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Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města a na oficiálním FB profilu
města Paskov.

Web města Paskov

www.mesto-paskov.cz

Poděkování městu Paskov

Facebook

www.facebook.com/Paskov

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

Mobilní rozhlas

obec.mobilnirozhlas.cz

MĚSTO

V OBRAZE

www.online-team.cz

Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.

Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. by
rád za sebe a své uživatele poděkoval městu Paskov, že nás finančně v roce 2020 podpořilo v rámci
dotačního řízení. Díky tomu jsme
mohli naplnit své poslání, jímž je
zajistit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke
svému duševnímu onemocnění
a snížené soběstačnosti nemohou

zůstat v přirozených podmínkách
vlastního domova. Tímto uživatelem byl a je také jeho občan, který
má sníženou soběstačnost v důsledku duševního onemocnění.
I nadále jsme byli schopni zachovat jedinečnou podobu zařízení,
které je malé a podobá se tedy
více domácímu prostředí.
Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.

Město Paskov Kompostuje II.
Vážení spoluobčané, jak již jsem
v Paskovském zpravodaji informoval
dříve město Paskov v létě 2020 podalo druhou žádost na pořízení zahradních kompostérů. V žádosti jsme
uspěli a městu Paskov byla poskytnuta dotace ve výši 761 398,55 Kč.
V rámci této dotace bude pořízeno celkem 100 nových kompostérů. V případě zájmu o kompostér

Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.
Ročník 26, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 28. 1. 2021
Veškeré informace, články, požadavky
a inzerci je možné podat na Městský úřad
nebo na email:
zpravodajpaskov@email.cz
Redakční rada: předseda M. Krečmer,
K. Šircová, V. Forgač
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů
externích příspěvků.
Sazba a tisk: Kleinwächter holding s.r.o.,
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
• BEZPLATNÉ •
• Příští uzávěrka 16. 3. 2021 •
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mě prosím kontaktujte na emailu
zdenek.belik@mesto-paskov.cz.
V současné době je řešeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů,
předpokládaná doba distribuce je
plánována na květen 2021. V rámci
získaných dotací bylo a bude celkem
předáno 338 kompostérů.
Zdeněk Bělík, člen rady města
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Covid-Kultura 3

Vážení občané Paskova, určitě jste
zaznamenali, že Vláda ČR schválila
pomoc nejen podnikajícím, které
ovlivnily restrikce kvůli protiepidemiologickým opatřením, ale také
další miliardu korun na pomoc lidem pracujících v oblasti kultury.

V současnosti naše ministerstvo kultury, ve spolupráci s ministerstvem
průmyslu a obchodu, připravuje
další dvě výzvy. Jedna bude podobná dosavadnímu programu COVID
kultura (podpora umělců, herců,
kouzelníků, DJ, hudebníků, ale také
zvukařů, osvětlovačů apod.), avšak
ještě navíc rozšířena například o výtvarníky. Druhá výzva bude určena pracovníkům v audiovizuálním
umění.

COVID-Kultura
3. výzva

V dosavadním programu Covid-Kultura 2, který byl ke konci prosince ukončen, bylo podáno celkem
5934 žádostí za 819 milionů korun.
Z toho 5002 žádostí za 300 milionů
korun podaly osoby samostatně výdělečně činné. Žádosti ještě nejsou
všechny úplně vyhodnoceny, nicméně úspěšnost žadatelů je kolem 90%.
Vím, že i u nás v Moravskoslezském
kraji, okrese Frýdek-Místek i samotném Paskově působí mnoho umělců,
kterým současná situace příliš nepřeje. Zároveň jsem si vědom, že mnozí
z vás si nejste jisti, zdali se do toho
programu můžete zapojit, jak vyplnit
žádost apod. Proto, pokud byste měli
zájem se dozvědět bližší informace,
či něco zkonzultovat, určitě se na mě
obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Facebook.
Já a mí kolegové jsme vám připraveni
pomoci.

Umělci, zapojte se do programu
COVID-Kultura 3!
Více informací na mkcr.cz
a FB/vzientek.jiri

e-mail: osvc@mkcr.cz – pro OSVČ v oblasti kultury
e-mail: kultura@mpo.cz – pro podnikající subjekty

Jiří Vzientek,
náměstek ministra kultury

Sběrný dvůr Paskov
Vážení spoluobčané, dovolte abych
Vás touto cestou informoval o získaných dotačních prostředcích na
výstavbu a úpravu sběrného dvora v Paskově. Město Paskov bylo po
podání žádosti o dotaci v seznamu
náhradních projektů na realizaci
sběrného dvora. Dne 2.12.2020 obdrželo město Paskov rozhodnutí
o poskytnutí dotace na realizaci sběrného dvora ve výši 6 763 827,40 Kč.
Poskytovatelem dotace je ministerstvo životního prostředí. V současné
době běží dvě výběrová řízení. Na
dodavatele stavby sběrného dvora

a dále na technické vybavení sběrného dvora. Předpokládaná doba
realizace je duben 2021 až říjen 2021.
V době realizace bude provoz sběrného dvora nutno řešit náhradním
způsobem a provoz bude v tomto půl
roce omezen. Po dostavbě sběrného
dvora bude mít město plnohodnotný sběrný dvůr vybaven evidenčním
systémem, silniční váhou a budou
spuštěny motivační programy, díky
kterým se budeme snažit občany
motivovat a vést ke třídění odpadu.
Výsledkem by mělo být snížení odpadu, který dnes končí na skládce
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a za jeho uložení město platí nemalé
prostředky. Projekt sběrného dvora je
rozdělen na zabezpečenu a nezabezpečenou část. Nezabezpečená část je
plánována o víkendech jako parkovací plocha pro tělocvičnu. V roce 2020
se městu povedlo zrealizovat revitalizaci haly v objektu sběrného dvora. Tato hala bude sloužit jako sklad
stavebního materiálu, který je potřeba k údržbě silnic, chodníků a budov
v majetku města. Dále po dostavbě
sběrného dvora dojde i k sjednocení
areálu sběrného dvora a současné
hasičské zbrojnice, kde garáže budou
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využívány k parkování a údržbě techniky, která je v majetku města. Za
posledních 10 let město Paskov pořídilo mnoho techniky, která slouží

k údržbě města a budov v majetku
města a spoustu těchto činností vykonává město svými zaměstnanci.
S velkým nárustem techniky vznikl

i problém kde techniku parkovat. Přesunem hasičů do nové zbrojnice
bude i tento problém vyřešen.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Kam s úspornou žárovkou
Většina z nás musí občas řešit, co
s úspornou žárovkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od
roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé našeho města mohou nejen
nefunkční světelné zdroje, ale i další
elektrozařízení, zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře v areálu bývalých
stavebnin nebo v elektro obchodě
při nákupu nových.
Gabriela Klimundová

Možnosti služby CASH BACK
Bankomat v našem městě nebyl využíván natolik, aby se vyplatil. Spousta
z nás má možnost vybrat peníze při
cestě do zaměstnání, nebo při nákupech ve velkých řetězcích. Mám však
dobrou zprávu i pro ty, kteří potřebují
peníze a zrovna se nikam nedostanou. V našem městě jsou tři prodejny,

které službu CASH BACK nabízejí.
U dvou z nich mi paní vedoucí daly
svolení uvést je v tomto příspěvku
Jsou to prodejna HRUŠKA a COOP.
Možná vás tato informace potěší tak,
jako mne, protože se přiznám, že jsem
o tom donedávna nevěděla. Doba
přeje platbám přes internet, nebo
kartou, takže hotové peníze
jsem takřka nepotřebovala.
Ale před svátky jsem přece
jen vybrat šla. Pokud máte
kartu, je třeba na pokladně
nahlásit předem, že chcete vybrat na kartu peníze
( 500- 3000 kč ), paní na poNálepka obchodu, který vám při placení vydá také hotovost.
kladně namarkuje váš nákup,

zadá částku, kterou chcete, vy přiložíte svou kartu, strhne vám to platbu
za nákup plus sumu, kterou chcete
vybrat a vydá vám peníze na ruku.
Zkusila jsem to na obou prodejnách
a všude byli ochotní a vše proběhlo
k mé spokojenosti. Samozřejmě budu
dál platit přes internet, platit kartou
ve velkých nákupních centrech, nebo
vybírat peníze i mimo naše město.
Považovala jsem však tuto informaci
za docela užitečnou, a proto jsem se
o ni s vámi podělila. Přeji vám úspěšný
vstup do nového roku, pevné zdraví
a radost z každého dne.
Martina Juhasová, členka rady

Karta památek
Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát kapličky na ulici
Čs. lesů, pro kterou se vžilo pojmenování „ Gojova kaplička“. Budeme rádi, když nám stejně jako jste učinili u karty
Borovcova kříže, pošlete své poznatky a připomínky. Máte-li ke zveřejněné památce nějaké historické fotografie,
zápisky, poznatky kdo a proč je nechal postavit nebo nějaký příběh, který se jich dotýká, prosíme vás o jejich
4
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zapůjčení nebo darování. Učinit tak můžete na Městském úřadě v Paskově u paní ing. Lyčkové nebo emailem na
alessafranek@seznam.cz. Děkujeme vám za spolupráci.
Aleš Šafránek, předseda komise
EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

STAV PAMÁTKY

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

přístupnost objektu

Gojova kaplička

stav

X snadno přístupný
obtížně přístupný

LOKALIZACE
mikroregion (DSO)

dobrý

X mírné poškození

nepřístupný

místní akční skupina (MAS)

MAS Slezská brána, z. s.

Dobrovolný svazek obcí
Olešná

upravenost okolí

obec s rozšířenou působností (ORP)

X udržované

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu
po rekonstrukci

popis blízkého okolí

obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

X extravilán

místní část

Paskov

parcel.číslo

2140/6

intravilán

GPS X (N)

N 49°43.52818'

umístění

za hřbitovem u cesty Čs. Lesů

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

18°17.09225'

trasy

žádná

Ochrana stav/typ uzavření:

Y (E)

neudržované

(stromy, jaké, kolik, ...)

Památkou od:

SPECIFIKACE
druh
klášter

zámek

vodárna

významný strom

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

X nemovitost

tvrz

studánka

skupina stromů

zřícenina
hradu/zámku/tvrze

pramen

park

náhrobek, hrob

obytný nebo
městský dům

vodopád

altán

kříž

hřbitov

selský statek

kašna, fontána

rozhledna

křížová cesta

mohylové
pohřebiště

hospodářské
stavení

most, lávka

věž

morový sloup

menhir

ohradní zeď

socha

hradiště, oppidum

sousoší

jiná, jaká:

boží muka

Číslo rejstříku ÚSKP:

typ objektu

pomník

X kaple

Na kopečku v břázovém stromoví.

Doporučení:
smírčí kříž, křížový
kámen

pamětní kámen
nebo deska

kostel

Kaplička má vlhké základy. Nutno prořezat stromové a keře.

havarijní

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

movitý objekt

vlastník objektu

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

název

Jiřina Paličková

adresa

adresa

Vodárenská 424, 73921 Paskov

obdélník

osoba

osoba

0

ovál

telefon

telefon

0

kruh

e-mail

e-mail

0

víceúhelník

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

atypický

půdorys

X čtverec

nápis

název

0

název

rozměry objektu

adresa

0

adresa

1.5

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

x

1.5

m

výška

překlad nápisu

3

umístění nápisu

m

letopočet (nápis)

reliéf/doplňky

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

datum nebo období vzniku

materiál

1909

autor (i předpokládaný)

dřevo
Za hřbitovemu u cesty stojí napravo v kopci uprostřed březového
stromoví kaplička. Kapličku dal postavit roku 1909 Günther hrabě
Stolberg, otec posledního majitele paskovského velkostatku. Kaplička
je postavena z hlazených cihel ve stylu pozdního baroka. Lidé ji
následně říkali Gojova kaplička a spojovali ji tak se
jménempaskovského pekaře Goji, který prý míval náboženská vidění.

slovní popis objektu

období

realizátor

rozsah prací

2018

Město Paskov

Oprava střechy - nová krytina

kámen
kov

X

smíšené zdivo

jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

Kaplička má litinové dveře s mříží neprosklené. Uvnitř je malá soška pany Marie.
Klíče od kapličky od roku 1976 měla Dagmar Kaločová, Paskov 201, po smrti má
klíče dcera Dagmar Lyčková, Žabeň 59.

poznámky

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

náklady

A/N možný zpracovatel

horizont

podmínky pro realizaci

cena

poznámka

restaurátorský záměr
statický posudek
stav.-historický průzkum
archeologický průzkum
geodetické zaměření
studie opravy/obnovy
studie/záměr využití
projekt pro stav. povolení

VYUŽITÍ OBJEKTU
druh využití (pořádané či zamýšlené akce)

současná četnost

plánovaná četnost

Poutní místo

DALŠÍ INFORMACE
skutečný důvod postavení
pověst/příběh/historie
informátor
zmínky v literatuře - název publikace

autor publikace

vydavatel

rok vydání

strana

Paskov - 730 let (1267-1997)

kolektiv

Obecní úřad

1998

70

DOKUMENTOVALI

PŘÍLOHY

datum

jméno

co

2019

Tomáš Lyčka

vznik karty

x

fotodokumentace stávajícího stavu
nákres, půdorys
fotodokumentace historické
kopie archivních dokumentů
jiné:
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zpracovatel

rok

místo uložení

a/n pozn.
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Škola distanční
Distanční výuka nabízí nové možnosti a aktivity. Minulý školní rok byl
velmi netypický, velkou část druhého
pololetí strávili žáci doma „vzdělávalo se na dálku“. Do nového školního
roku jsme vstupovali s větším nadšením než obvykle, plánovaly se různé
aktivity a dohánělo se zameškané
učivo.
Každým rokem se během podzimních
a zimních měsíců konalo velké množství různých akcí, ať sportovních, tak
i vědomostních, nebo uměleckých,
které ve velkém vyhlašovalo ministerstvo školství nebo různé zájmové
organizace. Naši mladí sportovci společně s pány učiteli Biolkem a Kyselovským pravidelně trénovali na různé
sportovní zápasy, které se pořádaly

u nás v naší sportovní hale, nebo vyjížděli do okolních měst a škol, kde v jejich tělocvičnách velmi úspěšně bojovali o postup do vyšších kol, a odtud
potom vozili poháry a medaile.
Malí lyžaři z prvních až čtvrtých tříd
společně s paní učitelkou Vernerovou
a Šafránkovou začátkem ledna jezdili
celý týden každý den odpoledne do
Malenovic na „Lyžování se sluníčkem“.
Sedmáci se těšili, jak vyjedou na týdenní lyžařský kurz do Andělské Hory
v Jeseníkách. Mladí šachisté trénovali
a předváděli své kombinační taktiky.
Zážitkem pro všechny býval Vánoční
koncert místní lidové školy umění.
Nic z toho se v tomto školním roce
nekonalo….

Původně se neměly konat ani vědomostní soutěže – Olympiády z českého jazyka, dějepisu a přírodovědných
předmětů. V minulém školním roce se
uskutečnila pouze okresní kola a další
už nepokračovala.
Během měsíce listopadu přišly pokyny
z ministerstva školství, že by se vědomostní soutěže mohly konat online.
Ne všechny školy se do toho pustily,
proto se do vědomostních olympiád
zapojila jen třetina škol. Naše škola
zásluhou zástupce ředitelky školy
panem Slívou a panem učitelem Zárubou to zvládla, a tak si mohli žáci
vyzkoušet, jaké to je, když odpovídáte
na dané otázky pouze do „počítače
z pohodlí domova…“.
Marie Míčková

Slavnost Slabikáře v prvních třídách
Na práci s novými Slabikáři se prvňáčci velmi těšili. Nejprve však museli
splnit čtyři čtenářské úkoly a vysvobodit princeznu ze zakletí hloupého
krále. Děti pracovaly ve skupinkách,
ve dvojicích i samostatně, skládaly
puzzle z obrázků a slabik, přiřazovaly
k sobě tvary písmen tiskacích a psacích, četly slova na koberci a vyplňovaly pracovní listy. Všem se podařilo
splnit všechny čtyři úkoly, ale místo
princezny dostal každý nový Slabikář
a sladký písmenkový muffin.
Michaela Šnýdrová
a Simona Rodková

Slavnost v 1.A i 1B
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Pasování na čtenáře
Během první třídy se děti naučily poznávat a číst všechna písmenka, spojovat je do slabik a slov. Vyvrcholením
jejich snažení bývalo vždy každoroční
červnové „pasování na čtenáře“ rytířem v místní knihovně. Vlivem nepříznivých okolností byla tato, pro děti
významná událost, odsunuta na začátek druhé třídy. Ani volba druhého
termínu nebyla však šťastná, jelikož
se vlivem šíření nemoci Covid-19, nechodilo ani do školy, ani do knihovny
a děti se vzdělávaly doma. Po ukončení distanční výuky, kdy se děti vrátily

do školních lavic, proběhlo „pasování
na čtenáře“ třídními učitelkami. Akce
se uskutečnila 8. prosince v jednotlivých třídách. Žáci si vyslechli čtenářský
slib, který vzali na vědomí a stvrdili jej
svým podpisem na pasovací listině. Za
tento slib obdrželi pamětní list, placku
pro čtenáře a knížku „Katka a klokan“
z pera Lenky Rožnovské a ilustrátorky
Andrey Popprové z projektu „Už jsem
čtenář“ – Knížka pro prvňáčka. Všechny tyto dárky jim připravily a věnovaly
knihovnice paskovské knihovny.
Hana Ševčíková a Pavla Kajzarová

Olympiáda
z českého
jazyka
Každý rok v podzimních měsících organizuje Národní pedagogický institut pro žáky
osmých a devátých tříd a pro
studenty nižších gymnázií
různé druhy olympiád – dějepisnou, chemickou, fyzikální
a samozřejmě i z mateřského jazyka. Olympiády patří k náročnějším pracím, a proto někteří
žáci, když viděli úkoly mluvnické části, raději se do této práce
ani pouštěli.
Olympiáda z českého jazyka se
tradičně skládá ze dvou částí
- z testu zaměřeného na mluvnické a významové zapeklitosti
českého jazyka a části, kterou
tvoří zadání slohové práce. A to
letos bylo „V mé knihovničce
nesmí chybět …“
Vzhledem k tomu, že v době,
kdy se měla olympiáda konat,
probíhala stále distanční výuka, bylo rozhodnuto, že ji také
uskutečníme online formou.
Do olympiády se v každé třídě
zapojilo několik šikovných žáků.
V 8.A byli nejúspěšnější Jakub
Zajacz, Nela Bernatíková a Tereza Furmančíková. V 8.B dosáhla
nejvíce bodů Dorota Blahútová
a postupuje do okresního kola
ve Frýdku-Místku. Úspěšní byli
i Simona Figová a Jakub Krejčí.
V 9.A měly nejlepší výsledek
Barbora Kubánková, Valérie
Horutová, Agáta Junková a Veronika Kunátová. Také v 9.B byla
úspěšná děvčata – Michaela
Makarová, Anna Šimonková
a Ludmila Kaločová.
Všem zúčastněním žákům patří
velký dík, že se do práce pustili.
Marie Míčková

Pasování na čtenáře v 2.A a 2.B
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Dějepisná
olympiáda
“Labyrintem barokního světa”
- tak zní téma letošní dějepisné
olympiády, které se každoročně účastní milovníci historie
z naší školy.
Organizuje ji Národní pedagogický institut a je určena
žákům osmých a devátých tříd.
Letos poprvé však olympiádu
neřešili jen žáci, ale svým způsobem také učitelé. Stáli jsme
před problémem, jak dodržet
pravidla průběhu soutěže při
distanční výuce. Ta jsou striktně daná: soutěžící řeší zadané
úkoly samostatně v časovém
rozpětí 90 minut, utajení textů
úloh je nezbytnou podmínkou
regulérnosti soutěže.
Zadání testu však nepřišlo na
školu v on-line podobě. Z labyrintu problémů nás suverénně
vyvedl pan učitel Mgr. Lukáš
Záruba. Převedl celé několikastránkové zadání do digitální podoby a olympiáda mohla
proběhnout v přesně načasované době v prostředí Teamsu.
A tak vám nyní můžeme představit úspěšné řešitele. Z celkového počtu 8 soutěžících se
na třetím místě se 46,5 body
umístil žák 9. B třídy Vojtěch
Marynčák, na druhém místě se
47,5 body žák 8. A třídy Jakub
Zajacz a první místo s 51,5 body
obsadila a do okresního kola
postupuje žákyně 8. B třídy Simona Figová. Bodové rozdíly
mezi jednotlivými účastníky
byly letos velmi těsné, a proto
blahopřejeme všem, kteří se
neobvyklých podmínek nezalekli a odvážně se pustili do
řešení zapeklitých úkolů.

Soutěž Přírodovědný KLOKAN
2020/2021

I když rok 2020 pravidelné docházce
žáků do školy zrovna nepřál a po většinu měsíců trvala náhradní, distanční
výuka, přes to všechno se i tentokrát
tradičně soutěžilo. Ne sice přímo ve
škole, ale na dálku, online, podle zásady, že vždycky je nejdůležitější si zasoutěžit, pobavit se a na úlohách z přírodopisu, zeměpisu, chemie, fyziky
i matematiky vyzkoušet své znalosti
i důvtip. Pro připomenutí - soutěž Přírodovědný klokan figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, pořadatelem je Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci a soutěž je
určena pro žáky se zájmem o přírodovědné a technické obory.
Z původně 27 přihlášených žáků 8. a 9.
ročníku ZŠ se do soutěžení nakonec
pustilo jen 19 žáků, ale výsledky nebyly o nic horší než jindy. Soutěžilo se

Vojtěch Marynčák z 9.B
INZERCE

Za organizátory školního kola
M. Míčková a J. Petrová
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na dálku, v náhradním termínu až 11.
listopadu 2020, protože do poslední
chvíle pořadatelé nevěděli, zda soutěž uskuteční. Nejlepších výsledků
dosáhl Vojtěch Marynčák z 9. B, který získal 75 bodů ze 120 možných,
za ním se umístila Dorota Blahútová z 8. B (66 bodů) a Richard Chýlek
z 9. B se 63 body. Slušných bodových
zisků dosáhly také žákyně Simona
Figová z 8. B (62 bodů) a Tereza Furmančíková z 8 .A (58 b.). V okresním
srovnání byl Vojta Marynčák v pořadí
čtvrtý ze 118 řešitelů, do soutěže se
ale zapojilo jen sedm základních škol
a gymnázium Petra Bezruče v Místku.
Uznání si však zaslouží všichni, kteří se
do soutěže pustili, protože úlohy nebyly zrovna snadné, zejména ty z matematiky a fyziky. Otestovali jsme si,
co víme a umíme, a v příštím školním
roce to určitě zkusíme zase.
Cyril Vráblík za přírodovědnou
předmětovou komisi
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ZUŠ Vratimov,

pobočka Jaroslava Vostradovského v Paskově
Škola v období mimořádných
opatření
Dne 27. 12. 2020 bylo opět usnesením vlády ČR rozhodnuto o zákazu
osobní přítomnosti žáků a studentů
ve výuce na základních uměleckých
školách. Po krátkém období, kdy nám
bylo umožněno realizovat prezenční
výuku alespoň v režimu „jeden na
jednoho“ (což se týkalo individuálních hodin), jsme stejně jako na jaře
i na podzim museli přejít na výuku
distanční.

Možnosti distančního
vzdělávání
Je nutno předeslat, že by bylo naprosto bláhové domnívat se, že jakákoli forma distančního vzdělávání
může být schopna nahradit vzdělávání prezenční. Nejen základní
a střední školy, ale také samozřejmě
školy umělecké v České republice
jsou ve svých metodických postupech založeny na kontaktním, výkladovém principu, s okamžitou interakcí ze strany studentů. Nicméně
současná situace si žádá, abychom
se v rámci možností všichni snažili
co možná nejvíce zachovat kontinuitu ve vzdělávání a najít dostupné
metodické možnosti, kterými jsme
schopni distanční vzdělávání zvládnout. Základem je vytvořit prostředí,
ve kterém jsme schopni v jasně vymezeném rámci pravidelně komunikovat, sdělovat poznatky a předávat
následnou zpětnou vazbu.

Internet pomáhá
Pro výuku jsme si stanovili čtyři základní metodické principy, které
jsme po zkušenostech z jarního uzavření škol vyhodnotili jako nejefektivnější. Každý pedagog si samozřejmě z daných možností dále vytváří
svou vlastní komunikační metodu,
která navíc musí reflektovat individuální možnosti jednoho každého
žáka. Bezpochyby největším pomocníkem při realizaci distanční výuky
je internet. Zasílání nahrávek přes

WhatsApp, komunikace emailovou
poštou, video lekce, online hodiny
přes různé komunikační platformy,
to jsou nejčastěji požívané metody,
které by bez internetového připojení
víceméně nebylo možné realizovat.
Jelikož základním principem uměleckého vzdělávání jsou individuální
hodiny, nejsme závislí na čase a můžeme výuku realizovat vzhledem
k časovým možnostem studentů.

Život v prázdné škole
Během mimořádných opatření samozřejmě škola nezůstává bez života. Vzhledem k minimálnímu pohybu
osob ve školní budově jsme se mohli pustit i do rozsáhlejších projektů,
na které v běžném provozu máme
čas pouze v období letních prázdnin. V těchto týdnech tedy například probíhá realizace kompletního
komunikačního zasíťování kmenové
budovy vratimovské ZUŠ. Naší ambicí je, aby z každé jednotlivé učebny
byl přístup nejen k internetovému
připojení, ale také k vnitřní síti, která
zahrnuje propojení na scannery, tiskárny, a především na systém sdíleného elektronického archivu notového
a metodického materiálu. Také probíhá postupné vybavení prostor školy
novým mobiliářem, vyrobeným na
míru s respektem k potřebám jednotlivých studijních zaměření. Na realizaci těchto projektů se výraznou měrou
podílejí také pedagogové naší školy.

Online výuka hry na klávesové nástroje

neméně důležitý aspekt. Dostáváme mnoho ohlasů, že se studenti
svým nástrojům věnují ve zvýšené
míře, neboť je to momentálně jedna
z mála možností, jak aktivně trávit
čas. To je samozřejmě velice optimistické zjištění, nicméně vzdělávání na
naší škole je založeno především na
setkávání. Velké množství orchestrů
a souborů, ve kterých se setkávají
spolužáci napříč věkovým spektrem,
vytváří obrovský sociální potenciál,
který momentálně dostává „na frak“.
Všichni se opravdu moc těšíme, až
budeme moci pracovat v obvyklém
režimu, až se budeme moci setkávat
a tvořit zase společně. Držme si palce, ať se tak stane co možná nejdříve.
David Schreiber, ředitel ZUŠ Vratimov

Držme si palce
Mimořádná opatření nemají dopad
pouze na vzdělávací proces v technickém slova smyslu.
Uzavření společnosti, omezení sociálních kontaktů, to vše s velkou
váhou dopadá na
ps ychiku všech
občanů naší (a nejen naší) země. A to
je právě ten další,
9
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Knihovna v roce 2020
Rok 2020 bude navždy zapsán jako
rok pandemie Covid-19. Obchody
zavřeny, služby, školy, knihovny také.
Knihovna byla zavřena třikrát a letos
stále ještě jsme.
V lednu – březnu jsme stihly uspořádat 3 Kreativ kluby a 4 besedy pro děti
z MŠ Paskov (Den, kdy Voskovky řekly
dost). Od 13. března jsme z nařízení
vlády musely zavřít knihovnu, v té
době jsme revidovaly knihovní fond
(revize byla naplánována na červenec)
a důsledně uklidily a vydesinfikovaly
knihovnu. Od 24. dubna jsme mohly zase otevřít, samozřejmě s velkým
omezením a nemohly se konat akce.
Musely jsme zrušit workshopy s Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou,
Muzikohrátky pro prvňáčky, Kreativ
klub i nově vzniklé Kreativní klubíčko

Thor s batohem a hrami

pro děti, besedy pro děti z MŠ, Poledníček i několikrát přesunovanou akci
Noc s Andersenem a další připravované akce.
Stihly jsme předat Nej čtenářům za rok
2019 odměny a diplomy, bohužel ne
tak slavnostně, jako bývalo každým
rokem již tradicí, v předvečer Noci
s Andersenem. Ještě před uzavřením
knihoven jsme pořádaly soutěž pro
nejmenší děti „ Večerníček slaví narozeniny „, bohužel byla z výše uvedeného důvodu předčasně ukončena. Ale
i tak soutěžní úkoly vyplnilo 10 dětí,
dostaly malé dárečky a některé jsme
mohly se svolením rodičů vyfotit. Od
22. října se knihovny opět musely uzavřít do 2. prosince.
Po celou dobu samozřejmě nakupujeme a zpracováváme knihy každý
měsíc nejen pro Paskov a Oprechtice,
ale i pro ostatní knihovny střediska
Vratimov. V listopadu jsme se podílely
na stěhování a budování nové knihovny v Horních Datyních. Koncem roku
jsme nakoupily nové společenské hry
a knihy z edice Kouzelné čtení. Nově
máme také dva tematické batohy –
Pravěk a Vikingové.
Tradiční akce Pasování prvňáčků
a předání knih Knížka pro prvňáčka

byla také několikrát přesunovaná, až
jsme knihy předaly do školy vlastně
už druháčkům a paní učitelky pro ně
připravily krásný program, nakonec
došlo i na pasování. Fotky z akcí si
můžete prohlédnout na FB a webové
stránce knihovny. Děkujeme paní učitelce Pavle Kajzarové a paní učitelce
Haně Ševčíkové.

Trocha statistiky
MK Paskov nakoupeno 590 knih (v hodnotě 184009,- náklady 115626,13 =
ušetřeno 68.382,87 Kč), z toho 22 společenských her, 15 audioknih, 18 knih
z edice Kouzelné čtení, zpracováno
bylo 159 darů v hodnotě 35.097,50
Kč a zapůjčeno z regionálního fondu
18 souborů o počtu 479 knih v hodnotě 129.273,- Kč.
MK Oprechtice nakoupeno 111 knih
(v hodnotě 37151,- náklady 22.696,21
= ušetřeno 14.454,79 Kč),
Zpracováno bylo 36 darů v hodnotě
5.053,- Kč a zapůjčeno z regionálního
fondu 19 souborů o počtu 556 knih
v hodnotě 148517,- Kč.
Věříme, že situaci kolem koronaviru
společně překonáme a brzy vás budeme moci vidět v knihovně. Pilně
nakupujeme novinky i v tomto roce.
Lenka Ježová

Štědrý den s plamínkem Naděje
O Štědrém dnu se letos znovu nepotvrdila pranostika, že Kateřina na blátě přináší Vánoce na sněhu. Alespoň
v Paskově padal místo sněhu hustý
déšť a snad každý tak měl o důvod
víc zůstat v teple domova a věnovat
se posledním přípravám na slavnostní večer. Někteří se ovšem před štědrodenním polednem přemohli a vydali se ven. Společným atributem pro
ně byla lucerna nebo obyčejná svíčka,
kterou si vzali z domova. Pro plamen
betlémského světla si do paskovského
kostela sv. Vavřince přišlo na Štědrý
den přes 80 lidí, kteří si zároveň mohli prohlédnout betlém a zastavit se
v předvánočním shonu.

Betlémské světlo k nám do Česka
v posledních letech putuje každoročně. Z Palestiny se nejdřív převáží
do Vídně, odtamtud ho skauti vezou
vlakem do Brna a pak do všech koutů
naší země. Křehký plamen symbolizuje naději, která může na jednu stranu
působit slabě. S každým předáním
plamene k další svíčce ale přináší nové
světlo a nedá se snadno uhasit. Šíří se
totiž velmi rychle. A vše začíná (stejně
jako v biblickém příběhu) v zapadlém
městečku na Blízkém východě.
Cesta zpátky domů s plamenem svíčky v lucerně nebo pod stínidlem bývá
často opravdu dobrodružná. Kdo ale
10

zvládne uchránit plamen před větrem nebo průvanem, může si až do
své domácnosti kus betlémské naděje
přinést. A takových domácností bylo
o Vánocích v našem městě několik
desítek.
Šárka Šugarová, Ondřej Elbel

Betlém v Paskově autor Vladimír Liška
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Činnost PS Paskov v roce 2020
Je na řadě zhodnocení uplynulého roku 2020, ve
kterém jsme měli
rekordní počet
členů v novodobé historii naší
skupiny, celkem 122, z toho 69 dětí
a mládeže do 26ti let (31 dětí do
15 let).
Uplynulý rok byl ale jiný! Situace se
měnila ze dne na den a plánování volnočasových aktivit byla spíš
loterie. I přes to všechno se nám
podařily některé akce uspořádat.
Mimo uskutečněné akce pro veřejnost proběhlo letos mnoho brigád,
jak na mobilní táborové základně na
Prefě a na táborovém vybavení ve
výměníku, tak i na oddílové základně na Krásné.Schůzky vedení PS se
v tomto roce konaly tradičně 10krát
s letní přestávkou. Sedm z nich muselo proběhnout distančně – online,
ale ani jednou jsme nevynechali.
Rok jsme tradičně odstartovali Výroční schůzí, kde jsme schválili ambiciózní plán akcí, ne vše jsme ale
mohli uskutečnit.Ještě 15. února se

v KCP vydařil Maškarní karneval pro
děti, pak ale přišel zákaz všech veřejných akcí a Pionýrské lední bruslení,
oslavy 30 let samostatné činnosti
Pionýra – Zažehneme ohně, školení
první pomoci ani oblíbený Dětský
den se nekonaly.
V březnu jsme pomáhali s roznosem informačních letáčků do všech
paskovských domácností, a pak se
šitím a roznosem roušek nejen pro
seniory. V dubnu se nám podařilo
zdarma získat veselou bavlněnou
látku z Pionýrského ústředí v Praze
a společně s paskovskými „švadlenkami“ ušít 500 roušek. Tyto roušky
jsme darovali do dětských domovů ve Frýdku – Místku a v Ostravě,
protože na ně se v první vlně nějak
pozapomnělo. S sebou jsme vzali
nějaké drobné dárečky a taky našeho maskota PioPsa, aby děti potěšil
alespoň z dálky.
Situace se před létem nebyla vůbec
přehledná a nebylo jednoduché rozhodnout, jestli všechny nastavené
podmínky pro konání letních táborů
podstoupit nebo jeden rok prostě
tábory vypustit a zajet si konečně

Foto z výroční schůze 3. 1. 2020
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na klasickou dovolenou, jako normální lidi. Nakonec jsme do toho
šli a všichni si užili prima prázdniny,
děti byly skvělé a to je pro nás ta
největší odměna. Tady patří VELKÉ
DÍK všem zúčastněným, že jsme do
toho společně optimisticky šli a že
se to povedlo!
Kromě nákupu ochranných a hygienických pomůcek jsme se na táborech museli vzdát všech návštěv,
výletů třeba na hrad a tradičních
sportovních utkání s vedlejším
táborem, navíc se koupily 2 velké
nůžkové stany, kterými se zastřešilo mytí rukou u WC a místo pro
pomývání ešusů, o 2 ks byly posíleny mobilní WC, i když hygienické
předpisy splňoval i původní počet.
Po každém turnuse byl celý areál
tábora vydezinfikován a doprava
dětí byla letos trochu náročnější,
protože jsme museli dodržet časový odstup minimálně 8 hodin mezi
jednotlivými turnusy. Jelikož jsme
nikdy nevěděli, jestli celý tábor doběhne až do konce, nemohli jsme
nakupovat moc dopředu. V případě, že by se na táboře objevilo
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onemocnění covid-19, turnus by
byl ukončen a my bychom museli
rodičům vracet poměrnou částku
z ceny tábora. Největší novinkou byl
asi pro všechny vstupní filtr všech
účastníků, který probíhal v kině
a pak cesta autobusem v rouškách.
Počasí nám letos na stavění ani bourání moc nepřálo, dokonce mnozí
z nás takové bahno na stavěčce ještě nepamatují, ale naštěstí máme
Karla, který myslel i na sněhové
řetězy, aby nákladní auta na louce
nezapadla.
Na podzim se měly uskutečnit oslavy 70. let od vzniku Pionýra v Paskově, pozvánky už byly rozeslány, přípravy byly v plném proudu a týden
před termínem musely být opět
pozastaveny akce pro veřejnost.
Nekonala se ani Drakiáda, Výjezdní
zasedání ani Vánoční jarmark. Podařila se nám ale rozjet venkovní
Pionýrská luštící celorodinná hra PLCH, kterou si mohli zahrát všichni občané Paskova a okolí. Rok byl
zakončen tak nějak tiše a smutně,
ale s výhledem, že v tom novém se
snad zase brzy potkáme!

Pionýrský karneval, únor 2020

Na závěr všem přeji do dalších let
hodně sil, dostatek motivace a pozitivní přístup. Dobrovolnictví je dřina,
ale když to děláme se správnými lidmi, tak z toho máme radost
Kateřina Biedrawová,
vedoucí PS Paskov

Táborák na Moravici, léto 2020

Letní tábory na Moravici
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Činnost ZO ČSV Paskov v roce 2020
Rok 2020 se zapíše do dějin mnoha
způsoby, a každý z nich se nějak otiskl
i u nás, včelařů, a v životě naší organizace. Zkraje roku mírná zima a vysoký
úhyn včel, sucho v lednu až dubnu, které bylo vystřídáno mokrým květnem
a červnem. Do toho útlum veškerých
aktivit kvůli Covid–19, jenž pak ve vlnách probíhal po celý rok...
Při prvních jarních prohlídkách nejeden včelař zaslzel, když otevřel úl plný
zásob, ale bez včel. Náznaky byly už na
podzim, ale jaro potvrdilo nejčernější
obavy. K 1/9 2019 bylo zazimováno
385 včelstev, k 15/2 2020 jich bylo 214
a k 1/5 2020 jen 158!, což znamená
úbytek 227 včelstev (cca 59 %). Jsou
to obrovské ztráty, o všechna včelstva
přišla zhruba třetina členů! Hlavním
úkolem letošního roku byla tedy snaha v co největší míře obnovit počty
včelstev, jaké jsme měli v minulých
letech. Z velké části se to podařilo, neboť k 1/9 2020 měla naše organizace
330 včelstev.
Co se týče činnosti organizace, i přes
všechny možné nesnáze nebyla úplně
nulová. V únoru jsme stihli navštívit
„kulatého“ jubilanta, přítele Bubika,
a v březnu na poslední chvíli uspořádat
výroční členskou schůzi, která byla po
5 letech schůzí volební.

Pozdně jarní a letní uvolnění opatření jsme využili k tradiční činnosti. 30.
května proběhla brigáda na včelařské
chatě, které se zúčastnilo 8 členů. Byl
proveden úklid příjezdové cesty, posekání trávy v okolí chaty a velice důležitá výměna již nevyhovujících desek na
stolech a lavicích za nové. Toto všichni
kvitovali o několik dní později při tradičním smažení vaječiny. Účast byla hojná,
sešlo se nás 18. V červenci proběhla návštěva u našeho nejstaršího člena, př.
Miroslava Garnola, při příležitosti jeho
90. narozenin a v srpnu u př. Vyviala, který oslavil 80. Podařilo se také zakoupit
pro naše členy sklenice na med.

Podzim byl opět ve znamení omezujících opatření. Naše činnost se tak odehrávala v režimu on-line. Letos poprvé
nebyly dotace na zazimování včelstev
1. D vypláceny prezenčně na podzimní
členské schůzi, ale stane se tak převodem na účet člena.

Výbor ZO Paskov se také rozhodl,
vzhledem k jarní situaci s úhynem včel,
požádat obce Řepiště, Žabeň a město
Paskov, na jejichž katastru mají naši členové včelstva, o mimořádný finanční
příspěvek na podporu včelařů, majících
na jaře velké úhyny, aby mohli opět obnovit stavy včelstev a zacelit tak ztráty.
Děkujeme městu Paskov a obci Žabeň,
že nám v této situaci vyšly nadstandardně vstříc.

Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV Paskov poděkovat
Městskému úřadu Paskov a Obecnímu
úřadu Žabeň a Řepiště za vstřícnost
a podporu, kterou nám každoročně
poskytují, i všem, kteří nás podporují
a pomáhají nám v činnosti.

Nový, respektive staronový
výbor funguje v tomto
složení:
• předseda
– př. Martin Sedlaczek
• místopředseda
– př. Petr Mynář
• jednatel
– př. Jan Kukučka
• hospodář a pokladník
– př. Eva Andrýsková
• referent pro zdraví včel
– př. Antonín Varkoček
• důvěrníci – př. Jiří Arleth, Oldřich
Bartoš, Miroslav Andrýsek, Petr
Čelinský, Jiří Fedra, Petr Žiška.
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Na konec mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel
každé 2. úterý v měsíci, pokud to situace dovolila. K 31. 12. 2020 měla naše
organizace 44 členů a 1 přiřazeného
nečlena. Vyprodukovali jsme 3 006, 2
kg medu, 125, 3 kg vosku a bylo vychováno 108 včelích matek.

Jan Kukučka, jednatel ZO Paskov

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Důchodci v nouzovém stavu
Loňský rok byl opravdu atypický.
Hurá akce a pak nic .Pak se nám zadařilo něco zorganizovat a zase byla
pauza. Na podzim to bylo nejhorší.
Náš tradiční mejdan na vinobraní
a Silvestr se nekonal. Naše nejstarší
seniorka M.Pešatová nemohla oslavit
své devadesátiny.

jsou přenosné a Wifi v KCP k dispozici. P. Sedláček nám nabídl i svoje
volná data, v těch případech, kdy nefungovala. Zvládli jsme vyhledávaní
informací o dopravním spojení, různé
tipy na výlet Založili jsme si i skupinu
na WhatsApp a naše komunikace tak
probíhá i online.

povzbuzovali navzájem. Dárky nám
poskytlo město Paskov v zastoupení
našeho starosty P.Baďury.

Tak jsme absolvovali v omezeném
počtu jen výuku na tablety ,které
jsme dostali z Prahy. Tentokrát nám
p. ing.Lysek domluvil výuku s P.Sedláčkem. Využily jsme toho,že tablety

Při krátkém uvolnění nám i pan ing.
Lysek zajistil malou bowlingovou
soutěž pro 10 lidí. Zvládli jsme to
v centru Relax ve Vratimově. Tentokrát bez fanoušků , o to víc jsme se

Přeji nám všem hodně zdraví, síly
a optimismu do nového roku. Ať se
všem dobře daří přeje
Milena Křivoňová,
předsedkyně KD Paskov
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Všichni se už nemůžeme dočkat našeho společného setkání. Hlavně ,aby
už bylo. Zatím se setkáváme jen na
procházkách, a to je opravdu málo.

únor 2021

Sbor dobrovolných hasičů Paskov v roce 2020
143. výroční zpráva
Rok 2020 jsme zahájili Výroční valnou hromadou. V lednu
následoval hasičský ples, který byl opět skoro vyprodán.
Bohužel další plánované akce, již ovlivnila mimořádná
situace omezující spolkovou činnost. Na jaře jsme měli
v plánu uspořádat tradiční stavění a kácení Máje. Protože
se nemohl konat ani pionýrský dětský den, rozhodli jsme
se spolu se členy Pionýra Paskov uspořádat malý dětský
den pro mladé hasiče a pionýry na zahradě hasičárny.
Vzhledem k rozvolněným opatřením, jsme mohli v srpnu zorganizovat alespoň malou předpouťovou zahradní
slavnost, na které se sešli členové sboru a jejich rodiny.
Během roku jsme se v rámci možností věnovali také opravě a údržbě zázemí a zařízení hasičského sboru, například
přípravě základů pro nový sklad na tréninkové dráze. Na
konci roku měl náš sbor 57 registrovaných členů.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem členům, kteří se
podílejí na činnosti sboru. Děkujeme také našemu městu, sponzorům, přátelům, rodinám a mnohým dalším,
bez kterých by nebylo fungování SDH Paskov možné.
Výbor SDH Paskov

Informace o činnosti JSDH
Paskov 2020
Nyní je to rok co vykonávám funkci
velitele dobrovolné jednotky Paskov.
Chci Vás touto cestou informovat co
se v roce 2020 událo a jaké plány na
rok 2021 máme. Stejně jako byl rok
2020 složitý pro všechny občany,
z důvodu pandemie COVID 2019, měl
dopad i na činnost dobrovolné jednotky. Největší dopad byl na pravidelnou odbornou přípravu, kterou jsme
prováděli jen pokud to vládní nařízení
dovolovaly. Doufám, že se situace v letošním roce změní a budeme schopni
se pravidelně potkávat a prohlubovat
svoje znalosti a dovednosti. Jednotku jsem převzal na hranici personální
udržitelnosti akceschopnosti. Z tohoto důvodu jsme společně s hasiči
začali dělat aktivní kroky k udržení
akceschopnosti. I když několik let
vzájemně spolupracujeme s hasiči
z Oprechtic a díky spolupráci máme
velkou členskou základnu výjezdové jednotky. Máme celkem 38 členů,
aktivních z toho je zhruba polovina.
Největší problém máme s řidiči vozidel. Z tohoto důvodu byl třem našim
dlouhodobým členům spolufinancován řidičský průkaz a v současné době

Příprava základů na dráze

je tato trojce školena na strojníky
a pravidelně jezdí kondiční jízdy. Tyto
kroky mají zamezit tomu, že by naše
jednotka nevyjela v případě povolání
operačním střediskem k zásahu. Dále
musíme aktivně vystupovat k náboru
nových členů, protože za pár let nebudeme mít žádné nástupce. K činnosti
v roce 2020 bych uvedl, že naše jednotka se účastnila 55 zásahů. Kromě
požárů jednotku nejvíce zaměstnaly
zásahy spojené s velkými srážkami
na našem území a v nejbližším okolí.
V roce 2020 byla jednotka vybavena
z MSK detekčním přístrojem k detekci
plynů a dále byla jednotka vybavena
filtry, které lze použít u déle trvajících
zásahů s předpokladem výskytu velmi
nakažlivé nemoci.
V roce 2021 nás čeká stěhování do nových prostor, kde se konečně vyřeší
problémy s nedostatečnou hygienou
po zásahu, které v současném prostoru hasičské zbrojnice nelze uskutečnit.
A hlavně v době pandemie je velmi
důležité. Dále se nám vyřeší problém
s parkováním soukromých vozidel
našich členů při výjezdu. Posledním
a nejdůležitějším přínosem bude, že
konečně budeme moct dělat údržbu,
očistu a zkoušku vozidel a agregátů
15

před zbrojnicí tak, že nebudeme zasahovat do komunikace a nebudeme mít strach, že nás přejede nějaké
auto. Nový prostor nám umožní i lepší
zázemí pro provádění školení a praktického výcviku našeho lezeckého
družstva. Dále máme v plánu vrátit
se k pravidelnému školení a výcviku
našich členů, údržbu techniky tak,
abychom byli kdykoli schopni pomoct
našim občanům a občanům okolních
vesnic, bude-li to potřeba. No a posledním úkolem snažit se sehnat
nové aktivní členy do naší jednotky.
V případě zájmu být členem JSDH
Paskov mě neváhejte kontaktovat na
tel. čísle 777 672 014, nebo na emailu
zdenek.belik@mesto-paskov.cz
Dále dovolte, abych touto cestou poděkoval všem naším členům za aktivní přístup k činnostem souvisejících
s fungováním naší jednotky. Veškerou
tuto činnost vykonávají dobrovolně
a ve svém volném čase, který mnohdy ubírají svým nejbližším. Poděkovat
chci i rodinám a partnerům našich členů za toleranci, kterou mají k výkonu
jejich poslání.
Zdeněk Bělík,
velitel JSDH Paskov

SPOLKY / SPORT
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Mladí hasiči
V roce 2020 měl kolektiv Mladých
hasičů 30 členů. Činnost kolektivu
zajišťovali vedoucí Jiří Vašíček, Dominik Kratochvíl, Marie Chovančíková, Tereza Pohludková, Roman Vlček
a Roman Meszarosz.
Tento rok nám naše životy i činnost
zkomplikoval koronavirus a situace
s ním spojená. Kdykoliv to však bylo
možné, tak jsme se rádi sešli. Schůzky
se konaly vždy v pondělí a ve středu. Tréninky probíhaly na naší dráze
a když bylo špatné počasí tak jsme
hráli hry v klubovně na hasičárně.
V lednu jsme strávili víkend na chatě na Horní Bečvě a během jarních
prázdnin se konalo setkání Mladých
hasičů Paskova, Fryčovic a Brušperku na horské chatě Mečová. V červnu
jsme se zúčastnili soutěží v Nýdku,
Oprechticích a Vyšních Lhotách.
V červenci se konal už tradiční čundr v Jakartovicích, tentokrát poprvé

Mladí hasiči na soutěži v Brušperku

jako celotýdenní akce. Užili jsme si
táboření v lese, vaření na ohni, koupání v zatopeném lomu, hry a soutěže. Na přelomu července a srpna bylo
zorganizováno sjíždění řeky Sázavy.
V září jsme se ještě zúčastnili soutěží
v Klímkovicích, Lučině a Brušperku.

Za kolektiv mladých hasičů děkuji
vedoucím MH, členům SDH a městu
Paskov. Velký dík patří taky rodičům,
kteří jakýmkoli způsobem podpořili
činnost mladých hasičů.
Za kolektiv Mladých hasičů
SDH Paskov Jiří Vašíček

Stolní tenis
V polovině měsíce října minulého
roku byly přerušeny všechny republikové soutěže ve stolním tenise a tím
zavřeny všechny hrací místnosti. Po
zlepšení hygienického stupně byly
uvolněny z kraje prosince podmínky alespoň na tréningy maximálně
však 10 sportovců. Toto rozhodnutí
naši hráči přivítali s vděkem a náležitě
toho využili. Naše herna v Orlovně se
vždy zaplnila do povolené kapacity.
Na hráčích byla vidět chuť a odhodlání si po vynucené přestávce opět
sport vychutnat. Tato radost netrvala dlouho. Již před Vánocemi se nám
sportoviště opět uzavřely, vzhledem
ke zhoršení situace s koronavirem.

Momentálně vypadá situace tak,
a jsem dosti pesimistický, že se rozehrané soutěže nedohrají a výsledky
budou anulovány. Aby sezóna mohla být uznána, musí být odehráno
minimálně 50% utkání. Zatím to
nevypadá, že by se pokračovalo dál.
Prozatím se rozběhla jen Extraliga
mužů a žen profesionální soutěže za
přísných hygienických podmínek,
kdy hráči, trenéři a rozhodčí musí
projít testy na covid. Samozřejmě se
hraje bez diváků .Závěrem bych chtěl
popřát všem občanům našeho města
hodně zdraví a štěstí do roku, 2021.
Zdeněk Manda

Tři naše nové hráčské akvizice před
sezónou 2020-21 zleva Jiří Onderka
ze Staré Vsi Jiří Růža st a Jiří Růža ml
z Baníku Petr Bezruč .

Sezóna 2020 motokrosařů z Paskova
Paskovský enduro-motokrosový klub
byl připraven utkat se ve svých obvyklých disciplínách a vybojovat cenné kovy jako každoročně. Covidová
událost však vše zamotala a nabídla

neobvyklou sezónu. Na Paskovské
motokrosové trati jsme stihli na jaře
zorganizovat enduro Memoriál Oldřicha Bražiny, který nás minulý rok
(2019) navždy opustil. Olda Bražina
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byl převážně enduro závodník, který
se několikrát zúčastnil slavné Dakarské rallye. Nikdy si nenechal uniknout závody v Paskově a Mikulášské
zakončení sezóny.

SPORT
Memoriál Oldy Bražiny se konal
16.5.2020 a absolutně zvítězila dvojice Cyprián David a Cyprián Zdeněk.
Naší jezdci Petr a Libor Hanáčkovi
měli trošku smůlu a ukončili závod
na čtvrtém místě.
24.5.2020 byl na programu volný
závod Dvouhodinovka dvojic. Ten
se konal za velmi deštivého počasí.
Absolutně a ve třídě Profi zde zvítězili
Miloš a Matěj Škutovi a na druhém
místě byli domácí Petr a Libor Hanáčkovi. Veterány vyhrál domácí Miroslav Hanáček s Ivanem Novotným.
Oba závody jsme museli zorganizovat podle vládního nařízení. Pro nás
to znamenalo omezení maximálního
množství závodníků, zajistit elektronické přihlášení na závody a vytvořit
více dep pro závodníky, aby docházelo co k nejmenšímu kontaktu.
Miroslav Hanáček jezdí Mistrovské
závody ve třídě Classic Pre 65+, ty
však byly v sezóně 2020 zrušeny. Ve
Žlutavě se 25.7.2020 konal Classic Motokros zapsaný do poháru Mistrovství ČR. Ve třídě Pre 65+ (nad 66 let)
zvítězil bezkonkurenčně Miroslav
Hanáček. Na tyto závody si také zajel náš Libor Hanáček, který závodí
v jiných disciplínách, ale žel kovidu
se nic jiného nenaskytlo. Ve třídě Pre
65+ (do 66 let) s přehledem zvítězil
a tak si vyzkoušel jízdu i na „nověším“
motocyklu a to ve třídě Twinshock do
50 let, kde se umístil na druhé pozici.
Třída Pre 65+ znamená, že motocykl
musí být vyroben před rokem 1965.
Třída se dále dělí na kategorii do
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a nad 66 let. Naší oba závodníci startovali na motocyklu
ČZ 360 typ 969. To je také
jeden z prvních motocyklů
vyrobených firmou ČZ pro
motokros. Ve třídě Twinshock
se jednalo o motocykl ČZ 380
typ 514 což je zase poslední
typ ČZ (rv1984).
8.8.2020 zorganizoval Březolupský klub motokrosové
závody ve třídě Classic. Závod
byl zorganizován na počest
60. letého výročí Březolupské
trati a také proto poskytl dob- Rodina Hanáčků v garáži
ré podmínky pro bohatou
konkurenci. Byl to druhý závod seriálu 3.10.2020 se v Bielsko-Biala jel enduMisrovství ČR Classic. Ve třídě Pre 65+ ro závod a to ve třídách GP‘75, Twinnad 66let náš Miroslav Hanáček nena- shock a EVO(motocykly do roku výšel konkurenta a s přehledem zvítězil. roby 1999). Zde startoval pouze Libor
Libor Hanáček si zopakoval start ve Hanáček. Jelo se na dvě rozjíždky po
dvou třídách. Ve třídě Pre 65+ do 66 40minutách. Jedno kolo mělo zhruba
let zvítězil a ve třídě Twinshock vybo- 8minut. Den předem celkem hodně
pršelo což přineslo diskuzi ohledně
joval druhé místo.
zkrácení délky závodu. Nakonec vše
29.8.2020 jsme navštívili Mezinárod- zůstalo zachováno a dal se očekávat
ní závody v Polsku, kousek za hrani- hodně těžký závod. Rozhodovacemi v Cieszyne. Miroslav Hanáček li jsme se zda pojedeme na ČZ 514
opět zvítězil v obou rozjížďkách a nebo ČZ 969. Nakonec volba padla
i když zde byly vypsané jen ome- na starší motocykl, který jsme si brali
zené kategorie a tak musel bojovat pouze jako náhradní stroj a přihlášení
se soupeři na motocyklech o 15 let se do třídy GP‘75 a to z důvodu větmladších a bez rozdílu věku. Proto šího prověření motocyklu v těžkých
se také Libor Hanáček zúčastnil jen závodech. Na závodišti jsme musetřídy Twinshock, kde první rozjížďku li rychle přezout gumy a připravit
vyhrál, ale motocykl poškodil tak, že starší stroj na závod. Z toho důvodu
nebyl schopen druhé rozjížďky. Dru- Libor nestihl zaváděcí kolo, což bylo
hou jízdu vyhrál na půjčeném stro- později znát. V prvním kole dva krji od otce Miroslava, takže se utkal kolomné pády a v průběhu závodu
s borci, kteří jeli na motocyklech až se přidali další dva, při předjíždění
soupeřů. Třídu GP‘75 ale i přesto
o 25 let mladších.

L. Hanáček v akci

M. Hanáček na ČZ969
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vyhrál a celkově dojel na 7 místě ze
46 závodníků. Druhá jízda byla bez
pádů a bojoval o první příčku v celkovém pořadí. Po 40min závodu skončil
celkově druhý, jen 8 sekund chybělo na celkového vítěze. Ve své třídě
s přehledem zvítězil. Domů jsme se
vraceli unavení, ale spokojení z velmi
těžkého, ale taky pěkného závodu.
Navíc jsme si odvezli pohár za nejstarší motocykl na závodech.
Díky částečnému rozvolnění kovidových opatření jsme mohli uspořádat
i tradiční zakončení sezóny 2020 Mikulášskou vyjížďku. Při této příležitosti jsme také oslavili 70. narozeniny
Miroslava Hanáčka.

Rozhovor po závodě

Nyní sledujeme Romana Krejčího
který na really Dakar útočí na přední příčky v kategorii Motul Original,
tz. Závod na motorkách bez asistence, takový pravý originální Dakar.
Roman je náš pravidelný účastník
závodů a tréninků na trati v Paskově.
Sportu zdar a motokrosu zvláště
Motokros team Paskov

Oprava ČZ514 v terénu

Třídíme na sněhu

Davy turistů mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů. České
a moravské hory v posledních týdnech
zaplavily davy návštěvníků a turistů.
Bohužel například v Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery a koše.
To i přesto, že lidé mohou v mnoha
horských střediscích odpady nově
třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na
túry nebo u výdejních okének. Sedm
desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského
roku síť tradičních velkých barevných
kontejnerů na třídění odpadů. Menší
speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme

na sněhu umístěny přesně tam, kde
vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta.
Tříděný odpad z třikošů je tak svážen
ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat
ke třídění odpadů, protože jsou téměř
celé včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena
tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před
uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé
hoře nebo na hoře Slamník v resortu
Dolní Morava. V současnosti mohou
návštěvníci využívat třikoše kromě
Krkonoš a Králického Sněžníku také
v Krušných horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale
také v Novém Městě na Moravě. Ředitel komunikace Autorizované obalové
18

společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor
zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu
již do nich lidé vytřídili přes dvacet dva
tun plastů a papíru. Očekáváme však
ještě větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme
třídění v zimních areálech promo akcemi
a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace
o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“

Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu
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Stoleté ohlédnutí
Rok 1920
Listuji zažloutlými stránkami starých
kronik. Písmo je krásné, úhledné,
zdobené drobnými kličkami, zvláště
velká písmena vyhlížejí jako drobná
ornamentální dílka. Nechce se věřit, že
tak krasopisný text dokázala vykouzlit
těžká mužská ruka. Starobylou vůni,
která se vznášela nad každou nově
otevřenou stránkou již, bohužel, nevnímám. Sedím u počítače. Kroniky
dnes mají svou novou, sterilní a do
určité míry odtažitou podobu. Zvětším si písmo, aby bylo čitelnější a…
zapomínám na počítač. Sto let stará
čeština mě okamžitě vtahuje do dávné minulosti. Okouzlují mě myšlenky,
způsob psaní, kontrastní seskupování informací, a hlavně si uvědomuji
to rozdílné prožívání, posun v hodnotách, způsoby překonávání základních
a skutečných životních problémů. Jak
dobře si dnes žijeme…

Vybráno ze školní kroniky
• Ten národ jest nejlepším, který má nejlepší školy, nemá-li
je dnes, bude zítra.
(Jul. Simon)
• Čechy budou zítra platiti tolik, zač budou státi jejich učitelé.

( Arn. Denis)
• Jakou bude naše škola, taková bude naše republika.

(Gust. Haberman)
• Boj dosud není dobojován, cesta intensivního zápasu
kultury a humanity jest daleká. Dosavadní česká revoluce
jest výhradně politická. Vzkříšení duševní dosud chybí.

Duševně a tím spíše mravně žijeme v ovzduší starém,
válkou ještě zhoršeném. Mravně je doba naše krajně
egoistická a ani světový názor socialistický a touha po
českém bratrství nedovedly dosud zdolati zhoubného
dědictví války. Proto buďme předně buditelé sebe a potom buditelé lidu. Proveďme revoluci duševní, mravní,
změňme od základů svůj život. Zpravdivět, zpoctivět
a ozdravět mravně a tak vytvořit novou českou kulturu,
nového českého člověka. Proto přední úkol české školy
je dnes především vychovatelský, teprve v druhé řadě
vyučovatelský. 
(President Masaryk)

Počty žactva ve školním roce 1919–1920
Počátkem škol. roku

Koncem škol. roku

třída

žáků

třídní učitel

třída

žáků

Třídní učitel

I.

54

Čest. Dvořáček

I.

56

Čest. Dvořáček

II.

56

An. Dočkalová

II.

59

An. Dočkalová

III.

66

M. Grzypková

III.

65

Žof. Chýlková

IV.

51

Frant. Vrba

IV.

49

Lidm. Řepová

V. dívky

36

Kr. Terrichová

V. dívky

35

H. Šmoldas

V. chlapci

42

Lad. Krejčí

V. chlapci

35

Lad. Krejčí

VI.

38

Břet. Terrich

VI.

29

Břet. Terrich

Úhrn

343

Úhrn

328
M. Krečmer
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Školní kronika
Nedostatek učebních knih značně
ztěžoval vyučování zvláště na středním a vyšším stupni. Státní školní
knihosklad v Praze vydal dva díly
nové trojdílné čítanky pro všechny
kategorie škol. Díl I. pro 2. a 3. školní
rok za 4,40 K, díl II. pro 4. a 5. škol. rok
za 5,70 K, oba díly upravil Jan Jursa.
Díl III. nebyl vůbec vydán a první dva
díly rovněž nestačily veškeré potřebě.
Týž knihosklad vydal čtyř a pětidílné
početnice, jež autoři Kozák a Boček
upravili, aby hověly novým potřebám
republiky československé.
Na školní potřeby chudým žákům
přispěly Spolek vojenských vysloužilců 500 K, československá soc. demokratická organizace 300 K, České
srdce 200 K.
Kromě toho uspořádal místní odbor
Čes. srdce nadílku šactvem a obuví
v ceně 200 K.
Velkostatkář Vintíř Stolberg uspořádal vánoční nadílku pro děti svých
zaměstnanců a pro některé doporučené žáky. V klášteře vařila se polévka
a kakao z prostředků poskytovaných
spolkem Péče o dítě.
Poněvadž třídy dosud nebyly vyzdobeny obrazy pana presidenta Masaryka, byly objednány portréty oficiálního vydání lidového po 7,20 K.
Ježto při zdejší škole nebylo za dřívějšího správce školy pražádného
tělocvičného nářadí, cvičeny pouze
prostocviky a hry. Teprve na návrh
nynějšího správce školy přikročeno
o letošních prázdninách ku pořízení
hrazdy, bradel a švihadla.
Na požádání správy školy usnesl se
obecní výbor žádati zemskou školní radu, aby nepovinné vyučování
němčině na zdejší škole bylo zrušeno.
Třídní učitelé IV.,V. a VI. třídy podnikli
se svými žáky dne 26. května celodenní vycházku na Hukvaldy a 25. června
III.–VI. třída vycházku na Lysou.
Dne 18. října konáno ve zdejších školních budovách komisionální šetření za
účelem zjištění stavebních vad. Výsledek šetření prokázal spoustu nedostatků, z nichž některé budlež zde uvedeny na paměť, kterak se některé místní
školní rady o sobě svěřené školy staraly.
Stěny učeben, síní a chodeb několik let

nebíleny, zdi otlučeny a okopány, kamna čadící, roury na odvádění kouře děravé, záchody bez ventilací se shnilými
sedadly bez močiště pro hochy z 5. tříd.
Schody při vchodu do hlavní budovy
rozlámané a rozházené, podlaha ve
třídách místy prohnilá, prastaré lavice
zubem času a chlapeckými noži zryty
a zrýhovány, rámy v oknech poloshnilé,
zametáno jednou týdně, letní tělocvična bez jakéhokoli nářadí. V malé škole
ve třídě, která byla kdysi zařízená z bývalých chlévů, strop shnilý hrozící sesutím, takže komise v této třídě ihned
vyučovati zakázala.
Zdá se, že paskovská místní školní
rada si úředními nařízeními příliš hlavy
nelámala a z nemístné šetrnosti, aby
nebylo vysokých obecních přirážek,
po řadu let ničeho nespravovala, až
stav budov klesl na roveň školám východohaličským.
Zatímním řídícím učitelem ustanoven
výnosem zemské školní rady ze dne
25. 10. 1919, s platností od 1. prosince
1919, Hynek Šmoldas. Výše jmenovaný
nastoupil službu až po odchodu dřívějšího řídícího učitele Rich. Skácela
5. ledna 1920. Hynek Šmoldas narodil
se 1. února 1873 v Hradečné, okres
Litovel. Studoval v letech 1885–89
4 třídy české reálné školy v Prostějově
a od r. 1889–93 učitelský ústav v Příboře. R. 1896 vykonal zkoušku učitelské
způsobilosti v Praze.
Ještě před nastoupením místa v Paskově zúčastnil se v prosinci 1919 schůze zdejší místní škol. rady, aby učinil
některá svá přání stran nejnutnějších
oprav. V oné schůzi usnešeno zakoupiti dvoje železná kamna, z nichž
jedny postaveny do 1. tř. a jedny do
bytu správce školy. Dále oprava ostatních kamen ve třídách a o vánočních
prázdninách natříti stěny tříd a síní.
Školnici zvýšen plat ze 200 K na
600 K ročně s podmínkou, že bude
čistiti 3krát v týdni. Povoleno postaviti novou kolnu pro správce školy na
otop a zahradní náčiní a zříditi v bytě
správce školy a na chodbě elektrické
osvětlení.
Školní rozpočet činil 12 402 K, 72 haléřů, z čehož připadlo na učební pomůcky 200 K a na žákovskou knihovnu
rovněž 200 K.
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Pro školní zahradu zakoupeny 2 rýče,
2 motyky a 1 železné hrábě. Jiného
zahradního náčiní nebylo.
Dne 6. března oslaveny 70. narozeniny
pana presidenta Masaryka výzdobou
tříd a obrazů presidenta.
Správce školy měl přednášku o významu pana presidenta při slavnostní
akademii pořádané místním Sokolem
a místní vojenskou posádkou, kteráž
z důvodu zamýšleného plebiscitu na
Těšínsku zdržovala se zde až do počátku srpna.
Na návrh učitele Břetislava Terricha
usneseno ve sboru učitelském pořádati dětské divadlo. 25. dubna byla
provedena pohádka „Sůl nad zlato“.
Provedení hry odpovídalo pečlivé
práci režisérů, jež odměněna hojnou
návštěvou hlavně z třídy dělnické, takže čistý výnos divadla činil 435 K, jež
odevzdány správci školy na žákovskou
knihovnu a učební pomůcky.
Návštěva školy jest odedávna slabou
stránkou občanů paskovských. Staré
třídní knihy hemží se poznámkami
„Netříděn pro nedbalou návštěvu školy“, což se u mnohých žáků opakuje po
celý školní rok, ba i déle. Rovněž v protokolech učitelského sboru, v inspekčních zprávách a v kronice opakují se
stezky v této věci. Bývávala-li návštěva
školy před válkou špatná, byla během
války přímo mizerná. Děti, i když přišly do školy, bývaly místo vyučování
voděny na panské plevat a do parku
sbírat kamení. Proto mnozí rodiče raději vůbec dítek do školy neposílali
a upotřebili je ku domácím a polním
pracím, pasení hus a dobytka a ku
shánění aprovisace v okolních obcích.
Po válce se návštěva školy poněkud
zlepšila, ale přec ne měrou dostatečnou. Příčinu dlužno hledati jednak
v trvajících těžkých hospodářských
poměrech a zápasu o denní potřeby
života, jednak podceňování významu
a důležitosti školy. Letos museli býti za
měsíc duben předvoláni před místní
radu rodiče 31 žáků. Většině z předvolaných navržena peněžitá pokuta,
což bylo okresní školní radou téměř
u všech potvrzeno a tím opět docíleno zlepšení návštěvy, takže za květen
předvoláno jen 16 nedbale navštěvujících. Na celé škole tvořilo roční procento 8,5 % oml. a 3,5 % neoml. hodin.
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Jiné pamětihodné události
Dne 18. dubna při volbách poslanců
do Národního shromáždění obdržely
v Paskově: strana sociálně demokratická 547 hlasů, lidová 209, čes. socialistů
107, živnostenská 74, republikánská
62, národní demokratická 59, německé strany 27, Modráčkovci 6, Židé
3 hlasy. S občanstvem volila i místní
vojenská posádka.

Za účelem provedení 4,5% státní premiové půjčky, zřízen v obci ze zástupců všech politických stran propagační
výbor. V celé obci upsáno mimo velkostatkáře Stolberga (o němž se neví,
zdali upsal) 41 000 K.

Drahota válkou a lichvou zaviněná stoupá
ustavičně. Tak o paskovské pouti prodávalo
se maso hovězí a telecí
po 20 K za kg, vepřové
po 28 K. Kg másla stojí
56 K a není ho k dostání.
Slepice stojí 40 K, kuře
20–25 K, husa 80 K, litr
mléka 2–3K, od pečení
chleba platí se od bochníku 1 K. Metr látky na oděv stojí několik set. Klobouk slaměný 80–100 K,
plstěný 130–150 K, pár šněrovacích
bot 300–400 K, půl litru obyčejného
piva dosti špatného 1,5 K, kráva 6–9 tisíc K, kůň dvakrát i více tolik. Metrák
uhlí stojí v Paskově v poslední době
v červenci a srpnu 52 K, metr dříví
v lese 35 K. Kg soli stojí 1,60 K a krabička zápalek 24 h.

Okresní silniční výbor vybudoval
v květnu svým nákladem silnici kolem Olešné mezi oběma paskovskými
mosty, aby tyto jsouce chatrny mohly
se opraviti.

Z uvedeného patrno, kterak asi daří se
učitelstvu, byť bylo paritním zákonem
ze dne 23. května 1920 postaveno na
roveň státnímu úřednictvu a říjnovým
zákonem a prosincovou novelou zařa-

25. dubna při volbě do senátu obdržely: strana sociálně demokratická
459 hlasů, lidová 194, čes. socialistů
69, živnostenská 55, republikánská 55,
strany německé 25, Židé 3 hlasy.

zeno do platebních tříd a stupňů. Za
příklad uvádím svoje příjmy, jichž jsem
v 27. služebním roce po zařazení do
VIII. hodnostní třídy 3. stupně od 1. ledna 1920 nabyl: služné 6 804 K, místní
příd. 1 800 K, funkční 400 K, osobní
100 – úhrnem 9 104 K ročně. K tomu
drahotní přídavek pro 6 čl. rodinu
ročně 4 404 K a nákupní výpomoc od
1. 4. měsíčně pro 6 čl. rodinu 650 K činí
ročně 21 308K = obnos zajisté úžasný,
avšak drahota všech potřeb jest ještě
úžasnější. Znám však v Paskově dělníky
o 15–20let mladší, kteří při méně zodpovědné a méně vyčerpávající práci
vydělávají ročně až o 5 000 K více.

Z hasičské kroniky
Na valné hromadě konané 4. ledna náčelník Č. Folta oznamuje, že hostinec, v němž je spolková místnost, bude zrušen, a tudíž je potřeba se o novou místnost starati. Na jeho
návrh usneseno zahájit jednání o místnost v „Lidovém
domě“ – dříve „Černý jelen“.

v Paskově č. 170. Shořela stodola, chlévy i se dvěma vepři
a půda nad obytným stavením. Prohořely i stropy a shořely
veškeré zásoby obilí a pícnin. Škoda 80 000 K.

Pronikavý vřískot trubky zburcoval ze spánku 13. ledna v půl
11 v noci hasiče a hlásil požár u Frant. Havránka, rolníka

8. července při bouři s krupobitím uhodil blesk do stavení
Frant. Krejčího na Oprechticích a zapálil. Střecha pokrytá
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6. března vzňal se stoh slámy Jos. Volného, rolníka v Paskově.
Zákrokem hasičů byl požár udušen.
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došky byla ihned celá v plameni. Sbor
náš byl brzy na místě a uhájil vedle stojící stodolu.
Při bouřce 20. srpna jsou zasaženy bleskem chlévy staříčského dvora, patřícího arcibiskupu olomouckému. K požáru dojeli paskovští hasiči současně se
staříčskými a místeckými. Velení měl
náčelník staříčský. Zábavní sbor uspořádal 25. ledna ples, který zvětšil příjmy

o 1 500 K. Dle sdělení župy smí se sbory
zúčastňovati v kroji jen svých vlastních
neb všenárodních slavností církevních,
politických a oslav spolků jiných není
přípustno v kroji se zúčastniti. Salutování dějž se po vzoru francouzském.
Bratři mající výzbroj sboru, kteří cvičení
však nenavštěvují a vůbec jsou nečinní,
budou vyzváni, aby výzbroj odevzdali,
a budou poděleni jiní.

Výbor povýšil poplatek za použití
pohřebního vozu pro Žabno na Kč
25 a 15 průvodci.
Pořádána 3 cvičení se stříkačkami
a nářadím – 2 pochodová a 2 signálová. 1 valná hromada, 9 schůzí výboru.
Sbor čítá 64 členy činné, 41 přispívajících a 18 členů čestných.

Sokol tělocvičná jednota Paskov
Heslem v tomto roce mělo nám býti:
Vše pro VII. Všesokolský slet v Praze.
Byli jsme si dobře vědomí, že zejména
cizina má nabýti důvěry, že jsme hodni samostatnosti a že jsme opravdu
živlem státotvorným, musíme projeviti známky ukázněnosti, pořádku,
mírumílovnosti i mravnosti. Už v roce
předešlém a zvláště při valné hromadě povzbuzovali všichni činovníci,
by každý člen výboru měl vymezen
obor své působnosti, zajišťující přesnější vedení. Proto se zřídily v ustavující schůzi výboru dne 12. dubna
nové, dosud neobvyklé funkce, což
setkalo se s dobrým výsledkem. Do
výboru zvoleni byli: Josef Skýba starostou, Otýlie Pinkavová, obchodnice,
náměstkyní; Josef Neuhybel, zámečník, náčelníkem; Bert. Stiborková,
náčelnicí; Marie Vlachová, stud. učit.,
jednatelka; Frant. Rašková, stud. učit.,
pokladní; Alois Klimunda, stolař, novinářem; Boh. Rozehnal, řemenář, hospodářem; Evžen Hurník, krejčí, matrikářem; Josef Bartoník, zámečník,
režisérem; Bedřich Burejsa, zámečník,
člen výboru; Vessl, správce poštovního úřadu, člen výboru. Náhradníci:
Josef Hubáč, knihovník, Františka Hutárková, archivářka a Marie Břusková.

Divadla:
17. 6. sehrán „Kralevic Václav“, což sehráli dorostenci
24. 7. – „Žena legionáře“
6. 7. – „Jánošík“, za spoluúčinkování
místní posádky v přírodě
28. 11. – jméno kusu neuvedeno
V prosinci „Ta naše Máňa“

Přednášky:

Akademie:
29. 1. konána za spoluúčinkování
místní posádky se zpěvy, ženy cvičily
prostná, recitace a cvičení na nářadí.

V květnu přednáška o historické
důležitosti tělesné výchovy – ref.
br. uč. Grossmann

2. 5. beseda dorostu s programem: žákyně prostná, tance, recitace a zpěvy
sborové
Veřejná cvičební hodina 11. ledna se
skvělým úspěchem mravním, avšak
s naprostým nepochopením členstva,
malou účastí, obzvláště správního výboru.
V roce 2020, 100 let po událostech
z předchozích stran, se opět potýkáme s nelehkou situací. Celosvětová
koronavirová pandemie ovlivňuje
každého jednotlivce víc, než by se

Cvičilo průměrně v roce mužů 24, žen 8,
dorost mužský 18, dorostenek 12, žáků
31, žákyň 24, cvičební sbor mužů 6.
Veřejné cvičení konáno 18. července s následujícím pořadem:
1. Žákyně: prostná a národní tance
2. Dorost: prostná sletová a různosti
3. Dorostenky: prostná a rej s věnečky
4. Muži: nářadí, hrazda, bradla, skok
vysoký, zápas
5. Ženy: kužele a prostná sletová
6. Muži: prostná sletová
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29. 2. - O rytmice – referuje sl.
M. Vlachová
7. 3. - K 70 letům nar. pres. Masaryka ref. bratr učitel
H. Šmoldas
8. 2. - O Boženě Němcové ref. sl.
M. Vlachová

Koncert, taneční zábava, ples,
Mikulášská
4. 11. - O J. A. Komenském, ref.
H. Šmoldas, učitel
4. 11. - Na VII. Sletu sokolském
v Praze 48 členů a členek, 8
dorostenců a 6 dorostenek
nám líbilo. Nezbývá však než doufat,
že události z paskovské kroniky roku
2020 budou po 100 letech stejně čtivé,
zajímavé a poučné, jako ty z roku 1920.
Jarmila Petrová
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Tříkrálová sbírka online
Do průběhu sbírky v roce 2021
zasáhla pandemie nemoci covid-19
a v souvislosti s ní přijatá opatření.
Vzhledem ke zhoršení situace
a celostátnímu zpřísnění restrikcí,
rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého
stupně PES koledníci nevyjdou. tříkrálová sbírka

Online požehnání

INZERCE

Koleda ale zrušena není! Přesouvá
se do onlině prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky na
www.trikralovasbirka.cz a přijměte
online požehnání zde: www.trikralovasbirka.cz/podekovani/online-pozehnani.Do online kasičky je
možné přispívat do 30. dubna 2021.

INZERCE

MOBILNÍ PEDIKÚRA
V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
Cena od 300,- Kč + doprava
Dlouhodobá praxe v oboru
Kružlíková Kateřina
tel: +420 777 800 341
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inzerce

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kabelové a elektrické systémy,
spol. s r. o.

Nabíráme nové
kolegyNě/kolegy!!!
• mzda až 24 000 Kč
• náborový příspěvek 6000 Kč
Více na www.kes.cz - kariéra
nebo volejte 596 762 785
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