Závěrečná zpráva ze vzpomínkového setkání seniorů
z Paskova ze dne 6. 3. 2019

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné
zážitky své minulosti.
(Miroslav Horníček)

Tímto citátem bylo uvedeno vzpomínkové setkání seniorů v kině Panorama v Paskově dne
6. března. Konalo se v rámci projektu „Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého věku
II,“ který finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Nebylo to poprvé, kdy se paskovští
pamětníci sešli a společně se podívali na některé staré snímky dokumentující život v Paskově.
A protože hodnoty sdílených vzpomínek a jejich zaznamenání si zdejší vedení města opravdu
cení, uspořádalo setkání další. Předcházel mu pečlivý výběr snímků, které se budou promítat,
a jejich digitalizace. V průběhu odpoledne pak měli paskovští pamětníci možnost shlédnout
celkem tři dokumentární filmy, které dohromady pokryly dobu od počátku 60. let 20. století
až po rok 1989.
Projektu byla věnována i reportáž v Českém rozhlase Ostrava, která zazněla v proudovém
vysílání ještě před samotným setkáním, a to 5. 3. 2019
Začátek setkání neplánovaně zpestřila paní Olga Barkóci svou vlastní básní nazvanou Chcete
slyšet o Paskovu? Vtipnou formou v ní shrnula aktuální dění ve městě i potřebu dále se
vzdělávat. Její bezprostřední výkon přispěl k navození příjemné atmosféry v sále kina.
Všechny promítané snímky zasvěceně komentoval starosta
Paskova, Petr Baďura. Jako zdejší rodák dokázal přítomným
nejen přesně určit, jaká situace je právě na plátně
zachycena, ale také jmenovat konkrétní osoby vyskytující se
ve filmu. V průběhu komentáře se rovněž dle potřeby
obracel na diváky s dotazem na upřesnění některých
událostí.
Jako první se promítal snímek pracovně nazavný Pohled do
minulosti 1960 – 1963. Jeho autorem byl Jan Benč, který
v uvedené roky v rámci tehdy fungujícího fotokroužku
dokumentoval významné události v Paskově.
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V zimě roku 1960 to byla výstavba kluziště na hřišti bývalé Dělnické tělovýchovné jednoty.
Starosta Petr Baďura přiznal, že sám jako malý kluk na tomto hřišti bruslil. Záhadou bylo
zachycení velkého pohřbu, kdy nebožtíka vezl kočár s koňmi. Právě tady starosta vyzval diváky,
aby si vzpomněli, o jaký pohřeb se mohlo jednat. Bohužel nikdo v sále toto nevěděl. Ale
v následné diskuzi se zavzpomínalo na pohřby, při kterých se používal kočár. Podle slov
místních je kočár stále k dispozici na přání pozůstalé rodiny. Jedna z přítomných dam pak
připojila vzpomínku, že pohřební kočár byl zaparkován v areálu JZD u kravína v přístřešku na
slámu. A když nastoupila do práce v roce 1968, vzpomíná, že jistý pan Honus dostal příkaz
tento kočár zlikvidovat. Údajně mělo jít o vůz, ve kterém se pohřbíval pan Kubečka.
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Následující záběry ukazovaly odhalení památníku k 15. výročí osvobození republiky před
dnešním pavilonem T. G. Masaryka. Diváci si mohli připomenout, jak podobné oficiální
slavnostní chvíle probíhaly. Přítomno bylo vedení obce, tehdejší předseda národního výboru,
Milan Satinský. Čestnou stráž drželi pionýři a svazáci nejen k uctění památky rudoarmějců,
kteří tady v Paskově při osvobozování padli. Při slavnostním aktu hrála dechová hudba Josefa
Koníčka, dle slov starosty těleso, které tenkrát doprovázelo všechny podobné akce. Na dotaz,
jak vnímají po letech podobné slavnostní akce s nastoupenými pionýry, jedna z přítomných
dam pouze lakonicky konstatovala, že taková byla doba. A že v 60. letech 20. století stejně i
zdejší pionýři pokračovali v duchu tradic skautů. Ideologie byla pro samotné děti i jejich
vedoucí vedlejší.
Další vzpomínanou akcí byla státní návštěva z Ghany v místní škole. Na tu pak bezprostředně
navázaly záběry z přelomu července a srpna, kdy se Paskovem prohnala velká voda a strhla

most vedoucí k nádraží. Diváci mohli sledovat, jak vojáci staví provizorní pontonový most. Jak
poznamenal komentující starosta Paskova, dnes by pravidla bezpečnosti jistě neobstála.
Jan Bensch, autor promítaných záběrů, také zaznamenal stavění přístřešku pro mlátičku.
Dlouhé roky se obilí mlátilo ve stodole, na jejímž místě ovšem vzniklo kino. A tak vyvstala
potřeba postavit nový přístřešek v areálu tehdejšího JZD.
Se zemědělskou tematikou souvisela i další filmová připomínka – žně Na Břehu. Úsměv
v publiku vyvolal zejména záběr dítěte, jak řídí traktor táhnoucí samovaz. Tím dítětem byl
František Bosák. Jak ale poznamenal Petr Baďura, každá ruka byla třeba, a proto i děti dostaly
důvěru a pomohly dospělým zvládnout tuto náročnou činnost.
Filmový blok nazvaný Pohledy do minulosti 1960 – 1963 byl zakončen záběry na přestavbu
kina. Tehdy hodně chodily pomáhat nejrůznější brigády. Paskováci mohli poznat například paní
Platovou, která později měla celý chod kina na starosti, tehdejšího tajemníka MNV, Miroslava
Dražinu, Milana Satinského, Rudolfa Mikesku, Františka Hubače či Jaroslava Špačka. Důl
Paskov byl v té době ještě ve výstavbě, a tak stavitelé nemohli tušit, jaké následky může mít
poddolování. Proto se do základových desek tehdy ještě nepřidávalo železo, aby se zabránilo
popraskání zdiva. Kino pak bylo slavnostně otevřeno v roce 1963.
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Po ukončení prvního bloku se redaktorka Romana Kubicová snažila vyzvat přítomné ke
společné diskuzi a vzpomínání. A ačkoli se sálem ozýval šum a jistě si na dané okamžiky
z minulosti dobře pamatovali, z počátku neměli moc ochotu se vyjadřovat na mikrofon.
Souhlasně přikyvovali na otázku, zda by se znovu oblékli do montérek a šli ve svém volném
čase budovat třeba znovu paskovské kino. Nakonec se osmělila jedna z dam, která se poznala
coby pionýrka nastoupená při odhalování památníku. Zavzpomínala na tehdejšího
pionýrského vedoucího Evžena Tihouna, který právě vedl děti ještě v duchu skautských zásad.
Rovněž ocenila i po letech, jakou jim vštípil disciplínu.

Dále starosta Petr Baďura zavzpomínal na povodně, které pravidelně třikrát do roka postihly
Paskov. Ten totiž leží mezi dvěma řekami, Ostravicí a Olešnou. Ovšem od té doby, kdy se
postavily přehrady, Šance (1964 – 1969) a Olešná (1960 – 1964), má toto město od velké vody
klid. Povodně na řece Ostravici však podle slov starosty netrvaly příliš dlouho, maximálně
týden. Navíc už za 1. republiky byly postaveny ochranné hráze, které zabránily tomu, aby voda
zalila přímo Paskov. V minulosti ovšem častější záplavy na neregulované řece Ostravici, která
měnila svůj tok, vedly dokonce i k územním sporům mezi panstvím Paskovským a Velko
Kunčickým. Obdělávaná pole, kterými protékala, se tak jednou ocitla na straně Slezska,
podruhé na straně Moravy.
Dále pak Petr Baďura připojil osobní vzpomínku, kdy jako dítě bydlel s rodinou na Brušperské
ulici. Vedle se nacházel velký statek, v němž jednu dobu byla odchovna prasnic a prasátek. Se
svými kamarády tam tajně na prasatech dělali rodeo. Za tuto informaci pak od přítomných
sklidil sympatizující pousmání.
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Následující snímek pak přenesl přítomné v paskovském kině Panorama do roku 1972. Rodina
Bohumila Matušinského poskytla své soukromé rodinné záběry. Učinili tak na základě výzvy,
kterou slyšeli na prvním podobném setkání nad filmy dokumentující dění v minulosti
v Paskově. Jednalo se o pozoruhodnou sondu do všedního rodinného života, ať již to byly
záběry dětí a psa Čerta, uvázaného dle tehdejších zvyklostí u boudy na řetězu, připojení se ke

slavnostnímu průvodu na 1. máje, orání na zahradě, pouť o svatém Vavřinci, oslava Vánoc či
bruslení na zamrzlé řece. Pozoruhodný na tomto snímku byl nejen pohled do života mladé
rodiny v 70. letech 20. století, jejich zvyklostí, ale také to, co vyplynulo mimoděk. A to proměny
města Paskov, které opět s důkladnou znalostí komentoval starosta Petr Baďura. Šum v sále
byl pak slyšet zejména při záběrech ze slavnostního průvodu na oslavu 1. máje. Zřejmě v tu
chvíli nejvíce přítomných poznalo buď sama sebe či své známé.
Po skončení projekce manželé Matušinští prozradili, že sledování tohoto filmu v nich budí
smutek. Připomínají si tak ty, kteří už nežijí. Například jeden z bratří Bujnochových, který si ve
filmu hrál s míčkem na náměstí. Nebo mladá bruslařka, neteř Matušinských, která učila
mladšího chlapce bruslit na zamrzlé řece. Vzpomněli i na milou a sympatickou prodavačku
textilu, Aničku Klimundovou, ta zase byla vidět v prvomájovém průvodu. V následné diskuzi
ovšem došlo i na praktická témata, jako ukázková štíhlost dam či jejich dokonale natužené
účesy. Paní Matušinská prozradila, že 53 let dělala kadeřnici a svou práci měla velmi ráda.
Proto mohla sledovat nejrůznější módní vlny a styly účesů. Ale prý lak na vlasy značky Lybar ji
nezklamal nikdy. Další přítomné dámy pak prozradily, že ony samy si vlasy tužily například i
pivem či citronem.
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Vzpomínky na Vánoce pak vyvolaly postesknutí, že zdokumentovaný rok 1972 opravdu patří
do jiné doby. Kdy ještě nebyly na člověka kladeny takové nároky a kvůli tomu neprožíval takový
stres. Děti i dospělí se radovali i z maličkých dárků, na rozdíl od dneška, kdy zejména děti
požadují drahé dary. Tehdy se kupovalo zejména to, co bylo potřeba. Na Štědrý den nebývalo
volno, a tak cestou z práce se muži zastavili koupit stromek a kapra, a všechno se v klidu stihlo.

Ovšem jeden z přítomných pánů připomněl také rub této doby, kdy byla spousta
nedostatkového zboží. Zavzpomínal na to inspirován záběry rodinné oslavy a konzumace
becherovky, že třeba takový fernet či pražská vodka nebyly k sehnání. Ale když prý něco z toho
obstaral, dokázal si dané věci opravdu vážit.
V dobách dětství přítomných diváků prý také bývaly opravdové zimy, a tak bruslení na zamrzlé
řece patřívalo k pravidelným zimním aktivitám dětí a mládeže. Dívkám prý byl vyhrazen pouze
menší kus odmeteného ledu, kluci pak hráli hokej na mnohem větším prostoru. Dívky sice
chtěly hrát hokej také, ovšem chlapci je vždy vyhnali. A když nehráli hokej, bruslili dálkové
trasy až do Žabně a pak zpět. Večer je prý tak bolely nohy, že málem nedošli domů. Ovšem
zamrzlá řeka přinášela s sebou také problémy. Když došlo na jarní tání, ledy, které pluly v řece,
se nahromadily u mostu a aby nedošlo k povodni, museli se povolat ženisté, aby ledy odstřelili.
Záběry prvomájového průvodu vyvolaly u pamětníků vesměs kladné reakce. Prý to byla
sranda. Jako zajímavost pak jeden z přítomných uvedl, že ve filmu jde v průvodu pod
transparentem z Dolu Paskov tehdejší ředitel Ing. Zdražil. Šachta byla tehdy v provozu teprve
pár let a později se už neúčastnili průvodu zde v Paskově, ale povinně chodili do FrýdkuMístku.
Třetím a posledním snímkem byl sestřih z oslav 100 let Sokola v srpnu 1989. Z původního
mnohem delšího, už téměř profesionálního dokumentárního a ozvučeného snímku, bylo
vybráno přibližně 10 minut. Celý film pak mohou zájemci vidět v září letošního roku na
plánovaných oslavách 130 let této tělovýchovné organizace. Mnozí mladí sportovci
z jednotlivých oddílů pak byli i mezi přítomnými v sále kina. Zajímavostí bylo zejména
připomenutí české házené, která se v Paskově hrála s velkými úspěchy od roku 1926 do roku
1954. V tomto roce se začala hrát mezinárodní házená a největšího úspěchu, pak podle slov
starosty, dosáhli v roce 1958, kdy reprezentovali Paskov v nejvyšší soutěži v rámci tehdejšího
Československa. I z poměrně malého sestřihu bylo patrno, že sport má v Paskově opravdu
dobré zázemí. Ať už to byl v roce 1989 velice populární aerobik, cyklistika, hokej, turistický
oddíl, stolní tenisté nebo třeba modeláři. Celý slavnostní den moderoval v prosinci 2018
zesnulý Dalibor Záruba, redaktor České televize.
Ke slovu se následně přihlásila jedna z dam, které na záběrech cvičily aerobik. Zavzpomínala,
že kostýmy si tenkrát děvčata obstarávala svépomocí. Když nebyly k sehnání například černé
legíny, zastoupily je klasické černé punčocháče. Před 30 lety a 30 kily se poznal na záběrech i
současný místostarosta Paskova, Ing. Milan Klimunda. Od 7 do 18 let hrával házenou. A prý
nekvalitní povrch hřiště, škvára či štěrk a ani déšť nepředstavoval pro mladé sportovce
problém. Byli rádi spolu a ještě raději měli údajně smíšené zápasy s děvčaty, protože házená
je kontaktní sport a příležitosti k doteku není v mladém věku nikdy dost.
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Dále bylo připomenuto, že veškeré náklady na oslavy
100 let Sokola byly hrazeny z vlastních zdrojů.
Závěrem pak starosta Petr Baďura s uspokojením
konstatoval, že sport měl a stále má důležité
postavení v životě Paskova. A že se stále daří děti
dostávat od televizorů a počítačů na hřiště. Za což
veřejně poděkoval všem, kteří se o to zasluhují.
Organizátoři setkání pak ještě využili shromáždění
pamětníků k tomu, aby se pokusili identifikovat lidi,
situace a místa na archivních fotografiích. Jednak
z divadelních ochotnických představení a jednak
snímky i 100 let staré, u kterých ani není jisté, zda byly
pořízeny v Paskově. Tam bohužel většinou ani paměť
přítomných dam a pánů nesahala.
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Stran starosty Petra Baďury pak dále vzešel nápad na podobné setkání paskovských myslivců.
Kdysi zde působil jeden myslivecký spolek, nyní už čtyři. A stálo by za to dát dohromady jejich
vzpomínky, mysliveckou hantýrku a podobně. A připojil také vzpomínku na českého fouska,
psa Karinu, která patřila myslivci Rudovi Bosákovi. Ten ale předčasně zemřel, a tak se o psa
starala jeho žena. Jednou si jej přišli půjčit myslivci na hon. Paní Bosáková psa vybavila
svačinou. Jenže dotyčný myslivec měl zřejmě velký hlad a svačinu Karině snědl. Druhý den,
když psa vrátil, se jej majitelka zeptala, proč mu tu svačinu sežral. Když se divil, jak to ví, jen
lakonicky poznamenala, že jí to přeci pes řekl. Načež jedna z přítomných dam připomněla
rčení, které se u Bosáků údajně pronášelo: „Karinko, papej, a ty Rudo žer.“
V samotném závěru pak starosta Petr Baďura vyzval všechny přítomné, ať z toho velkého
množství fotografií, které dnes pořizujeme digitálním fotoaparátem či mobilním telefonem,
vždy alespoň pár necháme vytisknout a popíšeme místo, datum a lidi, kteří jsou na snímku. Ať
mají budoucí badatelé vůbec co objevovat. A ať se jednou za pár desítek let může opět sejít
v kině parta pamětníků a promítat si staré fotografie a filmové záznamy, tak jak tomu bylo
právě na tomto setkání.
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