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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

Facebook

www.mesto-paskov.cz

www.facebook.com/Paskov

Sdílená kola nově v Paskově
Modrá kola budou zájemcům k dispozici od března až do konce listopadu. V Paskově si kolo můžete půjčit u městského úřadu, na nádraží
a u Biocelu. V ulicích bude po celou

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

Mobilní rozhlas

obec.mobilnirozhlas.cz

V OBRAZE

www.online-team.cz
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sezónu vždy minimálně sto šedesát
třírychlostních kol. V rámci spolupráce s okolními obcemi, které na
bikesharing přispívají, bude možné kola parkovat v Žabni, Sviadnově, Frýdku-Místku, Starém Městě,
Bašce a Dobré. Výpůjčka kola bude
možná po registraci v mobilní aplikaci společnosti nextbike. Jejím
prostřednictvím bude také odemčen digitální zámek kola. Vrátit
kolo bude možné zcela jednoduše,
a to pouhým stáhnutím páčky nad
zadním kolem směrem dolů. Výpůjčka se tak automaticky ukončí.
Není k tomu nutný přístup do aplikace. Bližší informace naleznete na
www.nextbikeczech.com/frydek-mistek
Gabriela Klimundová

Motokrosový areál Paskov
Paskovský motokros si dovolím tvrdit je pojem. Jednak slavnými jmény
z rodiny Hanáčků a jednak také samotnou motokrosovou tratí.

raději využili motokrosovou trať a na
oplátku jim slibuji, že vedení města
bude dělat vše pro to, aby tato zůstala zachována.

Proto, když jsme se dozvěděli, že
v rámci rekultivace areálu bývalého
OKD by mělo dojít ke zrušení této
trati, jednali jsme s podnikem Diamo,
který má rekultivaci na starosti, o její
zachování. To by se, podle všeho,
mělo podařit.

Milan Klimunda.
místostarosta města

Motokros má však i svou stinnou
stránku a tou jsou neukáznění jezdci, kteří své burácející stroje prohánějí volnou krajinou. Předpokládám,
že mnoho z vás má zkušenost s tím,
že při procházce lesem se na něj najednou vyřítí motocykl a vy jen stěží
uskakujete z jeho dráhy. Vjíždět motorovým vozidlem do lesa nebo na
louku mimo pozemní komunikace
se v Česku nesmí, je to porušení zákona! Počátkem března jeden takový
„motorkář“ na Palkovických hůrkách
srazil muže a přejel mu psa. Toto je
sice extrém, ale už jen samotná jízda
hlučným motocyklem plaší jak lidi,
tak zvěř a způsobuje škody vlastníkům pozemků. Proto se obracím na
všechny vyznavače motokrosu, aby
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Motokrosová trať z leteckého pohledu
(geoportal.msk.cz)
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Co nás letos čeká
Přestože se nám pracovní, ale
i osobní, život v souvislosti s mnohými vládními nařízeními velmi změnil,
neznamená to, že musíme rezignovat na své plány a potřeby.
Proto i pro letošní rok máme připraveno několik investičních aktivit, se
kterými bych Vás chtěl prostřednictvím tohoto článku seznámit.
V areálu základní školy Paskov se již
začala budovat nová běžecká dráha, která nahrazuje tu, která musela
ustoupit Sportovní hale. Svými parametry se bude jednat o běžeckou
dráhu na 50 a 60 m s pružným povrchem. Součástí díla je také nové
doskočiště, výměna stožárů a sadbové úpravy. Další informace popisuje
ve svém článku paní ředitelka ZŠ
Mgr. Lucie Butkovová.
Dne 12.3.2021 bylo předáno staveniště k další stavbě, kterou bude nová
Lávka pro pěší. Ta je navržena v trase opuštěného teplovodu a bude
spojovat zámecký park s mateřskou
školkou a sportovním areálem u Orlovny. Nová lávka je navržena jako
ocelová lávka, která bude mít šířku
2,0 m a celkovou délku 18,0m. Jedná
se o lávku pro pěší a cyklisty. K nové
lávce budou také zbudovány přístupové chodníky. Dokončená by měla
být v září letošního roku.
V letošním roce bude také zahájena
rekonstrukce Sběrného dvora. Sběrný dvůr je navržen v prostoru bývalých stavebnin. Tento projekt bude
spolufinancován Evropskou unií
v rámci Evropských strukturálních
a investičních fondů.
Po výběrovém řízení byly zadány
práce na projektové dokumentaci na
opravu ul. Kirilovovy, která je hojně
využívána a její stav si již rekonstrukci
vyžaduje. V rámci opravy bude rozšířen i kanalizační řád na této ulici, ale
i na části přilehlé ulice Neužilní.
Kanalizace obecně je poslední dobou, s ohledem na novelu vodního
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách,
velmi diskutovaným tématem.

Běžecká dráha - koordinační_situace

V loňském roce byla dokončena
Technicko-ekonomická studie na
dokanalizování neřešených lokalit
Paskova a Oprechtic a nyní je nutné zvolit strategii rozšiřování kanalizace na území města. Jedná se
o rozhodnutí, které bude znamenat
investice nebo lépe řečeno náklady
města v řádu desítek miliónů, a proto by měl být plán rozvoje posvěcen
zastupiteli města. Průběžně probíhá
rekonstrukce zámku a zpracovává
se projekt na rekonstrukci předzámčí, kam by se měla přemístit Pošta, čímž by se zajistil bezbariérový
přístup. Dále budou probíhat běžné opravy komunikací a chodníků,
údržba nemovitostí, hřišť a dalšího
majetku města.
I když současný stav příliš osobním
kontaktům nenahrává, přesto nebo
právě proto, uvítáme jakékoli vaše
podněty, které by podle vás mohly
zlepšit živost v našem městě.
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Závěrem mi dovolte popřát Vám
hodně zdraví a co nejrychlejší návrat
do NORMÁLNÍHO života.
Milan Klimunda. místostarosta města

Poděkování
Manželé Jan a Olga Barkóci děkují touto cestou paní Martině
Juhasové , paní Boženě Partykové a paní Renátě Jurčíkové za
nezištnou a dobrovolnou pomoc, při zajištění jejich rodiny
v době platných omezení z důvodu epidemiologické situace.
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Podpora OSVČ a nejen jich v „době Covidové“
Vážení občané Paskova, velmi mě
potěšil váš zájem o bližší informace k vypsanému dotačnímu titulu
Covid Kultura 3 (1url.cz/uzAQ5) pro
umělce, herce, tanečníky, hudebníky,
malíře, spisovatele apod. Jsem moc
rád, že jsem mnohým mohl pomoci
a nasměřovat je na správnou cestu.
Vzhledem k mnohým Vašim dotazům
bych Vás chtěl seznámit ještě s dalšími možnostmi získání podpory v této
nelehké době. O Covid Kultura 3 –
„umělci“ – (možnost podávat žádost
do 15. dubna 2021) jste se mnohého
dozvěděli v minulém čísle Paskovského zpravodaje. Po vaší uzávěrce
byla vyhlášena i nová výzva Covid
Kultura 3 - audiovize - bit.ly/38oF3Ji
(do 30. dubna), určená pro režiséry,

kameramany, herce apod. Osoby, které nesplňují podmínky výše uvedených titulů, a přesto je jejich činnost
z důvodu nařízení vlády omezena,
mohou žádat o Kompenzační bonus
pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - bit.
ly/3qzEnGU. Podnikatelé, kteří platí
nájem, jistě zaznamenali také možnost podpory - Covid Nájemné 3 – (do
8. dubna 2021) bit.ly/3veefoy
Oceňuji, že se město Paskov snaží
také pomoci podnikatelům, především v oblasti placení nájemného
v městských prostorech! Upřímně
doufám, že se aktuální epidemiologická situace bude brzy zlepšovat,
a i vy, občané Paskova, se brzy dočkáte vašich tradičních kulturních
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akcí, jakými jsou například Dny města, Dětský den, Předpouťová zábava
či třeba filmové/divadelní představení v kině Panorama.
Záleží na nás všech.
Pokud byste měli zájem se dozvědět bližší
informace k dotačním
bit.ly/38oF3Ji
titulům, či něco zkonzultovat, určitě se na
mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte
můj FB Jiří Vzientek |
bit.ly/3qzEnGU Facebook. Já a mí kolegové jsme vám připraveni pomoci.
Jiří Vzientek,
náměstek ministra
kultury
bit.ly/3veefoy
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Odpady v našem městě
Vážení spoluobčané, v rámci loňských vydání Paskovského zpravodaje jsem se snažil pravidelně informovat, jak se řeší odpady v našem
městě, jaké jsou trendy, jak dopadla
fyzická analýza odpadu a co naše
město plánuje v odpadovém hospodářství dál. V letošním roce bych
rád na tuto činnost navázal. Směr
daný máme, ale také kus práce před
sebou. Město Paskov ročně utratí ze
svého rozpočtu za odpadové hospodářství 3,5 – 4 mil. Kč. Občané našeho města za likvidaci odpadů neplatí
žádné poplatky. V přepočtu na občana by to vycházelo na 1000 kč ročně.
Při zpracování plánu odpadového
hospodářství nám bylo odbornou

Papír a lepenka

firmou doporučeno zavedení poplatku za likvidaci odpadů s odůvodněním, že obec, kde není vybírán
poplatek nemotivuje lidi k důslednému třídění domovních odpadů. Byl
bych velice rád, aby město i nadále
nezatěžovalo občany tímto poplatkem. A na oplátku, aby naši občané
důsledně dbali na to, co vyhazují do
komunálního odpadu a zda v něm
nekončí recyklovatelné složky. Jen
tímto přístupem udržíme náklady
za likvidaci odpadů v únosné míře
z rozpočtu obce, i při zvyšování cen
za likvidaci odpadů. Pro začátek jsem
si pro Vás připravil analýzu odpadů
našeho města za posledních pět let.
Je evidentní, že postupně odpadu

v našem městě po malých krůčcích
ubývá. Důležité je, že se postupně
přesouvá z komunálního odpadu do
složek, které jsou řešeny v systému
zpětného odběru. V loňském roce
nám sice výrazně narostl velkoobjemový odpad, ale jeho nárůst si vysvětluji tím, že nás pandemie „uvěznila“ doma a nám pro zachování
duševního i fyzického zdraví nezbylo
nic jiného, než si pořádně uklidit své
příbytky. Zda tipuji správně, či nikoliv, ukáží u tohoto ukazatele až data
letošního roku. Nárůst velkoobjemového odpadu je sice mnohonásobný,
ale v celkovém součtu všech druhů
odpadů nám klesající tendenci přece
jen nezkazil.

2016/t

2017/t

2018/t

2019/t

2020/t

28,0572

30,0573

29,502

33,0336

46,5441

6,95

10,03

16,32

Papírové obaly a lepenkové obaly
Sklo

57,7575

61,6543

63,099

54,5384

61,8506

Olej a tuk

0,26

0,597

0,4

0,32

0,38

Plasty

53,5331

63,2486

62,0319

60,5811

67,94

Plastové obaly

0,86

Kovy

0,58

1,09

5,04

0,32

0,4

Jiný biologicky nerozložitelný
odpad

196,41

156,94

159,89

183,23

112,38

Směsný komunální odpad

782,1093

769,6367

767,542

766,0928

716,0595

Velkoobjemový odpad

128,38

84,97

50,69

29,47

103,32

0,05

0,17

10,57

7,474

3,245

22,443

Jedlý tuk a olej
Oděvy

3,244

3,264

Železo a ocel

6,28

11,77

Pneumatiky

11,9

15,28

17,49

10,47

4,22

Odpadů v roce celkem v (t)

1268,5111

1199,368

1170,219

1161,951

1159,501

Na konci roku 2020 byl schválen nový
zákon o odpadech číslo 541/2020, na
který musel svou dílčí novelou reagovat i zákon o zadávání veřejných
zakázek, u kterých je nutno dnes
zapracovávat ekologické a sociální
dopady. Plány odpadového hospodářství jednotlivých obcí a měst
jsou podřízeny krajské i celostátní
koncepci. V rámci těchto plánu byl
dlouhodobě držen termín zákazu
skládkování dále využitelného odpadu, který měl být platný od roku
2024. Díky návrhu hospodářského
výboru, který navrhoval posunutí

7,584

zákazu skládkování dále využitelného odpadu až na rok 2028 a Pirátské
strany, společně s TOP 09, kteří navrhovali zákaz skládkování od roku
2027, a jak to u nás ve státě bývá byl
poslaneckou sněmovnou schválen
kompromisní rok 2030. Jestli se jedná o odpadovou loby, nebo provázanost s novým plánovacím obdobím
dotačních titulů nechám na každém.
Naše město postupně naplňuje cíle
ze svého plánu odpadového hospodářství a tím se na zákaz skládkování
připravuje. Mezi viditelné kroky, které jsou postupně realizovány, patří
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úprava a doplnění sběrných míst pro
recyklaci odpadů, pořízení domácích
kompostérů, kontejnerů na oděvy,
drtiče větví a výstavba sběrného
dvora. Kromě postupného naplňování cílů máme před sebou my všichni
dva úkoly. Město se snaží poskytnout
ideální podmínky k eliminaci odpadů, ale výsledek záleží na každém
z nás. Proto je důležité umět rozpoznat jednotlivé složky domácího
odpadu a vědět, jak s ním naložit.
V tomto ohledu má jistě každý z nás
nějakou tu mezeru a je našim úkolem
na těchto dovednostech zapracovat.
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Druhým a mnohem těžším úkolem bude změna našeho myšlení.
Budeme muset přemýšlet nad tím,
jak našim chováním zabránit tomu,
aby odpad vůbec vznikal. Můžeme
ve svých nákupech upřednostnit
např. bezobalové prodejny potravin i drogerie, nakupovat ve velkých
baleních, chodit do obchodu vždy
s vlastní nákupní taškou a celkově
o svém spotřebitelském chování více
přemýšlet. Pokud nějaký přece jen
vznikne, měl by se pak dát ekologicky zlikvidovat (např. kompostovatelné zubní kartáčky, sáčky nebo 100%
recyklovatelné výrobky). Také stará
židle, která se nám přestala líbit se dá
opravit, zrenovovat, darovat, vyměnit či prodat a nemusí nutně skončit
ve sběrném dvoře, nebo ještě hůř,
hned vedle popelnice. Už při nákupu
nového výrobku bychom měli přemýšlet nad jeho životností a zda jej
skutečně potřebujeme vlastnit. Zde
bude muset město věnovat hodně
energie do osvěty.
Dále se budu v tomto článku věnovat
jednotlivým oblastem, u kterých se
budu snažit vysvětlit, jak nyní fungují
a jaké jsou v této oblasti plány.

Sběrný dvůr
Ke sběrnému dvoru se budu samostatně věnovat v dalším čísle

Paskovského zpravodaje. V tomto
čísle chci jen upozornit, že výstavba
nového sběrného dvora poběží od
6. dubna 2021 do října 2021. V tomto období bude provoz velmi omezen. Proto prosím využijte maximálně sběr velkoobjemového odpadu,
který je plánován na 24. a 25. března
2021. Sběr trávy a větví se budeme
snažit zajistit na náhradních místech.
Sběr elektrospotřebičů, oděvů budeme provádět v přední části současného sběrného dvora. Velkoobjemový a komunální odpad bude po dobu
výstavby omezen.

Oděvy
V rámci města Paskova jsou k využití 3 kontejnery, které jsou umístěny
na veřejném prostranství a smluvně jejich vývoz zajišťuje společnost
ECOTEXTIL. Dále máme 4 kontejnery, které jsou k využívání na sběrném dvoře. Dlouhodobě, ale hlavně
v době pandemie, jsou kontejnery
na veřejném prostranství stabilně
přeplněny. Důvodem je, že společnost, která se o ně stará je vyváží
jen jednou měsíčně a k většímu počtu vývozů se nechtějí zavázat. Aby
měli občané možnost vždy odnést
použité oblečení, jsou kontejnery ve
sběrném dvoře nově zasmluvněny
u společnosti FCC. V rámci výstavby nového sběrného dvora bude

Ukázka PENGUINBOX kontejneru
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možné odevzdat oblečení v systému
„swap“, ve kterém si lidé oblečení
vzájemně mění. Další velkou změnou, která nastane je systém penguinbox, který bude nově umístěn
u Hrušky. Fungování tohoto kontejneru se budeme samostatně věnovat v dalším čísle zpravodaje. V případě zájmu naleznete více informací na
www.penguinbox.cz.

Pneumatiky
Naše město zaznamenalo výrazný
pokles odevzdaných pneumatik ve
sběrném dvoře. Důvodem úbytku je
především skutečnost, že naši občané začali využívat k odevzdání pneumatik místa zpětného odběru, která
jsou zřízena ze zákona. Za skládkování pneumatik je městu Paskov účtována cena 3000 Kč/t. Za odevzdání
pneumatik v rámci zpětného odběru
je odevzdání a likvidace zdarma. Od
roku 2021 je již pevně stanoveno,
že každý výrobce či dovozce, který
plní tuto povinnost (buď individuálně nebo kolektivně) musí mít jedno
místo zpětného odběru v každé obci
s rozšířenou působností a v městském obvodě statutárních měst. Platí
také povinnost zřídit místo zpětného
odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá.
Společnost ELTMA nechce s městem

MĚSTO
uzavřít smlouvu zpětného odběru
pneumatik z důvodu toho, že je již
zpětný odběr zasmluvněn u jiných
společností na katastrálním území
města. Proto prosím ať pneumatiky
necháváte v pneuservise nebo využijete místa zpětného odběru. Na
stránkách společnosti ELTMA jsem
pod odkazem www.eltma.cz/sberna-mista?search_query=paskov našel, že na území města jsou smlouvy
uzavřeny s těmito společnostmi: Carling s.r.o. Místecká 872, Paskov, Ing.
Martina Kožušníková Bělská 409, Paskov, Jan Lukšík Místecká 762, Paskov,
ZCC Technik U dálnice 906, Paskov.

Nádoby na tříděný odpad
a svozová místa
V rámci naší obce máme 46 nádob na
plast, 37 nádob na sklo a 39 na papír.
Umístěné jsou celkem na 22 svozových místech. Režim vývozu je v současné době nastaven plasty 1 x týdně
(út, st). Papír je vyvážen 1 x za 14 dní
(svozové místo U Hrušky a sídliště Papírenská 1 x týdně). Sklo je vyváženo
1 x za měsíc. Často se stává, že nádoby den dva před vývozem bývají
přeplněné (především u plastu). Řešit
tuto skutečnost můžeme společně
tím, že budeme plasty a papír dostatečně před vhozením do nádoby
stlačovat. Druhou možností je posílení četnosti vývozu aspoň na hlavních místech, zvětšení počtu nádob,
přidání sběrných svozových míst. Za
výsyp nádoby na plasty město platí
120 Kč. Proto musíme vývoz dobře
optimalizovat, aby se nevysypávaly prázdné kontejnery. Do příštího
čísla zpravodaje připravím analýzu
nákladovosti výsypu a vývozu ve
srovnání s příjmem za recyklovaný materiál a ušetřené prostředky
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za skládkování. V našem městě se
každoročně snažíme zvýšit počet
nádob, do kterých je možné tříděný
odpad odevzdat. Dále jsme se snažili
zvýšit počet svozových míst a upravit
stávající místa. Vylepšení sběrných
svozových míst je dokončeno na ulici
Místecké, Papírenské, Boženy Němcové, U Hrušky. Nové svozové místo
nám vzniklo na ulici Zářičí. Na úpravu
a výstavbu sběrných míst jsme měli
zpracován projekt, u kterého jsme
při vyřizování stavebním povolení
neuspěli na ulici Bezručové, U Sodovkárny, na Mitrovicích (u točny)
a na náměstí. Důvodem nepovolení
míst v daných lokalitách byly způsobeny podněty občanů, kteří s umístěním nesouhlasili. V návaznosti na
prodlužování času při vydání společného stavebního povolení jsme
od těchto míst byli nuceni v prvním
kole ustoupit. Nyní budeme řešit
nové lokality v samostatném projektu v druhém kole. Prosím proto
o návrhy, kde by Vám nejlépe vyhovovalo mít sběrné místo situováno.
Podněty prosím posílejte na e-mail
zdenek.belik@mesto-paskov.cz .
V rámci nového sběrného dvoru plánujeme možnost odevzdání
plastů a papíru pytlovým systémem
s identifikací domácností, které tříděný odpad odevzdají a zapojení
do motivačního systému. Některé
obce využily možnost nákupu nádob
na separovaný odpad pro každou
nemovitost v rámci dotačních titulů. U těchto obcí se budeme snažit
zjistit nákladovost svozů, porovnání
množství odpadu v poměru komunální odpad, separované složky za
rok 2021 s předcházejícími roky. Dále
se budeme snažit doplnit koše na
separovaný odpad na autobusových
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zastávkách a veřejných prostranstvích. Dnes je ve městě Paskov
umístěno 68 košů.

Biologicky rozložitelný odpad:
Ve vztahu ke komunálnímu odpadu se jedná především o odpady
z údržby sadů, parků a lesoparků,
sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů a ze
zahrad ve vlastnictví fyzických osob
(občanů). Patří sem také odděleně
sebrané biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a z domácností (tzv. gastroodpady), ale
i odpady z papíru, dřeva a přírodních
textilií a z nich zhotovených oděvů.
Bioodpady se v závislosti na svém
složení a vlastnostech kompostují
nebo se zpracovávají v bioplynových stanicích nebo se energeticky
využívají ve spalovnách a jiných spalovacích zařízeních pro výrobu tepla
či energie. V rámci biologicky rozložitelných odpadů město udělalo
několik základních kroků. Máme za
sebou dva dotační tituly na dodávku domácích kompostérů. Celkově
bude v rámci těchto projektů našimi
občany využíváno 338 kompostérů. V rámci projektu Město Paskov
kompostuje byl pořízen i drtič větví se samostatným pohonem a 3 ks
kontejnerů na oděvy. Termín dodání
kompostérů v rámci projektu Město
Paskov kompostuje II je plánován na
konec května 2021. Po předcházejících výzvách jsou už všechny kompostéry zamluveny. V rámci našeho
města dále funguje svoz trávy a větví
traktorem s nosičem kontejnerů. Tráva a větve jsou odváženy na kompostárnu do Vratimova. V letošním roce
po dobu výstavby sběrného dvora
budeme kontejnery opět umisťovat
v rámci města tak, aby byly dostupné občanům. U kontejnerů na trávu a větve, prosím o ohleduplnost
a využívání jen k účelu, ke kterému
byly určeny. Pokud je do kontejnerů vhozen jiný odpad, vytváří nám
problém na kompostárně. Zda by se
městu v budoucnu vyplatila vlastní
mini kompostárna je závislé především na dotačních titulech v novém
programovém období. Co se týká
gastro odpadů, tam má město před
sebou velký kus práce, protože ho
musíme vytáhnout z komunálních
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odpadů a následně smysluplně zpracovat. V současné době je možné
odevzdat jen jedlé tuky a oleje, a to
do určených nádob na ulici Papírenské a ve sběrném dvoře. Dále mají
občané možnost si u společnosti
FCC přiobjednat hnědou popelnici
na odvoz biologicky rozložitelného
odpadu. Tuto službu si hradí každý
občan sám.

Zpětný odběr elektro zařízení
Elektro zařízení je v našem městě
možné odevzdat do malého kontejneru, který je umístěn ve vchodě
městského úřadu, dále je možné
elektrozařízení odevzdat do kontejneru ve sběrném dvoře. Nový Zákon
č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností přináší několik důležitých změn. Jde například o nastavení více cílů sběru pro různé
skupiny elektroodpadu, nikoli jen

jeden společný cíl. Přednostně se tak
musí sbírat ty skupiny, které jsou nebezpečným odpadem, tedy zejména
chladicí technika, světelné zdroje
a obrazovky. Zákon rovněž stanovuje
povinnost prodejcům uvádět viditelně, tedy odděleně od ceny, příspěvek
na recyklaci. V neposlední řadě zákon omezuje diskriminaci malých výrobců – všichni výrobci budou nyní,
v rámci jednoho kolektivního systému, odvádět stejné příspěvky na
sběr a recyklaci jednoho kusu nebo
kilogramu elektrozařízení.
Klasické, přímo žhavené žárovky
ztratily v novém zákoně o výrobcích
s ukončenou životností výjimku ze
zpětného odběru. Přímo žhavené
klasické žárovky nebyly původně do
zpětného odběru zařazeny, protože
jejich výroba byla zakázána, a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr
a recyklace nebude příliš potřeba.

Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesu vzdorné žárovky atd.) do České
republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky,
které jsou na našem trhu stále běžně
k dostání. Od 1. ledna 2021 tedy spadají přímo žhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné
za ně odvádět příspěvek na recyklaci.

Zamyšlení na závěr
V odpadech máme před sebou ještě
obrovský kus práce, ale máme postupně nastaveny směry a cíle, ke
kterým se pomalými kroky přibližujeme. Pohrávám si s myšlenkou, zda
nesdružit (formou spolku, neziskové
organizace, nebo jinou právní formou) dobrovolníky, kteří by se rádi
angažovali v diskuzi, přípravě a směřování našeho města ekologickým
směrem. Sám se o tuto oblast společně s manželkou aktivně zajímám
a velmi by mě spolupráce s lidmi se
zájmem o naše město těšila. Jen zatím nevím, jak mám uchopit.
Zdroje informací, kde se snažím čerpat zkušenosti a znalosti: zajimej.se,
incien.org, www.ciraa.eu, www.eltma.cz,
www.meneodpadu.cz.

Zdeněk Bělík,
člen rady města

Karta památky
Vážení spoluobčané, komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát
kamenného kříže na Místecké ul. čp. 173. Budeme rádi, když nám stejně jako u dříve zveřejněných karet, 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 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
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EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

STAV PAMÁTKY

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

přístupnost objektu

Kamenný kříž Místecká 173

X obtížně přístupný

LOKALIZACE
MAS Slezská brána, z. s.

mikroregion (DSO)

Dobrovolný svazek obcí
Olešná

X dobrý
mírné poškození

upravenost okolí

obec s rozšířenou působností (ORP)

obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

místní část

Paskov

parcel.číslo

1226

GPS X (N)

49°43.45972'

umístění

Místecká 173, Paskov

Y (E)

18°17.45983'

trasy

žádná

X udržované

extravilán

neudržované

X intravilán

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu
po rekonstrukci

nepřístupný

místní akční skupina (MAS)

havarijní
popis blízkého okolí
(stromy, jaké, kolik, ...)

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Památkou od:

druh
klášter

smírčí kříž, křížový
kámen

zámek

vodárna

významný strom

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

X nemovitost

pomník

tvrz

studánka

skupina stromů

kaple

pamětní kámen
nebo deska

zřícenina
hradu/zámku/tvrze

pramen

park

boží muka

náhrobek, hrob

obytný nebo
městský dům

vodopád

altán

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:

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

movitý objekt

půdorys
čtverec

X obdélník
ovál
kruh
víceúhelník
atypický
rozměry objektu

Chceli kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a ber kříž svůj, každého dne a
následuj mne.

1

x

0.8

m

výška

překlad nápisu

4

umístění nápisu

Přední část dolní části kříže.

reliéf/doplňky

Kamenná socha ukřižovaného Krista

datum nebo období vzniku

m

letopočet (nápis)
1887

Kříž stojí v zahradě u domu číslo 173. Dům v minulosti vlastila
rodina Havránků. Manželé Jan a Marie. Kříž je zajímavý
výzdobou, v horní části podstavce jsou zobrazeny nástroje
umučení Krista. Přední část zdobí basreliéf Matky
sedmibolestné.

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

název

Vladislav Lánik

adresa

adresa

Místecká 173, Paskov

osoba

osoba

0

telefon

telefon

0

e-mail

e-mail

0

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

název

0

název

adresa

0

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

období

dřevo

slovní popis objektu

vlastník objektu

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

materiál

1887

autor (i předpokládaný)

Číslo rejstříku ÚSKP:

Doporučení:

typ objektu

kostel

X kříž

realizátor

rozsah prací

X kámen
kov
smíšené zdivo

jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

zpracovatel

poznámky

POZNÁMKY A NÁKRES

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

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

69

DOKUMENTOVALI

Kříž je postaven na hranici pozemku ve výklenku plotu u chodníku.

Ochrana stav/typ uzavření:

SPECIFIKACE

nápis

stav

X snadno přístupný

PŘÍLOHY

datum

jméno

co

fotodokumentace stávajícího stavu

2019

Tomáš Lyčka

vznik karty

nákres, půdorys
fotodokumentace historické
kopie archivních dokumentů
jiné:
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rok

místo uložení

a/n pozn.
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Online přednášky pro seniory
Žijeme v době velkých omezení. Od
1. března jsme mohli na pěší procházku do přírody maximálně po hranice
obce, a kromě několika výjimek při jízdě
autem, jen na hranice okresu. Doba je
prostě taková a nic s tím nenaděláme.
Vyhlášená omezení je třeba respektovat
a možná na ně budeme jednou jako na
symbol roků 2020 a 2021 i s nadhledem
vzpomínat. Přejít však pouze do pasivity, třeba jen sledováním obrazovky televize, není zrovna jediným a nejvhodnějším řešením. Město Paskov proto
zvážilo pokusit se plánované přednášky
v klubovně a výlety v reálném terénu
nahradit alespoň tzv. online formou.
Zjednodušeně řečeno: pokusit se zorganizovat setkání s přednášejícím nebo
přiblížit zajímavá místa alespoň přes počítač dálkovým připojením. Je třeba říci,
že tento nápad přišel při jedné diskusi
mezi mnou a panem starostou Baďurou
už někdy na přelomu ledna a února, kdy
se ukazovalo, že situace s ústupem koronaviru nepřijde brzy a problémy se
potáhnou s velkou pravděpodobností
po několik měsíců. Již řadu let probíhající kurzy práce na PC pro paskovské
a oprechtické seniory zároveň dávaly
naději, že také po technické stránce by
mohl být záměr realizovatelný a ze strany seniorů bude o aktivity tohoto druhu zájem. Zkušenosti jsme však neměli, a proto nebylo dobré vše uspěchat.
První přednáška proto měla charakter
spíš „rodinného“ prostředí, abychom
si pro případ větších technických problémů neudělali ostudu před nějakým
hostem. Konkrétně při ní šlo o putování
po hřebenech Slezských Beskyd, kterou
jsem si připravil sám a chtěl jsem prostřednictvím ní také připomenout náš
výlet na Těšínsko v loňském roce. Záměr jsem poslal předsedkyni klubu paní
Křivoňové s prosbou o ověření zájmu.
K mému milému překvapení jsem dostal „hromádku“ e-mailových adres, na
které mám poslat odkaz na připojení. To
jsem také udělal a 2. března se k mému
počítači připojilo se svým zařízením
podle prezenční listiny, která se dá automaticky vygenerovat, 12 zájemců.
Jestli sedělo u některého zařízení více
lidí, už prezenční listina samozřejmě
nebyla schopna zjistit. Kromě snímků
z pohraničního hřebene mezi Českou
republikou a Polskem – Velké Čantoryje,
Velkého Stožku, Kyčery a dalších míst jsme si řekli také něco o historii, přírodě

nebo o vztahu těšínského knížete Václava III. Adama k Paskovu. Na závěr si
účastníci mohli vyzkoušet test o deseti
otázkách, který na přednášku navazoval. U každé otázky byla nabídka 3 odpovědi a bylo třeba vybrat z nich jedinou správnou. Do testu se zapojilo osm
účastníků a nutno pochvalně dodat, že
s převažujícím výsledkem správných výběrů. Kromě standardních otázek, jako
je např. dotaz na nejvyššího horu nebo
formu ochrany přírody nějakého území
se objevila i jedna otázka možná „záludná“. A právě tato, požadující uvést kolik
fotografii hospůdek bylo při promítání
představeno, byla nakonec „kupodivu“
tou nejtěžší. Z poznámek účastníků
v závěru testu vyplynulo, že o další akci
podobného charakteru je zájem.

promítání mých fotografii v putování
po horách na Těšínsku (Bukovec, Hrčava, Gírová, Skalka, Velký Polom atd.).
Možnost zapojení do testu bude samozřejmosti.
Po uběhnutí stejné doby – tj. konkrétně
13. dubna pak přislíbili zapojení do cyklu těchto setkání také autoři knihy „Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána“, která vyšla na konci loňského roku
a je také k dostání v informačním centru
na zámku. Mgr. Koudelová, Mgr. Rosová
a Mgr. Nitra (všichni zaměstnanci Národního památkové ústavu v Ostravě)
by při ní měli přiblížit, jak téma knihy,
tak snad i nějaké vzpomínky z její téměř
tříleté přípravy. Jestli připraví zároveň
test, bude v jejich rukou.
Všechny uvedené přednášky jsou
plánovány na úterky, měly by začínat
v 16:00 a měly by trvat cca jednu hodinu. Potvrzení termínu i obsahu vyplyne
vždy z e-mailové pozvánky, kde bude
také odkaz, prostřednictvím kterého se
bude možné k přednášce připojit. Noví
zájemci ať předají informaci ohledně
svého zájmu o další přednášky předsedkyni klubu seniorů paní Křivoňové,
která je pak hromadně předá mi a já je
přidám k seznamu e-mailových adres,
na které budu rozesílat pozvánky.

Rozhledna na Velké Čantoryji

Co tedy bude dál? Dokud nebude možné udělat výlet nebo přednášku v „normální“ podobě, plánujeme s frekvenci
jednou za 14 dnů připravit „něco“ formou online.
V době, kdy vznikal tento článek, byla
na 16. 3. dohodnuta přednáška Mgr.
Lenky Novákové z Muzea Těšínska na
téma „Uprchlíci ze zabraného pohraničí v letech 1938 – 1939“. Součástí se
opět stala nabídka testu o znalostech
informací, které budou v přednášce
uvedeny. Mohu konstatovat, že ještě
před jejím uskutečněním projevili zájem o odkaz na připojení také senioři
z Řepišť a z Šenova. A tak se zdá, že
přednášky na dálku pro paskovské
a oprechtické seniory se stávají dokonce mírně otevřenou záležitosti i pro zájemce z blízkého okolí.
Za dalších 14 dnů – tj. 30. března bychom pokračovali při komentovaném
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Z technických podmínek pro účast
uvádím, že je třeba, aby zájemce mohl
přijímat hlasovou informaci (prostřednictvím sluchátek nebo reproduktorů)
a pokud se bude chtít zapojit do diskuse, je třeba mít k dispozici i mikrofon.
Kdyby měl účastník zájem o přenos
vlastního obrazu, což by ostatní asi potěšilo a virtuálnímu setkání by dodalo
větší „reálnost“, je třeba mít k dispozici
také kameru. Není to však nutné. Vlastní
spojení probíhá v prostředí (programu)
Teams.
Co bude po 30. dubnu uvidíme podle
dalšího vývoje situace a zájemci budou
informování v průběhu přednášek, které jsou již plánovány.

Miroslav Lysek,
organizátor online přednášek

duben 2021

MĚSTO / ŠKOLA

Kniha Krajina regionu Slezská brána
Koncem loňského roku byla z inciativy
dobrovolného svazku obcí dokončena sazba knihy Krajina regionu Slezská
brána. Týká se všech obcí té části Slezské brány, která se nachází mezi městy
Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Patří
k nim tedy i Paskov. Starostové se na
počátku letošního roku rozhodli, že nezůstane pouze u sazby, která je v podstatě elektronickou formou knihy, ale
že z obecních rozpočtů profinancují
také její klasické fyzické vydání. Tak se
stalo v průběhu března, kdy se dostala
kniha i do jednotlivých obcí.
V úvodní kapitole nabízí čtyřčlenný kolektiv autorů textů a fotografií
pod vedením Jana Lenarta z Ostravské univerzity historický exkurz do
prapůvodního vývoje krajiny, včetně
začlenění vzniku pro ještě nedávnou

historii Paskova tolik významných
uhelných vrstev. Pokračováním je vysvětlení vlivů člověka na krajinu, a to
s konkrétními příklady jejich důsledků.
Hlavní část je však věnována krajině
jednotlivých obcí, kterou lze chápat
jako jakýsi jejich zkrácený přírodopis.
V závěru nechybí ani slovníček pojmů
vysvětlující některé náročnější odborné výrazy.
Kniha navazuje na jinou publikaci
Příroda regionu Slezská brána z roku
2015. Ta však přibližovala více jednotlivé přírodní lokality bez ohledu na
hranice obcí. Obě publikace se proto
navzájem vhodně doplňují.
Pro zájemce je k dostání za cenu
120,- Kč v informačním centru na zámku, a to v době, kdy bude s ohledem

na epidemiologická opatření otevřeno veřejnosti.
Miroslav Lysek

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče,
zápis do 1. tříd proběhne v měsíci dubnu opět bez osobní přítomnosti dětí
a jejich zákonných zástupců. Bude
probíhat následujícím způsobem:
1. Na webových stránkách školy
(www.zspaskov.cz) naleznete odkaz
na online zápis. Po odeslání dotazníku Vám do emailu, který jste uvedli
u zákonného zástupce žáka, přijde
potvrzení s kódem a formuláře k vyplnění a vytisknutí.

´

2. Podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, kopii rodného listu
(popřípadě žádost o odklad s kopií
rodného listu) doručte škole v termínu od 6. 4. - 16. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:
a) datovou schránkou (zjsmnf5)
b) emailem s elektronickým podpisem
na adresu info@zspaskov.cz (nelze poslat jen prostý email)
c) poštou
d) osobním podáním

ˇ

´

pro školní rok 2021/2022

Zápis proběhne s dětmi narozenými od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a s dětmi
po odkladu školní docházky.

Kritéria pro přejetí, požadované dovednosti, seznam potřeb naleznete na
webových stránkách školy.
V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.
Děkuji za spolupráci a těším se na brzké setkání s Vámi i s Vašimi dětmi.

Poděkování
V průběhu jarních prázdnin realizovala zdarma firma
Nano4people s.r.o. ošetření
a dezinfekci speciálními technologiemi interiér jedné třídy
základní školy. Certifikace daných produktů jasně ukazuje
budoucnost těchto technologií
a jejich pozitivní vliv na zdraví
jedinců pobývajících v ošeřených prostorách. Věřím, že se
v budoucnu nalezne cesta, jak
tímto způsobem ošetřit všechny prostory školy. Děkujeme za
tuto pomoc.
Lucie Butkovová, ředitelka školy
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Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“
školství, mládeže a tělovýchovy, pořadateli pak Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a na
regionální úrovni střední odborné
školy, pro nás SPŠCH Ostrava.

Richard Chýlek, 9.B

Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika“ vznikla v roce 2007 ve
spolupráci Střední průmyslové školy
chemické Pardubice a společnosti
Synthesia. Cílem bylo vytvořit tak
trochu jiné chemické klání, které by
zábavnou a hravou formou představovalo chemii jako tvořivý a přitažlivý
obor, který má smysl studovat, protože nabízí skvělé možnosti pracovního
uplatnění. Soutěž se tehdy setkala
s velkým ohlasem a brzy se rozrostla
napříč celou republikou. V současné
době se jedná o jeden z největších
vzdělávacích projektů svého druhu,
do školních kol se letos zapojilo téměř 9400 žáků z 398 základních škol.
Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz chemického průmyslu ČR a Ministerstvo

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku, skládá se ze tří postupových kol.
První kolo (školní) probíhá na základních školách a 3 nejlepší žáci z každé
ZŠ postupují do druhého kola (krajské kolo). Kvůli přechodu na distanční
výuku na počátku školního roku se
dlouho nevědělo, zda se soutěž uskuteční, a proto byl termín konání školního kola několikrát posunut. Příležitost se naskytla až během listopadu
a prosince 2020 zavedením tzv. „rotační výuky“ na školách, kdy žáci na 2.
stupni ZŠ v jednom týdnu docházeli
do školy a v každém druhém týdnu
probíhalo vyučování na dálku. I když
tento způsob výuky trval poměrně krátce, do vánočních prázdnin,
přesto, v menších skupinách žáků,
poskytl příležitost zrealizovat školní
kolo soutěže. V Paskově se školní kolo
uskutečnilo ve dnech 4. a 8. prosince
2020. Z 15 přihlášených žáků byl nejlepší Richard Chýlek z 9.B, po něm následovaly Ludmila Kaločová ze stejné
třídy a Veronika Kunátová z 9.A. Slušné bodové hodnocení měli i Tomáš

Řezníček z 9.B a Agáta Junková z 9.A,
do krajského kola ale postoupili jen
první tři. To se obvykle koná prezenčně v prostorách pořadatelské SPŠCH
Ostrava a skládá se z testování teoretických znalostí žáků. V letošním roce
se ale z důvodu epidemie krajské kolo
realizovalo distančně formou on-line
testu v jednotném termínu v úterý
26. ledna 2021. Soutěžící absolvovali
sofistikovaný vědomostní test, který
v časovém intervalu 70 minut s určitou dávkou hravosti otázek, doplňovačkami, křížovkami apod. prověřil
jejich znalosti chemie. Do regionálního kola postoupilo 31 žáků a potěšitelné je, že se mezi postupující zařadil i Richard Chýlek (19. - 20. pořadí).
Třetí kolo soutěže – regionální finále
– vzhledem ke stávající epidemiologické situaci musí proběhnout opět
on-line způsobem. Postoupili do
něho ti nejlepší žáci z každého regionu a mělo by se uskutečnit ve středu
21. dubna 2021.
Ríšovi Chýlkovi budeme držet palce,
aby se mu podařil i postup do celostátního finále, které se uskuteční
15. června 2021 na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice.
Cyril Vráblík

Školní družina v časech pandemie
Je tomu pár dní, co uběhl rok od
prvního uzavření českých škol. Rok,
kdy děti do školy více nechodily, než
chodily, a taky rok, co se paskovská
základní škola snaží, seč jí síly stačí, aby děti byly ve všech ohledech
ochuzeny co nejméně.

pro žáky prvních a druhých tříd. Děti
sice musely být rozděleny na malé
skupinky podle toho, jak spolu chodí
do třídy, na druhou stranu měly šanci
využít jednu z mála povolených možností ke hraní ve skupině a prohlubovat přátelství mezi spolužáky.

Jednou ze snah byla ještě do nedávna otevřená školní družina, alespoň

Ačkoliv se jedná o netypický provoz,
školní družina v uplynulých měsících
rozhodně nezahálela. S dětmi jsme si
užili konečně pořádnou zimu a daly
co proto paskovským kopečkům,
vystrojili se na masopustní karneval,
hráli divadlo, chodili krmit kachny,
hledali poklad a vyráběli nejrůznější ozdoby, přáníčka nebo malovali
putovní kamínky. Jakmile se udělalo
hezky, vydali jsme se řešit záhadu
12

zakletého zámku a měli v plánu jarní
výzvu, kdy všechna čtyři oddělení
měla společně našlapat rovných sto
kilometrů. Krokoměry ještě na chvilku
uložíme do krabičky, jakmile se však
školy otevřou, vlítneme na to. Věděli
jste totiž, že se při chůzi zapojuje až
200 svalů? Že ne? Tak rychle obujte
boty, vezměte si roušku, úsměv na rtu
a přidejte se k nám.
Adéla Juhasová

ŠKOLA

duben 2021

Běžecká dráha
Před výstavbou sportovní haly
využívali žáci základní školy především ve výuce tělesné výchovy
tartanovou běžeckou dráhu. Ta
stála v cestě nové sportovní hale.
Nyní přichází chvíle, kdy bude
tato dráha vybudována v jiné

Knihovna
a ocenění
čtenářů

části školního areálu - „poběžíme“
podél ulice Neužilní. Stavba byla
zahájena v pátek 5. 3. 2021. Příští
školní rok, který jak věřím, budeme
trávit s dětmi ve škole, již budeme
moci novou dráhu zcela jistě plně
využívat. Stavba je realizována

s finanční spoluúčastí Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Lucie Butkovová,
ředitelka školy

Čtenářská výzva
Místní knihovna Paskov pořádá „Velkou čtenářskou výzvu“ pro všechny
malé, větší i ty životem zkušenější. Výzvu si můžete vyplnit přímo ve zpravodaji a spolu s přílohami poslat na email knihovny - knihovna.paskov@
seznam.cz, popřípadě ji můžete přímo donést (po předchozí konzultaci),
přímo do knihovny. Při odevzdávání prosím uveďte své jméno a kontakt
(email nebo telefon). Pro všechny, kteří se zapojí a odevzdají formulář s přílohami do 7. května, jsou připraveny drobné odměny.
Knihovna Paskov a Kristýna Šircová

Rok 2020 byl pro každého zvláštní –
pro děti, dospělé, přírodu, budovy…
Třeba v prostorách knihovny nebyly
slyšet zvuky otáčejících se stránek
knih, zvuky šoupání při vytahování
knih z regálů, také žádné zvídavé dotazy na knižní novinky, žádný smích
či projevy radosti při besedách a akcích pro veřejnost, žádné šuškání při
sdílení zážitků z četby … a přesto
se čas nezastavil. Mnoho lidí si přes
všechna vládní opatření našlo cestu,
jak se domluvit s knihovnicemi na
půjčení knih, her či třeba tematických kufříků/batůžků.
Touto dobou jsme vyhlašovali nejpilnější čtenáře v uplynulém roce,
avšak letos by to nebylo moc objektivní. Proto se knihovna, ve spolupráci s Kristýnou Šircovou, rozhodla
ocenit ty, kteří jsou knihovně věrní,
účastní se akcí, a nemalou měrou
se podílí na tom, že to v knihovně
může žít.
V letošním roce jsou oceněni nejen
jednotlivci, ale také celé „čtecí“ rodiny. Kdo to bude? To se dočtete v dalším čísle Paskovského zpravodaje!
Kristýna Šircová a Lenka Ježová
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Místní knihovna Paskov vyhlašuje
Soutěž pro nejmenší děti k 100.
výročí
narození
ilustrátora Zdeňka
Milera. Soutěž probíhala v rámci celoknihovna Paskov
státního vyhlášení
akce Březen měsíc
čtenářů, prodlužujeme ji do konce
dubna 2021. Protože jsou knihovFB knihovny
ny stále zavřené,
tato soutěž probíhá v elektronické
podobě na naší webové stránce:
www.knihovna-paskov.cz,
také na stránce FB :
www.facebook.com/knihovna.paskov

Pravidla
1) Soutěže se účastní dítě od 3 do
8 let, samozřejmě za pomoci rodičů
2) Děti vyplní soutěžní otázky buď
tak, že kliknou na obrázek se
soutěží - v případě vyplňování
na webu, na FB budou vyplňovat dle pokynů, nebo odpoví
na jednotlivé otázky e-mailem:
knihovna.paskov@seznam.cz , kde
uvedou odpovědi a své jméno, adresu a věk
3) Dotazy a případné kresby (možnost u jedné otázky ze soutěže)
posílejte na naši e-mailovou adresu.
Všechny účastníky čeká malá odměna.
Lenka Ježová,
Místní knihovna Paskov

NEDOSTUPNÁ díla na trhu
Místní knihovna Paskov umožňuje svým registrovaným čtenářům
na základě smlouvy s Národní
knihovnou ČR přístup k digitalizovaným Dílům nedostupným na
trhu (DNNT).Pokud máte o tuto
službu zájem, kontaktujte nás na
telefonním čísle 558439148 nebo
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na e-mailové adrese knihovna.
paskov@seznam.cz. Je důležité mít
aktuální e-mailovou adresu, zájemce prosíme o její zaslání. O dalším
postupu vás budeme ihned informovat.
Lenka Ježová,
Místní knihovna Paskov

SPOLKY

duben 2021

SVČ Vratimov
I v tuto nelehkou dobu, kdy má Středisko volného času Vratimov, vzhledem k epidemické situaci zakázanou
činnost, se snažíme v online prostředí pořádat setkání s našimi členy zájmových útvarů. Především členové
tanečního kroužku STEP4U z pobočky Paskov nelení a společně se svou
vedoucí Lucii Kretovou-Hájkovou
na svých online hodinách nacvičují
nové taneční prvky a choreografie.

V sobotu 27. února 2021 se naši 3 členové zúčastnili soutěže MIA ONLiNEDANCE HOME a přes velkou konkurenci a velké věkové rozdíly, bylo
jejich umístění více jak povzbudivé.
Se svými choreografiemi z „obýváku“ se ve svých kategoriích Anetka
Zelníčkova umístila na 7. místě,
Terezka Platošová obsadila 5. místo a Domča Kret dosáhl na krásné
6. místo. Všem patří náš obdiv a velká gratulace.
V úterý 23. března 2021 jsme svěřencům Lucky drželi palce při další
soutěži MIA ONLINEDANCE LEAGUE.
O výsledcích vás budeme informovat zase někdy příště.
Taneční kroužek STEP4U a celé Středisko volného času Vratimov reprezentovali: Denisa Grygarová, Tereza
Platošová, Amélie Havrdová, Dominik Kret a Helena Lyčková. A vězte,
že v kostýmech zakoupených z poskytnuté dotace Městem Paskov, to
našim „mladým“ moc slušelo .

INZERCE

Přejeme všem hodně štěstí, a především pevné zdraví.
Za SVČ Vratimov
Věra Pacíková
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Důchodci se nedají
Chtěla bych oslovit všechny seniory
v Paskově, kteří by se chtěli zúčastnit
našich akcí, oslovit ty kteří mají nápady a chuť je provést a chtěla bych
vyzvat ty, kteří mají lepší organizační
schopnosti než já, PŘIDEJTE SE K NÁM.
KD v Paskově potřebuje omladit. Naši
členové mají spoustu nápadů, ale sil
ubývá. A mám velkou obavu, že situace
za poslední rok nám vůbec nepomáhá.
Za ztížených podmínek jsme absolvovali 2 soutěže v bowlingu, 5 zájezdů,
4 členové oslavili kulatiny. Paskovským
občanům jsme nabídli naše pekařské
výrobky -děkujeme za velký zájem, potěšilo nás to. Zvládli jsme návštěvu ZOO
dopravou MHD i kulturu U koníčka, pro
změnu vlakem.
Letos jsme naše akce soustředili do virtuálního světa. Protože náš klub díky
Hance Zemanové vlastní již 12 tabletů
a stihli jsme i výuku v omezeném rozsahu, přivítali jsme nabídku ing. Lyska,
vyzkoušet si přednášku online. Pan Lysek ji nazval Toulky po hřebenech Těšínských Beskyd a opravdu se povedla. Dokonce nás přiměl vyplnit i malý
test, který měl prověřit naši pozornost
a vlastně i kvalitu internetového spojení. V době uzávěrky zpravodaje nás
čeká další, tentokrát dlouho slibovaná
přednáška Mgr. Lenky Novákové Ph.D
z muzea v ČT, která se jmenuje Uprchlíci ze zabraného pohraničí v letech
1938-1939. Uvidíme, jak to půjde dál,
máme slíbené další. A abyste si o nás
nemysleli, že jsme peciválové. Když
nesmíme plavat, tak chodíme. Letošní
ročník soutěže v plavání se jmenuje

Zásilka 12 tabletů

Ukončení akce La Manche na sucho

- La Manche na suchu. 33 seniorů
a 1 pes ušlo celkem 2310 km kolem
Paskova.

Za KD v Paskově
Křivoňová Milena

Paskovjanek o masopustu
Vzhledem k situaci je DFS PASKOVJANEK se spolkem Po súsedsku
i nadále součástí velkého kulturního
půstu, což je pro nás všechny velmi neobvyklé a snažíme se v rámci
možností udržovat dobrou náladu,
zpěv nejen v srdci a připomínat si
tradice a zvyky, jak jen je to možné.
V letošním roce se nemohl uskutečnit
Masopustní průvod tak jak jsme na

něj zvyklí a jak si ho všichni užíváme
společně. Rádi bychom Vám alespoň
krátce připomněli něco málo o Masopustu a třeba se dozvíte i nějakou
tu zajímavost.

a koníčkem, nejoblíbenějšími maskami, kterým byla přikládána plodonosná moc, měl přinést kromě plodnosti,
bohatou úrodu na polích a prosperitu dobytka.

O Masopustu...

Masopustní masky bývaly a dodnes
jsou velmi rozmanité. Některé, zejména ty zvířecí, mají velmi dlouhou tradici a pocházejí z doby před

Maškary a tanec měly pro naše předky kdysi mnohem hlubší smysl hospodářský. Tanec maškar s medvědem
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rozšířením křesťanství. Lidi vždy
lákalo brát na sebe podobu zvířat
a s ní i jejich vlastnosti - sílu, lstivost
a další, které jim připisovali. Masky
zvířat se v Evropě užívaly po celý
středověk, a to zejména v období
zimního slunovratu a v průběhu
zimních měsíců.
Nejstarší záznamy o masopustních
maskách jsou dochovány ze 6. století a poslední z poloviny 16. století. Teprve v době rekatolizace, tedy
obnovování vlivu katolické církve
v českých zemích (zhruba od poloviny 17. do poloviny 18. století) se
církvi podařilo aspoň omezit chození
masek o vánočních svátcích. Vánoce
byly v církevním pojetí spíše svátky
klidu, rozjímání a tiché radosti nad
narozením Krista, a pobíhání a tancování maškar se k nim nehodilo.
V průběhu staletí se reje masek omezily převážně na masopust, který byl
vždy rozverný a stal se příležitostí pro
jejich uplatnění. Se zánikem spousty lidových zvyků a obyčejů mizely
pozvolna i maškary. Až v koncem
19. století se začaly znovu obnovovat.
Velkou zásluhu na tom měli národopisní pracovníci a další nadšenci, kteří
v lidových zvycích viděli způsob posilování českého vlastenectví. A tak
masopustní průvody a také jednotlivé typy masek, které dnes považujeme za tradiční, pocházejí až z novější
doby, i když jejich základ je skutečně prastarý. Jak vypadaly jednotlivé
druhy masek v dávné minulosti, víme
pramálo. Je víc než pravděpodobné,
že některé masky, jež jsou dnes základem každého masopustního průvodu, ani neexistovaly nebo vypadaly
zcela jinak.
Existuje několik druhů tradičních
masek, které se dodnes objevují
pravidelně. Patří k nim například
medvěd, klibna neboli kobyla, Žid,
bába s nůší. Mluvčí průvodu masek
je „strakatý“- laufr – žádá o povolení
obec i každého majitele domku, kam
masky zavítají. Dále mezi tradiční
masopustní postavy patří také turci,
kominíci, kobyly, medvěd, ale i židi
či osoba slaměného. Počet masek
v průvodu je libovolný, někdy je možné jich na¬počítat až čtyřicet. Některé masky však v minulosti chodily
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samy nebo v malých skupinkách. Tak
tomu bylo určitě když chodila klisna,
nebo když se chodilo s medvědem.
Tato chození nebyla vázána jen na
masopustní průvod, ale pamětníci si ještě pamatují, že se chodívalo
po celou dobu od Tří králů po Škaredou středu. Kdysi se ženám účast
v průvodu zakazovala a rovněž jim
byla zapovězenost se převlékat do
masek. Dnes už to neplatí, přesto jde
převážně o doménu mužů. Chození
v některých maskách je fyzicky náročné, navíc u některých typů je zcela nemyslitelné, aby je představovaly
ženy. Do takových masek, jako byl například Turek nebo Laufr, se dokonce mohli převlékat pouze svobodní
chlapci. Na některé masky je dokonce
potřeba i dvou „sehraných“ osob, to
platí třeba pro klibnu– kobylu. Většina masek bývá zhotovena samotnými účastníky masopustního průvodu,
záleží na jejich zručnosti a zkušenosti.
V minulosti bývaly méně pestré, nicméně stejně pracné jako dnes. K jejich výrobě se používají nejrůznější
materiály počínaje papírem, textilem a kůžemi, přes slámu, hrachovinu a trávu až ke dřevu, peří či žíním.
Některé masky nebo jejich části se
schovávají, mnohé se každoročně vyrábějí znovu. V každém kraji, v každé
vesnici se tradice vyvíjely jinak, těžko
by se hledaly dva stejné masopustní
průvody. Vždy však byly účastníkem
závěrečného masopustního průvodu
dvě masky, kterým byla přisuzována
plodonosná moc. V každé chalupě
si museli zatančit s medvědem a vykoupit (přispět drobným penízkem)

Masopustní průvod
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koníčka. Průvody maškar obvykle
neměly závazná pravidla. V každém
kraji a někdy i v každé vsi byly jiné.
Uplatňovaly se dobové mód¬ní vlivy, venkov leccos převzal z města
i od sousedů z vedlejší vesnice. Pro
všechny bylo ale společné, že průvod
masek zakončoval rozjásané období
masopustu. Soutěžilo se, kdo bude
mít lepší a vynalézavější masku, kdo
provede větší skopičinu a pobaví
vděčné diváky. Většinou se jednalo
o obchůzku od domu k domu, přičemž se zpívalo, tancovalo a žertovalo na adresu jejich obyvatel. Někdy
se žertování neomezilo jen na slovní
zlomyslnosti, ale došlo i na mazání
sazemi a házení do sněhu. Mnohá
hospodyně nelibě nesla nepořádek,
který maškarády dokázali natropit.
Neprováděli však jen zlomyslnosti.
Vždy popřáli úspěšný hospodářský
rok, zdravý a plodný dobytek. Pokud
bychom zašli dál do minulosti, patřila
pokračování na další straně
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k vinšování i přání z oblasti plodnosti
žen i mužů. Případné drsnější průpovídky se vždy balily do náznaků a narážek. I tak zůstal smysl poskakování
masky medvěda kolem hospodyně,
válení ve sněhu, symbolických polibků a poplácávání celkem jednoznačný. Obchůzky o masopustu se udržují v nezměněné podobě po několik
generací. Prokazatelně od poloviny
19. století, ale tradice je mnohem
starší. Některé záznamy v kronikách
dokazují, že masopust se slavil už
v době o několik století dříve. Navíc
i podoba masek, stejně jako jejich
funkce je prakticky beze změn. Masky
byly vlastnictvím jednotlivců (v rodinách se tradičně dědily), kteří se za ně
jednou v roce převlékají. Masopustní
obchůzky nikdo neorganizoval, jednalo se o spontánní záležitost obyvatel. Podoba masek a jejich funkce
je jedinečná. Masopust se dnes koná
většinou o víkendu před popeleční
středou. Masopustní zvyky byly rozšířeny po všech krajích. Některé byly
pouze místní, některé se udržovaly
všude. Vlastní masopust je třídenní
lidový svátek, který ve své podstatě
sice nemá nic společného s liturgií,
ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou
začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem
i masopust. Masopustní zvyky byly
vždy spojené s maškarami a výstupy.
Masky byly všude pohoštěny a ještě
dostávaly výslužku, jídlo i peníze. Ty
se pak společně propily v hospodě
- proto také bývali hospodáři štědří.
Tentokrát se však zábava neprotáhla
až do rána. Ve středověku se chodilo
spát se západem slunce, v novověku
samozřejmě později. Masopust končil přesně o půlnoci, kdy ponocný
zatroubil na roh. Často se ještě pochovala basa, ať už skutečná nebo
jako figurína, která se na nosítkách
vynesla ven a pohřbila na znamení, že
si na ni v následujících týdnech nikdo
nezahraje. . skončil čas masopustního
veselí a nastalo období půstu, které
trvalo dlouhých 40 dnů. Věřící se začali připravovat na největší křesťanský svátek -Velikonoce.
s úctou k tradici Spolek Po súsedsku
Karel Švach

Ukliďme Česko
Vážení spoluobčané, pokud máte chuť zapojit se do této akce, budeme moc
rádi. Další informace získáte z plakátů, které budou vylepeny po Paskově
i Oprechticích od 10. dubna.
Aleš Šafránek, Spolek přátel paskovského zámku

Ukliďme

Náš Paskov
17. dubna 2021
Pytlomaty od 14-16 hodin
u budovy zámku
Nezapomeňte
na rukavice a pevnou obuv!

p. Šafránek
732 454 636

INZERCE

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest
Tel.: 602 930 888

www.kominictvi-lukovsky.cz
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Český svaz ochránců přírody vyhlašuje
Rok vážek a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu
Český
svaz
ochránců přírody
(ČSOP) vyhlašuje
rok 2021 Rokem
vážek. Během
roku budou –
dovolí-li koronavir - po celé České
republice probíhat zajímavé aktivity,
díky kterým se veřejnost dozví více
o této pozoruhodné skupině hmyzu
i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní
však ČSOP nabízí finanční podporu
aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom toho,
že vážky jsou krásné a samy o sobě
pozoruhodné, jsou i symbolem
zachovalých vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady
politických proklamací o nutnosti
zadržování vody v krajině stále větší
nedostatek. Nejen, že se neobnovují
dostatečně rychle, ale leckde dosud
i mizí (jsou zaváženy a podobně) či
jsou nevhodným hospodařením
(např. intenzivní chov ryb) degradovány. Český svaz ochránců přírody
by rád, aby si lidé začali mokřadů
více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen
jako míst, ke kterým obracíme své
zraky coby k přirozené „klimatizaci“
v dobách letních veder, ale i míst
plných života, plných nejrůznějších
– mnohdy i velmi vzácných – rostlin
a živočichů. Právě vážky, tyto létající
drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů, tůní a rybníků
a přibližuje tato místa veřejnosti.
Nabízí však také finanční pomoc

dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) vážek zapojit.
V rámci Národního programu ČSOP
Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na
mapování vzácných druhů, tak na
drobnější praktická opatření v terénu, mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které potřebují vážky pro
své přežití. Ti, kteří se chtějí starat
o nějaký mokřad dlouhodobě, se
mohou zapojit do dalšího programu
ČSOP – založit pozemkový spolek.
Pozemkové spolky jsou organizace,
chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického
či smluvního vztahu k pozemkům.
ČSOP nabízí zájemcům o založení
pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace
o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině

března, najdete na webových stránkách www.csop.cz.
Vyhlášením tematického roku by
ČSOP rád upozornil na ohrožení
konkrétní skupiny rostlin či živočichů
a vyzval veřejnost k zapojení do její
ochrany. Očekávat během roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu o vážkách a jejich
ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na
webových stránkách www.csop.cz.
Generálním partnerem Národního
programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p.,
program je dále spolufinancován
Ministerstvem životního prostředí,
Nadačním fondem Veolia a Nadací
Ivana Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český
svaz ochránců přírody,
tel.: 777 063 340

motýlice lesklá
vážka rudá

šidélko větší

šídlo modré

i našich družstev. Pokud se hygienická
situace zlepší, tak by se odehrály jen
bodovací turnaje mládeže na všech
úrovních . Tyto turnaje musely by být
odehrány nejpozději do konce června,

kdy končí aktivní sezóna. Družstva,
která hrála v soutěžích a tyto byly
ukončeny, mají právo startu v příštím
ročníku ve stejné soutěži .
Zdeněk Manda

Stolní tenis
Tak jak jsem předpokládal že se soutěže nedohrají, tak se i stalo. Byly
anulovány nejen ligové soutěže, krom
profesionálních extraligy mužů a žen,
ale i krajské a okresní, které se týkaly
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Výroční zpráva TJ Paskov, z.s. za rok 2020
Oddíl všeobecné gymnastiky
žen
V oddíle je registrováno 24 žen, ale
pravidelných pondělních cvičení
v sále KCP se účastní i neregistrované
cvičenky různého věku.
Cvičitelkou je Markéta Adámková,
která zahajuje hodinové cvičení protažením a uvolněním, pak následuje
zahřátí organismu lehkou aerobní
krokovou variací při hudbě. Další část
cvičební jednotky je věnována posilování při využívání vlastní váhy těla
nebo možnost procvičení svalových
partií s overballem (malý nafukovací
míč). Strečink a relaxace s tlumenou
hudbou uzavírají hodinové kondiční
cvičení.
V roce 2020 byl prostor pro cvičení
značně omezen v souvislosti s vládními nařízeními. Cvičilo se začátkem
roku, pak v červnu a taky párkrát na
podzim. Doufáme, že se situace zklidní a budeme moci opět naplnit sály.
Cvičení pro zdraví s cvičitelkami Michaelou Dvořákovou a Marií Glombovou probíhalo v sále nad Zámeckou
Krčmou každou středu odpoledne.
Toto cvičení je zaměřeno na posílení,
protažení a uvolnění celého těla při
použití prvků jógy a dalších podobných technik cvičení při využití různých cvičebních pomůcek.
Tak jako pondělní cvičení byla i tato
aktivita během roku několikrát pozastavena. Na základě výzvy vyšších
orgánů se ženy zapojily do akce „Vstaň

a choď!“. Cílem akce bylo za určitou
dobu obejít společně zeměkouli, což
se podařilo dokonce několikrát.
Jak mnozí víme, chůze posiluje výrazně imunitu a celkové zdraví nejen
v této složité době.
Cvičitelé a trenéři naší TJ se účastnili
pravidelných seminářů, které se konaly v Ostravě a taktéž každoročního
víkendového pobytu v Beskydech,
odkud si přinášejí do svých cvičebních hodin nové poznatky a trendy ve
cvičení, taktéž se seznamují s novými
cvičebními pomůckami a nářadím.

Oddíl gymnastiky dětí
V roce 2020 bylo v oddíle registrováno
26 dětí školního věku. Tréninky probíhaly v tělocvičně ZŠ 2x týdně pod
vedením Mgr. Davida Kyselovského
a trenérek Zdeňky Makarové a Ivety
Benkové.
Zkušenější děvčata začala hned po
novém roce s nácvikem sestav na
jarní závody, které v minulých letech
pořádaly sportovní kluby i základní
školy. Bohužel se dočasně uzavřely
tělocvičny a veškeré závody byly zrušeny. Se zahájením nového školního
roku se zdálo, že se situace konečně
změní k lepšímu i proto, že se do oddílu přihlásilo 13 nových, nadějných
děvčátek. Radost netrvala dlouho,
v polovině října byla opět uzavřena
tělocvična. Doufáme, že chuť trénovat
a naučit se základům sportovní gymnastiky malá děvčátka neopustí a vrátí
se do tělocvičny po jejím otevření.
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Začátkem února se uskutečnil v tělocvičně ZŠ seminář „Sportovní gymnastika – akrobacie a přeskok“ s vynikajícím instruktorem a trenérem
Mgr. Miroslavem Zítkem. Přípravu i samotné uskutečnění semináře zvládly
naše trenérky ve spolupráci s krajskou
asociací výborně. Účastníci z celé republiky hodnotili tuto akci jako velice
úspěšnou a vyslovili přání, aby se takové akce pravidelně opakovaly. A my
jsme hrdi na to, že jsme ukázali celé
republice, že i v malém Městě Paskov
je tělocvična vybavená pro sportovní gymnastiku a také obětaví trenéři
a cvičitelé.

Oddíl volejbalu
Volejbal ve stínu pandemie - zpráva
o činnosti v roce 2020
Když jsme 11.1. zahajovali sezónu 2020
tradičním turnajem o pohár starosty
města Paskova, netušili jsme stejně
jako nikdo další, že téměř přesně o dva
měsíce později budeme muset naše
tréninky na delší dobu přerušit z důvodů opatření, které byly následkem
globální pandemie coronaviru. Turnaj
se ještě tedy uskutečnil v pohodové
atmosféře prostorné nové haly, kde
se ho zúčastnilo tentokrát devět smíšených družstev. Díky dobrému obsazení a našim letitým pořadatelským
zkušenostem proběhl opět hladce
a na dobré na úrovni.
Začátek roku 2020 sliboval oživení hry,
neboť se objevily nové posily, odehráli
jsme však pouze několik utkání , a na
jarní turnaj o pohár města Paskov už
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bohužel nedošlo stejně jako na další
očekávané akce.
Na podzim jsme se snažili využít zlepšení situace a v rámci omezení jsme
se ještě několikrát sešli , avšak postupující protipandemická opatření byla
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neúprosná a koncem října jsme jako
mnoho dalších byli nuceni sportoviště
opustit.

účinkovat a snad ještě na jaře tohoto
roku se ve zdraví, byť třeba v rouškách, sejdeme na společném tréninku.

Nyní nezbývá než doufat, vydržet
a věřit, že postupující vakcinace
a všechna opatření začnou konečně

Viru zmar!
Miroslav Juhas

Výsledek Tříkrálové sbírky
Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků nemohly vyrazit
do ulic našich obcí, a tak se k vám
tříkrálové poselství mohlo donést
pouze online. O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli
ať už do virtuální kasičky nebo do
pokladniček, které byly umístěny na
veřejných místech jako jsou obecní
úřady, kostely nebo obchody.
Právě díky pomoci vás všech se podařilo do tříkrálových pokladniček v Paskově vybrat krásných 75 402 korun.
Příspěvky využijeme v Domě pokojného stáří a Oáze pokoje na opravy
a rekonstrukce budov, zdokonalíme
fungování Beskydského centra duševního zdraví, rozšíříme nabídku terapií
pro naše klienty nebo podpoříme

projekt doučování. Nestihli jste přispět
do statických kasiček a rádi byste podpořili dobrou věc? Do online kašičky

můžete přispět až do 30. dubna na
www.trikralovasbirka.cz
Jana Opluštilová, PR manager

Sledujte kvalitu vody ve studni!
Vyhnete se zdravotním komplikacím
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním
tání je potřeba zkontrolovat, jakou
vodu ze studně pijeme. Její kvalita je
citlivá na klimatické podmínky Tání
stejně jako například prudké deště

a následné povodně vede k přítoku zvýšeného množství vody do
lokálních vodních zdrojů. Proto je
s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná péče o studny
a kvalitu vody v nich. Prioritou pro

odpovídající péči o kvalitu vody ve
studni je předcházení zdravotním
komplikacím z nežádoucích látek,
které v ní mohou být přítomny. Při
posuzování kvality vody ve studni
a její ne/vhodnosti pro konzumaci
pokračování na další straně
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není odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty
nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních
analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.
Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory. Společnost Vodotech doporučuje před příchodem
jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění
a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů,
že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních
komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti,
neobstojí. Především děti a citlivější osoby mohou být
postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech
je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí.
Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem,
mohou nastat zdravotní komplikace. A tato rizika jsou
vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více
vody z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo
vydatných přívalových srážek.
Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující
zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním
rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se
laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

ilustrační foto

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
• Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
• Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody
vody
• Okolní prostředí – možná kontaminace například ze
zemědělské nebo průmyslové činnosti
• Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost
manganu, železa a dalších kovů – je možné využít
kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít
na webu www.vodotech.cz
Marek Síbrt, tiskový mluvčí SmVaK
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POHŘEBNÍ SLUŽBA VRATIMOV
Frýdecká 104/10, Vratimov

TEL. KANCELÁŘ
596 732 164
TEL. KANCELÁŘ MOBIL
723 363 460
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
603 448 981
PROVOZNÍ DOBA
PO-PÁ 8.00 – 11.30
12.30 – 15.00
Po zprávě o úmrtí v nemocnici nebo doma se můžete
zkontaktovat s naší pohřební službou, kde Vám poskytneme
jakékoliv informace k vyřízení pohřbu.
Nutno předložit OP objednavatele, OP zemřelého (je-li k dispozici),
případně fotografii na parte.PROVOZNÍ DOBA- PO-PÁ- 8.00 – 11.30
– 15.00
Po telefonické domluvě je možné pohřeb vyřídit v 12.30
kterýkoliv
den a hodinu.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA NEPŘETRŽITĚ!!!
K vyřízení formalit Vás můžeme zdarma dopravit.

INZERCE

duben 2021

MONTÁŽE OPLOCENÍ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000






KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY
BEZÚDRŽBOVÉ plotovky Pilwood
SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D
BRANKY, BRÁNY, i na míru.
Thuja Smaragd na živý plot.

GARÁŽOVÁ VRATA

Potřeby pro chov drůbeže

www.VRATA-OSTRAVA.CZ

Napáječky, krmítka

 VÝKLOPNÁ - s dveřmi, s pohonem
Líhně, ohřev
 Klasická DVOUKŘÍDLÁ
Klece a krmivo pro křepelky
 Provádíme i montáž
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno v pracovní dny 8 - 15 hod.

23

PASKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
PASKOVSKÝ
ZPRAVODAJ

pozvánky

O PLCHovi jsme přes zimní měsíce vůbec neslyšeli. Byl schovaný a staral se o své mládě.
Připravuje jej na první vycházku ven a to přímo na Velikonoce. Naskytne se tak příležitost vydat se
na dobrodružnou výpravu a pokusit se jednoho nebo oba PLCHy odlovit. ( 2. 4. - 11. 4. 2020 )
PLCH je hra pro celou rodinu, při které se ale nebudou nudit ani samotní dospělí. Dvě trasy úkolů Vás
provedou zajímavostmi Paskova, prověří vaši bystrost a důvtip, pobaví a možná i něco naučí. Delší
a náročnější trasa je určena hlavně těm, kteří se na odlov PLCHa nestihli vydat v prosinci a mají rádi výzvy.
Druhá nová trasa bude připravena pro mladší a nezkušenější luštitele.

TAJENKA Vyluštěte tento bonusový úkol a dobře si zapište tajenku, při odlovu se vám bude hodit.

Pro více informací sledujte náš

pionyrpaskov nebo webové stránky www.pionyr.paskov.cz

Základem vzniku pionýrského hnutí byla touha sdružovat se, být prospěšný, pomáhat, zkrátka nežít
jen tak. Historie Pionýra v Paskově taky nebyla jednobarevná, ale i v těžké době, která kopírovala proměny
celé společnosti, se podařilo udělat spoustu dobrých táborů a zážitků pro děti.Oslavou 70. výročí
chceme vyjádřit úctu lidem, kteří pracovali s dětmi a dělali to srdcem.
Kateřina Biedrawová
vedoucí Pionýrské skupiny Paskov

24

