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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

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

Mobilní rozhlas

V OBRAZE

obec.mobilnirozhlas.cz

www.online-team.cz

Parkování na ulici
Papírenské, revitalizace
sídliště na ulici Papírenská
Na podzim roku 2020 jsme cestou
Paskovského zpravodaje vyzývali
občany, aby posílali své podněty ke
zpracovaným studiím, které řešily
parkovací místa a možnosti revitalizace sídliště na ulici Papírenské. Občané
měli možnost poslat svá vyjádření do
konce roku 2020. Podnětů ke studii
přišlo celkově 17. Ze zaslaných podnětů se většina přikláněla k variantě
II. s doplňkovými informacemi. Plán
byl následující: Po obdržení podnětů
od občanů, dostanou prostor k vyjádření komise, které jsou zřízeny radou
města. Termín byl stanoven do konce
ledna 2021. Z důvodu COVID opatření se komise sešly až koncem dubna.
Komise se ve svých závěrech také přiklonily k variantě II., se zapracováním
připomínek, které byly zaslány občany. V současné době je zvolen následující postup. Město vypsalo veřejnou

zakázku na dodavatele projektové
dokumentace s názvem ,,Pořízení PD
na Revitalizaci sídliště na ulici Papírenská v Paskově“. V rámci přípravy a při
realizaci projektové dokumentace,
bude mít projekční společnost povinnost uskutečnit 2 veřejná projednání,
kde bude občanům prezentován průběh prací s návrhy dispozičního řešení, ke kterým se budou moci vyjádřit.
Dále byly shromážděny kontakty na
všechny předsedy vchodů na ulici Papírenské, kterým budou zasílány návrhy a komunikace s projekční společností. Automaticky budou informace
poskytnuty i občanům, kteří ke studiím poslali své podněty a připomínky.
Předpokládaná doba potřebná na přípravu a vyřízení stavebního povolení
je 12 měsíců.
Zdeněk Bělík – člen rady města

Úklid okolo kapličky
Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.
Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.

Komise pro péči o přírodní a kulturní památky města Paskov se sešla
3. května na druhé brigádě u kapličky na ulici Čs. lesů. Členové komise
uklidili suché větve a prořezali keře

Ročník 26, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 28. 5. 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. 7. 2021 •

Výsledek úklidu

2

a náletové dřeviny. V dalších úpravách okolí kapličky hodlají pokračovat v podzimních měsících. Výsledek
brigády vidíte na přiložené fotografii.
Aleš Šafránek předseda komise
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Informace z Ministerstva kultury

J. Vzientek s ministrem kultury

Vážení občané Paskova, v dubnu
jsme ukončili program Covid Kultura
3.1, ve kterém bylo podáno celkem
3 464 žádostí například od hudebníků, herců, malířů či spisovatelů.
K poslednímu dubnu skončil také
dotační program Covid Kultura 3.2
určený pro pracovníky z oblasti audiovize (režiséři, herci, kameramani
…), ve kterém se ucházelo o dotaci
411 žadatelů. Umělců ve Vašich řadách se skrývala opravdu spousta!
I když programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se s ministerstvem financí
na možnosti zapojení se umělců do
Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ
a společníky malých s.r.o.
- https://1url.cz/XKJDi.
Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme
také spustili nový dotační titul COVID
-Kultura 3.3 pro nestátní organizace
(spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají

v oblasti kultury – provozují hudební
klub, výstavní síň, muzeum, pořádají
či zajišťují hudební, hudebně dramatické, taneční či např. divadelní programy - https://1url.cz/
LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června). Žadatelé z předchozích výzev mohou kombinovat
předešlé žádosti s nově vyhlášeným
programem. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem usilovně pracuje na plánu rozvolňování
opatření v kultuře a podmínkách, za

kterých se budou moci kulturně-společenské akce uskutečňovat.
Situace se mění každý týden, a my děláme vše proto, aby se kultura dostala
brzy k Vám! Držte nám, prosím, palce!
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě se na mě obraťte - jiri.
vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB
@vzientek.jiri. Jsem připraven pomoci.
Jiří Vzientek,
náměstek ministra kultury

Informace o darovacích smlouvách
I letos při sestavování rozpočtu města Paskov na r. 2021, v něm zastupitelé, stejně jako v předešlém období,
vyčlenili položku „finanční dary občanům“. Na základě tohoto rozhodnutí bude město Paskov od 1.7.2021
– 30.11.2021 vyplácet svým občanům slíbený finanční dar. Jeho užití,
nebude městem nijak blíže specifikováno a je tak na každém z Vás, jak
jej případně využijete. (na zkvalitnění
bydlení, na opravu, údržbu domu,
bytu, zahrady, plotu, či jiné náklady
s tím spojené). Finanční dar bude poskytnut opět každému, kdo:
- má trvalé bydliště na katastru města
Paskov,

- vlastní v tomto katastru nemovitost,
- nemá dluh vůči městu Paskov,
- prokáže, že za rok 2021 řádně
a včas zaplatil daň podle zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí
- přinese vyplněnou a podepsanou
žádost a návrh Darovací smlouvy
vč. požadovaných příloh
Finanční dar se bude schvalovat
a poté občanům zasílat na účet, či
vyplácet v hotovosti, na pokladně
MěÚ v pokladních hodinách, v období od 1. 7. 2021 - 30. 11. 2021. Pravidla pro poskytnutí finančního daru
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jsou uveřejněna na druhé straně
Žádosti o peněžitý dar. Tu je možné
spolu s návrhem Darovací smlouvy
a potřebnými doklady odevzdávat
každé pondělí a středu v době od
9-11 hod. a 15-16.30 hod., dále pak
ve čtvrtek v době od 9-11 hodin na
MěÚ Paskov, kde bude do smlouvy doplněna jeho výše. Darovací
smlouvu naleznete v tomto čísle
Paskovského zpravodaje, a také
na webových stránkách města
Paskov.
Za finanční výbor,
radu města a
zastupitele Michálek Petr
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Likvidace bodavého hmyzu v sezóně 2021
Vážení spolu občané. Chci Vás touto
cestou informovat o možnosti likvidace bodavého hmyzu ve vašich
domovech v k.ú. Paskov. V případě
potřeby provedení likvidace bodavého hmyzu existují dvě možnosti. Buď
se jedná o likvidaci bodavého hmyzu
akutní, nebo neakutní.
Akutní likvidací je myšleno: Náhle
se objeví roj v blízkosti alergika,
velkého množství dětí v blízkosti
roje. V takovém případě volejte
linku 150 a požadujte okamžitou
akutní pomoc.
Druhá varianta neakutní likvidace
bodavého hmyzu je, pokud potřebujete zlikvidovat bodavý hmyz, který

Vás obtěžuje opakovaně a dlouhodobě. V takovém případě kontaktujte mě, Zdeňka Bělíka (777 672 014)
velitele dobrovolné jednotky Paskov, nebo velitele dobrovolné jednotky Oprechtic pana Petra Gábora
(734 620 687). Po zavolání kohokoli
z uvedených čísel, bude s Vámi domluven nejbližší termín, kdy jednotka přijede obtížný hmyz zlikvidovat.
V případě nedostupnosti telefonních
čísel je možné zaslat požadavek na
email jsdhpaskov@gmail.com, který mají sdílený jednotliví členové.
Podle požadavků občanů, jednotky
provádějí likvidaci 1x až 2 x týdně ve
večerních hodinách. Jednotky Paskov i Paskov – Oprechtice se pohybují

Foto z výjezdu likvidace hmyzu

po celém katastru města. Tuto službu provádějí naši hasiči bezplatně.
S majitelem nemovitosti je předem
domluveno zakoupení 2 ks sprejů
k likvidaci obtížného hmyzu.
Zdeněk Bělík,
velitel JSDH Paskov

Odpady v našem městě
Vážení spoluobčané, minulém vydání Paskovského zpravodaje jsem se zavázal, že budu pravidelně do každého čísla zpravodaje poskytovat informace o stavu odpadů v našem městě. Důvodem je, aby občané věděli,
jak se dá s odpady nakládat, jak s nimi hospodařit a jak jim předcházet. Nejlepší je odpad je ten, který nikdy
nevznikne a pokud už vznikne tak ať se stane zdrojem a nezůstane odpadem. V tomto čísle Vám popíšu jednu z prvních částí, kterou plánujeme ve sběrném dvoře a dále popíšu místa, které nás v oblasti odpadového
hospodářství trápí a musíme aktivně řešit.

Sběrný dvůr a Re-use centrum v Paskově
Město Paskov v současné době provádí
revitalizaci sběrného
dvora, který je spolufinancován EU prostřednictvím programu OPŽP ve výši
6 763 827 Kč. Smyslem revitalizace
bude možnost uložení a roztřídění
odpadů dle jednotlivých složek, místo, kde budeme schopni smysluplně
lidi motivovat a vést v rámci oblasti
nakládání s odpady a vůbec předcházení vzniku odpadu. Velmi důležitým
člověkem v této oblasti, bude obsluha sběrného dvora. Obsluha sběrného dvora bube v nejbližším kontaktu
s občany, bude předávat informace
a sbírat informace od občanů v této
oblasti. Pro obsluhu sběrného dvora
bude město hledat nadšence v oblasti odpadů a ekologie. Už by to neměl
být strejda v montérkách, kterému
je jedno do které nádoby se co hodí.

Pokud máte o podobnou práci zájem
a jste-li nadšenci v této oblasti, ozvěte se prosím na email zdenek.belik@
mesto-paskov.cz. Činnosti a provoz
sběrného dvora popíšu v dalším čísle
zpravodaje. V současné době objíždíme sběrné dvory a čerpáme informace o systémech a zkušenostech.
V tomto čísle se budu věnovat jen
jedné oblasti a tou je Re-use centrum
v Paskově.
Re-use se dá volně přeložit jako
opětovně použit. Po několika jednáních se městu Paskov podařilo
navázat spolupráci se společností
OZO Ostrava, která provozuje Re-use
centrum v Ostravě. Výdělek Re-use
centra investuje do výsadby zeleně.
Město oslovilo společnost OZO Ostrava, k možnosti spolupráce obou
subjektů. V rámci MSK je jen město
Bílove, které podepsalo podobnou
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spolupráci. OZO Ostrava vytvořilo Re
-use centrum, jen pro občany bydlící
na území města Ostravy a neplánovalo rozšíření na jiná území. Po několika jednáních došlo k dohodě a dne
14.5.2021 došlo k podpisu smlouvy
o vzájemné spolupráci obou subjektů. Spolupráce bude probíhat
ve dvou rovinách. První rovinou je.
Město Paskov vytvoří v rámci sběrného dvora místo, kde bude možné
odevzdat věci, které budou následně
převezeny do Re-use centra do Ostrava. Zde budou následně očištěny,
opraveny a dány k možnosti k dalšímu využití. Popsanými kroky nikdy
nebudou odpadem. Jedná se především o nábytek, obrazy, gramodesky,
knihy, hračky, platové výrobky, kufry,
tašky houpačky atd. Více informací
naleznete na stránkách společnosti
OZO Ostrava. https://reuse.ozoostrava.cz/ . Doporučuji prostory Re-use
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centra navštívit. Dne 15.5.2021 byla
založena asociace Re-use center v ČR.
Druhou rovinnou vzájemné spolupráce je možnost využívání prostor
zřízených OZO Ostrava k pořádání
edukativní výchovy dětí, seniorů
a všech občanů bydlících v našem
městě. Vzdělávání budou provádět
odborní pracovníci OZO Ostrava. Věříme, že vzájemnou spoluprací budeme předcházet vzniku odpadů. Zisk
z příjmů Re-use centra bude použit
na výsadbu zeleně i v našem městě.
V současné době řešíme několik
oblastí, které nás tak zvaně pálí.
První oblastí, kde nás pálí bota
je sběr plastů, papíru, a textilu. Jistě
jste si všimli, že se pravidelně stává
u míst určených k možnosti odevzdání plastu, papíru, skla a textilu
dochází pravidelně k přeplňování.
Neuvědomujeme si, že zavřením
všech obchodů, restaurací atd.,
vzniká více odpadů. Papíry a plasty
z e-shopů a obaly z domácího vaření
vzrostly mnoho násobně a vyrovnaný systém sběru narušily. Město na
tento stav reaguje posílením svozů,
posílením počtu nádob a zvýšenou
kontrolou a posíleným úklidem. Dále
proběhly jednání se všemi obchodníky, aby místa určená k odevzdání
odpadu k recyklaci, které mají sloužit
občanům nevyužívali pro své potřeby a tím nedocházelo k přeplňování
sběrných míst. I přes všechny tyto
kroky, se nám vždy nepodaří místa
udržet čistá a nepřeplněná. Město
bude dělat další kroky k udržení pořádku na těchto místech a k optimalizaci vývozů s ohledem na nákladovost sběru recyklovaných materiálů.
Systém vývozu nádob druhotných
surovin a příspěvku za odvoz nádob
od společnosti Ekokom je v současné době vyrovnaný. Občané můžou
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ke zlepšení stavu přispět stačováním
odpadů, jak papíru, tak plastu. V nádobách je často mnoho nevyužitého
místa a kolem nádob spoustu odpadů, který se do nádoby díky nestlačení odpadu nevlezl. Prosím občany, aby důsledně stlačovali plastový
a papírový odpad před vhozením do
nádoby, zvýší tím využití popelnic
až o 50%. Společnost FCC se zavázala, že všechny nádoby na tříděný
sběr umyje a vydesinfikuje ještě do
prázdnin. Umytím a dezinfekcí povede k menšímu zápachu v letních
měsících.

Druhá oblast, kde nás pálí bota,
je velké množství nádob na tuhý komunální odpad mezi jednotlivými
domácnostmi. V našem městě občané za vývoz nádob a uložení tuhého komunálního odpadu neplatí.
Za obě tyto služby platí město. To
vede ke stavu, že nikoho netrápí máli doma jednu, dvě nebo dokonce tři
nádoby a vůbec nemusí řešit co do
nádoby patří a čím je naplněna. Odpady je třeba rozdělit do tří skupin
a jen jedna do nádoby patří. Ostatní
by se v nádobě neměly objevovat.
Za každou tuto nádobu město platí
ročně v přepočtu 1400 Kč a mezi domácnostmi jich máme 1500 ks. Jen za
vývoz těchto nádob město ročně zaplatí přes 2 mil. korun. Město Paskov,
pokud to jen bude možné, nechce zavádět poplatek za odpad, ale bude se
snažit o optimalizaci nákladů vynaložených za odvoz a likvidaci odpadů.
Skládkovné v následujících letech
bude růst skokově. V rámci doporučení společnostmi, které se zabývají
množstvím odpadů uložených v odpadových nádobách, by měla jedna
110 l nádoba vystačit čtyřčlenné rodině na 14 dní, pokud budou dostatečně třídit a likvidovat zvlášť biologicky
rozložitelný odpad z kuPřehled množství a příjmu sběru
chyní a zahrad. Přidělení
druhotných materiálů 1Q 2021
druhé nádoby v jiných
městech řeší zdůvodI.Q
něním (např. pleny, staTuny
Kč
rost o seniora atd.). Dne
Papír
8,548
15 058,16 Kč
18.5.2021 proběhlo druPlast
14,009
56 656,14 Kč
hé kolo analýzy odpaSklo
18,501
20 669,32 Kč
du v našich nádobách.
Kovy
0,073
331,71 Kč
O zjištěném stavu Vás
budu informovat v dalNápojový kartón
0,356
2 068,36 Kč
ším čísle Paskovského
Celkem
41,487
94 783,69 Kč
zpravodaje. Ve stejném
bonus
23 826,75 Kč
dni proběhlo i sčítáOdměna celkem
118 610,44 Kč
ní nádob u rodinných
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domů a jejich naplněnost. Od zjištěného stavu budou zvoleny další
strategie a možnosti, které povedou
k optimalizaci nákladovosti odpadového hospodářství.
Třetí oblastí, kde nás pálí bota, je
řešení biologicky rozložitelného odpadu a gastro odpadů na sídlištích.
Rodinným domům jsme zapůjčili
338 komposterů, k řešení likvidace
biologicky rozložitelných odpadů.
Dále je u rodinných domů možnost
přiobjednání hnědé popelnice na
biologicky rozložitelný odpad. Na sídlištích je tato práce před námi. Co se
gastro odpadů týká jednáme v současné době se společností Odpadáček o možnosti umístění popelnic
k uložení olejů z kuchyní. Dále budeme řešit způsob sběru biologicky
rozložitelných odpadů na sídlištích.
Biologicky rozložitelný odpad je na
skládce odevzdáván za 700 kč bez
dph. Komunální odpad je na skládce odevzdáván za 1450 kč bez dph
a jeho cena bude v následujících letech skokově narůstat. Po obdržení
výsledku fyzické analýzy odpadů
budeme vědět, kolik biologicky rozložitelného odpadu v našem městě
je v nádobách na komunální odpad,
ale odhadujeme, že se bude jednat až
o 45%. Podle výsledku analýzy budeme hledat cestu, jak biologicky rozložitelný odpad vytáhnout z komunálního odpadu. Pro představu ve městě
Teplice pořídili nádoby na biologicky
rozložitelný odpad, které jsou uzamykací a každou domácnost vybavily
speciálním košem na sběr tohoto
odpadu. Po dvou měsících fungování
jim opravdu množství komunálního
odpadu skokově klesá. Tímto projektem se chceme inspirovat a hledat
cestu k řešení. Čekáme, zda nádoby
na biologicky rozložitelný odpad nebudou v letních měsících vytvářet zápach a tím zhoršovat komfort bydlení.
Na závěr zveřejňuji pár odkazů k inspiraci a vyzývám nadšence v ekologii, pokud by se chtěli více věnovat
oblasti v našem městě ať mě prosím
kontaktují na email zdenek.belik@
mesto-paskov.cz, záměrem je tyto
lidi sdružit a komunikovat s nimi.
www.odpadacek.cz
meneodpadu.cz
incien.org
zajimej.se

Zdeněk Bělík, člen rady města

MĚSTO

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Virtuální univerzita třetího věku
(běžně nejsou veřejnosti přístupné)
a alespoň za sebe mohu říci, že byly
profesionálně připraveny.
Bližší informace jsou také na webových stránkách www.e-senior.czu.cz.
Počátkem letošního roku, v době
mnoha omezení, jsme navázali kontakt s Českou zemědělskou univerzitou, její Provozně ekonomickou
fakultou, která již řadu let organizuje
pro seniory tzv. Virtuální univerzitu
třetího věku (zkráceně VU3V). Mohli
jsme již v letošní zimě založit potřebné „konzultační středisko“ a prostřednictvím něj organizovat pro zájemce její přednášky. Bylo by to však
poněkud uspěchané a rozhodli jsme
proto organizovat přednášky tzv. online formou po vlastní linii. Tím jsme
si zároveň ověřili, jaký by byl o vzdělávání, při kterém je třeba také používání počítače, zájem. Z nabytých
zkušenosti můžeme konstatovat, že
takový zájem v Paskově je, a proto
jsme se rozhodli seniorům možnost
zapojení VU3V nabídnout.

O co vlastně jde
Zájemci studují prostřednictvím
video přednášek. Nesedí však při
nich doma, ale sejdou se ve vybrané místnosti (např. společenské
místnosti v nově otevřeném domu
s malometrážními byty v areálu
paskovského zámku), kde je jim
promítnut cca hodinový vzdělávací
film. Po jeho promítnutí si udělají
skupinový test. Doma u počítače si
přednášku mohou opět pustit. Test
k ní (bude v porovnání s tím společným pozměněn) pak musí udělat
již sami a to tak, aby z deseti otázek
správně odpověděli alespoň 5. Kdyby neuspěli, mohou jej bez omezení

opakovat tak dlouho až uspějí. Takových přednášek za jedno pololetí,
v univerzitní mluvě takzvaném semestru, je šest. Jde vždy o cyklus týkající se určitého tématu – například
etiky, českých dějin, genealogie, rituálů evropských královských rodů
atd. - a alespoň čtyř ze šesti přednášek se musí zájemce účastnit, jinak
řečeno jsou omluveny maximálně
dvě neúčasti. Na konci semestru je
nutno absolvovat závěrečný test
o 24 otázkách. Při úspěšném absolvování dostane student osvědčení.
Když bude takto za 3 roky absolvovat šest cyklů, bude pozván ke
slavnostní promoci. Během roku
probíhají dva semestry (tj. dva cykly
kurzů). Jsou přitom příznivě načasovány. Zimní semestr probíhá až
od počátku října do Vánoc a letní
od počátku roku do konce dubna.
Hlavní část jara a celé léto tak není
studiem zatíženo.
Za účast v jednom cyklu přednášek platí zájemce 300,- Kč. Možnými
účastníky jsou osoby, které dosáhly
důchodového věku nebo jsou v invalidním důchodu (bez věkového
omezení).
Pro bližší seznámení s průběhem
přednášek jsme se také setkali ve složení pan starosta, já a paní předsedkyně klubu seniorů z Paskova s koordinátorkou těchto aktivit ze Školy
obnovy venkova v Třanovicích paní
Liberdovou. Díky ní jsme se mohli
podívat na některé vzdělávací filmy

Co bude dále
Zvažte, jestli byste se chtěli studenty
VU3V stát. Pokud ano, zašlete o tom
předběžnou informaci do 15. 6.
2021 na e-mail mirek.lysek@tiscali.
cz nebo zavolejte na 602 883 789.
Při tom můžete položit i své dotazy
na zde zatím nevyjasněné konkrétní
podmínky. Předpokládáme také, že
v případě potřebného uvolnění dosavadních omezení pro setkávání,
budeme o virtuální univerzitě informovat osobně také na některém klasickém setkání klubu seniorů.

Co je třeba doplnit
Možnost připojení Paskova k projektu virtuální univerzity třetího věku
zároveň není popřením jeho zájmu
o další pořádání standardních přednášek, kterých se osobně účastní
přednášející nebo kdy se přednášející setká s posluchači prostřednictvím
online počítačového připojení (např.
pokud by šlo o kontakt ze vzdálenějšího místa a lektor by nechtěl věnovat přednášce celý den cestou do
Paskova a zpět).
Virtuální univerzita je tak ze strany
města jen rozšířením nabídky aktivit pro seniory o přednášky jiného
druhu, o systematičtější vzdělávání,
a nakonec pro ty, kteří nemohli z různých příčin na vysoké škole v mládi
studovat také o možnost naplnit si
tento sen alespoň ve zralém věku.
Miroslav Lysek

Karta památky
Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát kamenného kříže
Františka, (louka na ulici Kirilovova). 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 Lyčkové nebo emailem na alessafranek@seznam.cz.
Děkujeme vám za spolupráci.
Aleš Šafránek, předseda komise
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STAV PAMÁTKY

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

přístupnost objektu

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

Kamenný sloup Františka

obtížně přístupný

mikroregion (DSO)

Dobrovolný svazek obcí
Olešná

X udržované

obec s rozšířenou působností (ORP)

obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

extravilán

místní část

Paskov

parcel.číslo

1434/1

X intravilán

GPS X (N)

49°43.84610'

umístění

Louka u ulice Kirilovova

Y (E)

18°17.20395'

trasy

žádná

mírné poškození

neudržované

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

Louka

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Ochrana stav/typ uzavření:
Památkou od:

Číslo rejstříku ÚSKP:

Doporučení:

SPECIFIKACE
smírčí kříž, křížový
kámen

zámek

vodárna

významný strom

klášter

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

kostel

pomník

tvrz

studánka

skupina stromů

kaple

pamětní kámen
nebo deska

zřícenina
hradu/zámku/tvrze

pramen

park

náhrobek, hrob

obytný nebo
městský dům

vodopád

altán

kříž

hřbitov

selský statek

kašna, fontána

rozhledna

obdélník

křížová cesta

mohylové
pohřebiště

hospodářské
stavení

most, lávka

věž

ovál

morový sloup

menhir

ohradní zeď

socha

hradiště, oppidum

víceúhelník

jiná, jaká:

atypický

druh

X boží muka

sousoší

typ objektu

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

X nemovitost
movitý objekt

půdorys

X čtverec

kruh

Přední strana: Svatá Maria oroduj za nás, zadní strana: Věnováno vzpomínce rozměry objektu
na Františku Martinu, LP 1906
0.5 x 0.5 m
výška

překlad nápisu
umístění nápisu

X dobrý

upravenost okolí

MAS Slezská brána, z. s.

místní akční skupina (MAS)

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu
po rekonstrukci

nepřístupný

LOKALIZACE

nápis

stav

X snadno přístupný

3

m

letopočet (nápis)

vepředu a vzadu

reliéf/doplňky
autor (i předpokládaný)

název

SJM Dvořák Jaroslav a Dvořáková Jaroslava Mgr.

adresa

adresa

Místecká 117, 73921 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

materiál

1906

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

1906

datum nebo období vzniku

vlastník objektu

Čtyřhranný mramorový sloup, kde na vrcholu je malá kaplička
se soškou Madony. Sloup nechala postavit Františka Martinů,
vdova po Janu Martinů, správci školy v Brušperku, když se po
manželově smrti přestěhovala do Paskova, na památku své
dcery učitelky Františky Martinů, která zemřela na tyfus.

slovní popis objektu

rozsah prací

kámen
kov
smíšené zdivo

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE

jiný

typ

zpracovatel

Na tomto místě býl možná původně dřevěný sloup, který tam roku 1862 dal
postavit Josef Janáček, rolník z čísla 117

poznámky

POZNÁMKY A NÁKRES

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

realizátor

dřevo

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

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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Vítáme jaro

aneb Velikonoční putování s veverkou Emilkou
Ve dnech od 30. 3. – 2. 4. 2021 v době
uzavření Mateřské školy z důvodu
COVID-19, v rámci distanční výuky, se

mohly děti společně s rodiči vydat na
velikonoční stezku ,,Vítáme jaro aneb
Velikonoční putování s veverkou

Emilkou“, plnou úkolů k přemýšlení,
ale i k poznávání a pozorování, se
zaměřením na přírodu a jarní zvyky.
Na začátku děti a rodiče obdrželi instrukce na plakátě. Teplé, slunečné
a příjemné počasí pomáhalo připravit jarní atmosféru. Na stezce mohli potkat i kamarády, se kterými se
dlouho neviděli, což bylo pro ně potěšením. Odměnou všem bylo krásně
prožité odpoledne, které mohli strávit rodiče se svými dětmi. Při odchodu nám nechali rodiče krásné vzkazy,
pozdravy a přání v předem připravené schránce. Za které moc děkujeme.
Zuzana Tomášková, třída Cipísek

Pálení čarodějnic
V naší mateřské škole se stále něco
děje, teda pokud není taková situace jako byla letos a sice covid 19.
Bohužel tato situace ovlivnila všechny a všechno a my jsme s dětmi
přišli téměř o všechny akce i běžné
aktivity normálních dní. Když jsme
se s dětmi vrátili do provozu zatím
pouze pro předškoláky, nechtěli
jsme úplně zapomenout na tradiční Pálení čarodějnic. Sice to bylo
jiné, než za jiných let, kdy jsme měli
možnost ve velkém slavit na školní
zahradě se všemi dětmi, dělat ohně
a opékat párky, ale aspoň pro děti,
které měly možnost být v mateřské
škole jsme uspořádaly pálení čarodějnic ve třídě Ferda Mravenec tzv.
po svém. Děti byly úžasné, protože
jejich skvělé maminky jim na tento
den připravily autentické kostýmy, některé přišly i s tematickým

malováním obličeje a nechybělo ani
ručně vyrobené košťátko. Paní učitelka upekla dětem z lineckého těsta
čarodějnické prsty, které si děti po
svačince s velkou radostí namazaly
marmeládou, aby dodaly prstům
krvavý vzhled a následně snědly.
Mezitím míchali v obří nádobě žížalí guláš, který byl velice zvláštní,
protože obsahoval nejen nabarvené
špagety, ale i zvláštní části lidského
těla jako oči nebo kosti, na kterých si
paní učitelka dala záležet s jejich výrobou. Děti byly natolik šikovné, že
si upletly síť, do které potom přilepily vystřiženého nabarveného pavouka. Nadšení dětí nebralo konce,
že ani po pohádce o Malé čarodějnici nechtěli svléknout své kostýmy
a uzavřít tento den pobytem venku.
Snad v příštím roce tento den oslavíme již se všemi dětmi a nebudeme

muset se omezovat pouze na budovu mateřské školy.
Za MŠ p. uč. Lucie Kreclová

Naučná stezka v MŠ Paskov
Jak všichni víme, děti jsou spontánní, a tak se během jejich vzdělávání
velmi často stane, že některé z nich
najednou vykřikne: “Veverka!“ V tu
chvíli jde naše vyprávění, cvičení,
hraní, zkrátka aktivita, kterou zrovna

s dětmi děláme, stranou. Všechny se
vrhnou k oknu a sledují veverku skákající ze stromu na strom. A to nás
přivedlo k nápadu vytvořit na školní
zahradě naučnou stezku, právě o zvířátkách, která nás tak často „vyrušují.“
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O zvířátkách jsme si s dětmi nejprve
vyprávěli a zjišťovali jsme o nich různé
zajímavosti. Potom následovalo malování cedulí, jednotlivých stanovišť.
Do malování zvířátek a přepisování
zajímavostí o nich se zapojily děti ze

červen 2021

ŠKOLA
všech tříd MŠ. Když byly cedule hotové, pustili jsme se do výroby dřevěných tabulí, a protože jsme Ekoškola,
využili jsme k tomu odpadový materiál, tedy prkna z použitých palet. Prkna
jsme obrousili, děti je následně natřely a po sešroubování jsme je rozmístili
po školní zahradě.

Vznikla tak naučná stezka, na které se děti, a nejen ony dozvědí zajímavosti
o místních zvířátkách. Stezka je zajímavá i tím, že je u každého stanoviště se
zvířátkem zadaný úkol, který s ním nějakým způsobem souvisí. Uvítáme všechny zájemce, kteří se budou chtít podívat, jak se dětem stezka povedla na naší
školní zahradě.
Olga Golasová, třída Rákosníček

Audity v mateřské škole
– květen 2021

Mateřská škola v Paskově je již 5-tým
rokem zapojena do mezinárodního
programu EKOŠKOLA. V rámci toho
programu se společně s dětmi, rodiči a zaměstnanci školky snažíme
o zodpovědnější a šetrnější počínání s ohledem na životní prostředí.
Přestože je tento školní rok značně
poznamenám různými omezeními
a opatřeními kvůli Covid-19 v naší
zdravé mateřské škole jsme nezaháleli a dále pokračujeme v tomto programu. Letošní rok jsme se zaměřili
na téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY. S dětmi
jsme zpočátku zkoumali vnitřní
i vnější prostředí školy, a to nejen
z pohledu ekologického, ale také
estetického a funkčního. Po konzultaci s ekotýmem jsme se společně
shodli na tom, že nám v mateřské
škole schází venkovní centra aktivit,
kde se děti mohou vzdělávat a rozvíjet. Společnými silami jsme na
naší školní zahradě vytvořili první

část, a to blátivou kuchyňku. Jelikož
se dětem velice zalíbila a při vzdělávání se osvědčila chtěli bychom
v následujících měsících pokračovat
s dalšími centry jako
jsou např. dílna, bagroviště, manipulace. Nejen
s tímto nápadem budeme s ekotýmem, dětmi
a zaměstnanci MŠ obhajovat koncem května
2021 titul EKOŠKOLA.
Nebude to ale naše jediná obhajoba, čeká nás
i audit Skutečně zdravé
mateřské školy, kde se
pokusíme opět získat
bronzovou medaili. Proběhla již podrobná analýza skladu surovin a potravin, a spousta aktivit
s dětmi, které naplňují
program Skutečně zdravé mateřské školy.
9

Držte nám palce, ať se nám to podaří
a Mateřská škola v Paskově se bude
moct pyšnit další 2 roky těmito tituly.
Silvie Rundtová, třída Křemílek
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Mateřská
škola
informuje

o provozu v době
letních prázdnin
LETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC
– SRPEN 2021 (ZŠ UZAVŘENY)

Místo a čas budou upřesněny dle epidemiologické situace.
Sledujte web školky (www.mspaskov.cz)

• 1. – 31.7.2021 MŠ PASKOV
UZAVŘENA
• 1. – 23.7.2021 PROVOZ V MŠ
SVIADNOV
(jen pro závazně přihlášené
děti el. dotazníkem)
• 26. - 30.7.2021 OBĚ MŠ UZAVŘENY
• 2. – 24.8.2021 MŠ SVIADNOV
UZAVŘENA
• 2. – 24.8.2021 PROVOZ V MŠ
PASKOV
(jen pro závazně přihlášené
děti el. dotazníkem)
• 25. – 31.8.2021 OBĚ MŠ UZAVŘENY – PŘÍPRAVNÝ TÝDEN

Běžecká dráha dokončena
V průběhu března – května 2021 probíhala v areálu základní školy výstavba nové běžecké dráhy. Cílem bylo
nahradit již dříve vybudovanou dráhu, která však stála v cestě výstavbě
sportovní haly. Nová běžecká dráha
je připravena pro běh na 50 m a 60 m.
Povrch tvoří vodopropustný tartan
s povrchovou červenou úpravou.

V rámci realizace projektu byly provedeny i tyto dílčí úpravy:
1. nové doskočiště - které nahradilo
původní, je zde zajištěn lepší rozběh, na samotné pískové doskočiště navazuje souběžný tartanový
pás opět v červené barvě
2. sadbové úpravy – výběr stromů
a keřů byl proveden s ohledem na
místo a propojení prostoru s dalšími venkovními částmi školního
pozemku, dále byly odstraněny
stávající pařezy v okolí hřiště
3. výměna stožárů – dva ze stávajících stožárů nesoucích ochrannou
10

síť multifunkčního hřiště byly již
v nevyhovujícím stavu, a proto
byly nahrazeny novými
4. zpevněná plocha – vstup na hřiště
z Krylovové ulice byl zpevněn zatravňovací dlažbou
Celý prostor dostal nový, celistvý
vzhled, věřím, že návštěvníci hřiště
jsou rádi, že se jim prostor zvelebil
a budou udržovat v celém okolí pořádek. A teď už zbývá jen věřit, že příští
školní rok bude probíhat prezenčně
a žáci budou moci sportovní areál
plně využívat.
Lucie Butkovová, ředitelka školy

ŠKOLA

červen 2021

Jak jsme šlápli do bot
Během dalšího uzavření školy jsme se
nemohli dočkat, kdy se zase vrátíme
do školy, a hlavně do školní družiny.
Stalo se tak 12. dubna a nám z měsíce,
ve kterém jsme si dali výzvu nachodit
společně 100 jarních kilometrů, uteklo téměř 14 dnů. Nevzdali jsme to. Vytáhli jsme krokoměry a šlápli do bot.
Byly dny, kdy pršelo a byla zima, že by
člověk ani psa nevyhnal, o to víc jsme
se to snažili dohnat, když na chvíli
vysvitlo sluníčko. Šlo to ztuha a nám
se cíl skoro podařilo splnit. Během tří

týdnů celá školní družina ušla paskovskými ulicemi a uličkami 90 kilometrů. Zbývajících 10 kilometrů jsme
naběhali hned v prvním květnovém
týdnu. Jsme tedy s výsledkem nadmíru spokojeni.
Děti i paní vychovatelky se už nemohou dočkat, až budeme zase všichni
spolu, a vrhneme se na další společná dobrodružství.
Lenka Michálková,
vedoucí školní družiny

Princ Philip

změnil životy milionům mladých lidí i v Moravskoslezském kraji
Princ Philip se vždy intenzivně zajímal o moderní vzdělávání. Ve svých
35 letech založil program osobnostního rozvoje mladých lidí, Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu
(DofE). Z počátku ho od založení
mnozí zrazovali. Princ Philip ale věřil,
že smyslem vzdělávání je poskytnout
studentům zážitky a dát jim prostor,
aby o svých snech a cílech jenom nemluvili, ale aby si je skutečně plnili.
Program se brzy po svém vzniku, v roce 1956, rozšířil do celého
světa. Nyní je DofE celosvětově
nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. Plní ho
plní 1.3 milionu mladých ročně ve
130 zemích světa. V Česku program
funguje 26 let. Je do něj zapojeno

přes 250 základních a středních škol,
dětských domovů, sportovních klubů. Minulý rok plnilo program přes
4.500 mladých z širokého sociálního
spektra po celé ČR.

Zapojena je i ZŠ Paskov
Program mění životy mladým lidem
i ve více než 250 institucích po celém Česku. V Moravskoslezském kraji
se jej účastní 33 škol a organizací.
pokračování na následující straně

11

ŠKOLA

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Jednou z nich je také ZŠ Paskov, kde
program DofE v tuto chvíli plní 12 aktivních účastníků. Plní si nejrůznější
aktivity a cíle. V rámci dovednosti
třeba hrají na příčnou flétnu či ukulele, fotografují, vaří, malují. V oblasti
dobrovolnictví pak pomáhají udržovat čisté lesy a přírodu, venčí psy,
pomáhají seniorům, a v rámci pohybu se věnují turistice, jízdě na koni,
baletu nebo třeba tanci.

Oslavy odkazu prince Philipa
se uskuteční
Na 10. června se pak připravovaly oslavy stých narozenin Prince
Philipa. „Informace o odchodu
prince Philipa, zakladatele programu DofE, nás hluboce zarmoutila

a ovlivnila fungování DofE po celém světě. Přípravám oslav jeho
narozenin jsme věnovali více jak
rok a půl. I přes jeho úmrtí celá akce
proběhne a celosvětově tak uctíme
památku prince Philipa. Jeho odkaz bude díky milionům mladých
lidí po celém světě žít nadále,“ říká
Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE
v České republice.

O DofE
• Z celosvětově známých osobností si DofE plnila například vévodkyně z Cambridge Kate či herec
Hugh Jackman.

pravidelně se věnují pohybu, dobrovolnictví a vyráží na expedici do
přírody.
• Často se věnují tématům, která
aktuálně rezonují ve společnosti,
například ochraně klimatu, změně
vzdělávacího systému nebo genderové nerovnosti.
• Absolventi získávají prestižní certifikát, který jim dává výhodu v profesním i osobním životě a je mezinárodním důkazem o tom, že na
sobě dokážou pracovat a nevzdat
se. Pro více informací navštivte
www.dofe.cz.

• Mladí lidé ve věku 13 až 24 let se
díky DofE zlepšují v dovednostech,

Martina Juhasová

Zápis do Základní umělecké školy
Základní umělecká škola vyhlašuje zápis pro zájemce o studium –
především pro děti od 6 let, tedy
budoucí prvňáky, ale i ostatní školáky. V hudebním oboru mohou
studovat již tradičně hru na klavír,
housle a další smyčcové nástroje
(violoncello, kontrabas), zobcovou
flétnu a všechny dřevěné i žesťové dechové nástroje, bicí nástroje,
a cimbál. Populární je také výuka
zpěvu. Od školního roku 2020/2021
vyučujeme také hru na kytaru ve
studijním zaměření „Hra na moderní
kytaru“. Náplní tohoto předmětu je
především výuka rockové a jazzové
kytary.

soutěží, koncertů, prázdninových
soustředění a zájezdů v tuzemsku
i zahraničí.

Vážení rodiče, pro školní rok 2021/22
se nám podařilo získat kapacity pro
otevření výtvarného oboru na pobočce Jaroslava Vostradovského
v Paskově! Počet míst v tomto oboru
bude omezen, rozhodující bude datum doručení přihlášky.

• BIG BAND – soubor pro starší
a hudebně vyspělejší žáky především dechového oddělení

Výuka na ZUŠ Vratimov je zaměřena především na hru v souborech
a orchestrech a častou prezentaci
školy na veřejnosti formou koncertů
a výstav. Cílem naší práce je zapojit
většinu dětí do společného hraní
a účinkování. Ve škole působí řada
hudebních souborů s bohatým repertoárem, pravidelně se zúčastňují

• vokální soubor OZVĚNY – pro
všechny zpěváky klasické i populární hudby

• SMYČCOVÝ ORCHESTR – především pro studenty hry na smyčcové nástroje
• Cimbálová muzika VRZUŠKA –
jako jedna z mála ZUŠ nabízíme
výuku hry na cimbál a kontrabas,
hráči na tyto nástroje najdou
uplatnění nejen v cimbálové muzice
• DECHOVÝ ORCHESTR – pro studenty hry na dechové a bicí nástroje

• rytmická skupina bicích nástrojů „BLEMCADLA“ – vyučujeme
všechny druhy bicích nástrojů
včetně melodických

Housle i ostatní smyčcové a některé
dechové nástroje můžeme v omezené míře zapůjčit žákům domů!
Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. června 2021. Vzhledem
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k omezené kapacitě školy je podmínkou pro přijetí včasné podání
přihlášky, kdykoliv v odpoledních
hodinách na ředitelství školy –
osobně, nebo jako přílohu emailem.
Včasným podáním přihlášky zvyšujete šanci na její přijetí. Přihlášky
budou zařazeny do pořadníku dle
termínu podání a preferovaného
studijního zaměření. Pro velký zájem dětí o studium na naší škole
jsme nuceni použít toto opatření.
Z důvodu současné situace je možno podávat přihlášky v elektronické
podobě emailem. Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách ZUŚ
Vyučování v novém školním roce
zahájíme v Paskově ve středu 1. září
2021. Schůzka s rodiči nově přijatých žáků proběhne 1. září v 17hod.
Více informací osobně v ZUŠ v Paskově, tel.: 736 687 092, Havránková
Zlatuše, vedoucí pobočky Jaroslava
Vostradovského v Paskově, info@
zus.paskov.cz nebo zlatuse.havrankova@seznam.cz
Zlatuše Havránková,
vedoucí pobočky
http://www.zusvratimov.cz/dokumentyke-stazeni/.

PRAVIDLA ŽÁDOSTÍ O PENĚŽITÉ DARY V ROCE 2021

O peněžitý dar může žádat fyzická osoba v případě splnění všech těchto podmínek:
- prokáže, že za rok 2021 řádně a včas zaplatila daň podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném
znění, za nemovitosti v územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, vyměřenou Územním
pracovištěm ve Frýdku-Místku;
- má trvalý pobyt v Městě Paskov;
- má platný doklad totožnosti;
- nemá vůči Městu Paskov žádné závazky po splatnosti;
- podá žádost nejpozději do 1. prosince 2021.

Žadateli se doporučuje požádat o peněžitý dar ve výši poloviny zaplacené daně s tím, že vypočtený podíl bude
zaokrouhlen na celé stokoruny nahoru. V případě, že by výsledná částka byla vyšší, než 10.000 Kč, doporučuje se se
žadateli požádat o peněžitý dar maximálně ve výši 10.000 Kč.

Příklad: Žadatel zaplatil daň ve výši 2.280 Kč, požádá tedy o dar ve výši 1.200 Kč (2280/2 = 1140, po zaokrouhlení na
celé stokoruny = 1200).

ŽÁDOST O PENĚŽITÝ DAR
Já, níže podepsaný,
Jméno a Příjmení:

…………………....................................................

datum narození:

………………….......................

trvale bytem:

…………………....................................................

číslo účtu:

…………………........../...........

telefon:

………………….......................

e-mail:

…………………....................................................

tímto žádám Město Paskov, se sídlem 739 21 Paskov, Nádražní 700 IČ: 00297062, DIČ: CZ00297062, o poskytnutí
peněžitého daru ve výši:
………………….. Kč

V Paskově dne ………………… 2021

-----------------------------------

VYTRHNĚTE

Komunitní plánování sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život.
Nejinak je tomu i v našem městě. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast
týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném
území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je metoda,
prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní skupiny
znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené
sociálním vyloučením apod.)
Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít
možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky dotazníkového šetření budou použity
jako podklady zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027.
Vyplněný dotazník odevzdejte, nebo zašlete emailem na městský úřad do 15.6.2021.
Dotazník můžete vyplnit i elektronicky prostřednictvím následujícího odkazu:
http://www.ikor.cz/_paskov/index.php
Odkaz je umístěn i na webu našeho města.
Děkuji.

Petr Baďura
starosta města

Zpracováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO
Region Slezská Brána, jeho města a města“, r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

Prosím, zakřížkujte Vaši odpověď
1. Jste
žena
muž
2. Věk
do 25 let
25–44
45–64
65 a více
3. Sociální postavení
student
v pracovním poměru
rodičovská dovolená
OSVČ
důchodce
nezaměstnaný
jiné: ……….……………………………………………………….
4. Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte Vy nebo
Vaši blízcí? (možnost více odpovědí)
☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.,
osobní asistence)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené
(odlehčovací služba)
☐Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná
péče)
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)
Zpracováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO
Region Slezská Brána, jeho města a města“, r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

VYTRHNĚTE

☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.,
nízkoprahové denní centrum)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním
onemocněním (chráněné bydlení)
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života (hospicová péče)
☐Bydlení pro mladé (startovací byty)
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., Občanská
poradna)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
☐Jiná (vypište prosím)………………………………………………………………………………

5. Jaké sociální služby nebo zařízení soc. služeb ve městě postrádáte?
☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.,
osobní asistence)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené
(odlehčovací služba)
☐Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná
péče)
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
Zpracováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO
Region Slezská Brána, jeho města a města“, r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

JAKO DVOJLIST

☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.,
nízkoprahové denní centrum)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním
onemocněním (chráněné bydlení)
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života (hospicová péče)
☐Bydlení pro mladé (startovací byty)
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., Občanská
poradna)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
☐Jiná (vypište prosím)………………………………………………………………………………
Doplňující otázky
1. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sportovní, kulturní
a jiné organizace ve městě?
ano
ne
2. Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí:
………………………………………………………………..………
3. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit ve městě pro seniory a zdravotně
znevýhodněné?
ano
ne
4. Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí:
………………………………………………………………………..

Zpracováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO
Region Slezská Brána, jeho města a města“, r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

DAROVACÍ SMLOUVA – PENĚŽITÝ DAR
Město Paskov
se sídlem 739 21 Paskov, Nádražní 700
IČ: 00297062, DIČ: CZ00297062
zastoupeno: Petr Baďura, starosta
(dále jen „Dárce“)
a
Jméno a Příjmení:

…………………....................................................

datum narození:

…………………......................

trvale bytem:

…………………....................................................

číslo účtu:

…………………........../...........

(dále jen „Obdarovaný“)
uzavírají podle § 2055 a násl. občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

1. Dárce daruje obdarovanému částku ve výši ............................ Kč ze svého rozpočtu.
2. Dárce se zavazuje nejpozději do 20 dnů od účinnosti této smlouvy předat uvedenou částku Obdarovanému
prostřednictvím převodu ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě, že
Obdarovaný neuvede v záhlaví této smlouvy číslo účtu, zavazuje se Dárce vyplatit Obdarovanému uvedenou částku
v hotovosti z pokladny Dárce na jeho žádost, která musí být učiněna nejpozději do 1. prosince 2021, jinak se
smlouva od počátku ruší a nárok na výplatu daru zaniká dnem 2. prosince 2021.
3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník této smlouvy obdrží
jeden stejnopis.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku České republiky
v účinném znění.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými
smluvními stranami.
8. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku
důvodně očekávat, Strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svými podpisy.
Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto smlouvu řádně zvážily, její celý text
přečetly a pochopily, s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají opravdu o své vůli.
9. Peněžní dar ve prospěch Obdarovaného schválila k žádosti Obdarovaného Rada Města Paskov na své …... schůzi
dne ……………………….. 2021, usnesením č ……………………………
V Paskově dne ………………… 2021

----------------------------------Obdarovaný

JAKO DVOJLIST

----------------------------------za Dárce
Petr Baďura, starosta
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Mladí výtvarníci
Už rok čelíme neviditelnému nepříteli
– Covidu – 19. Přišel nečekaně a udeřil.
Zasáhl celou planetu a ovlivnil konání všech lidí. Způsobil mnoho pádů
a málo vzestupů. I ve škole jsme se tomuto vetřelci museli přizpůsobit. Své
žáky skoro nevidíme, pouze slyšíme.
Přesto s nimi pracujeme nad rámec
povinností. Na podzim 2020 jsme vyhlásili 3. ročník výtvarné soutěže „Mladí výtvarníci“. Oslovili jsme školy, které patří do regionu MAS Pobeskydí.

Děti malovaly, a nakonec se sešla
výtvarná díla žáků čtyř škol. Čtyřicet
krásných prací je vystaveno v prostorách paskovského zámku. Výstava je
soutěžní, jmenovaná porota bude
hodnotit a vítězové v každé kategorii
budou odměněni.
Děkuji všem, kteří se na výstavě podílejí, a přeji si, aby se Vám, návštěvníkům, líbila.
Anna Schindlerová

Foto z výstavy

Souboj čtenářů v 6. ročníku

Čtení je pro děti velmi důležité a jeho
zvládnutí je podmínkou školního
úspěchu. Abychom žáky ke čtení motivovali, zapojili jsme i letos naši školu
do projektu Rosteme s knihou, jehož
vrcholem je celorepubliková soutěž Souboj čtenářů. Než k tomu ale
došlo, museli jsme nakoupit knihy.
Každý rok je pro tuto soutěž vybráno
pět nových titulů česky píšících autorů a od každého obdrží přihlášená
škola pět výtisků, které si rozdělí žáci
šestého ročníku. Celkem se tedy do
soutěže zapojilo 25 šesťáků.
Na čtení měli spoustu času, soutěž se
totiž měla původně konat již v březnu, ale nakonec proběhla on-line
formou až 12. května. Děti se rozdělily do týmů podle vybraného titulu
a společně odpovídaly na 25 otázek.
Vyplnění a odeslání odpovědí jsme
museli stihnout v 30 minutovém časovém limitu. Na vyhodnocení už napjatě čekáme, i když v tomto případě
platí, že cesta je cíl. Knihy teď rozšíří
nabídku ve školní knihovně a pobaví
i ostatní žáky.
Marcela Prokelová

INZERCE

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

www.kominictvi-lukovsky.cz
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Knihovna má 100 let
Někdo slaví narozeniny dortem, někdo šampaňským a my, jak jinak než
knihou! A ne jednou, ale rovnou stovkou knih! Mnoho knihoven po celé republice slaví v tomto roce nádherné
sté výročí svého založení. Může za to
první knihovnický zákon z roku 1919,
který si kladl za cíl transformaci knihoven, do té doby byly silně neprofesionální – vedli je často učitelé, případně
faráři při farách.
Zákon zřizoval například knihovnu v každé obci (díky tomu se naše
země dostala na čelo evropské knihovní špičky), jejichž vznik finančně
dotovaly obecní úřady. V obcích nad
10 000 obyvatel se knihovníkem mohl
stát pouze profesionál, což v roce 1920
vedlo ke vzniku Státní knihovnické
školy (vyučovala knihovníky především pro obecní knihovny).
Jen si to představte. První knihovník
Štěpán Huber začínal se 74 knihami
a několika časopisy. Neděle, dva šatníky, jeden stůl. Od té doby se mnohé

změnilo. Střídaly se prostory (počínaje zahradním domkem u Olešné, klášterem, mateřskou školou, přes klubovnu Sokolovny, agitační středisko,
šatnu kniha až po budovu nynějšího
městského úřadu), střídali se knihovníci i knihovnice (Jan Balonek, Svatava Žáčková, Marie Svobodníková
a nyní Lenka Ježová a Jana Rybaničová), střídaly se také půjčovní dny. Ano,
všechno je jiné. Stoletá paskovská
dáma získala během svého působení
mnoho zkušeností z různých školení
a vzdělávacích aktivit. Díky místním
obyvatelům se mohla neustále rozvíjet a posouvat se dále. Rok od roku se
vyvíjela a přizpůsobovala se měnícím
se podmínkám a nárokům čtenářů.
Už nestačilo jen půjčovat knihy, ale
bylo potřeba více zaujmout. Dnes si
už bez knihovnických lekcí, besed,
soutěží, tematických dnů a různých
dalších akcí nedokážeme knihovnu
představit. Stala se plnohodnotnou
institucí podílející se na kulturním
životě občanů Paskova a Oprechtic.

K dnešnímu dni máme registrovaných
488 čtenářů, kteří si mohou půjčit
14 035 knih z paskovského fondu (dalších 1314 svazků z regionálního fondu)
a 21 titulů časopisů. Vybírat si mohou
také z tematických kufříků či hromady deskových her. Poskytujeme také
informační služby, rady, pomoc při
vyplňování různých formulářů apod.
Kromě čtenářů navštěvují knihovnu
také uživatelé internetu, návštěvníci
výstav, kulturních a vzdělávacích akcí
– za rok 2020 to bylo celkem 1878
návštěvníků a 5671 návštěv čtenářů.
Návštěva a zachování přízně i pro další léta je pro knihovnu tím nejlepším
dárkem, jaký jí můžete. K 100. výročí
darovat, neboť dokud bude alespoň
jeden človíček, který si bude chtít knihu půjčit, tak ta naše práce stále bude
mít smysl.

Lenka Ježová a Jana Rybaničová,
knihovnice

Přepis z kroniky
Paskovská kronika z roku 1921 mluví o „Obecní
veřejné knihovně (Komenský) v Paskově“ jasně:
„Dne 1. dubna otevřená byla slavnostním způsobem tato knihovna, jež jest umístěna v obecním
domě čís. 100 a založená byla 15. prosince 1920.
Účelem jejím jest zapůjčovati čtenářům knihy ku
čtení, aby lid se vzdělával. Obec paskovská přispívá na knihovnu ročním příspěvkem. V roce
1921 obnášel příspěvek 1200,- Kč a pro rok 1922
byl v rozpočtu stanoven na 2000,- Kč. Knihovnu
spravuje a řídí knihovní rada. Při založení ustavila
se z těchto členu:
Dočkalová Anna učitelka, Janik František, Hubrová Marie, Starko Valentin, Vlachová Marie, Terzichová Krista a Bardoň Josef.
Předsedkyni byla Dočkalová Anna, knihovníkem
Huber Štěpan, pokladní Hubrová Marie, jednatelem Janik František.
Při otevření čítala svazku 88, v roce 1922 již 200.“
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Knihovna informuje
Od 12. dubna se knihovny mohly
opět otevřít veřejnosti. Máme otevřeno v běžném režimu za dodržování přísných hygienických podmínek
(dezinfekce rukou při vstupu, nošení
roušek, dodržování rozestupů a počtu
návštěvníků)

Těšíme se na vás i v půjčovní
soboty
•
•
•
•
•
•
•

5. června,
3. července,
7. srpna,
4. září,
2. října,
6. listopadu,
4. prosince.

Jak to bylo v knihovnách od
začátku roku 2021
• Od 4. ledna do 12. února 2021
– ZAVŘENO
• Od 15. února do 9. dubna – BEZKONTAKTNÍ VÝDEJ OBJEDNANÝCH
KNIH PŘES „MŘÍŽE“
• Od 12. dubna - OTEVŘENO

PROJEKT REMOBIL
Knihovna se spolu se svými čtenáři
i občany města Paskov zapojila do

sběru nepotřebných mobilních telefonů pro dobrou věc. Sběr probíhal od
1. 3. do 22. 4. 2021 v rámci Dne země
v kampani Čas pro přírodu a měli jsme
společný cíl: sesbírat 5 tisíc mobilů
a tím přispět 50 tisíc Kč Jedličkovu
ústavu a školám. Sesbírané mobily
jsme zaslali své nadřízené knihovně,
ta obdržela certifikát. Za Paskov jsme
sesbírali 15 starých mobilů. Všem dárcům moc děkujeme!

Máme vítěze soutěže pro nejmenší děti k 100. výročí narození ilustrátora Zdeňka Milera
Soutěž byla vyhlášena v rámci celostátního vyhlášení akce Březen měsíc
čtenářů a byla prodloužena do konce
dubna 2021. Probíhala v elektronické podobě, ale jakmile se knihovny
mohly otevřít, vyplňovali rodiče s dětmi přímo v knihovně u výstavky knih
Zděňka Milera.
Elektronicky dodali vyplněné soutěžní listy synové paní Grygarové – 3 letý
Davídek a 8 letý Dominik, ten dokonce zaslal i obrázek. V době otevření
knihovny vyplnili soutěž sourozenci
Anežka a Jindřich Bělíkovi a Lilian Vrbová. Všem gratulujeme a ceny předáme!

Lenka Ježová,
Místní knihovna Paskov

Čtenářské rodiny Paskova za rok 2020
Celý rok 2020 byl zvláštní. Na začátku roku nic nenasvědčovalo nějakým extrémům. Lidé do knihovny
chodili pravidelně, zúčastňovali se
našich akcí… No a pak … najednou
uličky mezi regály byly prázdné, knihy zůstávaly na svých místech a my
je nemusely přemisťovat na „své“
místo. Žádné dotazy, žádné šustění stránek, žádné hučení počítačů.
Sice jsme pracovaly a připravovaly
se na to, až k nám zase budou moci
čtenáři všeho věku, ale přesto nám
bylo smutno. To ticho bylo až hrozivé. Jakmile se začala rozvolňovat
opatření, mohly jsme konečně přivítat návštěvníky, i když za přísných
protiepidemických podmínek.

Když jsme zvažovaly, koho ocenit, za
ty „nej“, rozhodly jsme se odměnit
celé rodiny, které v uplynulém roce
byly duší knihovny. „Jsou to právě
rodiče, kteří jako první ukazují dětem cestu do úžasného světa fantazie a mě velmi těší, kolik se jich i přes
ztíženou situaci dokázalo domluvit
s knihovnicemi a vypůjčit si knihy,
hry či tematické kufříky“ hodnotí
Kristýna Šircová.
Mezi oceněné patří: rodina Dittrichova, rodina Dvořákova, rodina
Markova, rodina Jurokova, rodina
Vrbova s paní Plačkovou, rodina
Hanáčkova s paní Kohutovou, rodina Dybova a rodina Bělíkova.
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Vzhledem k počtu oceněných
a aktuální situaci jsme se slavnostní
předávání cen rozhodly uskutečnit
v průběhu června. „Je pro nás ctí
podpořit místní knihovnu Paskov
v jejím úsilí rozvoje kultury a čtenářství. Dáváme ji za příklad ostatním
knihovnám v obcích a městech,
neboť je vidět, že pokud chcete
někoho odměnit v jeho snaze a píli,
cestu k tomu si vždycky najdete“
zhodnotil v dopise náměstek
ministra kultury Jiří Vzientek, jeden
ze sponzorů akce.
Lenka Ježová, vedoucí knihovny,
Kristýna Šircová
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Čtenářský metr
Víte, že s výběrem kvalitních knížek
může čtenářům poradit aplikace?
Na konci roku 2019 vydala pracovní
skupina čtenářská gramotnost, fungující v rámci projektu Místní akční

plán II v ORP Třinec, nástěnný Čtenářský metr. Ten má sloužit malým i velkým čtenářům jako seznam dobrých
knih, které si určitě nesmí nechat ujít.
Čtenářský metr nově funguje jako
aplikace, kterou si děti i jejich rodiče
mohou stáhnout do svých mobilních
telefonů. Papírová verze Čtenářského
metru doporučovala pouze 80 knížek.
Aplikace jich v době spuštění nabízela
více než třikrát tolik a jejich počet se
stále navyšuje. Cílem aplikace je pomoc čtenářům zorientovat se v obrovském množství knih, které každoročně
vychází. Podle témat a věku Čtenářský
metr doporučuje uživatelům knihy
přímo pro ně. O výběr kvalitních titulů napříč žánry se starají knihovníci

a pedagogové. Jakmile má uživatel
knihu přečtenou, vyroste jeho postavička o jeden „čtemetr“. Děti se pak
mohou mezi sebou chlubit, o kolik
už vyrostly a jak velcí jsou čtenáři.
Aplikace je ke stažení zdarma pro mobilní telefony fungující
na systémech Android
nebo Apple iOS přes
webové stránky www.
ctenarskymetr.cz.
V naší knihovně máme tento metr
papírový i vytvořený z doporučených
knih. Přijďte si do knihovny nejen pro
tyto knihy, ale i pro spoustu dalších.
Lenka Ježová,
Místní knihovna Paskov

Důchodci se rozvolňují
Poslední dva měsíce se počasí rozhodlo, že si s námi pohraje. Zima jak
kdyby nechtěla odejít. Když bylo trochu slunečno, tak foukal studený vítr.

Schůzka na terase KCP

Pamatuji si na hesla “poručíme větru
dešti“ a naší vládě se to tentokrát povedlo. Hlavně, aby nás ani nenapadlo
vystrčit ven nos. Kdo zasadil dřív, tak
o rostlinky přišel,
prostě žádná radost.
Jediné, co se dařilo,
byly virtuální schůzky s p. Lyskem. Vyslechli jsme několik
poutavých přednášek na téma turistika
v Beskydech. Bolely
mě nohy, jen jsem
si prohlídla mapu.
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Blýská se na lepší časy. P.Lysek nám
plánuje na konec května výlet. Tak
jsem si chtěla prohlédnout nohy těch
našich seniorů. Došlo jich 33. Někteří
postupně a na chvíli, někteří vydrželi
celé odpoledne. Bylo veselo. Chyběli jsme si navzájem. Popovídali jsme
si i na téma očkování. Kdo už má za
sebou první dávku, kdo obě. Kdo onemocněl a jak to zvládli příbuzní. Nakonec jsme se domluvili, že pokud nezasáhne vyšší moc, tak si příště společně
pochutnáme na vaječině.
Za KD Křivoňová Milena
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Zahrádkáři se představují
Pod tímto titulkem jsme každým rokem v dubnovém čísle Paskovského
zpravodaje informovali paskovskou
veřejnost o činnosti naší organizace.
Měli jsme po výroční schůzi a měli jsme
také co hodnotit. Bohužel letos je situace jiná. Dosud jsme neměli výroční
schůzi a těžko se také hodnotí minulý
rok. Výroční schůze, se konala 16. února
2020. Zhodnotili jsme na ní naši činnost
v roce 2019 a také nastínili program na
rok 2020. Ale vše bylo jinak.
Na 16.března jsme měli připravenou
přednášku paní Běrské, majitelky ekologické farmy. Dále jsme připravovali
zájezd do Trenčína na výstavu ´Zahrádkár 2020´, který se měl konat 18. dubna.
V trafice se už přihlašovali zájemci, zaplatili zájezd, ale těsně před přednáškou přišla pandemie covidu, omezení
pohybu osob a vše se muselo zrušit.
Tím také skončila činnost naší organizace v prvním pololetí loňského roku.
Po částečném uvolnění v létě jsme připravovali alespoň posezení v pivovaru
Koníček ve Vojkovicích. Ale přišla druhá vlna pandemie a paní Lišková opět
musela vracet peníze, které přihlášení
účastníci zaplatili. Takže jediné, co jsme
dokázali je zajištění 40 pytlů hnojiva
Agrohum pro naše členy (a nejen pro
ně). 35 pytlů jsme přivezli i letos. Dopravu Agrohumu nám zajistilo Město
Paskov, za což jim děkujeme.
Proč tento článek píši. Vzhledem
k tomu, že dochází k určitému uvolňo-

vání, které snad bude dále pokračovat
předpokládám, že bychom v září mohli uspořádat výstavu ovoce, zeleniny,
květin a výrobků lidové tvořivosti. Vše
bude záležet na mnoha faktorech:
zda nepřijde nová vlna pandemie,
jaká bude úroda ovoce a zeleniny,
jestli nám základní škola a mateřská
školka připraví exponáty, které zkrášlí
naši výstavu, zda bude dost výrobků
lidové tvořivosti, ale také jestli se
najde dost členů, ale i nečlenů, kteří
nám tu výstavu pomohou připravit.
Budeme potřebovat hlavně zdatné
aranžéry nebo aranžérky ale i pořadatele v době výstavy. Prosíme proto
všechny pěstitele, aby se na tuto akci
připravili hlavně výsadbou vhodných
a zajímavých rostlin – květin i zeleniny, aby bylo co vystavovat a aby tyto
výpěstky zaujaly návštěvníky výstavy.
Vážení přátelé. Opět jako každým
rokem si musím postěžovat. Naše organizace stárne. Potřebovali bychom
činnost oživit mladými nebo alespoň
mladšími členy. Ty ale stále nemůžeme získat. Mladí lidé v dnešní době nemají zájem ani čas na organizovanou
činnost. Potřebovali bychom hlavně
nového mladšího předsedu. Pokud se
tento nenajde, zřejmě dojde ke zrušení
naší organizace, což by jistě bylo škoda. Přeji všem hodně zdraví a životního
elánu. Za základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu v Paskově
Lubomír Forgač, předseda

ilustrační foto z výstav

Ukliďme Česko
Spolek přátel paskovského zámku ve spolupráci s dalšími dobrovolníky z řad občanů uspořádal 17. dubna 2021 akci „Ukliďme
náš Paskov“. Akce se zúčastnilo celkem 52 dobrovolníků, z toho
36 uklízelo v sobotu, 5 v neděli a 11 oprechtických seniorů následující středu. Podle kvalifikovaného odhadu jsme uklidili celkem
691 kilogramů nepořádku na řadě míst v Paskově i Oprechticích.
Všem zúčastněným děkujeme.

Aleš Šafránek, předseda spolku
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Zámecký blešák podruhé
I když nám nejprve nepřála nařízení vlády a následně počasí, i tak se nám podařilo zorganizovat druhý bleší trh,
který se však kvůli dešti nekonal u zámku, ale v nové hasičské zbrojnici. Velké poděkování patří p. Bělíkovi, který
nám operativně otevřel zatím nevyužitý prostor a tím umožnil konání akce.
Aleš Šafránek, předseda spolku

Paskovjanek
Spolu s nejstaršími tanečníky už se moc těšíme, až se zase potkáme na nejrůznějších akcích, které nás čekají v Paskově
a okolí. Folklorně-taneční abstinence už byla k nevydržení, a tak jsme se do toho pustili s vervou a…s úctou k tradici…
Tak brzy „na viděnou“ 
Karek Švach
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Stolní tenis
S blížícími teplými dny se nám i povolují hygienická opatření a tak mohu napsat, že od 17.5. začnou i pravidelné
tréningy v Orlovně, vždy úterý a čtvrtek od 18 hodin. Má to ale i jednu slabší
stránku a to, že se nelze převléci v šatně a není povoleno sprchování. Taky
nesmí být v hrací místnosti více jak
10 hráčů. Myslím si, že časem se situace
stabilizuje a i tyto překážky pominou.
V nejbližší možné době svoláme výroční členskou schůzi, kde se dohodneme jak pokračovat dále v nové sezóně.

Jedno je ale jisté, že naše A-družstvo
bude hrát o soutěž níže. Naši soutěž
KS1 jsme převedli do Příbora, naopak
jsme od Sokola Příbor převzali KS2.
Dne 5. června se koná v Ostravě valná
hromada - i tam budeme mít zastoupení. Jelikož je tento rok volební, tak
náš člen Jiří Olbricht (předseda MSST)
bude tuto funkci obhajovat a spolu
s ním bude za oddíl v Ostravě ještě
Zdeněk Manda. Zatímco nižší soutěže
byly již ukončeny, extraligové soutěže
mužů i žen se dohrávají závěrečnými

utkáními v play-off semifinále, kde
byli nominováni taky naši rozhodčí.
Proběhly taky kontrolní turnaje reprezentace žen a obou kategorií juniorek
a juniorů. V červnu se koná v krásné
sportovní hale v Havířově - Šumbarku
jeden ze světových turnajů mládeže
a věřím, že i tam budeme mít zastoupení mezi rozhodčími. Co se týká našich
hráčů, doufám, že budou mít velkou
chuť po takové dlouhé době si zahrát
a herna se zaplní.
Zdeněk Manda

rozvolňování vrátí jak sportovní, tak
i kulturní život do normálních kolejí,
což si jistě přejeme všichni. Tak hodně

trpělivosti, odhodlání a pevného zdraví
přeje všem oddíl Házené.
Štefek Jiří

Házená
Házená se po nucené odmlce znovu
hlásí o zpravodajství v místním bulletinu. Amatérským sportem pandemie
pořádně zacvičila. Venkovní i vnitřní
sportovní areály byly od poloviny října
minulého roku uzavřeny a veškerá amatérská činnost se soustředila na individuální podněty. Házená v loňském roce
zahájila ročník 2020-2021 v září a po
odehrání pěti kol byla soutěž pozastavena, pak přerušena, a nakonec v letošním dubnu byl ročník anulován a zrušen. Tato dlouhá přestávka způsobila
stopku aktivní činnosti, zvláště u těch
nejmenších, a tak opět musíme budovat tu nejmladší hráčskou základnu
téměř od nuly. Nyní se již tvoří alespoň
teoretická představa soutěží ročníku
2021-2022 a oddíl Házené začal koncem
dubna s přípravou plánovaných kategorií. Chceme budovat základnu od
nejmenších a přihlásili jsme do soutěží
družstva mini a mladších žaček. Tato
družstva se již připravují ve venkovních
prostorách zámeckého parku a v areálu bývalého Svazarmu pod dohledem
trenérů Mecy a Šiláka. Pro naše dorostenky není vypsána soutěž. Děvčata se
nyní připravují ve venkovních prostorách v Polance, dál online za přítomnosti a rad trenérů Maňaka a Blažka. Družstvo se bude průběžně účastnit turnajů
a přátelských utkání a na jaře příštího
roku se rozhodne o jejich budoucnosti.
A nakonec družstvo mužů začne svou
přípravu za vedení trenéra Radka Kuče
v srpnu a začátkem září by měly začít
soutěže všech věkových kategorií.
V tuto chvíli jsou to vše jen plány,
ale jsme v naději, že uskutečňované
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Charitní odlehčovací služba jede stále dál
Charita Frýdek-Místek nabízí široké
spektrum sociálních služeb, jejichž
cílem je především umožnit jednotlivým skupinám osob pomoc se zvládáním jejich životních situací. Jednou
z těchto služeb, kterou naše Charita
nabízí je i pobytová odlehčovací služba. Jedná se o službu, jejímž účelem
je umožnit osobám, které pečují o své
blízké, čas pro odpočinek, vyřízení si
svých osobních důležitých záležitostí
a možnost regenerace. Zaměstnanci
naší pobytové odlehčovací služby se
při tom snaží vyjít každému jednotlivému klientovi vstříc a poskytnout mu
obdobné podmínky, které má při pobytu v domácím prostředí, včetně jeho
návyků a zvyklostí. Klienti této služby
si můžou zpříjemnit čas trávením terapeutických, výchovných a vzdělávacích činností, stejně tak jako hraním
her, vařením, sledováním TV, pobytem

na zahradě či čtením oblíbených knih.
Naše pobytová odlehčovací služba je
velmi vyhledávaná pro svůj osobní
přístup, čemuž svědčí i stále se k nám
vracející se klienti. Kapacita této služby zahrnuje celkem 12 lůžek a jedná se
o službu placenou. Vzhledem k současné, již přes rok trvající, nepříznivé pandemické době víme, jak je pro mnoho
osob, pečujících o druhé, tahle doba
náročná a vyčerpávající. K tomu, aby
Vaši blízcí mohli nabrat nové síly, Vám
tak nabízíme možnost strávení určitého času u nás.
Pokud je Vám tedy 45 let a více a jste
osobou, která potřebuje zajistit dočasnou osobní péči tak, aby Vaši rodinní
příslušníci či osoby Vám blízké mohly
načerpat nové síly, případně si vyřídit
své osobní záležitosti, pak se na nás
můžete obrátit. Služby naší pobytové
odlehčovací služby Vám můžeme poskytnout v rozsahu 3 měsíců s možností opakování během kalendářního roku.

Inzerce
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V případě nutnosti Vám může být tato
služba prodloužena max. o 1 měsíc.
Samotnému poskytnutí služby předchází návštěva u Vás, tak abychom se
seznámili s budoucím klientem a jeho
prostředím a zvyklostmi a mohli mu
jej v maximální možné míře zajistit po
dobu služby u nás. Pomoc s osobní
hygienou, stravováním, kontaktem
se společenským prostředím a ubytováním je pak samozřejmostí. Charitní
odlehčovací služba tak pro své velmi
příjemné domácí prostředí umožňuje
klientovi plnohodnotně zajištěný pobyt pro chvíle, kdy jeho blízcí, tj. osoby
o něj pečující, potřebují nabrat novou
energii, případně si obstarat své osobní
záležitosti. Pokud Vás zaujala možnost
využití naší pobytové odlehčovací služby, stejně tak, jestliže máte jakékoliv
další dotazy k této službě, pak se na
nás neváhejte obrátit. Kontakt: Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, 738 01
Frýdek-Místek, www.charitafm.cz
Jana Havláková, PR manažer
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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.

29

INZERCE

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

30

pozvánky

červen
červen
2021
2021

31

PASKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
PASKOVSKÝ
ZPRAVODAJ

pozvánky

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Paskov Vás zve na 17. ročník Dětského dne

14:00 – 19:00 ho
zá
Soutěže od 14:00 do 18:00 hod.
Registrace na stanoviště do 16:00 u obou vstupních bran.
Vzhledem k situaci letos nebude pódium a losování o ceny,
ale pro každé dítě bude připravena hodnotnější odměna.
Občerstvení a sladké mňamky pro soutěžící děti ZDARMA
Na této akci bude pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude sloužit k propagaci činnosti naší organizace
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Hlavními partnery jsou:

