25

1

8

15

2

9

16

ST

26
Podzimní prázdniny
Kulatý stůl - Zelené
potraviny, Rychta, 17h

ČT

27
Podzimní prázdniny
Kniha džunglí, 16h, 40Kč
Teorie tygra, 18h, 60 Kč

3
10
Den otevřených dveří, MŠ - Zámecké strašení,
MŠ
park

17
Bezplatná právní
poradna

PO

Ten

ÚT

28
Státní svátek

4

11

18

29
Ukončení výstavy
fotografií Sáry Lipovské,
knihovna

5

12

19

30

6

13

20

Z

Hu

PÁ

SO

NE

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

Den p

21
nkrát v ráji, 18h, 50
Kč

PROSINEC

28
5
Toni Erdmann, 18h, 50 Hodný dinosaurus, 16h,
30 Kč
Kč
Decibely lásky, 18h, 50
Kč
Bezplatná
právní poradna

12
Snoopy a Charlie
Brown.Peanuts ve
filmu, 16h, 30 Kč
X-Men: Apokalypsa,
18h, 60 Kč

19

22

29

6

13

20

23

30

7

14

21

24
Zootropolis: Město
zvířat, 16h, 30Kč
Oslněni sluncem,
18h,50Kč

1
Uzávěrka Paskovského
zpravodaje

8
Vánoční koncert ZUŠ,
kino

17

22

25 2
Výstava
umorOva, divadlo v
dámský klub, KCP
Rozsvícení Vánočního
kině, 50 Kč
stromu
Zámecký mikuláš

9
Česko zpívá koledy,
zámek

16
Vystoupení
Paskovjánku, kino

23

26 3
pro dětskou knihu,
8h

Výstava
dámský klub, KCP

10
Divadlo tety
Chechtalíny, kino

17
Turnaj o vánočního
kapra,házená,9h
Vánoční koncert, kostel,
14h
Vánoční jarmark, 15h

24
Štědrý den

27 4

Výstava
dámský klub, KCP

11

18

25
1. svátek vánoční

Foto: Koncentrace síly.

SÍLA SE PROBUDILA ve VÍTKOVĚ-PODHRADÍ

Na tábor Pionýru Paskov, turnus drsňáků, byly pečlivě vybírány děti V pátek 8. července pod vedením
Honzy „Ogiho“ „Anakina“ Ogrockého, dalších postav
z proslulé knižní i filmové série Starwars a dětí, u
nichž se zjistil vysoký počet midichlorianů (aby se
mohly stát malými padavany, potažmo jediové) se
vydalo autobusem do Vítkova-Podhradí. Nemilé bylo
setkání autobusu s bojovníky se světelnými meči
na vrcholku Svažné, kdy řidič odmítal jet za těchto
bojových podmínek dále a malí padavani se vydali
se svými batůžky vstříc táboru po vlastním pohonu.
Cestou byli uvedeni do příběhu, seznámili se s okolím a rozdělili se do oddílů.
Foto: I ve frontě se bavíme.

Během prvních dní si děti hrály, vyráběly světelné
meče i objevovaly své skryté schopnosti. Ty pak rozvíjely v samostatném výcviku. Ten spočíval např. ve
vázání uzlů, zapojování elektrického obvodu apod.
(technici), uvázat závěsný šátek, základy první
Foto: Ahoooooj!
pomoci apod. (zdravotníci), morseovka, šifry, starwars abeceda apod. (diplomaté), poznávání rostlin (přírodovědci), poznávání stop, orientace na mapě i hvězdné obloze, práce s buzolou (stopaři) a střelba ze vzduchovky, boj (bojovníci). Téměř každý večer byl ke zhlédnutí „večerníček“ – loutkové
divadélko s postavami hvězdných válek. I když počasí bylo všelijaké, děti měly o zábavu postaráno. Čekaly je
nevšední zážitky v podání pasování na Jedi, boje s temnou stranou síly, či drsný hon na plán Hvězdy smrti a
její společné zničení. Drsňáci vycvičili spoustu mladých rytířů Jedy, které provází síla, a o budoucnost galaxie
tak nemusíme mít obavy. 									
Kristýna Šircová
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Zachraňme Zemi - Severní mouchy 2016
roku 2016 použít.
„Jedovatý vzduch, nedostatek pitné vody,
Nejúspěšnějším
týhromadění odpadu, globální oteplování.
mem celé záchranTo jsou jen některé z problémů, kterými
né mise byl tým
se letos zabývaly děti na letním táboře. Na
Einsteinovy děti. Za
čtrnáct dnů se ocitly v budoucnosti. V kůži
svou práci tak získal
vědců potýkajících se s nelehkou situací, největší finanční odkdy život na zemi je ohrožený a situace
měnu. Celá částka
tak zoufalá, že vědcům nezbývá nic jiného, však padla za oběť
než sestavit stroj času, vrátit se do minubujarým oslavám
losti a podrobně prozkoumat příčiny blížící na pouti pořádané k
úspěšnému zakonse katastrofy.“
Vědecké centrum se nacházelo v
Annině údolí ve Vítkově-Podhradí. Badatelé byli rozděleni do čtyř
pracovních skupin, Flowfit1 , Asasáci, Einsteinovy děti a Banánové
slupky. V těchto týmech děti pronikaly do problematiky jednotlivých
nesnází. Musely se vypořádat se
záplavami, epidemiemi, pomáhaly zvířatům s hledáním vhodných
podmínek k životu, získávaly půdu
a pěstovaly na ní potraviny, těžily
suroviny, nebo se pokoušely vyrobit elektřinu v různých typech
elektráren. Dokonce se na jeden
den ocitly na přelidněném kousku
planety, kde se musely potýkat jak
s nedostatkem osobního prostoru, tak s nekonečnými frontami.
Ve všech těchto i mnoha dalších
nelehkých situacích se všem podařilo neztrácet hlavu
a zachovat klid, a to
dokonce i při vyřizování různých povolení, tváří v tvář pomalých a lhostejných
úředníků. Když vědci
dokončili sběr informací, zbývalo pokusit
se nalézt řešení, aby
mohli předat poselství dál a zajistit tak
lidstvu šanci na přežití. A tak se učili vše,
co by k záchraně planety mohlo pomoci.
Hledali nové zdroje
energie, stavěli vesnice, starali se o odpad,
ale i o nakupování,
zkrátka o vše co by
mohli po návratu do
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čení mise. Co však
vědcům zůstalo, je dobrý pocit, že
nalezli způsob jak katastrofu odvrátit a dali životu na Zemi šanci.

I přes závažnost celé situace bylo
nezbytné, aby vědci neklesali na
duchu a zachovali si dobrou náladu a tak každou volnou chvilku
vyplňovali koupáním v řece Moravici, hraním her na hřišti, nebo
odpočinkem pod stromy. Každý
den byla pro odreagování od výzkumu připravená jiná činnost,
kdy bylo možné vyrobit si masku
podle vlastního obličeje, pomoct
se stavbou vodního mlýnu, který
pak zdobil pohled na řeku, zkusit
si výrobu ručního papíru a mnoho
dalších. Nechyběl ani celodenní
výlet, tentokrát do Davidova mlý-

na, kde si starší vědci prošli lanovou dráhu a mladší se proměnili
v golfisty na osmnáctijamkovém
greenu. Ozvláštněním byla přednáška pracovníka Lesů ČR pana
Ing. Jiřího Grody o místních lesích a zvířatech v nich. Od něj děti
taky dostaly materiál na stavbu
krmítek, která pak byla rozvěšena
po okolí, nebo si je děti odvezly
domů. Neodmyslitelnou součástí
tábora je spaní v tee-pee, stezka
odvahy, slavnostní táborový oheň,
nebo zpívání s táborovou kapelou.
O nic z toho nebyli naši badatelé
ochuzeni a tak i když celá mise
rozhodně nebyla žádná sranda,
legrace si užili opravdu dost.
Letošní tábor se zkrátka vydařil.
Je to zásluhou nejen celého týmu
vedoucích, kteří se podíleli na přípravě a samotném chodu tábora,
ale i skvělého kolektivu děti, který
je již na Severních Mouchách zvykem. Poděkování patří také těm,
kteří tábor podpořili finančně, materiálně či přiložením ruky k dílu.
A teď už zbývá jen těšit se a přemýšlet, jaké dobrodružství na nás
čeká příští rok.
Za Severní Mouchy Eliška Daňová

Foto: Mouchy zachraňovaly Zemi.

Piráti z Perel Paskov

Letošní téma Perlího turnusu, který se konal od 5.8- jsme pojali velmi pompézně a byli z něj nadšené jak
19.8.2016, bylo Piráti z Karibiku. V čele s hlavním děti, tak i vedoucí.
vedoucím Jackem Sparrowem (alias Maňasem) se Z tábora si děti odvezly kromě jiných ocenění i krásný
děti i s vedoucíma pustily do vln moří a oceánů, kde perlí batůžek. Během pobytu nás přijel navštívit pan
hledali ostrovy a na nich pirátské poklady v podobě starosta s manželkou a dětem dovezli frgály. Obrovmincí, sudů vody, zelí, střelného prachu a
ský dík patří našim kuchařům, Dřezmenovi
samozřejmě i rumu. Počasí bylo
Peťovi Imričkovi, Marušce
ze začátku neukázněné, ale po pár „Vydali jsme se do Tošovického
Pejhovské a paní Labzové,
HEIPARKU a tam na všechny čednech brodění se v bahně se na
kteří se nám prostřídali u
kala
bobová
dráha,
zkrocení
rodeo
nás usmálo sluníčko a provázelo
plotny a s obrovskou péčí se
býka, trampolíny, bungee trampolí- starali o naše mlsné jazýčky
nás až do konce turnusu. Během
na a lukostřelba.“
pobytu děti plnily různé Pirátské
a zvládli také připravovat
dovednosti – Hvězdné nebe, Morsebezlepkovou stravu pro
ovku, Uzly, První pomoc, Rostliny nebo spaní v
našeho malého táborníka. Dále děkujeme našim
Tee-Pee. Hrály se oblíbené hry jako např. Náhoda, sponzorům: manželům Červenkovým a firmě UniLatríny nebo Medvídci, dále také vodní hry anebo corno, firmě NEVI CZ. Díky jejich příspěvku měli děti
šifry. Uspořádali jsme Rio-Karneval, na který si děti krásný výlet a odměny.
samy vyráběly masky, zažehli jsme úspěšně dva
táboráky- na které jsme po večerech pilně trénovali Velké poděkování patří také všem pionýrským prazpívání s kytarou- a letos se nám sešli opravdu mistři covníkům, kteří se o děti bezplatně, ve svém volném
pěvci i tanečníci, takže se každý táborák rozjel v čase a z vlastní dovolené o děti starali.
opravdovou párty. Nevyhnuli jsme se ani Stezce odZuzka Andrýsková
vahy, kde každý pirát projevil svou nebojácnost. Výlet

20

Foto: Piráti z Karibiku na Moravici.

Svatováclavská minikopaná - tentokráte bez rekordu
Svátek svatého Václava tráví každý jinak. Někdo
odpočívá a užívá si volna, někdo se věnuje rodině,
někdo domácnosti či zahrádce, někdo zase sportuje.
Poslední variantu si vybralo mnoho lidí v Paskově a
okolí, kteří aktivně chtěli strávit svůj volný čas na turnaji v minikopané, který každoročně pořádá místní
organizace ČSSD v Paskově.
Turnaj má již své tradiční účastníky a kvalita turnaje
se rok co rok zvyšuje. Mnozí zde byli již poosmé a
měli nasbírány cenné zkušenosti, především s trefením malé branky, z předchozích ročníků.
Čtyři týmy schvátila před turnajem nemoc, nicméně
i tak aspoň pět tříčlenných týmů proti sobě bojovalo
na tartanovém hřišti při ZŠ Paskov a za slunečného
počasí byly k vidění nádherné souboje. Někdy o vítězi utkání nerozhodovalo až tak fotbalové umění, jako
pořádný kus štěstí. Cenu útěchy získala Břeclav (Libor Balga, Honza Širc a Ondra Ryšavý). Čtvrtí skončil tým Ořech (Kuba Lofítek, Petr Orieščík, a Krista
Šircová), které porazili třetí Trupky (Hanka Kölblová,
Radek Urbančík, Tomáš Urbančík). Ve finále podlehl
téměř suverénní ŽPI (Lukáš Kurečka, Pavel Růžička
a Viktor Böhm) zkušeným Mazákům (Tomáš, Ondra
a Matěj Lofítkovi).
Tento ročník se hrálo dvoukolově každý s každým a
pak tradičně pavouk, a tak byla velká šance zapsat
se do historických tabulek v podobě nejlepšího střelce. Rekord šesti branek nebyl překonán, ale velmi se
k němu přiblížil Viktor Böhm s pěti brankami. Autorem
Foto: ŽPI a Trupky ve sportovním souboji.
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nejrychlejší branky byl Kuba Lofítek, kterému stačilo
10s na ukončení zápasu, rekord turnaje z roku2014,
2s, nikdo nepřekonal.
Malou upomínku na turnaj věnoval každému účastníkovi krajský zastupitel Jiří Vzientek.

„Jsem velmi ráda, že se Svatováclavská
minikopaná zapsala mezi tradiční akce Paskova a že se najde stále dost lidí, kteří chtějí
volno trávit aktivně - pohybem“ ukončila turnaj
organizátorka Kristýna Šircová.

Místní organizace ČSSD Paskov

Foto: Cena útěchy také potěší.

Florbalová sezóna se rozjíždí

Během září se pomalu otevírají sportovní soutěže a ne jinak
tomu je i u florbalu. Také paskovští florbalisté vstupují do
nového ročníku a to s několika změnami. Téměř všechny
kategorie mají změnu trenérů. Muži již nemohou absolvovat
své zápasy v Paskově, proto hrají v ostravské ČPP Aréně a ostatní kategorie, krom těch mladších, čeká poslední
ročník v naší nafukovačce. Co už je v plném proudu, jsou
tréninky a to všech kategorií. Máme mírný nárůst prvňáčků
a předškoláčků, oproti předchozím létům. Jejich začínající
"dovednosti" s míčkem patří k těm nejroztomilejším na celé
jejich případné kariéře. Také máme zcela výjimečně velký
počet děvčat, což bývaly spíše výjimky. Určitě je ještě mnoho dětí, které si zatím netroufají nebo se ostýchají vyzkoušet si tento sport. Pokud jen trochu přemýšlejí o tom, že
by si to přece jen chtěli vyzkoušet, velmi rádi je přivítáme.
Možná se jim tento kolektivní sport nakonec zalíbí a přijde
jim to zábavnější, než si sami mysleli.
Moravec Pavel

ŽENY

Již potřetí si můžete v paskovském říjnovém zpravodaji přečíst článek o ženském florbalu. Rozdíl oproti
předchozím sezónám je v tom, že letos ženy hrají ligu
třetí. V této soutěži včetně našich hráček bude bojovat celkem šest týmů o postup zpátky do druhé ligy.
Již jeden turnaj už si Ladies zahrály, v nedalekém
Bílovci, kde porazily soupeřky z Frenštátu a remízovaly s florbalistky z Prostějova. Paskovské hráčky
teda po dvou utkáních odjíždí domů se čtyřmi body
a jsou velmi spokojené. Po dlouhé době se každá
hráčka těší z pohledu na výsledkovou tabulku. Kdo
se ovšem radostí z tohoto výsledku netají, je také trenér ženského družstva Marcel Fedra. Jediné, co tým

Foto: Zábava na 1. místě.

trápí, je zranění některých hráček, které tak nemohly
do začátku sezóny naskočit v plné síle. Doufáme, že
se brzo uzdraví a Ladies tak co nejdříve nastoupí v
plné síle! Bohužel některé hráčky končí, ale můžeme
říct, že nové hráčky naštěstí stále přibývají. Kdo nám
zůstává věrný jsou naši senzační fanoušci, kteří nám
stále věří a letos spolu s námi povzbuzují novým pokřikem ,,TŘETÍ LIGA, NAŠE LIGA".
Pokud některá dívka, slečna či paní má chuť si zahrát florbal, nebo si to jenom vyzkoušet, ať se nebojí
ozvat na lucielokajova@seznam.cz a nebo rovnou
dorazit na trénink.
Lokajová Lucie

MUŽI

Paskovským mužům se vstup do sezóny nepovedl podle představ. Pod vedením nového trenéra Lukáše Strnada jsou po třech zápasech na chvostu tabulky s hrozivým skóre
6:33. Zápasy, v Kopřivnici a v ostravské ČPP
aréně, která je pro letošní sezónu domácím
stánkem mužské kategorie, proti Slovanu Havířov, vypadaly na chlup stejně. Dvě vyrovnané třetiny a třetí třetina prohraná o sedm branek. Třetí zápas sezóny, hraný v Horní Suché,
už byl jednoznačnou partií od prvních minut a
skončil 0:8.
Dovolte, abych Vás jménem svým, všech hráčů a trenérem pozval na následující domácí
utkání:
23.10. 16:00 – Paskov Saurians vs. Snipers
Třebíč – ČPP aréna Ostrava
Klučár Michal
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Foto: Žáci se nevzdávají!

Začátek sezóny stolním tenistů se moc nepodařil
Tak nám končí léto a nám začala další sezóna.
Všechna naše družstva postoupila, uvidíme, jak se
jim bude dařit v průběhu soutěží. Zahajovací utkání
nedopadla moc dobře.
K prvnímu utkání nastoupili naši žáci doma jako D-čko v OS5 ke svému debutu mezi dospělými proti
SKST Pstruží „D“. Nemohli jsme nastoupit v nejsinější sestavě kvůli onemocnění Vojty Slaného. Soupeř
přijel jen se třemi hráči, prohráli jsme ale hladce 5 :
13. Body jsme získali jen za skrečovaná utkání. Nejlepší výkon z našich hráčů podal Viky Michna, který
dokázal vyhrát 4 sety. Napodobit se jej snažili Marek
Pohanka a Martin Kunát, vyhráli však jen 2 sety. Ivo
Michenka své zápasy hladce prohrál.
Ve stejnou dobu jako D-čko sehrálo své utkání i C-čko v derby utkání v Krmelíně. Nastoupilo v OS3
proti domácímu B-družstvu. Od začátku jsme vedli,
obě čtyřhry jsme vyhráli. Své vedení jsme postupně
zvyšovali, konečný výsledek byl 14 : 3 v náš prospěch. Nejlepší výkon v našem družstvu podali Zdena Manda a Ivoš Michna, kteří vyhráli všechny své
zápasy. Aleš Matýsek vyhrál 3 zápasy a Peťa Mička
2.
V obou utkáních prvního kola KSII se B-čko muselo
obejít bez své jedničky. V sobotu nemohl nastoupit
ani další hráč základu, který byl delegován na odpolední směnu. V Ropici jsme prohráli 2 : 10. Domácí
družstvo ale nemělo platnou soupisku, tak jsme vyhráli kontumačně 10 : 0. V neděli v Třinci už mohl
hrát Ivo Taichman, ale výsledek byl ještě horší než
v Ropici. Prohráli jsme 1 : 10. Jediný bod si připsal
Pavlík Němčík. Nadějí pro nás je, že podle soupisek
nás čekají i soupeři s nižší výkonností, než byli dva
soupeři z 1. kola.
Doma svá utkání sehrálo v KSI A-čko. V obou jsme
využili možnost postavit hráče na střídavý start z KST
Ostrava, Petra Chlada, který se osvědčil. V sobotu
jsme hostili TATRU Kopřivnici „B“. Poměrně hladce
jsme prohráli obě čtyřhry. Hosté zvýšili své vedení na
5 : 0. Pak jsme trochu zabrali a snížili jejich vedení
na 5 : 3. Hosté ale vycítili nebezpečí, zvýšili otáčky
a další body už nám nepovolili. Utkání tak skončilo
jejich výhrou 10 : 3. Po výhře si z našich řad připsali
po bodu Peťa Chlad, Roman Poloch a Adam Řeha,
bez bodu zůstal Zdena Utíkal. V neděli jsme hostili
asi největšího kandidáta postupu, SKST Baník Havířov „D“. Ti k nám přijeli bez dvou svých nejlepších
hráčů, ale koučoval je extraligový hráč Marek Čihák.
Naši hráči předvedli trochu lepší výkon, než v sobotu.
Obě čtyřhry jsme prohráli velice těsně 2 : 3. Prohrávali jsme opět jako včera 5 : 0. Přes jejich nejslabšího
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hráče jsme zásluhou Romana Polocha a Peti Chlada
získali dvě výhry. Tak utkání skončilo vítězstvím hostů 10 : 2. Adam Řeha v neděli nebodoval a napodobil
jej Zdena Utíkal. Úspěšnosti zatím v našem družstvu
vévodí Peťa Chlad a Roman Poloch se 40 %. Také v
KSI platí, že nás čekají trochu lehčí soupeři.
Další týden v sobotu ráno k nám přijelo družstvo Janovice „B“ sehrát utkání OS3 s naším C-čkem. Hosté
přijeli prakticky se sestavou „C“. „Bez problémů“ jsme
je hladce a vysoko porazili 14 : 4.
Odpoledne jelo naše nejmladší družstvo D-čko k
utkání OS5 do Lhotky. Zdá se, že dvouhodinové tréninky nám svědčí. I když jsme opět tahali v utkání
za kratší konec, sehráli naši hráči řadu vyrovnaných
duelů se svými soupeři. Minulý týden jsme prohráli
doma 13 : 5. Všech 5 bodů jsme ale získali za kontumované výsledky. Ve Lhotce jsme prohráli 14 : 4, ale
všechny body jsme získali při hře. Viky Michna spolu
s Markem Pohankou porazili v dramatickém zápase
jejich jasně silnější čtyřhru 3 : 2. K utkání se obětavě
dostavil Vojta Slaný. Ten hrál od rána na Teichertově memoriálu mladších žáků v Ostravě, kde sehrál
spoustu úspěšných zápasů. Přijel až v průběhu utkání a vystřídal Martina Kunáta. Odehrál dva zápasy a
oba vyhrál 3 : 0. První úplně hladce. Ve druhém zápasu nastoupil proti jejich jedničce. Všechny tři sety
vyhrál Vojta nejtěsněji 11 : 9. Čtvrtý náš bod získal
za hladkou výhru nad jejich střídajícím hráčem Viky.
Také Marek Pohanka podal dobrý výkon. První dva
zápasy prohrál velmi těsně 3 : 2, další 3 : 1. Poslední
zápas prohrál 3 : 0, ale bylo to s „trávařem“. S ním
neuhrál ani set žádný z našich borců. I benjamínek
Martínek Slaný si také uhrál dva sety při své premiéře mezi dospělými.
Zatím je z našich družstev nejlepší C-čko, obě své
utkání hladce vyhrálo. Věříme, že ostatní naše družstva je napodobí, a budou se moci pochlubit také výhrami.
Miloslav Valenta

Inzerce

Podzim a házená

Tak jak končí jedno roční období a začíná další, tak i ve sportu
začíná vše od začátku. Házená v
září, tedy v začínajícím podzimu,
který je nejbarevnějším obdobím
roku, také začala své soutěže ve
třech věkových kategoriích. Jsou
to muži, ženy a mladší žáci. Oddíl
KH Orel Paskov šel do experimentu a do nového ročníku se
spojil s oddílem Sokola Krmelín
k vytvoření a přihlášení do soutěže starší žáky, kde početně je
to rovnoměrně obsazeno z obou
oddílů. Myšlenkou je pomoc
udržet chlapce u tohoto sportu.
Výsledek se projeví možná již za
rok.
Nyní k soutěžím.
Výsledkově je rozjezd všech kategorií velmi rozpačitý. Muži odehráli první utkání doma s aspirantem
na postup Trnávkou, kde hraje
velká část hráčů z Kopřivnice. Po
vyrovnaném prvním poločase ve
druhé půli hosté uplatnili svou herní převahu a výsledkem 25 : 34
potvrdili svou kvalitu. K dalšímu
utkání zajížděli muži do Klimkovic, kde překvapili domácí zlepšenou hrou a odvezli si vítězství 22
: 19. V následující utkání doma s
Orlovou, kdy se očekávalo vítězství, měla hra našeho družstva

velmi mizernou úroveň a výsledek
14 : 23 ve prospěch hostů hovoří
za vše.
Naše ženské družstvo v minulých
letech byly vždy nejen výsledkově
chloubou oddílu. Na začátku tohoto ročníku kádr družstva se početně zmenšil a na výsledcích je
to znát. První utkání v Ostravě s
HC Ostravou při vyrovnaném průběhu v závěru podlehli výsledkem
17 : 24 (během zápasu se zranila klíčová hráčka Paskova). Také
druhé utkání doma s L. Zubří, které zde dostalo možnost hrát ze
Zlínského kraje, neuhrálo na vítězství a výsledek byl 20 : 28 ve
prospěch děvčat z Lesany Zubří.
K dalšímu utkání jelo družstvo do
Bohumína, kde si děvčata spravila
náladu výsledkem a vítězství nad
soupeřem 31 : 13.
Poslední kategorie jsou mladší
žáci. Zde se tvoří družstvo a až s
plynoucím časem se dá hodnotit.
Prvá čtyři utkání skončila prohrou,
ale to nic nemění na úsilí dětí a
trenérů věnovat se tomuto sportu. Postupně se hra čím dál více
zlepšuje a většina jedinců na sobě
pořádně pracuje a chce se zdokonalovat. Tréninky mládeže probíhají každé úterý a pátek od 1617h a se zájemci i déle.

Paskovská házená bude mít i zastoupení ve Školní lize minižáků,
kde bude dán prostor především
začátečníkům a těm nejmenším.
Začátek sezóny nezastihl družstva
házené KH Orel Paskov v dobré
formě, ale je ještě hodně, hodně,
času na zlepšení pro konečné bilancování.
Jiří Štefek

Paskovský kriťák v desátém ročníku
Ani se nechce věřit, že letos to je už 10 let co se v
Paskově pořádá cyklistický závod pro amatéry, který je od svého vzniku nedílnou součástí Slezského
poháru amatérských cyklistů, jenž zastřešuje cca 23
závodů v Moravskoslezském kraji. Letos byla velká
změna v zabezpečení tratě, kde inicioval starosta
obce p. Baďura setkání s klubem důchodců, kteří se
ujali nevděčné práce pořadatelů na uzavřené trati.
A tak 16 seniorů v neděli 28. srpna místo osobního
programu byli rozděleni na křižovatky a odbočky na
okruhu Paskovského kriťáku. A jelikož znají místní
poměry, dařilo se jim oslovit a usměrnit řidiče, kteří
potřebovali vjet na trasu závodu. Akci přálo i počasí.
Až tropické vedro prověřilo fyzickou zdatnost každého jedince. Na start se postavilo celkem 106 cyklistů
v sedmi kategoriích. Opět velký ohlas měl vložený
závod pro děti, kterého se zúčastnilo 24 dětí. Po závodě dostal každý výborný guláš připravený Zámec24

kou krčmou. Jen je škoda, že během 10-ti ročníků si
našlo cestu na kriťák velmi málo Paskováků (mládež
9, dospělí 2), i když byla před čtyřmi lety provedena
agitace ve škole.
ředitel závodu Pavel Krchňák

Inzerce

Bowling - Orel Paskov - podzim 2016
Tým zahájil soutěžní podzimní část 17. ročníku ABL
pro r. 2016 koncem září, kdy po jarním „opětovném“
účinkování v první regionální lize, jsme tuto neudrželi (jak jsme dříve zde informovali) a hrajeme nyní
skupinu „B“ 2. ligy SM (Severní Moravy); skupina je
šestičlenná, stejně jako „A“. Vzhledem k loňskému
sloučení ABL s ČBA (Česká bowlingová asociace)
mají nyní 2. regionální ligy status třetí nejvyšší dlouhodobé soutěže v bowlingové hierarchii v ČR, a to
včetně soutěží registrovaných hráčů („profíků“…).

„Po prvním soutěžním hracím dnu (HD) patří
Orlu Paskov první příčka, což znamená, že
potvrzujeme nadále své ambice a výkonnost
na rozmezí druhé a třetí nejvyšší celostátní
bowlingové soutěže.“

Máme za to, že tento počin není vůbec špatný, ale
v opačném gardu si taktéž sebekriticky uvědomujeme, že na 1. regionální ligu ABL herní umění jako
tým „nemáme“ a asi ani ambice… Proběhlo pár společných letních tréninků na udržení výkonnosti, ale
progres ku zlepšení hledáme marně… Úvodní HD se
uskutečnil v herně Bowling-Sky v Ostravě-Porubě v
úterý 27.9. O finálním umístění v tabulce po skončené čtvrtině soutěže rozhodl především hnedle první
souboj, kdy jsme se díky rozlosování utkali s hlavním favoritem na přímý postup, a to s týmem FBC
Šenov, který je historicky častějším účastníkem vyšší

STAVÍME PLOTY
www.ploty-ostrava.cz






Pletivové ploty, svařované sítě
Plotové panely 3D, 2D
Živé ploty – túje na živý plot
Brány, branky

GARÁŽOVÁ VRATA

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ

WWW.VRATA-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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!!CHOVATELSKÉ POTŘEBY PRO DRŮBEŽ!!
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

soutěže nežli my. Byť jsme první dvě dvouhry (head
to head) těsně prohráli, Petr Mička na úvod vytáhl
hezkou a téměř bezchybnou hru (208) a díky vyšší
výhře nad nejlepším hráčem soupeře (násl. i soutěže – p. Swider) zařídil svým bodem vlastně body tři
– díky týmové výhře (ta je za body dva) po výsledku
556:529. Na další zápasy jsme se prostřídali (nejnižší náhod v týmu znamená „stopku“ pro následnou
hru…) a celkem bez větších problémů zvítězili ve
všech následných soubojích, a to 2x 4:1 a 2x 5:0.
Jelikož si totožně vedl i tým ze Šenova, ve výsledné
tabulce vedeme o již zmíněný jeden bod, další týmy
jsou již s desetibodovou a vyšší ztrátou. Toho dne byl
nejužitečnější P. Mička (5 b.) a nejvyšší nához měl
J. Dvořák (223), oba z vedoucího družstva. Nejvyšší
průměr měl P. Swider (190) a družstvu FBC Šenov
dopomohl jak k nejvyššímu náhozu, tak týmovému
průměru dne. Další HD mají tyto termíny: 11. 10., 8.
11. a 22. 11. 2016.
Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně
aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí – tak nás můžete operativně sledovat. Také na
stránkách http://www.ablweb.cz/ naleznete průběžné
výsledky nejen naše, ale i napříč celou ČR a další
aktuality.
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům
příjemné prožití podzimu. 		
DanValenta

Inzerce

ZPRÁVY A POZVÁNKY Z OKOLNÍCH OBCÍ

NOVÁ BĚLÁ

KRMELÍN

Členky ČSŽ v Nové Bělé Vás srdečně zvou na svou tradič- 4. 11. 2016
ní „Vánoční výstavku“ pod názvem „Barevné, šťastné a ve- - Rej duchů - pořádá UR (podle počasí)
selé Vánoce“, která se uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince
2016 v prostorách DPS.
5. 11. 2016
- JARMARK ŘEMESEL - Pohostinství na
1. 12. 2016
od 9-18 hod.
Benátkách
Vystoupení dětí MŠ v 10 hodin
Vystoupení „Novobělských babiček“ v 15 hodin
11. 11. 2016
- PRÁ - SKÁ - NÍ - Pohostinství na Benátkách
2. 12. 2016
od 8-18 hod.
Vystoupení dětí ZŠ a ZUŠ
v 15 hodin
25. 11. 2016
- ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU Zveme všechny naše příznivce a sympatizanty, aby se při- u hasičské zbrojnice
šli příjemně naladit na vánoční, adventní náladu. Drobný
prodej a občerstvení bude jako vždy zajištěno. Vaše dob- 3. 12. 2016
rovolné dary věnujeme opět našim dětem na jejich činnost. - Mikulášské trhy - hřiště TJ Sokol Krmelín
Zvou členky ČSŽ v Nové Bělé

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ ČLÁNKŮ
DO PASKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Důchodci POZOR!
Ve spolupráci se Základní
školou Paskov bude Město
Paskov pořádán kurz

- dodržování uzávěrky
- příspěvek nepřesáhne 1 A4 ve wordu písmem arial 11
(bude článek delší, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení
příspěvku),
„základy ovládání počítače“
- pokud budou přikládány fotky, vždy prosím zvlášť (ne do
článku),
- stačí max. 2 fotky, ale v dobrém rozlišení (800x600 a výše) Zájemci se prosím hlaste do
31. 10. na městském úřadě u
a pokud možno nerozmazané,
- textový příspěvek je lepší poslat ve wordu, ale je možné
Aleše Šafránka.
také ve formátu pdf,
- obrázkový příspěvek (pozvánku na akci), je možné posílat ve formátech jpg., png., nebo pdf., a v případě potřeby
Informace pro občany
zkuste napsat Váš požadavek na rozměr (např. stačí na A5,
A6,….) - redakční rada se ho pokusí zohlednit.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude
1. 12. 2016, pro články i reklamní inzerci.
Děkujeme za pochopení.
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Kalendář města Paskov na rok
2017 bude distribuován spolu
s prosincovým vydáním Paskovského zpravodaje.

Paskov a Lašsko

V sobotu 24. září jsem navštívil zámek v Paskově, kde právě probíhala zajímavá akce, na níž se
prezentovaly obce sdružení Slezská brána, Povodí Olešné a také Morávky. Bylo to velice vydařené
odpoledne, které se návštěvníkům určitě moc líbilo.
Potkával jsem spoustu známých, rozdával jsem nejnovější číslo Lašského dostavníku, o který byl velký zájem. K mému překvapení jsem však zaslechl i
něco v tom smyslu, že jsou pochybnosti, zda Paskov
a jeho okolí patří do Lašska. Dokonce i ve spojení se
smutně proslulým nesmyslem, že Lašsko je výmysl
Leoše Janáčka a jiných intelektuálů.

„Zbytek mých vlasů se mi zježil na
hlavě, zbystřil jsem slechy a … smutno
mi v mé duši zabylo.“
Již téměř třicet let se snažíme o obrodu lašského
povědomí, kromě dvou knižních publikací vydáváme od roku 2011 Lašský dostavník, pořádáme kulturní akce, šíříme osvětu v celém regionu. Na Paskov jsme možná trochu pozapomněli. To asi proto,
že nás ani ve snu nenapadlo, že Paskovjané neví,
kam patří. Žijí sice u hranice se Slezskem, ale i to
patří z velké části do lašského etnografického regionu. Lašsko je moravské i slezské, dokonce sahá i do
polského Slezska. Stále se opakující záměna pojmů
geografických s národopisnými zde „dělá neplechu“.

Úspěch Paskovačky
v Australském
Sydney
Adriana Parncutt (Podracká), rodačka z
Paskova, vybudovala v Sydney úspěšnou firmu zaměřenou na výrobu medových perníčků, obsahujících 10 bio koření. Za dobu pobytu v Austrálii se staly její
výrobky slavné i za hranicemi tohoto kontinentu a rodinný podnik dodává perníčky
na narozeniny, svatby, křtiny i jiné oslavy.
Mezi pravidelné zákazníky patří i firmy
Coca Cola, Pandora, Univerzita Sydney
či slavné osobnosti jako Greg Van Borssum a první vítězka Master Chef Australia 2009 Julie Goodwin.
Adrianě přejeme hodně úspěchů i nadále
a děkujeme za reprezentaci města Paskov daleko za jeho hranicemi.
Kristýna Šircová
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Ve vedlejších Řepištích jsem před pár lety obdržel
od starosty knížku „Lašská obec Řepiště“, v Sedlištích je Lašská jizba, konají se tam Lašské slavnosti,
v Těrlicku, v Orlové a jinde nepochybují o tom, že
jsou slezští Laši. Paskov, Sviadnov, Žabeň, Oprechtice, Krmelín – to jsou obce z moravské strany tzv.
nížinného Lašska. Na našich skromných stránkách
(www.lassko.eu) najdete o lašské problematice hodně informací, zejména v Lašském dostavníku, který
je možno stáhnout.
Jsem rodák z Místku, kořeny mám v Brušperku, ve

„Naši předkové o svém lašském původu
nepochybovali. Když jsem byl synek, tak
ve škole, ve vlastivědě nás učili o tom, že
jsme Laši, žijeme v Lašsku.“
Staré vsi, ve Větřkovicích. Všem nám tam vždy to
bylo jasné, kam patříme. Teprve až později se začaly
šířit pochybné desinformace, které měly nejdříve politické, pak i komerční pozadí. Je asi na čase, abych
dorazil opět do Paskova (i se svou družinou?), slovem i písničkou Vás o tom přesvědčil. Protože lidová
píseň vznikala vždy na slovu. A v písničce a muzice
je pravda.
Zdeňa Viluš Krulikovský
Kulturně- vlastivědné společenství
Království lašské

Výsledky voleb do
Zastupitelstva
Moravskoslezského
kraje

Dne 7. - 8. října probíhaly volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V Paskově byla volební účast 31,39%.
Za okres Frýdek-Místek se do Zastupitelstva dostali:
Ing. Patrik Bocek (ANO), Ing. Jiří Carbol (KDU-ČSL), Ing.
Kateřina Chybidziurová (ČSSD), Ing. Josef Matera (ODS),
Jana Pohludková (KSČM), Ing. Radim Přeček (SPD a
SPO), Ing. Josef Pukančík (ANO), RSDr. Svatomír Recman
(KSČM), Ing. Šárka Šimoňáková (ANO), Bc. Eva Tořová
(ČSSD) a Ing. Jiří Vzientek (ČSSD).

Zelené okénko
- Když se to dělá správně, tak nás nemoc nedožene
Po teplém létě, bohatém na sluneční paprsky, tak důležité pro
tvorbu vitamínu D, přichází podzim. Začíná opadávat listí ze stromů, všechno sesychá a příroda se
chystá na zimu. Zvířátka si chystají zásoby, vlaštovky odlétají do
teplých krajin, sbírají se brambory,
houby a uskladňuje se ovoce. Člověče, je potřeba začít více respektovat přírodní zákony a najít si čas
i na odpočinek. V říjnu je nejvíce
oslaben žaludek. Je doplňkovým
orgánem pro slezinu a slinivku. Je
to emočně nejcitlivější orgán našeho těla. Proto jakýkoliv stres, který
zažíváme, nám postupně oslabuje
jeho funkci. Pokud dobře nestrávíme (jídlo, ani myšlenky), začne se
po nějaké době projevovat zánět
žaludeční sliznice. Pokud to přehlížíme, vše se začne více zhmotňovat a objeví se žaludeční vředy.
Tito lidé trpí jak na fyzické úrovni,
bolestmi a tlakem v oblasti žaludku, tak i na duševní. Pokud trpíme častým nadýmáním, pálením
žáhy, zvýšenou kazivostí zubů,
paradentózou nebo jen drobným
krvácením dásní, zaměřte se na
svou psychiku a zharmonizujte si
žaludek. Pokuste se vidět svět z té
milejší strany a naše trávení nám
to s láskou vrátí.
Pro oslabený žaludek je nejdůležitější snídat, nejlépe mezi 7 – 9
hod., kdy má žaludek nejvíce
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energie. Je potřeba se také zaměřit na to, co jíme a jak to jíme.
Snažme se jíst v klidném prostředí, bez televize, bez počítače, nejlépe tak, abyste se mohli soustředit na jídlo, na jeho chutě, barvy
a vnímejme reakce svého těla.
Pokusme se udělat z každé konzumace jídla klidný rituál, nejlépe
společně s celou rodinou. Sebelepší strava, kterou ale sníte ve
spěchu a stresu, vám nepřinese
žádný užitek – naopak jen potíže.
Jezme potraviny které nám přirozeně rozžehnou pomyslný trávící
oheň na celý den. Nejvhodnější
jsou kaše obilné, kukuřičné, jahelné, ovesné, pohankové, rýžové – nebo teplé polévky ( ano i po
ránu). Káva, sýry, jogurty, určité
typy ovoce, které nás ochlazují a
zvlhčují (mokré dřevo nechytne),
nám z dlouhodobého hlediska
výrazně škodí. Ideální je v tomto
období dýně, kedlubna, mrkev a
všechna zelenina přirozeně sladce chutnající. Typické studené
saláty se pokusme s nastávajícím
chladným počasím udržovat na
hranici minima. Nejlepším ovocem pro toto období jsou čerstvé
hrušky a sladká jablka. Z bylinek
je vhodné použít na posílení žaludku a celého trávení, měsíček,
řepík, kopřivu, zeměžluč či pelyněk.
Zelené potraviny, ječmen a chlo-

rella GW, při pravidelném denním
dávkování 2cl nápoje z ječmene
a 5 tablet chlorelly pomáhají trávení, udržují žaludek v harmonii,
ale hlavně nám hlídají – doplňují
denní dávku živin, což se nám při
normální stravě nikdy nepodaří
dosáhnout.
Zelené potraviny obsahují: Vitamin A, H, D, C, E, K, B1, B2,
B3, B5, B6, B12, Beta karoten,
Kyselina listová, Vápník, Hořčík, Železo, Zinek, Měď, Draslík,
Mangan, Chrom, Křemík, Fosfor,
Sodík, Bor, Stříbro, vitamin K1,
Inositol. Tuky – z toho, nasycené
mastné kyseliny, mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kysliny. Sacharidy,
Vláknina, Bílkoviny, Sůl, Feoforbidy. Aminokyseliny – Arginin, Lysin, Histidin, Fenylalanin, Leucin,
Tyrosin, Isoleucin, Methionin, Valin, Cystin, Alanin, Glycin, Prolin,
Serin, Treonin, Tryptofan, kyslina
Glutamová, kyselina Asparagová.
To všechno mají koně a krávy z
trávy a proto jsou tak silní a zdrávi.
Kulatý stůl na téma zelené potraviny se uskuteční 26. 10. od
17h na Rychtě (vzadu u krbu).
Rádi vám poradíme a vaše dotazy
zodpovíme.
Kontakt: zelenezdravi@atlas.cz,
mobil 602 826 284

Naše maminky a babičky z
dámského klubu Paskov znovu po dvou letech pořádají
výstavu svých prací.
Přijďte se pokochat jejich
krásnou tvorbou

Kdy: 2. - 4. prosince 2016
Kde: přísálí komunitního
centra
(Sokolovna)

Dobrovolné vstupné. Výrobky
lze také na místě zakoupit.

Novinky ve sběru spotřebičů
- mobilní svoz

Takzvaná elektronovela přinesla některé důležité změny týkajících se i měst a obcí.
Nově smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen
místo zpětného odběru vytvořené jejich výrobcem, dále
prodejce elektrozařízení nebo osoba oprávněná ke zpracování (ne ke sběru) elektroodpadů ve své provozovně.
Obce ani svozové firmy mezi těmito subjekty vyjmenovány
nejsou a ani nejsou považovány za držitele, jejichž povinnost je odevzdat buď na místo zpětného odběru, nebo přímo zpracovateli. Držitelem je občan, který tuto povinnost
musí splnit a obec mu to může umožnit tím, že zřídí místo
zpětného odběru, za které se považuje i mobilní svoz, pokud je k němu uzavřena písemná dohoda s výrobcem nebo
provozovatelem kolektivního systému.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé
domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí).

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek v Paskově
V úterý 27. září přijal pozvání MO ČSSD Paskov
ministr zahraničních věci Lubomír Zaorálek a zavítal do Sokolovny na neformální diskuzi s občany.
Diskutovalo se zde nejen o bezpečnosti České republiky a Evropy, ale také válce v Sýrii, či například
situaci v Evropské unii po Brexitu.

Poté se ministr přesunul na schůzi Klubu důchodců, aby popřál Olince Barkocci k jejímu významnému životnímu jubileu.

Foto: Diskuze byla zajímavá a podnětná pro obě strany.

Lubomíra Zaorálka také zajímalo, kolik obyvatel
má Paskov a co ho tíží. Padla zde i připomínka na
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
v záležitosti bezplatného převodu areálu zámeckého parku do majetku města, na které Paskov čeká.
V rámci diskuze došlo také na oblast nakládání s
majetkem po uzavřených dolech a projev starostí,
že v případě přenesení majetku na obec, to bude
znamenat velké zatížení obecní pokladny.
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Foto: Všechno nejlepší Olinko.

Kristýna Šircová

Inzerce
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Upozornění

SmVaK Ostrava mění čísla
zákaznické i poruchové linky!
Od 1. 10. 2016 bezplatná zákaznická i poruchová linka!
Volejte zdarma zákaznickou linku na novém čísle

800 292 400
Jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 7:30 do 18:00!

Poruchová linka je přístupná na novém čísle

800 292 300
Je v provozu 24 hodin denně.

Veškeré náklady za hovory nově směřují za společností SmVaK Ostrava!
Vaše dotazy, podněty, připomínky nebo upozornění jsou pro nás důležité!
Naši zaměstnanci se Vám budou snažit ochotně a vstřícně pomoci.
Neváhejte se na ně obrátit!
Potřebujete pomoci se záležitostmi týkajícími se pitné nebo odpadní vody?
Volejte zdarma zákaznickou nebo poruchovou linku SmVaK Ostrava.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

www.smvak.cz

Inzerce
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Pionýrská skupina Paskov ve
spolupráci s městem Paskov Vá
Vás
srdeč
srdečně zve na

který se koná 17.prosince
17.prosince
od 14 do 18 hodin na náměstí
Od 14 hodin se v kostele uskuteční
Slavnostní koncert H.Purcell - Ode on St. Cecilia´s Day

Dále bude během odpoledne probíhat bohatý kulturní program, prodej
živých kaprů, výrobků žáků ZŠ a různých vánočních dekorací.
dekorací.
Děti se mohou těšit na horkou čokoládu, perníčky a trdelník…
Pro dospělé je připraven svařák a medovina
medovina,, domácí sýry, uzeniny, ryby…

Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru,
těšíme se na setkání s Vámi!
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