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města Paskov.
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Facebook

www.facebook.com/Paskov

Pro příjem aktuálních informací
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paskov.mobilnirozhlas.cz

V OBRAZE

www.online-team.cz
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Koronavirus
Vážení čtenáři, vzhledem k aktuální situaci ovlivněné šířením koronaviru
a nařízením vlády, jsou všechny plánované akce na nejbližší období zrušeny popř. přesunuty na jiný termín. Proto v tomto čísle nezveřejňujeme
obvyklý kalendář akcí na následující dva měsíce. Vzhledem k četnosti
vydávání zpravodaje není možné podat aktuální informace. Děkujeme za
pochopení a přejeme pevné zdraví.
Aktuální informace o dění ve městě a činnosti institucí řízených městem
(úřad, ZŠ, MŠ, ZUŠ, knihovna, kino, atd.) můžete sledovat na webu města
Paskov, Facebooku města Paskov, ve vysílání rozhlasu města Paskov a přes
Mobilní rozhlas města Paskov (odkazy jsou vlevo v tiráži). Všem občanům,
kteří tak ještě neučinili, doporučujeme registraci na adrese:
paskov.mobilnirozhlas.cz/registrace.
Krizový štáb města Paskov
Krizový štáb města Paskov
pracuje ve složení:
děkuje všem dobrovolnívedoucí – P. Baďura, starosta tel.: 724181053 kům, kteří pomáhají napřízástupce – Z. Bělík, tel.: 777672014
klad při šití roušek, roznáčlen – M. Klimunda, tel.: 734909711
šení letáků, nákupů potračlen – V. Bukovský, tel.: 725591019
vin a podobně.
zapisovatel – A. Šafránek, tel.: 734620688
Martin Krečmer, rada zpravodaje

Nové informace k „Nájemnímu
bydlení u zámku v Paskově„
města Paskov
Rada města v souladu se „Zásadami
pro pronájem bytů v Nájemním bydlení u zámku v Paskově“ včetně jejich dodatků, informuje touto cestou
občany o posledních volných bytech
a pro tyto upravuje kritéria. Cílovou
skupinou, pro kterou je rozšířen nájem bytů v „Nájemním bydlení u zámku v Paskově“, jsou osoby splňující následující podmínky:
- bez omezení věkové hranice (rada si
vyhrazuje právo přednostního přídělu bydlení starší věkové kategorii)
- občan s trvalým pobytem ve městě Paskov (nejméně 5 let) a to bez
nutnosti dodržení kontinuity času
- bezdlužnost vůči městu Paskov
- byt č. 6, byt č. 15 - přidělení občanům bez omezení věku s přihlédnutím k zdravotnímu postižení
žadatelů odpovídajícím úpravám
Nové podávání žádostí na pronájem
bytů v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4.
2020. Formulář je opět zveřejněn
uprostřed zpravodaje a je k dispozici
na stránkách města i na MÚ.
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Posouzení žádostí bude ukončeno do
14 dnů od ukončení podávání žádostí.
„Nájemní bydlení u zámku v Paskově“
(se zažitým označením „seniorské bydlení“) v zámeckém areálu je objektem se třemi nadzemními podlažími,
ve kterém je vybudováno 25 bytových
jednotek – 5 bytů o dispozici 2+KK a
20 bytů o dispozici 1+KK, s výměrou
od 28 m2 do 45 m2. Byty jsou vybaveny
kuchyňskou linkou včetně el. spotřebičů. Koupelna je vybavena sprchovým
koutem, závěsným WC, umyvadlem
a přípravou pro napojení pračky.
Dva byty (č. 6 a č. 15) jsou přizpůsobeny občanům se zdravotním postižením. Tyto byty budou přiděleny
občanům bez omezení věku, s přihlédnutím ke zdravotnímu postižení
žadatelů odpovídajícím úpravám.
Dispoziční řešení objektu a jednotlivých
bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. V domě je osobní výtah
a k dispozici parkovací místa. Součástí
bydlení je společný sdílený prostor, který
by se měl stát centrem aktivit obyvatel.
Michaela Krečmerová, rada města
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Rekonstrukce skleníku
Dne 3. 3. 2020 byla dodavatelskou
firmou ELMIDA s.r.o. zahájena rekonstrukce památkově chráněného
skleníku nacházejícího se v areálu
zámku Paskov. Oprava bude spočívat v celkové rekonstrukci skleníku
při zachování jeho původní funkce
a bude znamenat dokončení obnovy
části zámeckého areálu.
Předpokládaná hodnota této zakázky
byla projektovou dokumentací stanovena na necelých 3 mil. Kč. Vítězná
společnost pak nabídla rekonstrukci
provést za 2.666.743,-Kč. Doba realizace je stanovena na 3 měsíce, ale
předpokládáme, že bude dokončena
dříve.
Milan Klimunda, místostarosta

Skleník v areálu zámku

Kanalizace,… a co dále
V loňském roce rozhodlo vedení města, vědomo si novely vodního zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, dle které
budou muset majitelé domů prokázat, kolik odpadu nechali z žumpy
odvézt, což by mělo odpovídat spotřebě vody v domácnosti, o zpracování Technicko-ekonomické studie
(porovnávací analýzy): „Posouzení
možností odkanalizování neřešených
lokalit Paskova a Oprechtic možnými
metodami kanalizace“.
Dle zadání má tato Technicko-ekonomická studie obsahovat variantní
řešení způsobu odkanalizování obce
a variantní řešení způsobu likvidace
odpadních vod (samostatná ČOV pro
místní část Oprechtice, příp. využití stávající kanalizace pro odvod do
centrální ČOV, kombinace tlakové a
gravitační kanalizace, řešení umístění a provozování nové ČOV). Studie
bude obsahovat pro všechny jednotlivé varianty technického řešení
podrobný popis navržených řešení,
hydrotechnické výpočty prokazující
reálnost navrženého řešení, výpočet investičních nákladů a výpočet
provozních nákladů s ohledem na
platnou legislativu ČR v oblasti vo-

dovodů a kanalizací a s ohledem na
plán obnovy navrhované investice.
Studie má pomoci při rozhodování o plánování dalšího postupu při
rozšiřování kanalizační sítě Paskova
a Oprechtic.
Nyní již město má předmětnou studii
k dispozici a v současné době jí nechalo doplnit o konkrétní zaměření
lokality ul. Kirilovové, které je nezbytným krokem k připravovanému záměru rekonstrukce této komunikace.
V článku není možné se věnovat
všem řešeným lokalitám, a tak jen ve
stručnosti uvedu zásadní výstupy vyplývající z této studie.
Prověřením stávajícího využití ČOV
bylo zjištěno, že kapacita ČOV neumožňuje napojení všech dosud
neodkanalizovaných částí Paskova
a Oprechtic a bude tak nutná výstavba ČOV nové nebo rozšíření stávající,
přičemž dle studie je efektivnějším
řešením rozšíření stávající ČOV. Proto
už proběhlo jednání s majitelkou přilehlých pozemků a zastupitelstvo města na svém posledním jednání schválilo nákup pozemků, na kterých by
mělo být rozšíření ČOV realizováno.
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V rámci plánování rozšiřování kanalizační sítě města je nutné se také věnovat místní části Oprechtice, která
dosud žádnou splaškovou kanalizaci
nemá. V roce 2014 byl v souvislosti
s přípravou nového územního plánu
požádán osadní výbor Oprechtic,
aby ověřil, zda oprechtičtí občané
mají zájem o vybudování kanalizace,
kdy tito se většinově vyjádřili, že zájem nemají. V té době neměla obec
možnost jak „donutit“ domácnosti
se připojit na kanalizační řád, a proto
bylo rozhodnuto, že se nová kanalizace v Oprechticích budovat nebude.
Dnes již je situace, díky novele vodního zákona, jiná a je zřejmé, že nyní by
asi bylo rozhodnutí osadního výboru
také jiné. Na tuto skutečnost reaguje
i studie dokanalizování, která doporučuje výstavbu nové splaškové kanalizace a nové lokální ČOV s kapacitou cca 350 EO.
Obecně vzhledem k vysokým investičním nákladům na vybudování
kanalizace je realizace větších částí
možná jen za použití spolufinancování dotacemi.
pokračování na další straně
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Dotační podmínky jsou v současné
době nastaveny tak, že stanovují
počet bodů za nákladovost v Kč na
EO. Všechny projekty nad 90 tis. Kč
na EO dostanou v rámci dotačních

hodnotících kritérií toliko 1 bod a de
facto jsou tak o možnost získat dotaci
připraveny. V případě Oprechtic pak
tento ukazatel je 101,1 Kč/EO viz tabulka.

Z uvedeného je zřejmé, že řešit
Oprechtice samostatně s využitím
dotací nyní nelze. Jedním z řešení by
bylo spojit rozšíření kanalizace Paskova a místní části Oprechtice, čímž
by došlo ke zprůměrování nákladů,
ale za cenu vysoké investice nebo vyčkat na změnu dotačních podmínek,
která by umožnila získat dotaci i na
projekty s vyšší nákladovostí na EO.
Strategické rozhodnutí dalšího postupu teď bude ležet na bedrech vedení města a zastupitelích, kteří určují budoucí investiční priority.
Milan Klimunda, místostarosta

Výsledky fyzické analýzy směsného
komunálního odpadu
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme otevřeli otázku nakládání
s odpady v našem městě Paskov.
Vysvětlili jsme, že je zde přímá úměra mezi množstvím vyprodukovaného odpadu od obyvatel a tím, jak
velká část obecního rozpočtu bude
věnována na jeho svoz a likvidaci.
Část rozpočtu, která by jinak mohla
být věnována na smysluplnější projekty.
Přitom snížit množství vyprodukovaných odpadů, a především směsného komunálního odpadu (SKO) není
nijak složitá věc. Z odpadových analýz, které provádí organizace INCIEN v různých obcích České republiky, vyplývá, že v černých popelnicích
obyvatel často končí 70–80 % odpadů, které tam nepatří. Jsou to odpady, které je možné dál využít energeticky, nebo vytřídit a následně využít
ke kompostování nebo recyklaci. To

znamená, že pokud bychom lépe třídili, můžeme snížit množství SKO až
o ¾, a tím také snížit náklady na jeho
svoz a likvidaci.
Proto, abychom zjistili, co se vlastně děje s odpady ve městě Paskov,
co končí v černých popelnicích a jak
dobře naši obyvatelé třídí, jsme si
nechali udělat analýzu směsného
komunálního odpadu. Ta proběhla
v prosinci loňského roku v areálu překladiště firmy FCC, na skládce
v Řepištích. Hlavním cílem této analýzy bylo zjistit složení a také poměr
jednotlivých druhů odpadů, které se
v SKO z našeho města nachází. Tým
5 lidí manuálně zpracoval téměř
0,5 tuny odpadu, která byla vytříděna do jednotlivých kategorií, jako
byl plast, papír, sklo, bio odpad,
textil atd. A jak to všechno dopadlo?
To je zřejmé z níže uvedených dvou
grafů:
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Asi 1/3 hmotnosti černých popelnic
byl odpad, který již nelze nijak dál
využít. Dále byly 2/3 tvořeny odpadem, jako je sklo, bio odpad, plasty,
textil atd. Tedy složkami, které je
možné vytřídit a využít jiným způsobem než uložením na skládku.
Největší množství (31,2 %) tvořil bio
odpad (zahradní zeleň a gastro odpad), to jsou například odřezky z kuchyně, listí a tráva nebo také zbytky
zpracovaných jídel. Tento odpad lze
z velké části zpracovat v domácích
kompostérech. Každý obyvatel, který bude třídit a využívat bio odpad
k vlastní produkci kompostu, může
snížit hmotnost své popelnice až
o 1/3. Dále bylo v analyzovaném
vzorku nalezeno velké množství textilu (6,7 %), skla (8 %), plastů (6,9 %)
a papíru (5,6 %). To všechno jsou
komodity, pro které máme v naší
obci veřejné kontejnery na tříděný odpad. Také kovy (2,8 %) a ná-

OBEC
pojové kartony tetrapak (1 %) je
možné v naší obci třídit. Kovy patří spolu s plasty do žlutých nádob
a tetrapaky do modrých, stejně jako
papír. Možná ne každý občan ví, že
kontejnery na textil neslouží pouze
k odložení oblečení, které lze stále
nosit. Stejně tak zde můžete zanechat obuv, textilie, hračky nebo i oblečení, které je už třeba trochu roz-
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trhané. Protože i to se může využít
k recyklaci. Jedinou podmínkou je,
aby byly věci čisté, musí být zabalené v tašce/sáčku, aby se předešlo jejich znečištění. Využitelné komodity
nepatří do černé nádoby na SKO, ale
do sběrných kontejnerů na tříděné
složky. Některé je možné zanechat
i na sběrném místě v areálu bývalých
stavebnin v centru města.

Půl tuny odpadu

Z analýzy tedy vyplynulo, že i když se
v Paskově odpady třídí, je zde stále
velký potenciál pro zlepšení. K tomu,
aby končilo v černých popelnicích
a na skládkách méně odpadu, může
přispět každý z nás. Co s tím tedy
uděláme?
Zdeněk Bělík – člen rady města

Ruční třídění odpadu

Místa zpětného odběru pneumatik
Blíží se konec zimy a to je doba kdy
bude většina řidičů řešit výměnu
pneumatik a řešit kam umístí již ojeté pneumatiky. Možností je několik.
Odvezením na skládku, odvezením
do sběrného dvora, či vyhozením do
lesa, nebo do příkopy. Pokud použije
některou z možností, stojí to město,
popřípadě majitele pneumatik nemalé peníze. Za skládkování pneumatik je účtována cena 2500 Kč/t. A
přitom řešení problému je tak jednoduché. Zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit
místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být
stejně dostupná jako místa prodeje
pneumatik, což znamená, že se musí
jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být
viditelně označena a zpětný odběr
musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi
nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného
uživatele. Výrobce musí pneumati-

ky od konečného uživatele odebírat
bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých
pneumatik v individuálním systému
(samostatně, organizačně, technicky
na vlastní náklady) nebo prostřednictvím kolektivního systému, kdy právnická osoba oprávněná k provozování kolektivního systému zajišťuje
společné plnění povinností výrobců,
kteří pneumatiky uvádí na trh. V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT
Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA). Na webových
stránkách MŽP naleznete seznam
povinných osob včetně informace,
zda plní své povinnosti účastí v kolektivním systému nebo samostatně.
Individuálně plnící výrobci/dovozci
vytvářejí svá sběrná místa pro pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém EL-

TMA. Existují tedy dva seznamy míst
pro zpětný odběr pneumatik. V níže
přiloženém souboru je uveden seznam míst zpětného odběru, který
byl vytvořen na základě informací
uvedených v ročních zprávách jednotlivých individuálně plnících výrobců. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému
ELTMA je pak souborem adres provozovatelů, se kterými má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru
kolektivní systém ELTMA, který tímto způsobem zajišťuje plnění zákonných povinností pro své účastníky.
Tento seznam je průběžně aktualizován.
V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného
odběru a budete odmítnuti nebo
se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů
(petra.choutkova@mzp.cz),
nebo
zašlete přímo podnět na ředitelství
pokračování na další straně
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
Ve Městě Paskov jsou k dispozici tyto nádoby na
tříděný odpad:
 směsné sklo
 jedlé oleje

 papír + nápojové kartony (společný sběr)
 plasty + kovové obaly (společný sběr)
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OBEC / VZDĚLÁNÍ / SPOLKY
České inspekce životního prostředí.
V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se
obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).
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Na území Paskova jsou registrovány tyto společnosti: AP Progress CZ
s.r.o., Nádražní 686, Carling s.r.o.,
Místecká 872 Paskov, Ing. Martina
Kožušníkov, Bělská 409 Paskov, Jan
Lukšík, Místecká 762 Paskov.

Zdroj:
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu,
https://www.eltma.cz/
Zdeněk Bělík, člen rady města

Komise pro školství a vzdělávání,
kulturu a sport
Členové komise se účastní pravidelných schůzek. Společně se spolkem
rodičů jsme připravili 14. 2. 2020 valentýnskou diskotéku. Dále komise
projednávala všechny akce v roce
2020. Letos nebudeme pořádat se-

tkání s pamětníky, které proběhlo
loni a předloni.
Právě nyní připravujeme v zámeckém muzeu malé pietní místo obětem důlního neštěstí z roku 1970.

Výstavka bude připomínat důlní neštěstí na Dole Paskov, které se stalo
4. 4. 1970 a o život tehdy přišlo 26
horníků. Aktuální informace najdete
na stránkách a FB města.
Iva Vaňková a Gabriela Klimundová

Lyžařský kurz 1. stupně
I letos měli rodiče žáků 1. – 4. ročníku
možnost přihlásit své dítě na odpolední lyžařský kurz. Od 13. ledna do
17. ledna se přihlášených 25 žáků zdokonalovalo v lyžování na sjezdovce
v Malenovicích. Organizátorem byla
opět společnost JAPA SPORT, jejíž
lyžařští instruktoři se dětem opravdu skvěle věnovali a děti se na ně
každý den těšily. Do Malenovic jsme
jezdili společně s dětmi z paskovské
mateřské školky. I přestože se zdálo,
že nebude na čem lyžovat, sjezdovka
„školák“ byla zasněžená celá a sjezdovka „mamut“ do dvou třetin. Denně našim lyžařům svítilo sluníčko,
takže nálada byla výborná, i když
v okolí sjezdovek to vypadalo spíše
„na jaro“. Každý den bylo vidět, jak
se děti zlepšují, proto páteční závěrečné závody mohli jet téměř všichni
na „velké“ sjezdovce. Přihlížející ro-

diče po závodech děti velmi chválili,
protože nebyl nikdo, kdo by slalom
nezvládl. Na závěr dostali malí lyžaři medaile a diplomy a vyfotili se se
svými instruktory. Letos byly všechny děti velmi šikovné – nebyly žádné

„slzičky“ ani úrazy. V pátek po závěrečných závodech byli už všichni sice
unaveni, ale také velmi spokojeni.
Kamila Vernerová

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) 2019/2020
Lyžařský výcvik se v tomto školním
roce konal od pondělí 3. února do
pátku 7. února 2020 v Andělské Hoře
v Jeseníkách. Nejdůležitějším bodem
našeho lyžařského výcviku byl sníh a
počasí. Celá zima letos vypadala spíš
jako chladnější jaro, v nížinách jsme

sníh skoro neviděli. Naštěstí existuje
umělé zasněžování, a proto bylo sněhu na sjezdovce dostatek. Předpověď
počasí na týden našeho LVK nebyla
vůbec dobrá, mělo celý týden pršet.
Celé pondělní dopoledne propršelo,
naštěstí odpoledne bylo krásně. Další

dny se ochladilo a nám už jen krásně
sněžilo. Dalším strašákem byla chřipková epidemie, která způsobila na
mnoha školách chřipkové prázdniny.
I na našem lyžáku byla problémem.
Sedm dětí muselo předčasně odjet
domů a u dalších se začala nemoc
pokračování na další straně
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o pravidlech lyžování a lyžařských
disciplínách. Po přednášce proběhne společenský a zábavný program,
který si žáci vždy sami připraví. Pravidlem jsou již tradičně ve čtvrtek závody ve slalomu, za který ti nejlepší
dostanou medaili a sladkou odměnu. Poslední večer už je také zvykem
karneval, kde nejpovedenější masky
dostanou sladkost. V lyžařských závodech byli nejrychlejší Matyáš Kreutziger a Adéla Janošková ze třídy 7. B.
rozvíjet. V následujícím týdnu ve škole bylo tak málo sedmáků, že se třídy spojily v jednu. Onemocněl i pan
učitel Kyselovský. Ubytováni jsme
byli v hotelu Anděl, ve kterém jsme
už po několikáté, a jsme zde velmi
spokojeni. Zaměstnanci hotelu nám
vychází ve všem vstříc a můžeme říci,
že se máme jako v bavlnce. Během

týdne byl dopolední i odpolední lyžařský výcvik přerušen jen obědem.
Odpolední lyžování nebylo pouze
uprostřed týdne ve středu, kdy je
odpočinkový den, a my pravidelně
jdeme na procházku do Světlé Hory.
Každý večer je připravena zajímavá
přednáška např. z historie lyžování,
o nebezpečí hor, o první pomoci,

S počasím a chřipkovou epidemií
můžeme bojovat, ale lyžák si jimi pokazit nenecháme. Myslím si, že jinak
vše proběhlo podle plánu, a věřím,
že byli všichni s lyžařským výcvikem
spokojeni.
Martin Biolek
vedoucí lyžařského výcviku

Přednáška o první pomoci

Basketbal – okresní kolo – chlapci

V tělocvičně Gymnázia Petra Bezruče
ve Frýdku–Místku proběhl 12. února turnaj okresního kola v basketbale chlapců 8. a 9. tříd. Naši žáci se
v konkurenci škol celého okresu vůbec neztratili. Ve skupině nám byli
soupeři ZŠ Hnojník a ZŠ Palkovice.

V prvním zápase jsme po
skvělém výkonu porazili
ZŠ Hnojník. S Palkovicemi, které hrály hodně
tvrdý basketbal, jsme
těsně prohráli a postoupili jsme tak ze skupiny
z druhého místa. V souboji o medaile nám byl
přiřazen vítěz první skupiny, a to výběr pořádajícího gymnázia, které mělo hráče
hrajícího basketbal závodně. Po překvapivě vyrovnaném boji jsme těsně
podlehli. Mohli jsme ještě ale vybojovat bronzové medaile. Soupeřem
nám byla opět ZŠ Palkovice, která
prohrála se ZŠ Elišky Krásnohorské
8

z Frýdku–Místku. V boji o třetí místo
nám už docházely síly, náš kádr hráčů
nebyl velký, a proto jsme opět těsně
prohráli. Konečné čtvrté místo, z celkem šesti škol, bylo skvělým úspěchem a naše ZŠ Paskov byla dobře
reprezentována.
Vynikajícího výsledku dosáhli tito
žáci: Robin Žvák, Jakub Onderka, Petr
Pajma, Ondřej Kosák, Václav Matěj,
Ondřej Lyčka a Richard Kunát. Všem
moc gratuluji za výborný výkon a děkuji za reprezentaci naší školy.
Martin Biolek
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Valentýnská diskotéka
V pátek 14. února uspořádal Spolek rodičů a kulturní komise města
Paskova v prostorách Komunitního
centra pro žáky naší školy velkou
Valentýnskou diskotéku. Během odpoledne od 16 do 20 hodin si všichni
přítomní mohli zatančit pod vedením diskžokeje Pavla Němčíka a jeho
dvou asistentek Adriany a Aničky. Celým programem provázela paní Hana
Michnová, předsedkyně Spolku rodičů základní školy Paskov, společenské soutěže pro mladší, ale i starší
děti si připravila a organizovala slečna Lucie Lokajová. Vítězové si odnesli
malé plyšáky. Od devatenácti hodin
se už pouze tančilo, mohli jsme také
poprosit o zahrání oblíbené písničky,

které nám DJ Pavel ochotně a rád
pustil. Diskotéka se povedla a všichni odcházeli domů velmi spokojeni.

Radost všem udělalo i občerstvení
v podobě párku v rohlíku a limonády,
které pro všechny přítomné připravil
Spolek rodičů. Myslím si, že za všechny děti můžu říct, že se nám diskotéka velice líbila.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a uskutečnění této akce - v pořadí už čtvrté diskotéky. Moc se už těšíme se na další
diskotéky.
Michaela Makarová
8. B

Vystoupení pěveckého sboru
pro klub důchodců
Ačkoliv se Mezinárodní den žen vztahuje k 8. březnu, oslavu uspořádal
Klub důchodců Paskov v úterý 10.
března. Opět byl pozván školní pěvecký sbor, aby zahájil společné odpoledne. Zpěváci si připravili písně
autorské dvojice Zdeněk Svěrák-Jaroslav Uhlíř: Na té naší pouti, Barbora
píše z tábora, Prázdniny u babičky.
Na závěr vystoupení zazpívali starší
žáci píseň Jaromíra Nohavici Vlaštovko, leť. Děti byly za svůj výkon odměněny sladkým pohoštěním.
Šárka Hrochová
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Pionýr jde 30 let vlastní cestou…
Před 30 lety – v lednu 1990 – byla obnovena samostatná činnost Pionýra.
Díky tomu dnes na stovkách míst
nabízí Pionýr činnost skvělých oddílů a klubů, připravuje báječné akce,
pořádá opravdu dobré tábory a proto i my, Pionýři v Paskově, bychom
veřejnosti rádi přiblížili naši činnost
opět o něco víc. První jarní den 21. 3.
vás zveme na zahradu hasičárny, na
akci ZAŽEHNEME OHNĚ. S Pionýry po
celé republice těch 30 let oslavíme
slavnostním zapálením ohně ve stejný den, ve stejný čas (16:30) a společně se tak pokusíme o světový rekord!
Historie se ale samozřejmě píše mnohem déle a lidé často na dobu strávenou na schůzkách a táborech vzpo-

mínají v dobrém. Za celou tu dlouhou
dobu prošly českým Pionýrem desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří
v něm prožili výpravy, dobrodružství,
tábory, naučili se žít „běžný“ život či
ocenit kamarádství. Někteří z nich
si dobu strávenou v Pionýru nesou
životem jako milou vzpomínku, někteří tu dokonce našli přátele na celý
život a někteří zakotvili jako vedoucí
a instruktoři věnující svůj volný čas
dalším stovkám dětí.
Málokdo ví, že Pionýr v letech 1968
až 1970 již samostatný byl. Na tyto
dva roky svobodného života (ale nejen na ty) navazuje v roce 1990 založením občanského sdružení Pionýr.
V Paskově Pionýr vznikl před 70ti lety.

Maškarní karneval 2020
Letošní pionýrský karneval proběhl
v sobotu 15. února a těšil se veliké
účasti, pořádně jsme si to užili, skotačili, hráli hry, jedli výborné občerstvení a soutěžili o krásné ceny, za
které děkujeme všem sponzorům
– Knihcentrum Ostrava, JojoPark, JojoCatering, DinoPark a Svět techniky
Ostrava.
Na všechny fotky se můžete podívat
na našem Facebooku a pionýrském
rajčeti:
https://pionyrpaskov.rajce.idnes.cz/
Děkujeme a s Piopsem se těšíme zase
za rok.
Kateřina Biedrawová
vedoucí PS Paskov

Důchodci Paskov
Po Novém roce jsme si vyhrnuli rukávy a začali plánovat nové akce. Na
výroční schůzi jsme převzali diplom
pro aktivní seniorský klub od zástupce Krajské rady seniorů pana Fabiana. Zhodnotili jsme uplynulý rok

- pochválili jsme se navzájem. Slovo
si vzal náš starosta a po pochvalném
proslovu vyzval členy k dotazům, na
které následně odpověděl. Po vyčerpávajících dotazech začala volná zábava.
10

Dnešní Pionýr se věnuje výchovné
práci s dětmi a mládeží ve volném
čase. Nabízíme mnohé – celoroční
pravidelnou činnost a dílčí aktivity
otevřené veřejnosti. Pionýrské oddíly a kluby nabízejí dětem činnost na
více než 600 místech po celé republice. Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na
ideologie a náboženství, s využitím
hry rozvíjíme jejich osobnost. Svým
vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu, včetně vzdělávání s akreditací
MŠMT. Náplň pionýrské činnosti je
rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý.
Kateřina Biedrawová,
vedoucí PS Paskov
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svém pravidelném úterním setkání.
Scénka, jak babička Dana učí Slávku
charleston, všechny pobavila. Pozvaná hudba nám hrála vesele do skoku
a občerstvení mizelo jak pára nad
hrncem.
V březnu k nám na oslavu MDŽ přišly
děti ze sboru vedeného Mgr.Hrochovou a zazpívaly nám písničky Z.Svěráka a J.Uhlíře. Dostaly drobné občerstvení a p.vedoucí jsme dali kytičku.
Po programu si chlapi opět zahráli
šachy a ženy probraly situaci kolem
hlídání dětí.

V měsíci únoru jsme se zúčastnili již
podruhé celostátní akce „Přeplav
svůj La Manche“. Nevíme ještě, jak
jsme se umístili, ale každopádně
jsme získali dobrou kondici do dalšího období.

Na konci února jsme oslavili konec
masopustu. Nejprve návštěvou trhu
ve FM a v Paskově jsme obdivovali
průvod místního tanečního souboru Paskovjánek. Někteří stihli i ples.
Naši členové si pochovali basu, na

Nad našimi dalšími akcemi teď visí
Damoklův meč, protože nevíme, kam
nás pustí. Uvidíme, jak zvládneme
zábavu v úzkém kruhu našeho KD.
za KD Milena Křivoňová

Činnost včelařů ZO Paskov v roce 2019
Nový rok zahájila početná část našich členů
společně povánočním
setkáním v restauraci Na
Rychtě v Paskově. A pak
už se rok rozběhl svým
ustáleným tempem. Na
konci ledna proběhl odběr vzorků, které byly
u 12 členů nadlimitní. Roztoč Varroa
destructor se ukázal jako velký protivník a ještě o něm bude řeč. Na jaře
jsme počítali, jak si naše včelstva vedla při přezimování. K 1. 9.2018 jsme zazimovali 341 včelstev, k 1. 5. 2019 jich
zůstalo 299, tzn. 87, 7% z původního
stavu. Sezona však nebyla tak přízni-

vá jako loni, což se projevilo jak v menší úrodě, tak
v nižším výnosu medu.
Během roku se naše činnost ubírala tradičními
kroky. Objednali jsme léčivo Thymovar, aby roztoč
Varroa destr. nezískal přílišnou rezistenci na léčivo
Gabon. Také jsme pro členy nakoupili včelí matky pro „osvěžení“ chovu
a sklenice na med. Kvůli nepříznivému počasí proběhla jarní brigáda až
v červnu a s malým odstupem jsme se
setkali i u tradičního smažení vaječiny. Domluvena byla i včelařská exkurze ZŠ Paskov.V podletí byl odevzdán

soupis počtu včelstev, na která žádají
členové dotaci od ministerstva zemědělství. Ta jim pak byla v listopadu
také vyplacena. Proběhla i několikerá
léčení, a to fumigací a nakonec aerosolem. Přes všechna opatření, která
každoročně podnikáme, abychom
dosáhli co nejlepšího stavu včelstev,
se však letos na podzim objevil problém, který se v posledních letech už
sice vyskytoval, ale naší organizaci se
zatím vyhýbal. Včelaři zjišťovali, že
během několika dnů jim včely z úlů
„zmizely“. Zásoby zůstaly, ale úl byl
prázdný! U několika členů se dokonce stalo, že přišli o všechna včelstva!
Takovou situaci jsme ještě neřešili.
pokračování na další straně
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Na jaře, kterému předcházela tuhá
zima, možná ano, ale na podzim po
zakrmení ne. Tento jev se objevuje
i jinde po celé republice. Výzkumy ještě nesdělily své výsledky, ale je velmi
pravděpodobné, že za tím stojí zvýšený výskyt roztoče Varroa destructor
a jeho vliv na stav včelstev. V budoucnu to zřejmě bude velký problém.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel
každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a podzim se konaly mimořádné členské

schůze (na jaře výroční, na podzim
spojená s výplatou dotací na podporu včelařství). Během letošního roku
jsme přijali 3 nové členy, 2 členství
ukončili a jeden je k naší ZO přiřazen
jako nečlen.
K 1. 1. 2020 měla naše organizace
43 členů a 1 přiřazeného nečlena.
K 1. 5. 2019 jsme obhospodařovali 299 včelstev, k 1. 9. 2019 pak 387.
Vyprodukovali jsme 3 579 kg medu
a 148 kg vosku, vychovali 107 včelích matek. Medu bylo ve srovnání

s rokem 2018 mnohem méně, vosku
naopak více.
Závěrem bych chtěl jménem Základní
organizace ČSV Paskov poděkovat
Městskému úřadu Paskov a Obecnímu úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou nám každoročně poskytují. Díky jejich finanční
podpoře jsme mohli nakoupit včelí
matky a léčivo a také materiál na
opravu včelařské chaty a jejího okolí.
Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Letošní zima včelám nesvědčí
Koncem ledna 2020 měli včelaři jednu z prvních možností zjistit konkrétnější počty, jak jsou na tom jejich
včelstva. A výsledky nejsou vůbec
dobré. Letošní zima včelám opravdu
nesvědčí. Kromě toho, že byla mírná a téměř beze sněhu, což není pro
včely moc příznivé, tak velké ztráty
způsobil i roztoč Varroa destructor.
K loňskému 1. září jsme zazimovali 385 včelstev, letos k 15. únoru jich
máme 214! Úbytek 171 včelstev zna-

mená ztrátu 44,2%. O úplně všechna včelstva přišlo 10 členů (z toho
1 nečlen), což je téměř čtvrtina členské základny. Je však velmi pravděpodobné, že to nemusí být číslo
konečné.
Pro většinu našich členů tak bude
letošní rok ve znamení obnovy ztrát
a výnos se posune až na další příčky
důležitosti.
ZO ČSV Paskov

Zahrádkáři „se představují“
16. února se konala výroční členská
schůze paskovských zahrádkářů. Hodnotili jsme na ní činnost v roce 2019
a naplánovali si akce na letošní rok.
Naše organizace měla k 31. 12. 2019
59 členů, převážně středního a staršího věku. Organizace by potřebovala
omladit, ale mladší generace nemá
většinou zájem o spolkovou činnost.
Na jaře jsme uspořádali přednášku
pana Čestmíra Ježe na téma Ochrana
zeleniny před chorobami a škůdci.
Přednáška byla velmi zajímavá a zájem o ni tentokrát projevilo poměrně
dost návštěvníků. V květnu jsme jeli
na zájezd do Polska. Navštívili jsme
květinovou burzu v Tychách a zahradnické podniky v Pisarzowicích
a Gotschalkowicích. Účastníci zájezdu si mohli prohlédnout krásné zahrady a nakoupit množství stromků,

azalek a jiných okrasných keřů, ale
také třeba sazenice rajčat, papriky
a jiné zeleniny.Poslední akcí před
prázdninami bylo přátelské posezení
se smažením vaječiny v areálu chovatelů.

nám nepokazila ani porucha autobusu na zpáteční cestě.
Pro naše členy (ale i nečleny) jsme
zajistili 35 pytlů hnojiva Agrohum.
Toto hnojivo je v pytlích po 25 kg
a je vyrobeno zpřírodních zdrojů,
hlavně ze slepičího hnoje. Je vhodné pro pěstování zeleniny, brambor
nebo květin. Dále jsme zajistili další
hnojiva (Kristalon) za nižší ceny než
v obchodní síti.

Hlavní naši akci byla výstava ovoce,
zeleniny, květin a výrobků lidové tvořivosti, kterou jsme pořádali s Městem Paskov. Výstava byla součástí
oslav 750 výročí první zmínky o Paskovu a 60 výročí založení zahrádkářské organizace v Paskově. O výstavě
jste si mohli přečíst článek v říjnovém
Zpravodaji.

Co připravujeme
v letošním roce:

Poslední akcí v loňském roce bylo
přátelské posezení v Koníčkově dvoře ve Vojkovicích. Při harmonice pana
Švacha a hlavně houslích pana Svěrčiny jsme se dobře bavili a náladu

První naší akcí měla být přednáška
paní Aleny Bělské, majitelky ekologické farmy na téma Pěstování zeleniny a brambor. Měla se konat v pondělí 16. března, bohužel vzhledem
pokračování na straně 17
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NÁJEMNÍ BYDLENÍ U ZÁMKU V PASKOVĚ
ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
Město Paskov
Nádražní 700
739 21 Paskov
Tel.: 558 671 118
e-mail: mu@mesto-paskov.cz
ID DS: dd9bb58

Datum přijetí žádosti: ………………….
1.

ŽADATEL
(nájemce)

SPOLUBYDLÍCÍ
(společný nájemce)

Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Rodinný stav

☐
☐
☐
☐
☐

svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/rozvedená
druh/družka
vdovec/vdova

Trvalý pobyt
Současný pobyt
Číslo telefonu, e-mail

1
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☐
☐
☐
☐
☐

svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/rozvedená
druh/družka
vdovec/vdova

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
2. KONTAKTNÍ OSOBY
Jméno a příjmení
Vztah k žadateli
Kontaktní adresa
Telefon
e-mail

3. OSTATNÍ ÚDAJE
Jsem soběstačný(á)?
☐ ano
☐ ne
Případně vypište svá zdravotní omezení: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Žadatel a spolubydlící jsou manželé?
☐ ano
☐ ne
Další důležitá sdělení žadatele (požadavky, potřeby, zájmy, …)

Požadovaný termín nástupu:
☐ ihned

☐

jiný………………………………………

Požaduji vyhrazené parkovací místo (bez nároku na jeho přidělení)
☐
☐

ano
ne
2
14
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Jsem schopen uhradit nájemné předem minimálně na dva měsíce.
☐ ano
☐ ne
Jsem schopen uhradit nájemné předem na ……. měsíců.
(předplacení nájemného může mít vliv na uzavření nájemní smlouvy a na možnost přednostního
výběru konkrétního bytu)

4. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A SPOLUBYDLÍCÍ OSOBY
1.
2.
3.
4.

Prohlašuji, že netrpím alkoholismem nebo jinými toxikomániemi.
Beru na vědomí, že s nájmem není spojena trvalá péče o nájemce a společné nájemce.
Beru na vědomí, že finanční náklady spojené s podáním této žádosti si uhradím sám.
Prohlašuji, že nemám žádné závazky po splatnosti vůči Městu Paskov a souhlasím s tím,
aby si Město Paskov tuto skutečnost ověřilo.
5. Beru na vědomí, že veškeré změny mající negativní vliv na společné soužití v domě seniorů
jsem povinen oznámit pronajímateli (např. změna zdravotního stavu vylučující soužití
s ostatními nájemci).
6. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a případné nepravdivé
údaje mohou být důvodem pro neuzavření nájemní smlouvy, nebo pro její předčasné
ukončení.
7. Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů včetně
informace o zdravotním stavu, a to v rámci předmětné žádosti s tím, že s nimi bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném
znění.

V………………………. dne…………………………

Podpis žadatele: ……………………………………………………………
Podpis spolubydlícího: …………………………………………………….

3
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Půdorysné plány jednotlivých bytů a podlaží
bydlení U zámku Paskov

3.NP

KK - kout s vestavěnou
kuchyňskou linkou
k - komora

terasa

byt č.25
2+KK
53.11m²
(+terasa 35m²)

byt č.24
2+KK
44.56m²

byt č.23
2+KK
52.46m²

byt č.22
1+KK
28.53m²

byt č.21
1+KK+k
44.40m²

byt č.20
1+KK+k
45.68m²

2.NP

byt č.19
1+KK
31.35m²

byt č.18 byt č.17
1+KK
1+KK
28.76m² 31.17m²

byt č.16
1+KK
32.95m²

byt č.15
1+KK
45.16m²
(upraven pro
zdrav. postižené)

byt č.14
2+KK
48.57m²

byt č.13 byt č.12 byt č.11 byt č.10
1+KK
1+KK 1+KK 1+KK
28.97m² 28.47m² 28.58m² 28.27m²

směr k zámku
vchod

1.NP
průchod
k jídelně

byt č.9
1+KK
24.16m²

byt č.8 byt č.7
1+KK 1+KK
28.50m² 30.30m²

byt č.6
1+KK
vchod
směr parkoviště 44.26m²
(upraven pro
zdrav. postižené)

4
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byt č.5
2+KK
46.19m²

byt č.4
byt č.3 byt č.2
byt č.1
1+KK
1+KK 1+KK 1+KK
29.48m² 28.66m² 28.81m² 28.20m²

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY
k opatření vlády pro zamezení šíření
koronaviru jsme ji museli zrušit.
Na sobotu 18. dubna máme plánovaný zájezd do Trenčína. Měli bychom
navštívit výstavu Zahrádkár Trenčín
a na zpáteční cestě se zastavit v Trenčianských Teplicích. Bohužel nevíme, jestli se tento zájezd uskuteční.
V sobotu 30. května bude přátelské posezení se smažením vaječiny
v areálu chovatelů. Věříme, že se nás
sejde hodně a dobře se pobavíme.
Výstavu letos pořádat nebudeme.
Pořádáme ji jednou za dva roky. Místo ní pojedeme 26. září na zájezd na
podzimní výstavy do Věžek a Kromě-

duben 2019
říže. A poslední akcí by mělo být opět
posezení v některém pivovaru nebo
vinném sklípku. To připravujeme na
říjen. Město Paskov bude stejně jako
v minulých letech pořádat na zámku
řadu výstav. Spolky byly požádány
o zajištění služeb na těchto výstavách. Několik služeb zajistíme i my.
Jak z výčtu našich akcí vyplývá, že
jsme více společenskou než odbornou organizací. Ale jsme také organizací, jejíž členská základna rok od
roku stárne. Obracíme se proto na
mladší a střední generaci, přijďte
mezi nás a pomozte nám oživit naší
činnost. Přece jenom se i v práci vý-

boru, přestože se snaží, aby naše
akce byly přitažlivé pro občany všech
věkových kategorií, projevuje určitá
opotřebovanost a stereotyp. Víme,
že v Paskově je dost mladších lidí,
kteří se věnují pěstování ovoce, zeleniny i květin se zájmem a mohli by
nám v organizaci pomoci i po odborné stránce.
Přihlásit se můžete u členů výboru,
nebo u předsedy (tel. 732 255 164,
mail: l.forgac@seznam.cz ).
Lubomír Forgač
předseda ZO ČZS v Paskově

Plán akcí Spolku
přátel paskovského
zámku pro veřejnost
v roce 2020
Všechny níže uvedené termíny jsou předběžné, o akci, podmínkách účasti a výši vstupného budete včas informováni prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu. Stejným způsobem vás budeme informovat i o zahájení předprodeje vstupenek na jednotlivé akce.
Zisk z činnosti spolku za rok 2020 bude použit na zakoupení dřevěných kazetových dveří do prvního patra zámku.
4. dubna

po

020
2
m
dz i

Ukliďme svět, Ukliďme Česko,
Ukliďme zámecký park
v Paskově
– přesunuto na podzim

Akce mohou
být zrušeny,
sledujte stránky
města.
Děkujeme za
pochopení.

2. května

Den spolků

30. května

Vybalte své poklady

27. června

Koncert v zámeckém parku

24. – 25. října

Čokoládové prohlídky zámku
s ochutnávkami

– účast na akci města

– bleší trh v zámeckém parku

Aleš Šafránek
předseda spolku
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Paskovjanek v kině
V pondělí 17. února se v paskovském
kině Panorama uskutečnil zábavný
pořad manželů - herců Evy Hruškové a Jana Přeučila. Dětský folklorní
soubor Paskovjanek byl přizván jako
host a doplnil jejich mluvené slovo

svým tanečním vystoupením. Právě
tento den slavil pan Přeučil 83. narozeniny. Paskovjanek společně se zástupci města připravil pro oslavence
několik narozeninových překvapení. Po vystoupení jsme se společně

s účinkujícími vyfotili a ti všem přítomným ochotně podepsali na památku fotografie.
Za DFS Paskovjanek
Tomáš Řezníček

Paskovjanek v Horní Lidči
V pátek 14. února zrovna, když začínala Valentýnská diskotéka, vyrazil
náš folklorní soubor Paskovjanek do
Horní Lidče. Cesta trvala asi dvě a půl
hodiny. Jeli pouze starší tanečníci.
Hned po příjezdu na místo nás přivítala paní Bystrá a zavedla do místní školy, kde jsme si zahráli Bowling
a také se seznámili s jejich souborem
Valášek. Po bowlingu jsme se přesunuli do propůjčené klubovny, která
nám posloužila k přespání. Vybalili
jsme si všechny věci, navečeřeli se,
zopakovali si písničky a naučili se
nové. Druhý den ráno jsme hned po

snídani vyrazili na prohlídku města,
navštívili jsme hornolidečský dřevěný Betlém. Byla tam sousta pohybujících se postaviček, které vykonávaly
různá řemesla. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče. K prohlídce patřilo i video
a výklad milé paní průvodkyně. Po
obědě jsme se oblékli krojů a v plné
kráse jsme vyrazili na Dětský valašský bál souboru Valášek. Byly tam
další dva soubory včetně nás. Nejprve jsme měli všichni společné velké
předtančení a po něm se jednotlivé
soubory střídaly v předvádění svých

18

vystoupení a ve školách tance, kterými učily ostatní soubory to, co umí
a naučily se nové věci. Myslím si, že
to byl nezapomenutelný zážitek a každý si odnesl něco nového. Nakonec
byla připravená zajímavá tombola
a zelná polévka, která všem chutnala.
Nové kamarády z Horní Lidče přivítáme letos 12. června v zámeckém parku na našem 2. Dětském FOLKLORFESTU v Paskově!
Za DFS Paskovjanek
Anna Borovcová

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY
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Masopustní obchůzka 2020
V sobotu dne 22. února se konala již čtvrtá masopustní obchůzka
městem, kterou organizoval Dětský folklórní soubor Paskovjanek ve
spolupráci s městem Paskovem. Průvod zahájil pan starosta Petr Baďura
oficiálním povolením. Masky byly
opravdu pestré a zajímavé, nechyběl
tradiční medvěd a policajt. Dále se
v průvodu objevili slaměný, vodníci,
Rumcajs s Mankou, kůň, hříbek, čarodějnice, princezna Koloběžka, zdravotní sestřička, cigánky, řezník, malý
policista a další.

Trasa průvodu vedla ulicemi Paskova, kde na účastníky čekalo několik
příjemných zastávek. Tam se mohli
posilnit například uzeninami, koláčky, koblížky, chlebem se škvarky, dospělí také něčím na zahřátí, (ale čaj
to nebyl). Během průvodu se hrálo,
zpívalo a tančilo. I počasí nám přálo.
Poslední zastávka masopustní obchůzky byla na zabíjačce, kde na nás
čekaly různé dobroty.

kde je čekalo teplé občerstvení a posezení u cimbálu spojené s tradičním
pochováním basy.

Po té se všichni účastníci průvodu
i hosté sešli v Komunitním centru,

Za DFS Paskovjanek
Sylvie Vaňková

Sbor dobrovolných hasičů Paskov
v roce 2019
Informace o činnosti JSDH Paskov
Chci Vás touto cestou informovat
o „profesní“ činnosti JSDH Paskov
v roce 2019.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Paskově zasahovala v roce 2019
u více než u 60 událostí. Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Paskov

od roku 2010 vyjíždí k mimořádným
událostem společně s jednotkou
Oprechtic. Jednotka se pravidelně
školí v měsíčních intervalech. Jeden měsíc pořádá školení jednotka
z Oprechtic a následující měsíc pořádá školení jednotka z Paskova. Členové jednotky provádějí pravidelnou
19

údržbu techniky a v roce 2020 se budeme snažit zlepšit i pořádek v přidělených prostorách. Zřizovat jednotku
sboru dobrovolných hasičů je zákonnou povinností každé obce, nebo si
ji smluvně zajistit jinou jednotkou za
úplatu.
pokračování na další straně
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Tento článek kromě toho, že by měl informovat o činnosti jednotky, je i částečně náborový.
Jsme polo profesionální jednotkou, ale v současné době je v mladší generaci velmi málo lidí, kteří chtějí nezištně
pomáhat ostatním. Personální krizi řešíme dvěma zaměstnanci rychlé roty, na které pobíráme dotaci. Tito zaměstnanci jsou k dispozici v dopoledních hodinách. Pokud je v Paskově zájemce, který by chtěl být členem naší
jednotky, nebo pokud by chtěl získat informace o možnostech členství a činnostech ať mě prosím kontaktuje na
tel. čísle 777672014.
Zdeněk Bělík, velitel jednotky SDH Paskov

Zájmová činnost SDH
V roce 2019 náš sbor uspořádal celou
řadu tradičních akcí.
Začátek roku jsme zahájili přípravami na ples, který se konal 26. ledna
a opět sklidil kladné ohlasy. Na jaře
bylo v plánu uspořádat stavění Máje,
ale nepříznivé počasí nás donutilo tuto akci pro veřejnost zrušit. Od
tradice jsme však neupustili a Májka
byla společnými silami členů sboru
a našich přátel postavena a také
úspěšně uhlídána. Kácení Máje jsme
loni spojili se smažením vaječiny. Tato
dříve veřejná akce byla naplánována
jako příležitost pro posílení týmového ducha našeho sboru. V květnu se

zástupci SDH zúčastnili Dne spolků
města Paskov, který slouží k prezentaci činnosti jednotlivých spolků.
S našimi členy jste se mohli setkat
také 1. června. Dětský den hasiči
zpestřili svou technikou a dětem připravili velké množství oblíbené pěny.
Při večerní oslavě Dne města Paskov
hasiči zajistili stánek s občerstvením.
Následující akcí SDH byla předpouťová zahradní slavnost. Do areálu hasičárny jste se mohli zastavit na oblíbenou grilovanou kýtu a zapít ji pivem
z první várky obnoveného Paskovského pivovaru. Pro děti bylo přichystáno překvapení ve formě skákacího
hradu. Ve stejný den jsme se navíc

zúčastnili předpouťové zábavy, která
se konala v zámeckém parku. V září
se naší členové připojili k setkání hasičských praporů Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku. Činnost
sboru v roce 2019 byla zakončená
142. výroční valnou hromadou. Nyní
má náš sbor 57 registrovaných členů,
z toho 30 mladých hasičů a 5 čestných členů. Na závěr bychom rádi
poděkovali všem, kteří se podílejí
na činnosti sboru. Zejména se jedná
o aktivní členy sboru, město Paskov,
sponzory, přátele, rodiny a mnoho
dalších, bez kterých by nebylo fungování SDH Paskov možné.

Výbor SDH Paskov
Investice a údržba
V minulém roce SDH Paskov opět
investovalo do rozšíření vybavení. Jednou z největších investic byl
motor do “Činčily”, což je sportovně
upravená požární stříkačka používaná kroužkem mladých hasičů při
požárním sportu. Dále jsme napří-

klad zakoupili sekací traktor značky
Stiga, který využijeme při údržbě tréninkové dráhy a zahrady hasičárny.
Tyto investice by nebyly možné bez
finanční podpory z dotačního programu Moravskoslezského kraje na
podporu sborů dobrovolných hasičů
v roce 2019.

Mladí hasiči
Rok 2019 byl pro mladé hasiče
z Paskova bohatší než kdy předtím.
Podnikli jsme přes 50 různých akcí
a dosáhli mnoha úspěchů. V našem
kroužku se scházejí děti několika
věkových kategorií. Loni jsme složili tým mladších žáků, tým starších
žáků a tým dorostenců. Náše týmy
se tradičně účastnily Moravskoslezské ligy mladých hasičů a také
se aktivně zapojily do hry Plamen.
V Moravskoslezské lize mladých hasičů se naši mladší žáci umístili na
14. místě s nejlepším časem v Bru-

Kolektiv mladých hasičů
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Během roku jsme se také věnovali
opravě a údržbě zázemí a zařízení.
Podařila se oprava plechové garáže,
rekonstrukce podlahy v klubovně
a plotu kolem tréninkové dráhy.
Za SDH Paskov Michal Haladej

SPOLKY / SPORT
šperku 16,79s, starší žáci se umístili
na krásném 17. místě s nejlepším časem v Lubně a dorostenci se umístili
na 4. místě s nejlepším časem 13,09s
v Nýdku. Kromě ligových soutěží
jsme se také zúčastnili soutěže ve
Studénce, kde jsme letos s týmem
starších žáků, stejně jako minulý rok,
dosáhli skvělého 1. místa. Na soutěži
v Návsi se nám podařilo vybojovat
pěkné 2. místo. Závěrem sezóny se
naše děti zúčastnily Závodu požární
všestrannosti ve Starém Městě v kategoriích dorost - jednotlivci, mladší
a starší žáci. V kategorii dorostenců
a dorostenek se za Paskov účastnily
Tereza Pohludková a Marie Chovančíková. Mladší i starší žáci startovali

duben 2019
s jedním týmem a oba týmy úspěšně
soutěž dokončily.

koupeme, stanujeme a utužujeme
přátelské vztahy.

Mimo soutěže jsme v uplynulém
roce jeli na lyžařský kurz na chatu
Karolínka, kde se dobře pobavili i nelyžaři. Často také jezdíme na naší oblíbenou chatu na Horní Bečvě. Schůzky mladých hasičů se přes soutěžní
sezónu zaměřují na trénink a vylepšovaní sportovních výkonů. Ovšem
i přes zimu náš program nestrádá
- hrajeme hry, pečeme vánoční cukroví, pořádáme tématické přespávání na hasičárně, jezdíme na bazén,
na trampolíny i horolezeckou stěnu.
Naší nejoblíbenější akcí je vícedenní
výlet do Jakartovických lomů, kde se

Na konec bychom chtěli poděkovat
našemu hlavnímu vedoucímu Jiřímu
Vašíčkovi za rok plný zábavy a dobrodružství, našim instruktorům Tereze Pohludkové, Marii Chovančíkové,
Dominikovi Kratochvílovi a Romanovi Vlčkovi za výpomoc na hasičských
trénincích a soutěžích. V neposlední
řadě bychom rádi poděkovali našim
sponzorům, celému hasičskému sboru a městu Paskov za jejich sponzorské dary a podporu v činnosti.
Kolektiv mladých hasičů

Požární sport – muži
Sezóna 2019 byla pro tým mužů SDH
Paskov klíčová. V uplynulém roce
jsme se potýkali s celou řadou problému. Jednou z komplikací bylo
odstěhování naší dlouholeté členky
a kamarádky Kláry Burešové. Podařilo se nám však najít dva nové členy,
které náš sport zaujal natolik, že by
se rádi stali i členy výjezdové jednotky. Během této sezóny jsme začali
závodit s novým agregátem PS-12.
Přechod na novou mašinu nebyl úplně hladký a zejména na začátku nám
způsobil pár drobných komplikací
v podobě prasklých hadic.

Naše družstvo se zúčastnilo Beskydské ligy, ve které jsme se sice umístili
až na 10. místě, ale povedlo se nám
vyhrát nominaci na Černého koně
Beskydské ligy - potencionálního
vítěze příštího ročníku. Náš nejlepší čas loňské sportovní sezóny byl
16,3 sekundy, s nímž jsme dosáhli na
2. místo soutěže ve Stanislavicích.

Volný čas jsme využili k opravě měřícího zařízení na tréninkové dráze,
kterou využívame my i mladí hasiči.
Dále aktivně pomáháme s pořádáním všech akcí sboru.

Aktivity našeho týmu se neomezují
pouze na požární sport, ale také navštěvujeme paskovskou tělocvičnu,
běháme i chodíme na hory, abychom
si udrželi dobrou fyzickou kondici.

Kolektiv mužů SDH Paskov

Trošku nás trápí menší účast v tréninku, ale věřím, že se semkneme
a dokráčíme do finále soutěže s trofejí nad hlavou. Pokud by se nám to
opravdu podařilo, zahrajeme si příští
rok o třídu výše. Hráli bychom tedy
MS ligu mužů. Závěrem bych také rád
vyjádřil vděčnost všem fanouškům,
kteří nás podporují nejen na domácích turnajích – díky!

s novým trenérem se týmově dohodly a požádaly ze svých řad tu nejzkušenější hráčku Kláru Ursíniovou, aby
se stala jejich trenérkou. Klára se na
prvním zápase zranila a všechny
jsme věděly, že si už po zbytek sezóny nezahraje. Samozřejmě jsme rády,
že s námi pořád je, i když v roli trenérky, kterou zvládá skvěle.

Už se velice těšíme na začátek letošní
sezóny a věříme, že bude úspěšnější
než ta loňská.

Florbal
Muži
Pomalu se nám blíží konec sezóny.
Zbývají poslední čtyři zápasy, poslední dva turnaje, které rozhodnou
o osudu mužů. Zatím se držíme na
první pozici s pětibodovým náskokem! Teoreticky tak můžeme do konce sezóny ještě jednou prohrát. Tato
drobná rezerva je v závěru velkou
pomocí, neboť nás nečekají vůbec
lehká utkání. Torpédo Havířov, Nový
Jičín, Rožnov ani Petrovice nám nedají nic zadarmo. Navíc jsou to většinou týmy, které ke konci ligy doplňují
ligoví hráči, kteří už vypadli ve svých
soutěžích z bojů nejvyšších.

Pavel Růžička

Ženy
Největší změnou v ženské kategorie
je vedení týmu. Ženy po neshodách

Už dlouho se nám nepodařilo vyhrát, největší problém je v zakončení. Pokud nebudeme trefovat bránu
a nebudeme důrazné na brankovišti,
nebudeme dávat góly a tím pádem
nemůžeme vyhrát. Bohužel nehrajeme to, co si řekneme na tréninku
pokračování na další straně

21

SPORT

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
a nálada v týmu je momentálně
demotivující. Chybí nám radost
z vyhraného zápasu. Ovšem co nám
zvedlo náladu a snad nahecovalo do
dalších zápasů, bylo domácí utkání
proti Olomouci za podpory fanoušků, kdy jsme odehrály snad naše nejlepší utkání v sezóně. Sice jsme prohrály, ale proti favoritkám naší ligy
jsme dokázaly hrát vyrovnaný zápas.
Doufám, že se ještě zvedneme a ve
zbylých šesti utkání urveme nějaký
ten bodík.
Lucie Lokajová

Starší žáci
Po vánočních svátcích se sezóna
pozvolna rozjíždí a výsledky jsou
velmi kolísavé. V lednových zápasech jsme si lehce poradili s týmy
z Petrovic a Domaslavic, z čehož byly
dvě jednoznačné výhry. O to hůř se
snášela těžká porážka v dohrávce
s SFK Havířovem. V posledním únorovém víkendu na naší palubovce, jsme
opět hráli jako vyměnění a znova si
poradili s Petrovicemi a především
s velmi nebezpečným Rožnovem. Po
našem asi nejlepším výkonu sezóny,
jsme soupeře přehráli o 7 branek. Je
pravdou, že náš výkon silně ovlivňuje zdravotní stav dětí a bohužel se
omluvenky na zápasy nahromadí ve
větším počtu. Hlavní význam u této
kategorie v tomto ročníku je „zacvičit“ mladé hráče, tedy především
mladší žáky, do této soutěže, která
je hodně rozdílná, oproti turnajům
v menších kategoriích. A to se nepochybně daří. Výkony mnohých jsou
opravdu skvělé.

Mladší žáci

který jim poskytne větší hřiště. Do
konce této sezóny odehrajeme ještě
dva turnaje, tzn. osm zápasů, kde se
třikrát potkáme s Vítkovicemi, se kterými jsme letos ještě nehráli. Určitě
očekávám bitvu a nechám se překvapit, který tým se bude na konci radovat, doufám, že ten náš.
Radim Volek

Elévi
Tato kategorie ročník 09-10 se v období od poloviny ledna zúčastnila tří
turnajů s bilancí osmi proher a čtyř
výher. Nutno podotknout, že se potýkáme s velkou marodkou, kdy na
zápas jedeme s devíti hráči do pole,
což je vzhledem k tomu, že se hraje

Pavel Moravec

Mladší žáci
V této kategorii ročníku 07-08 jsme
vyjeli na dva turnaje s bilancí čtyř
výher, jedné remízy a tří proher. Snažíme se děti učit využívat prostor
a hrát co nejjednodušeji. Dále se zaměřujeme na herní činnosti jednotlivce a zejména na práci s hokejkou.
Na tréninku nechybí ani fyzická připravenost, která má taky svůj vyhrazený čas. Zkoušíme do týmu pomalu
zabudovávat mladší hráče ročníku 09
a 10, aby si začali zvykat na prostor,

Elévi
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systémem 3+1 na dvou hřištích souběžně hodně málo. I přesto všechno bojujeme a snažíme se na hřišti
podat co nejlepší výkon. Věřím, že
až budeme kompletní a uzdravení, výsledky budou určitě lepší než
doposud. Každopádně základem je
v této kategorii připravit pomalu
hráče na velký florbal, který se hraje systémem 5+1. Velké hřiště čeká
příští sezónu ročníky 09. Musím podotknout, že na posledním turnaji,
který jsme hráli na domácí palubovce
v Paskově, jsme nasadili také dva hráče z přípravky, aby si vyzkoušeli, jaké
je to hrát za starší kategorii.
Radim Volek
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Házená
Hrací systém v mezinárodní házené
je nastaven na období podzim-jaro.
I když jaro nám začíná v druhé polovině března, odvetná utkání ve druhých ligách, která jsou řízena českým
svazem házené, které začaly v polovině února. V těchto soutěžích má
Házená Paskov dvě družstva -starší
dorostence a mladší dorostenky.
Starší dorostenci zahájili odvetnou
část soutěže doma porážkou s družstvem Žeravic 19:16. Celý průběh byl
velmi vyrovnaný, ale závěr utkání
patřil zaslouženě hostům. K dalšímu utkání zajížděl dorost do Brna,
odkud si odvezl vysokou porážku
49:25. Jednoznačný propadák. V následujícím utkání jsme doma hostili
chlapce z Maloměřic. Opět velmi vyrovnaný průběh se šťastným koncem
pro domácí. Paskov zvítězil 25:24.
A poslední známý výsledek je od

favorita soutěže Sokol Ostrava, kde
naši házenkáři uhráli poměrně obstojný výsledek 27:33. Lepší herní vyhranost byla na straně Ostravy. Trenéři Richard Maňak a Mario Dobosz
mají s kolektivem mladých nadějí
stále co zlepšovat.
Mladší dorostenky v této části soutěže ještě nepoznaly radost z vítězství.
V prvním utkání doma s Bohunicemi
prohrály 21:34, v Novém Jičíně podlehly jednoznačně lepšímu soupeři 39:22, s Hodonínem doma 17:36
a v posledním utkání v Hrabůvce prohrály 38:16. V tomto družstvu je složitá situace. Některé hráčky po podzimní části skončily s tímto sportem
a na doplnění se nenašla adekvátní
náhrada. Trenéři Rosťa Blažek a Jakub
Meca se snaží kolektiv motivovat, ale
vše je na hraně a hlavně budoucnost
této kategorie.

Družstvo mužů začíná svá utkání
až v polovině dubna, takže nyní jen
plní tréninkové jednotky. V současné době je největším povzbuzením
z kolektivu nejmenších, kde se zapojilo poměrně velký počet nadšenců
a to jak chlapců, tak i dívek. Do soutěže
nazvané MINI jsme přihlásili dvě družstva, která již absolvovala první měření sil v Ostravě. Trenéři Jakub Meca
a Mirek Šilák rádi přivítají další zájemce
o tento velmi technický sport. Tréninky těch nejmenších jsou vždy ve středu a čtvrtek v malé školní tělocvičně
od 15:30 hodin do 17:00 hodin.
Informace o hracích dnech našich
družstev jsou ve skříňce na náměstí
a touto cestou zveme paskovskou
veřejnost k návštěvě těchto sportovních akcí.
Jiří Štefek

Bowling
Orel Paskov – zahájení
soutěže 2020
Tým zahájil soutěžní jarní část 21. ročníku ABL pro r. 2020 koncem února,
kdy po loňském účinkování ve druhé
lize, zpětně využil možnosti postupu
do první ligy regionu. Nyní hrajeme
skupinu „B“ 1. ligy SM (Severní Moravy); skupina je sedmičlenná; jedná
se o druhou nejvyšší „registrovanou“
bowlingovou soutěž v České republice, výše již je jen Extraliga ČBA.

Největší změnou je významné posílení kádru našeho týmu; v našem
družstvu jsme přivítali nového člena – Rosťu Kalu – který má za sebou
úspěšné tažení (i za ligovými tituly) s
Kemenanganem (kterýžto jako tým
ukončil činnost) a jelikož slovo dalo
slovo a námi podaná ruka byla jím
přijata, tak jej (i jako Paskovského občana) máme doplněného na soupisce a již ukázal své umění hnedle v 1.
hracím dni (HD) v Porubě. Jeho kariéra je bohatá, naplněná i reprezentač-

ními „povinnostmi“ a jako vypíchnutí
bychom uvedli, že získal i titul seniorského mistra Evropy (double play,
Bologna, 2015). Jeho účast je pak přínosná i pro ostatní členy týmu, a to
zejména tím, že dodává klid do naší
hry a spoluhráči nejsou pod takovým
tlakem, když víme, že na jeho výkon
„je spolehnutí“…
Pro ilustraci přikládáme text z webu
soutěže:

„V úterý 25. února 2020 nám v Bowlingu SKY Ostrava pokračovala opět ABL, když svůj úvodní hrací den měla naplánovaný 1. liga B regionu severní Morava. Od začátku dal jasně najevo METAL (24 b.), že nevydařená podzimní sezóna
1. ligy je pryč a pokud udrží nastavenou laťku, tak by mu skupina o Titul neměla uniknout. Pro nezasvěcené máme velké
překvapení na druhém místě, pro přítomné nikoliv. Nováček OREL PASKOV - zatím druhé místo !!! - (20 b.) v zimě „koupil“
Rosťu Kalu (býv. team Kemenangan) a na výsledcích je to hned znát. Při pohledu na tabulku máme těch pozitivních překvapení více. O třetí místo v tuto chvíli totiž svádí souboj BOWLINGHOLICI (15 b.) a ŠALAMOUNI (14 b.). Tak držíme palce
do dalších kol. No a co zbytek? Kde jsou podzimní vicemistři regionu a pravidelný účastník bojů o Titul? =>> zatím v druhé polovině tabulky, ale jistě se s tímto faktem nebudou chtít smířit ani pátí KELÍMCI (11 b.), ani šestý SK CNC PRODUKT
A (10,5 b.). A to je ještě v těsném závěsu nebezpečná sedmá ELEKTROWNIA RYBNIK (10. b.). Takže nás čekají hooodně
zajímavá další kola… Hráči večera se stali Rosťa Kala (Orel Paskov) s průměrem 193,00 bodu a Dana Klusáčková (Metal)
s průměrem 175,67 bodu. Nejvyšší nához 244 bodů si připsal Krzysztof Czula (Bowlingholici) a 5 bodů pro své týmy
vybojovali Rosťa Kala, Dana Klusáčková, Standa Vilášek (Metal) a Radek Šobora (Šalamouni). Do týmových statistik se
zapsal nejvyšším náhozem 620 bodů OREL PASKOV a nejlepším celovečerním průměrem 531,83 bodu METAL.“
pokračování na další straně
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Skupinu ukončíme koncem dubna
4. HD, vždy po čtyřech turnajových
kolech se 1. ligy A + B sloučí, resp.
přerozdělí dle umístění (dosažených
výsledků), a budou následovat (květen až červen) dvoukolové skupiny
o titul regionu (a postup na MČR)
a o udržení.

Ve dnech 4. - 5. 4. 2020 budou členové našeho týmu k dispozici pro případné diskuze ohledně naší činnosti
či bowlingových dotazů všeobecně,
a to na Paskovském zámku, kde má
náš spolek dozor při pořádané výstavě a v infocentru.

Za náš tým přejeme všem čtenářům
a spoluobčanům příjemné prožití jarních měsíců.
Daniel Valenta

Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně aktualizujeme
ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí. Nově na stránkách https://www.
czechbowling.cz/, ale i na původní
adrese http://www.ablweb.cz/ naleznete průběžné výsledky napříč
celou ČR, a to včetně finálových klání a všech významných událostí ve
světě bowlingu. Hrací dny s „on-line“
textovým zápisem výsledků běží na
stránkách https://www.bowlingovaliga.cz/live.

Stolní tenis
V první polovině měsíce ledna začala
odvetná část utkání pro A družstvo.
V prvním utkání, ve kterém nastoupila dvojička proti sobě jsme na stolech ve Vendryni neuspěli a prohráli
jsme hladce, ale o čtrnáct dní později
jsme ve Svinově v jedním z klíčových
utkání o setrvání v soutěži vyhráli. Vedoucí družstva Dan Valenta postavil
precizně sestavu a podařilo se i taktické vystřídání v závěru utkání. Celý
kolektiv zahrál na podtrženou jedničku. V dalších utkáních to již tak dobré
nebylo a prohráli jsme na domácích
stolech s družstvy Českého Těšína
a Ropice, která mají svoji kvalitu, takže
nás to nemusí moc mrzet. V tabulce si
držíme osmou příčku, ale mezi námi
a jedenáctým místem znamenající sestup o soutěž níž jsou minimální bodové rozdíly. Naše B družstvo začalo
sice dobře druhou půli soutěže, ale po
šesti porážkách v řadě vždy 10:8 což
je rarita a nepamatuji si za ta dlouhá
léta, co hrají stolní tenis že by se něco
takového přihodilo Těmito porážkami
jsme se propadli z pátého místa až na
desáté, což pro nás znamená baráž
o udržení v soutěži. Od sestupového
místa, nás dělí propastných čtrnáct
bodů. Bohužel musíme baráž vyhrát,
jinak sestoupíme o stupen níž. Tento
systém, jakým se hrají okresní soutěže, se mi vůbec nelíbí a kritizoval jsem

jej na okresní konferenci a nejen já již
v minulých létech. Bohužel neuspěli
jsme s námitkou a byli jsme přehlasování, což musíme respektovat. Nevím,
kde se stala chyba, ale samotní hráči
musí tuto kvalitní soutěž zachránit.
Kolektiv je hráčský i morálně silný, aby
dubnovou baráž zvládl. Já jim věřím.
U našeho céčka, kde hrají převážně
mladí hráči, se v podstatě nic nezměnilo a jdeme od porážky k porážce,
ale má to i svá pozitiva, že mladí hráči
nám výkonnostně rostou. Příkladem
může být utkání v Třinci, kde hráli jen
ve třech hráčích a prohráli jen 11:7. Než
se začalo hrát, prohrávali jsme při neúčasti jednoho hráče 5:0. Naši mladí
hráči jezdí po bodovacích turnajích, ať
jsou to okresní, nebo krajské. Výsledky nejsou nejlepší, což nemůžeme
od malých dětí očekávat konkurence
je silná, vždyť na okresních bodovačkách hraje okolo 40 dětí a na krajských
100 až 130 dětí. Velká pochvala patří
našemu benjamínkovi Patriku Kovalčíkovi, který se v první březnový den
zúčastnil okresních přeborů starších
a nejmladších žáků konané ve Frýdlantě nad Ostravicí. I když jsme tam
jeli bez nějakých ambicí, podařil se
nám husarský kousek, když jsme přivezli dvě třetí místa ze čtyřher. V chlapecké čtyřhře byl jeho spoluhráčem
Adam Navrátil z oddílu ST Kozlovice
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Patrik Kovalčík Orel Paskov a Natálka
Kociánová TTC Frýdlant 3. místo
smíšená čtyřhra Okresní přebory
mládeže Frýdlant nad Ostravicí.

a ve smíšené čtyřhře hrál s Natálkou
Kociánovou z TTC Frýdlant. Ve dvouhrách obsadil celkové čtvrté místo.
Musím říct, že při troše štěstí mohl
dosáhnout i na třetí místo. Jeho výkon
ze začátku nebyl optimální, ale v průběhu turnaje se rozehrál a hrál velmi
dobře. V poslední dekádě měsíce února oslavil náš čestný předseda, zakladatel oddílu a dlouholetý funkcionář
Miloslav Valenta své životní jubileum.
Všichni jsme mu popřáli pevného
zdraví a elánu do dalších let. Miloši ať
se daří!!! Další stolní tenista Petr Mička
slaví také své kulatiny v těchto dnech.
Petře i tobě všechno nej od svých spoluhráčů a kamarádu a díky co jsi pro
Paskovský stolní tenis udělal a děláš.
Zdeněk Manda
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Prožijte Velikonoce jinak
O Velikonocích někdy mluvíme jako
o svátcích jara, jako první se nám asi
vybaví šmigrust, případně dva státní
svátky, které nikdy nevyjdou na víkend. To jistě platí. Pro některé z nás
tyto dny ale můžou mít ještě větší význam. Jako křesťané je považujeme za
největší svátky v roce. Na těchto řádcích bychom proto rádi popsali, jak je
letos budeme slavit u nás v Paskově.

neděle 5. dubna – Květná neděle
Od popeleční středy uplyne přesně
40 dnů a při nedělní mši v 9:00 proto
budeme číst o tom, jak Ježíš přijel do
Jeruzaléma. Tehdy ho vítali jeho příznivci s olivovými ratolestmi, my držíme v rukou „kočičky“ a Svatý týden
otevíráme čtením pašijí. Střídají se
tři čtenáři a společně posloucháme
příběh o posledních hodinách před
Ježíšovou smrtí, který budeme v dalších dnech prožívat taky.

čtvrtek 9. dubna – Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek – to je začátek Velikonočního třídenní. Scházíme se v 18:00
v kostele a připomeneme si Ježíšovu
poslední večeři. Na památku rozloučení Ježíše s učedníky myje v některých farnostech kněz nohy dvanácti
lidem a farníci kromě proměněné
hostie přijímají také z kalicha. Zelený
čtvrtek je zajímavý i tím, že během
mše naposled zazní varhany. Lidově
se říkávalo, že odlétají do Říma a znovu se rozezní až na Bílou sobotu. Děláme to proto, že se chceme ve dnech
Ježíšova utrpení ztišit, a proto zpíváme bez doprovodu nástrojů.

pátek 10. dubna – Velký pátek
Velký pátek je dnem Kristova ukřižování. My se po celý den snažíme jeho
nejtěžším chvílím přiblížit. Proto je
pro nás Velký pátek postním dnem.
Znamená to, že se jako dospělí dosyta najíme jen jednou denně – děti
a starší se samozřejmě řídí podle
svých možností. V 7:00 se scházíme
k modlitbě křížové cesty, obcházíme
paskovský kostel a uvažujeme nad
posledními hodinami Ježíšova života.

Naše obřady začínají v 18:00. Otec
Piotr si na začátku lehne tváří k zemi,
my klečíme a v tichu Bohu předkládáme naše starosti a utrpení. Ježíš má
totiž s utrpením bohaté zkušenosti.
Při obřadech se v kostele zaměříme
na kříž, právě na něm Ježíš zemřel
a věříme, že na sebe ve své bolesti
vzal všechny naše hříchy a chyby.
Proto taky ke kříži přistupujeme a každý před ním poklekneme. Po vzoru
prvních křesťanů se modlíme za své
blízké a myslíme na příslušníky jiných
náboženství nebo ty, kteří v Boha nevěří. Znovu čteme pašije, tentokrát
od evangelisty Jana.

V kostele září desítky malých plamenů a posloucháme příběhy ze
Starého zákona – obrazné vyprávění
o stvoření světa nebo útěku Izraelitů
z Egypta. Bůh pak jako vrchol tohoto
příběhu posílá svého syna Ježíše na
svět. A my v kostele rozsvěcujeme
světla a spouštíme zvony. Zpíváme
a čteme z Bible o tom, jak ženy nad
ránem našly Ježíšův prázdný hrob.
V této velikonoční radosti pak otec
Piotr světí vodu, kterou budou v novém roce pokřtěny děti i dospělí. My
sami pak znovu potvrzujeme své křestní vyznání Bohu, který dává životu
na zemi smysl.

sobota 11. dubna – Bílá sobota

neděle 12. dubna – Boží hod
velikonoční

Ježíšovou smrtí to taky mohlo všechno skončit. Během dne jsou otevřené
kostely a místnost vyzdobená jako
Boží hrob. Dopoledne se u něj střídáme. Bílá sobota je také dnem ticha, mše svatá začíná až se západem
Slunce. Podle židovské tradice tehdy
totiž začíná další kalendářní den. Nikdo z nás neví, jak zmrtvýchvstání
Ježíše vypadalo. Věříme ale, že to byl
v lidských dějinách tak výrazný moment, že prosvětluje tmu – ve které
občas jako lidé zmateně chodíme.
Večerní mše na Bílou sobotu začíná
ve 20:00 před kostelem u ohně. Tam
poprvé zapálíme velikonoční svíci –
paškál, který nám svítí v kostele ve
Velikonoční době a pak při každém
křtu a pohřbu.
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Večer jsme se z kostela vrátili až po
22. hodině. Ráno se ale scházíme
znovu a poselství Velikonoc si opakujeme tentokrát za světla. Čteme
o tom, jak Ježíš – po zmrtvýchvstání
– navštěvuje své blízké a my si můžeme znovu uvědomit, že to vše Bůh
neudělal pro skupinu supermanů,
ale pro nás – obyčejné lidi, kteří chybujeme a k ideálu správného života
máme někdy daleko.
Budeme rádi, pokud se za námi během Velikonoc podíváte!
Za farnost Paskov
Ondřej Elbel a Šárka Šugarová

OSTATNÍ
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Informační obálka pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Na podporu kvality života a bezpečnosti seniorů, přichází tzv. obálky pro
seniory. Jedná se o celorepublikový
projekt, do kterého se zapojilo i naše
město Paskov. V informačních, plastových, obálkách senioři naleznou
formulář, magnet či nálepku, informace o tomto projektu a pero. Formulář slouží k předání důležitých informací, které případně využijí složky
integrovaného záchranného systému (IZS). Senioři do formuláře vyplní
osobní údaje, výskyt alergií či nemocí, užívané léky, kontakt na blízkou
osobu a kontakt na praktického lékaře a jiné sdělení. Takto vyplněný formulář vloží zpět do plastové obálky,
kterou umístí do lednice. Na lednici
připevní magnet či nálepku. Nejlépe ve výšce očí dospělého člověka.
A ptáte se proč zrovna lednice? Protože ji vlastní každý a v bytě je dobře
viditelná. Pokud složky IZS uvidí na

lednici magnet nebo nálepku, vědí,
že právě tam najdu tolik potřebné
informace. Několik desítek obálek již
bylo rozdáno v klubech seniorů jak
v Paskově tak v Oprechticích.

O obálky senioři projevili velký zájem. Pokud obálku ještě nemáte,
může se obrátit na pana tajemníka
na městském úřadě v Paskově nebo
na toto telefonní číslo +734 593 809.
Martina Vaňková

Kompenzační pomůcky – způsob,
jak překonávat bariéry
Kompenzační
pomůcky lze bez
nadsázky označit jako malé zázraky. Zdravotně
postiženým a seniorům pomáhají překonávat bariéry, usnadňují jim
zapojení se do běžného života a umožňují jim věnovat se svým zálibám.
Rovněž mohou být cenným pomocníkem v průběhu rekonvalescence
po úrazu. Mnohdy stačí zlomená
noha, abychom byli „vyřazeni z běžného provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, záleží na Vaší situaci, zda ji potřebujete pouze pro
dočasné použití nebo dlouhodobě.
V případě, že potřebujete kompenzační pomůcku na dočasné použití,
např. než si zajistíte poukaz od od-

borného lékaře či v případě úrazu,
jeví se jako nejvýhodnější zapůjčení
kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si
telefonicky nebo osobní návštěvou
v úřední hodiny u sociálního pracovníka ověříte, zda je požadovaná
pomůcka na skladě příslušného pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na
termínu a způsobu převzetí. Udělejte
si chvíli čas, protože odpovědný pracovník s Vámi vytvoří smlouvu, na
základě které Vám pomůcku zapůjčí.
Potřebujete pouze občanský průkaz
a dostatečný obnos na zálohu – ceník
Vám sdělí pracovník či je také uveden
na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech
doprava pomůcky, odpovědný pracovník po domluvě zajistí její pře26

pravu až do místa Vašeho bydliště.
V případě, že se jedná o složitější
pomůcku, pracovník ji na místě složí a vysvětlí Vám, jak s pomůckou
zacházet. V případě, že už pomůcku
nepotřebujete, domluví si s Vámi odpovědný pracovník termín, kdy provede demontáž a odvoz pomůcky.
Při vracení pomůcky proběhne i závěrečné vyúčtování doby pronájmu.
Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách
naleznete na našich webových
stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 558 431 889 či
přímo na našem pracovišti Centra
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Eva Kaštovská
sociální pracovnice

OSTATNÍ
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Tříkrálové poděkování
„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem malým i velkým koledníkům. Stejně tak patří naše díky
také dárcům, kteří podpořili pomoc
potřebným a rozvoj charitního díla
v regionu, České republice i zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme všem
co nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Právě díky pomoci vás všech se
podařilo ve vaší obci vybrat krásných 105 323 korun. Celkový výnos
letošní sbírky na Frýdeckomístecku
činí neskutečných 2 374 608 korun.
Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy pobytových zařízeních,
volnočasové a vzdělávací aktivity pro
děti a mládež, stejně jako na terénní

Podané ruce

službu pro nemocné osoby. Všem
moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020.
INZERCE

Vážení a milí přátelé, žijeme ve složitější době, než bychom si přáli, ale
přes všechen zmatek a nejistotu dnes
opět začíná JARO. Chtěla bych vám
tedy popřát do nadcházejících dnů
pokojnou mysl, pevné zdraví a milé
a laskavé lidi kolem.
Za celý kolektiv členů a zaměstnanců
Podaných rukou, z. s. a Podaných rukou - osobní asistence (www.podaneruce.eu)
Helena Fejkusová
ředitelka
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Jana Opluštilová
koordinátor Tříkrálové sbírky
za Charitu Frýdek-Místek
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Akce mohou
být zrušeny,
sledujte stránky
města.
Děkujeme za
pochopení.

ZUŠ VRATIMOV,
V PASKOVĚ
VOSTRADOVSKÉHO
POBOČKA JAROSLAVA ZVE NA
VÁS

JARNÍ KONCAE20R20T
STŘEDA, 6. KVĚTN
V 17.00 HODIN
KINO PANORAMA
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