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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

obec.mobilnirozhlas.cz

V OBRAZE

www.online-team.cz

Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.
Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.
Ročník 24, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
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Srdce Paskova
Píše se rok 2010. Obec Paskov má již
několik let vytržené ze svého středu
srdce, které tvoří historický komplex
zámeckých budov a zámeckého parku. Všichni jsou tak nuceni tuto centrální část obce objíždět a ta bezútěšně chátrá pod majetkovou správou
státu svěřenou Fakultní nemocnici
v Ostravě. Snaha tehdejšího vedení
obce o začlenění areálu zámku do
života obce je minimální nebo spíše
nulová. Na podzim však přicházejí
komunální volby a situace se obrací.
Po 16 letech má obec nové vedení
a zastupitelé, světe div se, konstruktivně spolupracují. Začíná boj za záchranu zámku a zámeckého areálu.
Rozpoutává se mediální kampaň
a vedení obce (od roku 2011 pak už
města) Paskov vyvíjí tlak na správce
zámeckého areálu, na Národní památkový ústav a prostřednictvím
nového územního plánu se snaží zabránit spekulativnímu využití zámeckého areálu, které je v té době již na
spadnutí.
Přes neúspěšně snahy o bezúplatné
nabytí zámku, se městu Paskov podařilo se do zámeckého areálu vloudit
po kouskách, když zakoupilo budovu bývalé primářovy vily a bytového
domu. Tím se stalo dalším hráčem
schopným ovlivnit dění v zámeckém
parku, a to dle mého názoru, výrazně
oslabilo snahy o komerční využití zámeckého areálu.

Následovalo třetí kolo dražby zámeckých budov, do které se již město přihlásilo, a to s evidentní nevýhodou,
když muselo na veřejném zasedání
zastupitelstva schválit nejvyšší nabídkovou cenu na koupi. Protistraně
tak stačilo jen si tuto informaci zjistit
a přihodit třeba jen jednu korunu navíc. Naštěstí se tak nestalo a město
Paskov, poprvé ve své historii, se stalo majitelem zámku Paskov.
A opět světe div se, co nešlo do té
doby, se nyní rozjelo jako po másle.
Otevřely se brány zámeckého parku
a ten se stal přístupný široké veřejnosti. Na druhou stranu se však vzpamatoval i Národní památkový ústav
a začal na město vyvíjet tlak na opravu zchátralých budov.
Nejhůře na tom byla budova č.p. 156,
u které byla rozkradena střešní krytina a budova rychle chátrala. Město bylo nuceno provést provizorní
opravu střechy a rychle se rozhodnout co s budovou dále. Životnost
provizorní krytiny byla 2 až 3 roky.
Za tu dobu byl připraven projekt
a vyřízeno stavební povolení. V létě
2017 byla podepsána smlouva na
rekonstrukci, která byla úspěšně dokončena v listopadu loňského roku
a z téměř zničené historické budovy
se během několika let stal reprezentativní objekt připravený přijmout
své nové obyvatele, kteří se budou
moci, tak jako všichni návštěvníci,
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Průběh prací

těšit z nádherného prostředí zámeckého parku, jehož část byla v rámci
rekonstrukce také upravena.
Považoval jsem za nutné si připomenout, proč vlastně město investovalo nemalé prostředky do záchrany
zámeckého areálu a proč ještě další
investice budou následovat. V době
před 9 lety jsme si všichni uvědomovali, že pořízení zámku bude ná-

Vizualizace po rekonstrukci

kladné, ale žádné peníze nemohou
vynahradit tu skutečnost, že město
Paskov má své srdce zpět a může si
svobodně rozhodnout, jak se o něj
bude starat.
Všem, kteří svým podpisem podpořili petici na záchranu zámku Paskov
iniciovanou spolkem Za lepší obec
Paskov, bych chtěl tímto ještě jednou
poděkovat a věřím, že jsme jejich

očekávání spojené s areálem zámku
Paskov nezklamali a že průběžná rekonstrukce zámku a dokončení Bydlení u zámku jsou důkazem toho, že
své sliby spojené se záchranou zámeckého areálu plníme.
S přáním všeho dobrého do nového
roku
Milan Klimunda, místostarosta
- Za lepší obec Paskov

Výstavba hasičské zbrojnice a zázemí
pro krizovou připravenost obce
Dovolte, abych Vás touto cestou informoval o průběhu stavebním prací na hasičské zbrojnici v Paskově.
V rámci výstavby nám zkrachovala
stavební společnost a museli jsme
s ní, pro neplnění úkolů vyplývajících ze smlouvy, smlouvu vypovědět. Vypovězení smlouvy v podmínkách zákona a se všemi požadavky
fondu nám po dlouhých jednáních
a bohaté korespondenci zabralo
6 týdnů.
V současné době probíhají zabezpečovací práce v režimu zákona a celá
stavba bude těmito pracemi dostavěna po střechu. Společně s těmito
pracemi běží příprava dokumentace
a rozpočtů na přípravu podkladů
k přípravě veřejné zakázky na dokončení stavby. Všechny tyto kroky
jsou administrativně náročné a jsou
průběžně konzultovány s poskytovatelem dotace. Veškeré investice
jsou uznatelným nákladem dotace,
včetně zabezpečovacích prací. No-

Konzervace stavby zbrojnice

vého dodavatele stavby je plánováno vybrat v únoru a dokončit stavbu
do konce roku 2020.
Jen pro připomenutí co vše obsahuje projekt hasičské zbojnice. Nově
vzniklou budovou byl vyřešen chátrající objekt v centru obce, který měl
ve špatném stavu střechu, trámy

a vše dřevěné. Objekt byl zdemolován za dotační prostředky a jen oprava střechy a trámů by stála více než
výstavba nového objektu s poskytnutím dotačních prostředků.
V nové budově najde útočiště výjezdová jednotky obce, kterou zřizuje
obec a je její zákonnou povinností
pokračování na další straně
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a není dobrovolným spolkem. V současném areálu je velký problém
s bezpečným výjezdem a odstavením vozidel před objektem. Pro garážová stání máme využití k parkování
a opravám obecní techniky. Tyto garáže jsou dispozičně dobře umístěny
k objektu bývalých stavebnin. Dále
v objektu najdou zázemí servery
a technologie sítě PaskovNet s propojením na záložní zdroj, kterým

bude budova vybavena - také z dotačních prostředků. Další zázemí
v budově bude sklad prostředků civilní ochrany (vysoušeče, teplomety,
oblečení, spacáky, karimatky, stan
nouzového ubytování – ten je řešen
dotačním titulem v rámci okolních
obcí) a v neposlední řadě celé podkroví objektu bude řešeno jako možnost nouzového ubytování v případě potřeby všech občanů Paskova

a přilehlých obcí v případě povodní,
vyhoření apod.
Co se týká velikosti budovy, ta je předepsána normou. Výška garáží je dle
normy výška vozidla v garáži plus stojící osoba na její horní části. Při výšce
garáže 5 m a 3 metrech 2 NP plus podkroví je přesně dána výška budovy.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem.
Město Paskov na tuto skutečnost reagovalo tím, že zastupitelstvo města na
svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č. 5/2019 vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích, která mimo jiné upravuje poplatek z držení psa na území města Paskov.
Poplatek ze psů platí držitel psa staršího 3 měsíců. Poplatník je povinen

ohlásit správci poplatku, kterým je
Městský úřad Paskov, vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode
dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců. Ve stejné lhůtě je také povinen
ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Nově byla vyhláška doplněna o osvobození poplatku na dobu 12 měsíců
u držitele psa, který má psa označeného mikročipem a zapsaného v registru majitelů trvale označených psů
města Paskov. Zastupitelé tak de facto
rozhodli o kompenzaci nákladů na „čipování“ psa a sjednotili databázi psů
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na katastru města Paskov, aby mohl
být ztracený pes co nejrychleji vrácen svému majiteli, jelikož v současné
době neexistuje žádná jednotná databáze očipovaných psů.
Celé znění vyhlášky města Paskov
naleznete zde: https://www.mesto- paskov.c z /urad- a-samosprava /
d o k u m e nt y/o b e c n e -z a va z n e -v yhlask y- a- narizeni/
*
obecne-zavazna-vyhaska- c-1-2019 - o - mistnich -poplatcich-1222.html*
Milan Klimunda, místostarosta
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Proč je dobré zamyslet se nad tím,
co končí v naší černé popelnici?
Náklady na svoz a likvidaci odpadů
od občanů tvoří nemalou část ročního rozpočtu každé obce. Je tedy
v zájmu každého dobrého starosty
i občana, aby systém odpadového
hospodářství v jejich obci dobře fungoval. A město Paskov patří v tomto ohledu mezi obce s proaktivním
přístupem. Kromě ekonomického
aspektu by nás k optimalizaci odpadového hospodářství měly motivovat také aspekty environmentální
a legislativní.
Paskov si již v roce 2015 nechal od Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN)
vypracovat studii, která vyhodnotila
jejich fungování v systému nakládání s odpady. Součástí této studie byly
také konkrétní návrhy, jaké kroky by
město mohlo udělat, aby vše fungovalo lépe a efektivněji.
V rámci nakládání s odpady je důležité si uvědomit, že z legislativního
hlediska je sice původcem, a tedy
i zodpovědným subjektem obec.
Nicméně reálně jsou producenty
odpadů jednotliví obyvatelé, domácnosti. Město v podstatě svým
obyvatelům poskytuje službu, zajišťuje pro ně servis sběru a svozu
jednotlivých druhů odpadů vyprodukovaných v domácnostech. To,
kolik tato služba bude město stát,
pak přímo souvisí s druhem a množstvím vyprodukovaného odpadu.
A právě občané mají zásadní vliv na
tom, jaký odpad a v jakém množství
bude v obci vznikat. Podobně jako
u spotřeby elektřiny nebo vody je
to tak, že čím více spotřebujeme,
tím hlouběji pak musíme na konci měsíce sáhnout do své kapsy.
I když tato zásada platí u produkce
odpadů úplně stejně, někdy na tuto
přímou úměru zapomínáme. Je to
kvůli tomu, že se poplatky za svoz
naší popelnice na tuhý komunální
odpad platí často ročním paušálem
nebo jsou od poplatku osvobození.
To je příklad i města Paskova, kde
chceme i nadále udržet osvobození

od poplatku, a právě proto musíme
provést optimalizaci a zásadní kroky
v odpadovém hospodářství obce.
Tento způsob platby obyvatele nemotivuje, ale naopak vede spíše
k zastření jejich povědomí, potažmo
zodpovědnosti. Snadno pak dochází k tomu, že množství odpadů od
obyvatel roste, a to na úkor nákladů
obce. Tyto výdaje jsou pak hrazeny
z obecního rozpočtu. A v podstatě
peníze, které by mohly být v obci
využity například na opravu mateřské školy nebo vybudování cyklostezky, skončí, a to doslova, v černé
popelnici. Navíc náklady na likvidaci
odpadů v příštích letech kvůli zvyšování poplatků za skládkování ještě porostou.
Co tedy může každý z nás udělat, aby
k tomu již nedocházelo? Pro obec je
nejdražší nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO). Je tedy
důležité snižovat množství odpadu,
které končí v nádobách na SKO. To
můžeme udělat jednak tím, že budeme předcházet vzniku odpadu
a jednak také co nejlepším tříděním
toho, co v naší domácnosti vznikne.
Předcházet tvorbě odpadu můžeme
například tím, že omezíme spotřebu
jednorázových věcí, jako jsou PET
lahve nebo igelitové sáčky. Dále například tím, že organický odpad, jako
jsou odřezky z kuchyně nebo tráva
a listí ze zahrady, využijeme na domácím kompostéru a nevyhodíme
je do černé popelnice. Stejně důležité je, abychom se snažili maximálně
vytřídit materiály jako plast, papír,
sklo, kov, textil atd. Město Paskov
má velmi dobrou vybavenost veřejnými kontejnery ve sběrných hnízdech kam je možné tyto odpady odkládat. U těchto míst musíme stále
zlepšit jejich zázemí, a optimalizovat
jejich vyvážení, přeznačení nádob
s upřesněním typu odpadu. Nejvíce
využíváno je ve městě Paskov sběrné místo u Hrušky, kde jsou nádoby
nejvíce přetíženy. Problém těchto
nádob chceme řešit, posílením těch-
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to míst, systém ve sběrném dvoře
umožní odevzdání vytřízených složek do lisovacích kontejnerů. U tohoto projektu budeme v měsíci únoru
podávat žádost o dotaci. Možná většinu z Vás překvapí, že obsah popelnic na tuhý komunální odpad je často
tvořen ze 70–80 % odpady, které tam
nepatří.
V měsíci únoru a březnu bude
provedena distribuce kompostérů všem zájemcům z prvního kola
průzkumu a cca 50% zájemcům
z druhého kola. Celkový počet
vydaných kompostérů bude 238.
Kompostéry by měly z popelnic na
tuhý komunální odpad vytáhnout
biologicky rozložitelná odpad.
V průběhu každého čísla Paskovského zpravodaje se budeme otázkou
odpadu zabývat, protože se musíme
začít aktivně připravovat na velkou
odpadovou reformu, která se na nás
blíží. Dalšími kroky budou osvětové
aktivity, které budou ve městě 2020
probíhat v MŠ, ZŠ, klubu důchodců
a při veřejném setkání. Na tyto aktivity se nám podařilo financování z mimorozpočtových zdrojů. O tom, jaká
je konkrétní situace ve městě Paskov,
se dozvíte již v příštím článku. Budeme s Vámi sdílet výsledky fyzické analýzy směsného odpadu, která
proběhla v prosinci 2019. Právě tato
analýza nám prozradila, jak dobře
obyvatelé Paskova třídí své odpady
a jestli je zde potenciál pro nějaké
zlepšení.
Zdeněk Bělík – člen rady města
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Třídit má smysl
Češi mohou třídit odpad už do
více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob. S naprostou samozřejmostí to dělají
už bezmála ¾ obyvatel v ČR! Díky
jejich odpovědnosti se tak ročně
vytřídí kolem půl milionu tun odpadu.
Ty pak z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na dotřiďovací linky,
kde se stávají druhotnou surovinu
pro další zpracování. Pomocí recyklace se z nich poté mohou vyrábět buď
úplně nové výrobky, či se přidávají
k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů.

Ilustrační foto

úklidu veřejných prostranství, vysypávání košů, zpracování stavebního
odpadu atp.). K dispozici je i sběrný
dvůr v areálu bývalých stavebnin,
který přebírá velkoobjemový odpad,
elektrospotřebiče i bio odpad.

Vytříděné odpady, které nelze zpracovat a vyřazují se do odděleného
kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten
buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě tepla
a elektrické energie.

V našem městě máme:
33 kontejnerů na papír
45 kontejnerů na plast
34 kontejnerů na sklo
6 kontejnerů na textil
43 kontejnerů a 1250 popelnic na
směsný komunální odpad.

Díky třídění odpadu se městu vrací
část nákladů za odpady, které dosahují ročně kolem 3,2 milionu Kč (vč.

Pro lepší představu, jak je na tom
naše město, tak od roku 2013 od
roku 2018 jsme vytřídili 886,912 tun

odpadu. Celkově se odměna za vytříděnou jednu tunu pohybuje kolem 3.000 Kč. Je dobrá vizitka, že se
nárůst vytříděného odpadu zvyšuje.
Děkujeme!
rok

tuny

odměna [Kč]

2013

124,708

317 350,50 Kč

2014

137,211

348 732,00 Kč

2015

143,749

372 429,50 Kč

2016

152,361

409 894,00 Kč

2017

163,739

475 869,50 Kč

2018

165,144

491 103,00 Kč

Kristýna Šircová a Aleš Přeček

Proč zmizela Rybářská bašta?

Rybářská bašta po vybudování

Vážení spoluobčané Paskova a okolí, většina z Vás si jistě vzpomíná na
oslavy 750 let Města Paskova, které
vyvrcholilo nádherným alegorickým
průvodem 2.9.2017. Při této příležitosti, byl instalován vodní mlýnek
na Říčce, která protéká Zámeckým
parkem. Rybáři MO v Paskově se rozhodli, že k mlýnku postaví z dřevěných kůlů posezení pro návštěvníky

Zámeckého parku, které jsme nazvali RYBÁŘSKÁ BAŠTA. Celé dva roky
posezení sloužilo k relaxaci návštěvníkům Zámeckého parku nejen občanům Paskova, ale i návštěvníkům
širokého okolí. Posezení sloužilo i na
akcích pro děti, kde poznávaly ryby
a nahazovaly prutem na terč. Vždy to
bylo oblíbené místo na všech akcích
nejen pro děti. Ve středu 11.12.2019
Rybářská bašta zmizela z nesmyslného a nepochopitelného důvodu,
rozhodnutím Národního památkového úřadu! Důvod rozhodnutí byl ten,
že tato stavba nezapadá do vzhledu
Zámeckého parku! Přitom dle mého
názoru, se nejedná o žádnou stavbu,
nemá betonové základy, ale jen 4 zabité kůly do země!

Zámeckého parku od Folvarku až po
vilku, aby hlavně v zimním období
lidé viděli na cestu. Druhé osvětlení
od vchodu, naproti mlýnku muselo
být zrušeno z důvodu, že toto osvětlení brání výhledu do Zámeckého
parku! Další nepochopitelné rozhodnutí tohoto úřadu! Sloup osvětlení v průměru 20cm! Mi to připadá
k smíchu!

Letos město Paskov instalovalo 4 ks
solárního osvětlení od vchodu do

Za rybáře v Paskově
Vlč Tomáš
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Zrušením Rybářské bašty se rybáři
omlouvají všem návštěvníkům Zámeckého parku, že si již nesednou
u mlýnku a nemohou relaxovat a kochat se klapajícím mlýnkem!
CHÁPETE TO VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ?
JÁ TEDY NE!!!
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Projekt „Rozšíření stálých expozic
v paskovském zámku“ je dokončen
Během celého roku 2019 probíhala realizace dalšího projektu, který měl za
cíl obohatit kulturní nabídku paskovského zámku. Zjednodušeně v něm
šlo o využití možnosti trvalé instalace
rozsáhlého a pečlivě zpracovaného
souboru modelů dřevěných kostelů,
kaplí a zvoniček Jana Blizňáka, který
měl autor, kromě občasných krátkodobých výstav, uskladněný doma
v jednom z místeckých paneláků.
Kontakt s Janem Blizňákem měl Paskov navázán již od roku 2015, kdy své
modely krátkodobě vystavil během
podzimní výstavní sezóny na místním
zámku. Již tehdy byly sestaveny k jednotlivým objektům odborně zpracované texty doplněné o řadu dokumentárních fotografii. Další důležitou
skutečnosti bylo pozdější navázání
spolupráce Paskova s polským městem Pszczyna a zkušenost z realizace
projektu přeshraniční spolupráce, při
kterém byla v roce 2017 instalována
v atriu zámku stálá výstava – „Galerie
erbů držitelů Paskova“. V součtu těchto nejdůležitější okolnosti pak došlo
k několika jednáním vedení města,
a to s autorem modelů, s autorkou
odborných textů, s Městem Pszczyna a s Regionem Beskydy. Posledně
jmenovaný doporučil projektový
záměr využit souboru modelů pro jejich stálou výstavu podat jako žádost
o dotaci z fondu mikroprojektů česko-polské přeshraniční spolupráce. Ta
byla podána v září 2018 a její následné
vyhodnocení řídicím výborem tohoto dotačního programu bylo kladné.
Město Paskov tak mohlo projekt s rozpočtem cca 934 tis. Kč a dotací ve výši
cca 82 % realizovat.
Co při něm na paskovském zámku
vzniklo? Kromě uvedené stálé výstavy to byly také stavební úpravy
zpřístupňující přízemí zámku a jeho
všechny stálé expozice osobám na
vozíků. Úpravy spočívaly ve vybudování venkovní nájezdové rampy

Pohled na výstavu modelů

ke vstupu do spojovací chodby mezi
hlavní budovou zámku a zámeckou
kapli ze strany od zámeckého parku.
Na rampu pak navazovaly odpovídající bezbariérové úpravy vnitřních
chodeb až ke vstupu do atria atriu.
Dalším zajímavým výstupem byl film
o autorovi pod názvem „Práce jako
kostele“, přibližující ale také význam
dřevěné sakrální architektury na Těšínsku, Lašsku a Valašsku. Autoři Aleš
Nenička a Marek Hýža do něj zařadili
vedle rozhovoru s autorem i názory
dalších osob, které mají k této problematice blízko – koordinátorky církevní turistiky z ostravsko-opavského biskupství, průvodkyně v kostele
na Prašivé i ředitele Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Průvodní slovo
ve filmu zní z úst herce Národního
divadla Moravskoslezského Tomáše
Jirmana. Letecké záběry pro film poskytla zdarma televize NOE, která následně požádala Paskov o možnost
použití tohoto filmu pro své vysílání.
Na jejím kanálu byl film již před loňskými Vánocemi 3 x vysílán a zařazen
byl do programu nejméně jednou již
také po Novém roce. Pro zájemce je
trvale umístěn na webu společnosti
CRTV, který je přístupný rovněž přes
web Regionu Slezská brána – www.
slezskabrana.cz. Dalším propagačním materiálem, vyrobeným v rámci projektu, byl leták Zámek Paskov,

který se však nevěnoval jen nové
výstavě, ale připomenul i dosavadní
stálé expozice, existenci informačního systému „Zajímavosti z historie
Paskova“ a krásu zámeckého parku.
Vraťme se však k nejdůležitějšímu
výsledku projektu – „Stálá výstava modelů dřevěných kostelů kaplí
a zvoniček Těšínska a severovýchodní Moravy Jana Blizňáka“. Její delší
název, který zůstal po konzultaci
s autorkou doprovodných textů Mgr.
Rosovou stejný jako při krátkodobé
výstavě Jana Blizňáka v r. 2015, je sice
pro sdělení trochu nepraktický, ale
na druhé straně je v něm obsaženo
přímo vše důležité, čeho se týká. To
platí pro informace o autorovi, o věcném obsahu a zároveň o území, ke
kterému se výstava vztahuje. Pro
zpřesnění lze dodat, že z celkového
počtu 27 modelů je 17 věnováno
kostelům, dalších 5 kaplím a zbylých
5 zvoničkám. Modely jsou umístěny na různě vysokých podstavcích,
a to tak, aby mohli návštěvníci získat
představu o nadmořské výšce, ve
které se nacházejí reálné objekty.
Pro kostely přitom platí, že s výjimkou
dvou méně významných objektu tohoto druhu v Rožnově pod Radhoštěm, jsou na výstavě modely všech
dřevěných kostelů celé karpatské
pokračování na další straně
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části České republiky. Poslední z nich
dodělal Jan Blizňák pro evangelický
toleranční kostel ve Velké Lhotě na
Valašsku právě až pro tuto výstavu.
Bližší informace k tématu dřevěné
architektury v Beskydech i k jednotlivým objektům zastoupeným na výstavě formou modelů poskytuje dotekový monitor. Informace si na něm
může zájemce nejen přečíst, ale také
poslechnout jako mluvený text. V češtině jej, podobně jako u filmu, namluvil Tomáš Jirman. K dispozici je rovněž
LCD panel, na kterém lze přehrát návštěvníkům již zmiňovaný film.
Výstava je dále doplněna třemi nástěnnými mapami. Poslední z nich je
informačním završením celé problematiky dřevěné architektury sledo-

vaného regionu. Jde o mapu „Dřevěné stavby a zajímavosti Těšínska
a severovýchodní Moravy“. Formou
piktogramů zpracovaných podle reálných fotografii mapa přibližuje nejen
stavby sakrálního (duchovního) charakteru, ale také stavby a zajímavosti
světské. Mezi ně patří hlavně řada
dřevěných mlýnků, rozhleden nebo
loveckých zámečků. Doplněny jsou
navíc o některé rarity, jakými jsou dřevěný most, bylinné lázničky, hvězdárna nebo galerie dřevěných soch.
Mezi tyto výjimečnosti byla vybrána
také paskovská bývalá dřevěná sýpka
nebo originálně až umělecky řešený
nosný stojan zdejšího informačního
systému. Celkem 158 objektů zmíněné mapy, z nichž 21 je na území blízkého polského příhraničí, tak dokazu-

je počtem a různorodosti objektů, že
téma duchovních i světských staveb
a dalších zajímavosti, pro které je dřevo přirozeným materiálem, je pro návštěvníky východní části naši republiky tématem silným a zajímavým.
V místnosti je i „dětský koutek“, ve
kterém menší děti, ale nejenom ty,
mohou využít dřevěnou stavebnici
a postavit si různé dřevěné objekty.
Paskov realizaci tohoto projektu získal
atraktivitu, která je národní originalitou a má proto potenciál přilákat k návštěvě zdejšího zámku turisty nejen
ze širokého okolí, ale z celé České republiky, případně i ze zahraničí.
Miroslav Lysek, projektový manažer

Pozvánka na ustavující schůzi nového spolku
Vážení spoluobčané, obyvatelé Paskova, s postupnými úpravami paskovského zámku a zámeckého parku
a zároveň s jejich narůstajícím využíváním veřejností se stále více projevuje
vhodnost založení občanské iniciativy
s právní subjektivitou (spolku), která
by doplňovala aktivity vedení města
i městského úřadu ohledně využívání
a rozvoje zámeckého areálu. Tato myšlenka nás napadla už po prvních prohlídkách zámku pro veřejnost v lednu
2013, kdy mnozí z vás na otázku v dotaznících, „Jak se zámkem naložit?“,
tuto možnost doporučovali. Tehdy
jsme však potřebovali hlavně zámek
zachránit, zbavit ho všudypřítomné
plísně, zabezpečit proti sběračům
kovů a postupně opravovat a zpřístupňovat. Myšlenku na zřízení spolku
jsme odsunuli do pozadí. Jak jste se
mohli na dalších prohlídkách a akcích
přesvědčit, záměr stabilizace budov
a jejich okolí včetně návratu společenského dění do nich se nám s většími
i menšími problémy podařil.
Také proto jsme v závěru loňského
roku dospěli k přesvědčení, že zřízení
spolku, který by s provozem a rozvojem paskovského zámeckého areálu
pomáhal, je za této situace již plně aktuální. Nejedná se přitom jen o snahu
a možnost získávání dotací a grantů,
ale také o pomoc a spolupráci při ak-

Ilustrační foto

cích, které se na zámku a v jeho areálu
konají. Naším cílem není suplovat práci kulturní referentky, ani masově rozšiřovat již tak pestrý a bohatý kulturní,
sportovní a společenský program.
Tento program můžeme pouze doplnit o nové druhy akcí určených především pro zájemce o poznání historie
nebo jiných společenských témat (besedy, přednášky).
Celkový cíl zřízení spolku tedy spočívá v doplnění aktivit města o občanskou iniciativu přirozeně podporující
zájem obyvatel Paskova dostat náš
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krásný zámek i park do povědomí široké veřejnosti nejen v našem městě
a jeho okolí, ale v celé České republice i v blízkém zahraničí.
Máte-li zájem dovědět se více o našich záměrech, budeme rádi, když
nezávazně přijdete na ustavující
schůzi spolku (jeho přesný název
bude projednán až při jejím jednání). Termín ustavující schůze je
stanoven na pátek 21. února 2020
v 17 hodin v kině Panorama.
Za přípravný výbor Aleš Šafránek
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Slavnostní ceremonie DofE
Ve čtvrtek 5. prosince v Ostravě probíhala slavnostní ceremonie DofE,
které se zúčastnili tři žáci naší školy
Denisa Zezulková, Jan Galajda a Valérie Horutová. Společně s nimi byly
také pozvány paní učitelka Juhasová a paní asistentka Horutová. Další
školy, které na tuto akci přišly, byly
střední školy a gymnázia z Ostravy a okolí. Byli jsme tedy nejmladší
absolventi bronzové ceremonie za
Moravskoslezský kraj. Ceremonie
probíhala v zámečku ve Vítkovicích.
Sál byl spíše komorní, ale byl opravdu krásný.
Po uvítání nás všechny postupně
volali k převzetí diplomů, odznaků
a dárkové tašky s dárkovými poukazy

v hodnotě 500,- Kč, které nám předali
zastupitelé Moravskoslezského kraje.
Musím říci, že nervozita byla opravdu
na místě.
Asi v polovině slavnosti vystoupila
se svým příspěvkem naše spolužačka Denisa. Vyprávěla všem, o tom co
všechno jí DofE přineslo, že bude pokračovat ve stříbrné úrovni. Na konci
programu potom zahrála Valérie Horutová na příčnou flétnu.
Celá ceremonie byla zakončena společnou fotografií. Domů jsme se vraceli všichni už s radostí, že to máme za
sebou, a s myšlenkou, že jsme dokázali něco víc.
Valérie Horutová, 8. A

Beseda s panem Hýžou
V úterý před vánočními prázdninami
se zúčastnili žáci 7.- 9. ročníku naší
školy společně s páťáky z Václavovic
a některými obyvateli našeho města
v kině besedy s panem Markem Hýžou, který je autorem filmového dokumentu „Práce jako na kostele“.
Dokument je o panu Janu Blizňákovi,
rodáku z Valašska, jehož celoživotním
koníčkem je modelářství. Pan Blizňák
je autorem dřevěných modelů kostelů, kaplí a zvoniček nacházejících se
na území Valašska, Lašska a Těšínska.
Jeho unikátní sbírka je trvale umístěna na zámku v Paskově. Naše škola
připravila koncem října projektový
den, který byl věnovaný právě této
výstavě.
Pan Hýža nám řekl, jak vznikl název
dokumentu, jak jej připravoval, jak se
seznámil s panem Blizňákem, jehož
dalším koníčkem je kromě řezbářství
také obnova turistického značení
v Beskydech.
Marek Hýža je absolventem pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 1997 pracoval v České
televizi Ostrava jako redaktor, dramaturg a moderátor. Od roku 2006

pracuje jako publicista, producent,
scénárista a režisér na volné noze.
V České televizi se podílel na mnoha
dokumentárních a publicistických
pořadech jako například „Ta naše
povaha česká“, „Osudové okamžiky“,
„Zapomenuté výpravy“, „Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem“, „Zatopené osudy“, „Vodácká putování“
a dalších. Je autorem filmových dokumentů „V divokých peřejích Colorada“, „Tři týdny v kaňonu“, „Řeka
divokých koní“, „Tajemství skla“
a několika dalších. Pro televizi NOE
realizoval úspěšný dokumentární
seriál „Zachraňme kostely!“ a jako
průvodce se podílel na hodinovém
dokumentu pro americkou televizi
EWTN „Jan Nepomuk Neumann“.
Film „V divokých peřejích Colorada“
byl oceněn jako nejlepší sportovní
dokument na festivalu PRIX CIRCOM
REGIONAL 2010 na Maltě. Dokument
„Zrušme tělocvik!“ z cyklu Ta naše
povaha česká získal na festivalu v Miláně 2011 hlavní cenu Italského olympijského svazu.
Je autorem několika knih, s nimiž
nás také seznámil. Ukázal nám svoji
poslední knihu Zapomenuté výpra-

vy 2, na které se podílel společně
s Milanem Švihálkem a Miroslavem
Kačorem. Velkou knihu o českém
cestovatelském srdci tvoří šedesát
příběhů o lidech, kteří v posledních dvou stoletích pomáhali přes
veškerou nepřízeň otevírat našemu
národu okno do světa. Pan Hýža
nám v besedě připomenul ostravské
horolezce, vodáky, letce a další nadšené dobrodruhy, kteří často s nasazením života poznávali svět a překonávali hranice možného a dosud
objeveného.
V poslední časti besedy nás seznámil
s Nadačním fondem Historie dobrodružství, kterému se podařilo po
náročných jednáních s vedením Národního technického muzea v Praze,
vyjednat zapůjčení a trvalé umístění
do Ostravy lodi Niké - nejvýznamnějšího československého mořeplavce Richarda Konkolského. Cílem
bylo vytvořit jedinečnou možnost
pro dobrodruhy, aby se seznámili
nejen s lodí a příběhem prvního suchozemce, který dokázal obeplout
celou Zemi na malé jachtě, ale aby
také v interaktivní expozici pochopili
mnohé z tajů námořního jachtingu.
Vystavení legendární lodi se plánuje
pokračování na další straně
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na jaro 2020 v prostorách Malého
světa techniky U6 v areálu Dolních
Vítkovic.
Kdo je Richard Konkolski?
Richard Konkolski (narozen 6. července 1943 v Bohumíně) je slavný český
mořeplavec, vítěz mnoha námořních
závodů a držitel několika námořních
rekordů, který třikrát sám obeplul
zeměkouli. Svou první plavbu kolem
světa uskutečnil na vlastnoručně vyrobené malé jachtě Niké. Cestu zakončil v roce 1975 v polském Štětíně,
čímž se stal prvním Čechoslovákem,
který obeplul zeměkouli, navíc s druhým nejmenším plavidlem. Za své
jachtařské úspěchy a za propagaci
sportu u nás i v zahraničí byl oceněn
množstvím významných ocenění. Richard Konkolski je autorem několika
knih, filmů a televizních dokumentů.

Byl zařazen i do Galerie elity národa
- GEN, nejrozsáhlejšího dokumentárního projektu České televize, který
obsahuje portréty významných českých osobností.

Beseda byla zajímavá a nám se se
velice líbila, a proto poděkování patří také panu Miroslavu Lyskovi, který
nám besedu dohodl.
Marie Míčková

Slavnost Slabikáře
Téměř tři měsíce se prvňáci seznamovali s novými písmenky, která se
učili sestavovat do slabik a jednoduchých slov. Na konci listopadu pak
proběhla v prvních třídách „Slavnost
Slabikáře“, při které děti prokáza-

ly své znalosti, rozloučily se s Živou
abecedou a slavnostně jim byl třídními učitelkami a paní ředitelkou předán jejich první Slabikář. Všichni se
dočkali nejen nové učebnice, ale i zasloužené sladké odměny – „písmen-

kových muffinů“. Potom už následovalo nadšené prohlížení nové knihy
všemi prvňáky.
Pavla Kajzarová,
Hana Ševčíková

Čtvrťáci v odborné učebně
V pondělí 16. prosince se v odborné
učebně fyziky a chemie děly věci!
Žáci 8. A třídy: Honza Galajda, Valča
Horutová, Barča Kubánková, Richard
Kunát, Honza Vrožina, Filip Zedek,
Agáta Junková, Denisa Zezulková

a Renát Páral si pod vedením paní
učitelky Grycové připravili pro žáky
čtvrtých ročníků program.
Čtvrťáci si mohli s osmáky vyzkoušet pokusy z oblasti elektrostatiky,

magnetismu, gravitace, elektřiny,
mechaniky, optiky i z oblasti kapalin
a plynů. Žáci během jedné vyučovací hodiny vyrobili elektrický náboj,
vyzkoušeli, které látky magnet přitahuje, jak působí magnetické pole
pokračování na další straně
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na magnetky a jak železné piliny
nasypané na magnet vytvoří siločáry. Sestavili páku a vytvořili na ni
rovnováhu, zapojili žárovky sériově
do obvodu, změřili hmotnost tělesa
dvouramennými váhami. Provedli
difuzi s vodou a hypermanganem
i výrobu oxidu uhličitého z octu
a prášku do pečiva. Těm, kteří byli šikovní, se podařilo vytvarovat nestejnorodé těleso z plastelíny tak, aby
se nepotopilo pod hladinu vody.
Na siloměru změřili sílu 1 Newtonu
a na kartičkách pozorovali optické
klamy.
A co se líbilo čtvrťákům nejvíce? Těžko říci, každému něco jiného! Všichni odcházeli spokojení a už se těší

na výuku fyziky ve vyšších ročnících.
Osmákům děkuji za přípravu a za

nadšení, se kterým pokusy prezentovali.
Lenka Grycová

Vánoční turnaj v barevném minivolejbale
Regionu Slezská brána
Minivolejbalový turnaj proběhl 11. listopadu 2019 v krásné sportovní hale
v podhůří Beskyd v Raškovicích. Kro-

mě ZŠ Paskov a pořádající ZŠ Raškovice přijely na turnaj školy z Šenova,
Václavovic a Vratimova.

Naši mladí sportovci se vůbec neztratili, právě naopak zazářili. Mikuláš Kvarda a Šimon Valkovič z druhé třídy vybojovali nádherné druhé
místo z deseti dvojic. Ještě lépe se
dařilo žákům čtvrtých tříd. Matěj Balvín s Dominikem Strakošem získali
stříbrné medaile. Filip Forgač s Davidem Špilerem dokonce zvítězili.
V této „oranžové“ kategorii minivolejbalu měli konkurenci třinácti dvojic. V „červené“ barvě bylo patnáct
dvojic a i zde se klukům dařilo. Daniel
Galda s Lukášem Lehnertem byli devátí a Filip Vyvial s Dominikem Kretem skončili desátí.
Všem chlapcům gratulujeme za skvělé
výsledky a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Martin Biolek

1. ročník vánočního turnaje
Dne 20. prosince 2019, tedy poslední školní den v loňském roce, jsme
na naší škole uspořádali 1. ročník
vánočního turnaje, pro I. stupeň ve
vybíjené a pro II. stupeň ve florbalu.
Abychom tento turnaj udělali zajímavým, bylo rozhodnuto, že každý tříd-

ní učitel vybere výběr hráčů do týmu
ze své třídy, který je bude následně
reprezentovat. Pro ty, na které se výběru nedostalo místo, bylo připraveno místo na tribuně sportovní haly,
kde svůj tým mohli podporovat. Turnaj probíhal celé dopoledne.

Aby to bylo pro žáky ještě více zajímavé a výkonnostní rozdíly v rámci
tříd se vyrovnaly, stanovili jsme, že
v každém týmu, který bude na tomto turnaji hrát, musí být na hřišti daný
počet dívek a chlapců a myslím, že se
to v určitých zápasech projevilo.
pokračování na další straně
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A jak to vlastně dopadlo? Asi podle
předpokladu. Byly tam ale určité
záblesky, že v budoucnu, tedy pokud
tato tradice tohoto turnaje bude pokračovat, nemusí vyhrát turnaj vždy
nejstarší ročník. Výsledky nakonec
byly tedy takové, že turnaj ve vybíjené na I. stupni vyhrál výběr 5. třídy
a turnaj ve florbalu, který byl naopak
pro II. stupeň, vyhrál výběr 9. třídy.
Doufám, že se žákům tento nápad
zrealizovat takový turnaj, do kterého
bude zapojena celá škola, líbil a věřím,
že tato akce bude vždy poslední školní
předvánoční den nadále pokračovat.
Děkuji všem za účast a snad zase
příští rok.
David Kyselovský

RAP je ART – beseda s žáky
Jelikož obliba rapové hudby mezi
mladými lidmi neustále roste a v této
oblasti se objevuje ohromné množství interpretů a směrů, vybrali jsme
žákům našich osmých a devátých
tříd besedu “Rap je art”. Pod vede-

ním sympatického lektora Patrika se
mohli žáci dozvědět mnohé o původu stylu, hudebním podkladu a způsobech rapování. Velký důraz se kladl
na pochopení přednášeného textu
a rozlišení několika rapových prou-

dů. Mnohé si vyzkoušeli přímo prakticky, třeba beatbox. Vrcholem setkání byl rapový pokus dvou odvážných
žáků, kteří statečně hledali slova na
puštěný beat.
Šárka Hrochová

Vánoční program pěveckého sboru
Již od října nacvičoval náš pěvecký
sbor program k blížícím se vánočním svátkům. Letošní výběr padl
především na koledy z okolí Valašska a Slezska. Koncert zpestřily i písně zahraniční (anglická Dobrý král
Václav), nebo ty s jazzovými prvky
(Kyrie a Gloria od Přemysla Kočího).
Každá skupina – mladší a starší sbor
se naučila devět písní. Měli jsme

možnost část z našeho programu
předvést na náměstí 5. prosince při
rozsvěcení vánočního stromu, kde
vystoupili pouze mladší zpěváci
z 1. - 4. ročníku.
Nejdůležitější událostí pro nás však
byl vlastní vánoční koncert, který
jsme uspořádali především pro rodiče, babičky, dědečky a kamarády
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v pondělí 16. prosince. V naší zkušebně jsme představili celý nazkoušený
program, nejen vánoční písně. Většinu koled zpívaly obě skupiny zvlášť,
ale několik čísel nacvičili všichni zpěváci společně. V závěru byli zapojeni
také hosté, společně jsme si zazpívali koledu Hle, přiběhli od Betléma
pastyře.
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Okrskové kolo – florbal dívky
Letošní okrsková kola ve florbale dívek proběhla ve sportovní hale ZŠ
Brušperk. Výběry děvčat šestých
a sedmých tříd hrály svůj turnaj
19. listopadu 2019. Soupeřkami nám
byly žačky z Fryčovic a dva výběry

z pořádající školy (6. a 7. roč.). Turnaj
vyhrály dívky z Brušperku (7. roč.),
druhé byly Fryčovice, třetí ZŠ Paskov.
Nás reprezentovaly tyto dívky: Alžběta Kreclová, Beata Malyjurková, Daniela Střebovská, Adriana Žváková,

Natálie Janecká, Vendula Holásková,
Natálie Němčíková, Laura Hanáčková
a Lenka Bajzrová.
Soutěž dívek osmých a devátých tříd
proběhl 17. prosince 2019. Po velmi
vyrovnaných utkáních vybojovala
naše ZŠ Paskov opět třetí místo. Zvítězila děvčata z Brušperku, na druhém místě byla ZŠ Hukvaldy a čtvrté skončily dívky z Fryčovic. Za ZŠ
Paskov bojovaly Michaela Boučková,
Karolína Kupková, Tereza Grygarová, Martina Zatloukalová, Michaela
Makarová, Natálie Štefková, Agáta
Junková, Denisa Zezulková a Barbora
Kubánková.
Všem dívkám moc gratuluji za dvě
krásná třetí místa a děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Martin Biolek

ČEPS cup – florbalový turnaj pro 1. stupeň ZŠ
Dne 20. listopadu naše škola poprvé
v tomto školním roce hostila ve sportovní hale školní sportovní turnaj,
konkrétně florbalový turnaj ČEPS cup,
který byl uspořádán pro 1. stupeň ZŠ.
Turnaj probíhal za účasti šesti základ-

ních škol z okolí Frýdku-Místku. Systém
turnaje byl takový, že výběr každé školy
hrál se všemi ostatními. Na tento turnaj
se žáci velmi těšili, neboť pro některé
to byla premiéra reprezentovat. Výběr
naší školy turnajem prošel bez jediné

prohry a postoupil tak do krajského
finále, které se bude konat s největší
pravděpodobností roce 2020 v Ostravě. Doufám, že si to žáci užili a děkuji
všem za účast a odvedený výkon.
David Kyselovský

Okresní finále ve florbalu chlapců
– 6. a 7. ročníků
Po okrskovém florbalovém kole
chlapců 6. a 7. tříd, které naše škola
vyhrála, se dne 22. 11. 2019 konalo
okresní finále v Raškovicích pro šest
nejlepších základních škol z okresu Frýdek-Místek. Turnaj byl opravdu velmi vyrovnaný a těžký, neboť
v každém výběru dané školy hráli buďto hokejisté nebo florbalisté.
V některých zápasech nám pomohlo štěstí, v některém jsme si zase vybrali smůlu. Náš poslední zápas na
tomto turnaji ale rozhodoval o všem.
Čekal nás výběr ZŠ Jablunkov, který
musel vyhrát, aby mohl postoupit
pokračování na další straně

13

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
do krajského finále. Zápas se nevyvíjel vůbec dobře, prohrávali jsme 1:3,
ale s velkým odhodláním, srdcem
a vydání se do posledních sil jsme
zápas otočili a vyhráli 4:3, což nám

zaručilo konečné 3. místo na turnaji
a znamená třetí nejlepší ZŠ v okrese.
Chybělo velmi málo a mohla naše
škola pomýšlet na postup na krajské finále, které tu dlouho nebylo.

Tak třeba někdy příště. Věřím, že se
to klukům líbilo a ještě jednou všem
děkuji za předvedený výkon a reprezentaci školy.
David Kyselovský

Okresní finále ve florbalu chlapců
v Brušperku
V novém roce, po vánočních prázdninách, znovu jako odměna pro výběr žáků z 8. a 9. ročníku z naší školy

následovalo okresní finále ve florbalu chlapců, které se konalo 8. ledna
ve sportovní hale v Brušperku. Tento

turnaj probíhal od ranních hodin až
do odpoledne. Společnými autobusy zde přijely nejlepší školy z okresu
Frýdek-Místek, aby bojovaly o post
nejvyšší, a tím si zajistily postup do
krajského finále. V nabité konkurenci
a po velmi těžkých zápasech jsme nakonec obsadili krásné 3. místo z celkového počtu 10 základních škol. Výsledek považuji za velmi hezký. Pokud
sečteme všechny školy, které se utkaly v okrskových kolech o postup do
okresního finále, dostaneme se k číslu
více než tři desítky základních škol, ze
kterých jsme skončili bronzoví.
Klukům děkuji za vzornou reprezentaci školy a hezké umístění.
David Kyselovský

Vánoční nota
V prosinci loňského roku se dvě žačky naší školy zúčastnily pěvecké soutěže Vánoční nota ve Frýdku-Místku.
V kategorii 1. a 2. ročníků soutěžila
s písní „Šťastný koledníček“ Kristýnka Vojkovská a v kategorii 3. až 5.
ročníků vyhrála naše Maruška Do-

ležílková s písní „To k Vánocům patří“. Této soutěže jsme se účastnily
poprvé a věřím, že koncem tohoto
roku se vydáme obhajovat loňský
úspěch.
Šárka Hrochová

Ohlédnutí za rokem 2019
v Pionýrské skupině Paskov
V roce 2019 jsme měli celkem 113 členů, z toho 66 dětí a mládeže do 26ti let
Uspořádali jsme opět skoro dvě desítky akcí, mezi kterými jsou i brigády
na nových konstrukcích, stanových
podlahách a tábory.

Schůzky vedení PS se v tomto roce
konaly tradičně 10krát s letní přestávkou.
Mimo tyto akce naši členové absolvovali i různá školení a několik schůzí
na kraji.

Roční plán akcí jsme měli nabitý:
Hned v únoru se uskutečnilo Pionýrské lední bruslení, tentokrát v havířovské zimní hale, kde se natáčel seriál Lajna. Akce je určena pro členy,
jejich rodinné příslušníky i širokou
pokračování na další straně
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Akce – ÚNOR

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
úterý

4. 2.

sobota



17:00
19:00

Nabarvené ptáče
drama, titulky, 169 min., 50 Kč, kino Panorama



19:00

8. 2.
úterý

Psí poslání 2
rodinný, české znění, 108 min., 40 Kč, kino Panorama

Folklorní bál po susedsku
KCP



11. 2.


17:00

Willy a kouzelná planeta
animovaný, české znění, 90 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Špindl 2
komedie, české znění, 109 min., 50 Kč, kino Panorama


14., 15. 2.
pondělí

17:00
17. 2.
úterý

17:00
18. 2.

19:00
pátek, sobota


22. 2.
úterý

25. 2.

sobota


28. 2.
sobota

29. 2.

14:00

Ples SDH Oprechtice
Kulturní dům Oprechtice

Hudebně zábavný pořad Evy Hruškové
a Jana Přeučila
Kino Panorama

Ugly Dolls
animovaný, české znění, 40 Kč, kino Panorama

25 km/h
komedie, titulky, 50 Kč, kino Panorama

Masopustní obchůzka městem – DFS
Paskovjanek
KCP

17:00

Playmobil ve filmu
animovaný, české znění, 99 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Přes prsty
komedie, české znění, 101 min., 50 Kč, kino Panorama

pátek

Divadelní představení „Domácí štěstí“
Kino Panorama

19:30

Ples Saurians Paskov
KCP

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.
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Kalendář akcí – ÚNOR

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

sobota

15.

2.

neděle

16.

3.

pondělí

17.

4.

Výstava – Ilustrovaný svět pohádek
– ORINGLE (do 27.3.) – knihovna
Psí poslání 2 – 17:00, kino
Nabarvené ptáče – 19:00, kino

úterý

18.

5.

středa

19.

6.

čtvrtek

20.

7.

pátek

21.

sobota

22.

9.

neděle

23.

10.

pondělí

24.

úterý

25.

středa

26.

čtvrtek

27.

8.

11.

Folklorní bál po susedsku – 19:00, KCP

Kreativ klub – 16:00-18:00, knihovna
Willy a kouzelná planeta – 17:00, kino
Špindl 2 – 19:00, kino

12.
13.
14.

Právní poradna – 17:00-18:00, zas. místnost MÚ

Valentýnská diskotéka – KCP
Ples SDH Oprechtice – KD Oprechtice

Poznámky:

pátek

28.

sobota

29.

Maškarní karneval pro děti
– pionýr Paskov – KCP
Ples SDH Oprechtice – KD Oprechtice

Hudebně zábavný pořad Evy Hruškové
a Jana Přeučila – 17:00, kino Panorama
Ugly Dolls – 17:00, kino
25 km/h – 19:00, kino

Ustavující schůze spolku – 17:00, kino

Masopustní obchůzka městem – DFS
Paskovjanek – 14:00, KCP

Jarňáky s DDM – 7:00-17:00, KCP (do 28. 2.)

Playmobil ve filmu – 17:00, kino
Přes prsty – 19:00, kino

Divadelní představení „Domácí štěstí“
– kino Panorama
Ples Saurians Paskov – 19:30, KCP

Kalendář akcí – BŘEZEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

neděle

15.

2.

pondělí

16.

úterý

17.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
– 17:00, kino
Ženská na vrcholu – 19:00, kino

4.

středa

18.

Workshopy se spisovatelem a odborníkem
na komiksovou literaturu J.W. Procházkou
– pro žáky ZŠ Paskov

5.

čtvrtek

19.

6.

pátek

3.

Angry Birds ve filmu 2 – 17:00, kino
Poslední aristokratka – 17:00, kino

20.

Pionýrské bruslení v hale pro veřejnost

7.

sobota

21.

8.

neděle

22.

9.

pondělí

23.

úterý

24.

středa

25.

čtvrtek

26.

10.

Kreativ klub – 16:00-18:00, knihovna
Hodinářův učeň – 17:00, kino
Panství Downton – 19:00, kino

11.
12.

Právní poradna – 17:00-18:00, zas. místnost MÚ

13.
14.

Obecní ples – Za lepší obec – 20:00, KCP

Poznámky:

pátek

27.

sobota

28.

neděle

29.

pondělí

30.

úterý

31.

Workshopy se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou – pro žáky ZŠ Paskov
Velikonoční jarmark – zámek
30 let samostatné činnosti Pionýra v ČR
– slavnostní zažehnutí ohně na hasičárně
v Paskově

Kreativ klub – 16:00-18:00, knihovna
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku – 17:00, kino
Spalovač mrtvol – 19:00, kino

Vernisáž jarní části výstav – zámek

NOC S ANDERSENEM – knihovna

Minidiskotéka Míši Růžičkové – KCP

Akce – BŘEZEN

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
úterý



17:00

3. 3.

Angry Birds ve filmu 2
animovaný, české znění, 97 min., 40 Kč, kino Panorama



19:00

Poslední aristokratka
komedie, české znění, 110 min., 50 Kč, kino Panorama

úterý



10. 3.

17:00

Hodinářův učeň
pohádka, české znění, 102 min., 40 Kč, kino Panorama



19:00

Panství Downton
drama, české znění, 122 min., 50 Kč, kino Panorama

sobota

14. 3.



20:00

Obecní ples – Za lepší obec
KCP

úterý

17. 3. 

17:00

animovaný, české znění, 87 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00



Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Ženská na vrcholu
romantická komedie, české znění, 109 min., 50 Kč, kino Panorama


21. 3.
sobota

Velikonoční jarmark
Zámek

30 let samostatné činnosti Pionýra v ČR
Slavnostní zažehnutí ohně na hasičárně v Paskově



úterý

24. 3.


17:00

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
animovaný, české znění, 90 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Spalovač mrtvol
historický horor, české znění, 97 min., 50 Kč, kino Panorama

čtvrtek

26. 3.
neděle





29. 3.

Vernisáž jarní části výstav
Zámek

Minidiskotéka Míši Růžičkové
KCP

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.
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veřejnost. Kdo by s námi chtěl jet i letos (7. 3. 2020), sledujte naše webové nebo facebookové stránky, kde
upřesníme čas odjezdu od KCP.
V březnu se nám podařil uspořádat
moc pěkný Jarní karneval pro děti,
u dětí měl největší úspěch náš nový pionýrský maskot Piopes. Karneval chceme uskutečnit i letos, akorát o měsíc
dříve, už 15. února, abychom vytvořili
celoodpolední program dětem, když
venku bude nevlídné počasí.
V dubnu jsme se dva víkendy po sobě
podíleli na hlídání výstav na Paskovském zámku. Také bylo v plánu smažení vaječiny na naší základně na Krásné,
ale vzhledem k nepříznivému počasí,
byla akce přesunuta na květen.
V průběhu května a června se pracovalo na přípravě dětského dne a na obnově táborového vybavení. Opravovala se táborová základna a natíraly nové
stanové konstrukce a dřevěné podlahy,
které se nám podařilo koupit ze sponzorských darů a z dotací města.
1. června jsme v rámci oslav města
uspořádali Antický dětský den. Účast
dětí s rodinnými příslušníky se pohybovala na klasickém čísle okolo
1500 osob a hlavní vystupující byla
stříbrná finalistka SuperStar Eliška
Rusková. Svým vystoupením nás potěšili i členové Řecké obce v Ostravě.
Na konci měsíce června všichni kdo
mohli, napnuli své síly a během víkendu jsme zase postavili tábor.
Všem patří velké díky za pracovní nasazení a obětavost.

Každý týden probíhají aktivní schůzky pionýrských oddílů

Na letošních táborech bylo rušno a kapacity byly opět naplněny na 100%.
V údolí Moravice se vystřídali Zaklínači, Vikingové a proběhla tam i válka Gangů. Podrobnosti jste se mohli
dočíst v podzimním zpravodaji. Každý
táborový turnus navštívil pan starosta
Petr Baďura a my jsme moc rádi, že si
na nás vždy udělá čas. Kontrola z hygieny dopadla také v pořádku.
O víkendu 16. - 18. srpna jsme tábor
zase sbalili a převezli do Paskova.
Protože je ten víkend hodně náročný,
opět se stalo, že se rozdělili síly a někteří z Vítkova nestihli dojet na vykládání k výměníku a my jsme museli
obvolávat další chlapy a kamarády.
Všem kdo přišli a přidali ruku k dílu,
ještě jednou moc děkujeme.
Ani na podzim jsme neslevili z našeho akčního tempa a hned z kraje

října se uskutečnilo výjezdní zasedání na horské chatě Kyčerka, ze které
jsme se vydali i přes rozmary počasí
na Karlovský Gastrofestival.
O týden později se konala tradiční
Drakiáda, která se opět těšila veliké
účasti draků všech barev.
Podzim se rychle překulil a už se začaly
blížit Vánoce. Závěr roku jsme zakončili
slavnostně tradičním Vánočním Jarmarkem, na kterém jsme opět zaznamenali krásnou účast. Letos se jednalo
už o 12. ročník a na organizaci se podílelo hodně členů, což bylo moc fajn.
Děkuji všem našim členům, za práci,
kterou tento rok nejen pro děti udělali. Dobrovolnictví je dřina, ale když to
děláme se správnými lidmi, tak z toho
máme radost!
Kateřina Biedrawová

Ohlédnutí za rokem 2019 v knihovně
Knihovna není jen půjčovna knih, ale
také místo pro setkávání a pořádání
různých akcí na podporu čtenářství.
Pro připomenutí jsme vybraly některé z nich: Kreativ klub – tento klub
je otevřený všem dospělým, mohou
přijít každé liché úterý a zkusit si něco
vyrobit – celkem jsme v roce 2019
uskutečnili 15 setkání. Semínkovna – stále můžete přinést semínka
svých plodin a vyměnit si je za jiná,
která nemáte. Knihotoč - výměna

dětských knih – můžete donést knihy, ze kterých vaše děti už „vyrostly“
a vzít si jinou knihu. Děti z Mateřské
školy pravidelně docházely na besedy Čteme s nečtenáři (Nebojte
se hudby - představení kufříku č. 13
– HUDBA + beseda Mozart, představení kufříku č. 14 – Výtvarné umění +
beseda k doplnění školkového projektu oddělení Krteček, Děti jako já
- Arktida, Antarktida, Austrálie – pokračování cyklu pro předškoláky, Děti

jako já - Afrika, Asie, Lucinka a svět kolem ní, Slůně Oli, Velryba Gerda, Jak
zní ticho, Vánoční besedy – Zpíváme
vánoční písničky + divadlo Zázraky
svatého Mikuláše). Pravidelně se besed zúčastňovalo 143 dětí z MŠ. V roce
2019 navštívilo tyto besedy 433 žáků.
V rámci programu MAP byly představeny kufříky Vesmír, Příroda a Zvířata,
k tematickým kufříkům byly provedeny besedy pro žáky 4. třídy ZŠ Paskov.
Dále byly pro žáky 5. třídy a 9. třídy
pokračování na další straně
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– rovněž v projektu MAP uspořádány
2 besedy Black Poetry – tyto besedy vedla Kateřina Šildrová z Městské
knihovny v Českém Těšíně.
Besedy a workshopy se spisovateli
a ilustrátory: Beseda a autorské čtení
– Pohrátky – pro prvňáčky – 28. února
2019 Besedy s Markétou Harasimovou
– 4. října 2019 – spisovatelka Markéta
Harasimová představila dětem svou
novou knihu pro děti Z deníku kočičky Ťapičky, dokonce hrála i divadlo.
Projekt MAP: Workshopy Kláry Smolíkové a Jiřího W. Procházky – 23. října
2019 – pro žáky 5. třídy a 9. třídy – Komiksy – vznik, historie a současnost.
Březen měsíc čtenářů: Po celý měsíc
probíhala Soutěž pro nejmenší děti
Malý princ – soutěžní úkoly vyplnilo
12 dětí, pomáhalo jim samozřejmě
9 rodičů DESKOHRANÍ – tato již tradiční akce se konala 12. března 2019 – odpoledne – účast 8 dětí a 5 dospělých.
Noc s Andersenem – tentokrát Planety Malého Prince. Kromě soutěží
a tvořivé dílny si děti zahrály novou
společenskou hru Postav si planetu.
Žáci 9. třídy ZŠ Paskov pod vedením
paní učitelky Juhasové zahráli divadlo - pohádku Kašpárkův smích.

Zahájení Noci s Andersenem předcházelo také tradiční předání Cen
nejlepším čtenářům za rok 2018.
3 dospělým a 3 dětským čtenářům
předala knihy paní Kristýna Šircová
(sponzor a spolu vyhlašovatel akce).
V červnu v rámci celorepublikové akce
Knížka pro prvňáčka byly děti 1. tříd
Základní školy pasovány na čtenáře
pravým rytířem a zároveň každý z nich
dostal knížku spisovatele Miroslava
Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulzové
- Kde se nosí krky. V červenci a srpnu
jsme spolu se sdružením „Paskov žije“
pořádali BAZÁREK – měl velký úspěch,
zopakovali jsme tuto akci i před vánocemi. Turnaj ve hře Člověče, nezlob se
a pexesu – v sobotu 9. listopadu 2019
od 9 do 12 hodin – zúčastnilo se 21 dětí
a 10 dospělých. Den pro dětskou knihu

– sobota 30. listopadu – 18 návštěvníků z toho 8 dospělých a 10 dětí. Kromě
různých soutěží a vyrábění vánočních
ozdob a dárečků, zdobení stromečku,
byla zahájena Vánoční výstava textilních výrobků paní Ludvíkové s názvem
Vánoční drobnosti, Výstava výrobků
z papírových ruliček paní Chalupecké
a Vánoční bazárek.
V roce 2019 navštívilo knihovnu
7.418 čtenářů a návštěvníků, zakoupily jsme 508 nových knih v hodnotě 147.365,- Kč, náklady 93.588,23 Kč.
Úspora činí 53,776,77 Kč. Z darů čtenářů, různých organizací a projektů
jsme do fondu zařadily 138 knih v celkové hodnotě 33.633,- Kč.
Lenka Ježová a Jana Rybaničová,
Místní knihovna PASKOV

Poděkování městu Paskov za Dům dětí
a mládeže Vratimov

Město Paskov poskytlo Domu dětí
a mládeže Vratimov dotaci ve výši
29 000 Kč k uspořádání příležitostných akcí a zakoupení vybavení pro
zájmové útvary pro rok 2019. Dotace byla využita při pořádání Galapřehlídky činnosti kroužků, která se
uskutečnila 4. května 2019. Rodiče,
prarodiče i široká veřejnost mohla
vidět různorodá vystoupení členů
tanečního kroužku, mažoretky, divadlo, hru na klavír i vstoupení maminek s dětmi. Poslední dny v měsíci

červnu jsou pro děti ve znamení začínajících prázdnin. Proto DDM Vratimov pro ně již tradičně připravil akci
s názvem Hurá prázdniny, která byla
zaměřená na bezpečné chování dětí
nejen na silnici, ale i na horách nebo
např. na hřišti. Společně s BESIPem
a Českým červeným křížem jsme připravili několik stanovišť, kde děti plnily úkoly, odpovídaly na otázky, ale
také mohly s odborníky debatovat
a vyzkoušet si základní první pomoc
i dýchání z úst do úst zraněného.
I zde jsme díky dotaci města Paskov
mohli stanoviště vybavit edukativními hrami a zajistit dětem upomínkové předměty s bezpečnostními
prvky. Školního rok jsme tradičně zahájili akcí s názvem Děti, mládež, vol20

ný čas. Zde se nejen děti ale i jejich
rodiče mohli dozvědět aktuální nabídku zájmových útvaru Domu děti
a mládeže Vratimov, mohli se osobně
seznámit s vedoucími kroužků, a dotazovat se pracovníků na organizaci
zájmových útvarů. Po splnění stanovišť děti obdržely drobné upomínkové předmět s logem DDM, které jsme
rovněž mohli zakoupit díky dotaci
města Paskov.
Jménem členů a vedoucích zájmových útvarů, pracovníků DDM Vratimov děkujeme městu Paskov za
příspěvek v roce 2019 a těšíme se na
spolupráci v roce 2020.
Věra Pacíková, pedagog volného času
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DDM je ve finále, podpořte naše projekty
v prodejnách Tesco!
Dům dětí a mládeže Vratimov podal
žádost o dotace u Nadace Tesco ve výzvě „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Nadace Tesco obdržela celkem
608 projektových žádostí. Naše projekty Mezigenerační piknik a Mezigenerační mosty hodnotitelé zařadili
mezi tři nejlepší projekty v jednotlivých mikroregionech a postoupily
tedy do hlasovací fáze projektu.
Od 20. ledna do 16. února budou mít
zákazníci Tesco možnost hlasovat
pro náš projekt v prodejnách Tesco
Ostrava-Hrabová (projekt Mezigene-

rační piknik) a Tesco Frýdek-Místek
na ulici Příborské (projekt Mezigenerační mosty), případně v dalších
prodejnách v daném mikroregionu.
Při každém nákupu zákazníci obdrží
žeton, který následně využijí pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny.
Získané peníze máme v plánu použít
na společné akce seniorů a mládeže,
při kterých se budou tyto dvě generace společně učit, vzájemně si pomáhat, hrát si, bavit se, sportovat a třeba
i piknikovat. Ale hlavně budou stavět
mosty přes mezigenerační propast.

O nejvyšší nadační příspěvek ve výši
30 000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími
projekty. Více informací o dalších finalistech, prodejnách ve Vašem hlasovacím regionu a sčítání bodů bude
postupně zveřejněno na webových
stránkách programu: https://itesco.
cz/pomahame/.
Budeme moc rádi, když svým žetonem obdaříte právě náš projekt.
Lenka Havrdová,
projektová manažerka

Lucky
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se v Paskově konalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka. Zatímco vystupovaly děti
z mateřské školy a pěvecký sbor, my
děvčata z Paskovjanku jsme se celé
oblekly do bílého a také obličej jsme
si nabarvily na bílo. Jen já jsem dostala bílou masku, a proto jsem šla
v čele průvodu. Vypadaly jsme trochu jako jeptišky a někteří lidé nám,
nevím proč, říkali dušičky, ale my
byly Lucky! Na rozdíl od Mikuláše ale
Lucky žádné dárky ani jablíčka ani
oříšky nenosily... Když přisly dříve do
domu, většinou mlčely, kontrolovaly, zda je v chalupách uklizeno a husím brkem nebo metlou ometaly
všechny kouty, vymetaly prach, ale
i nemoci a všechno zlé. Věřilo se, že
Lucie jsou ochranitelkami před čarodějnicemi, které se snaží lidem i zvířatům škodit. Z toho důvodu mohly
Lucky vyznačit bílou svěcenou křídou tři křížky na dveře do chléva,
to proto, aby zlou moc odehnaly.
V tento den bylo přísně zakázáno
příst len a drát peří. Kterou hospodyni Lucky načapaly, potrestaly ji tak,
že ji zničili kolovrat a peří rozfoukaly po světnici. Dost strašidelně
působil zvyk, při níž Lucie chodily

po domech s dlouhými dřevěnými
noži a hrozily dětem, které se nepostí a nemodli, rozpáráním mlsného
břicha...
My, paskovské Lucky, jsme chodily s lucerničkou a svítily si na cestu.
Když se rozsvítil stromeček, chodily
Lucky mezi lidmi a lechtaly je peřím
po obličeji. Byla to zábava a nejlep21

ší na tom bylo to, že nás nikdo pod
maskou nepoznal. Menší děti se nás
také trochu bály. Kluci se proměnili v čerty a byli strašně strašidelní měli rohy z pravého berana. Také
s nimi chodil kostlivec, laufr-strakatý, krásný anděl a hlavně Mikuláš.
Anna Borovcová
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Roztančená Vánoční Ostrava
Stačí jediný pohled na nebe a mé oči
spatří plynule plující mraky a především měsíc v čase blízkému úplňku.
V hlavě mi běhají otázky - bude naše
dnešní vystoupení stejně plynulé
jako ty mraky a úplné jako ten měsíc?
Nebo se někde zastavíme? Moc otázek, málo času na odpovědi.
Během tří čtvrtin hodiny toho stíháme spoustu. Scházíme se v přízemí
obchodního domu LASO, řešíme poslední detaily a postupně se přesouváme do „zákulisí”, kde je připravené
zázemí v podobě vyhřátých karavanů.
Většina z nás se do nich horlivě hrne,
avšak někteří, mě nevyjímaje, zůstávají v tom kousavém mrazu a do poslední chvíle si opakují kroky tanců
a texty písniček.
Po předání flashky zvukaři je na čase
nastoupit na podium. Úvodního čísla
se ujímají nejmenší děti, kterým pomáhají jejich kamarádi z prvního stupně
základní školy. Ráda bych se dál rozplývala nad dětskou upřímností, ale

není času nazbyt. Chytám za ruku svou
nejlepší kamarádku Barču, kličkujeme
mezi lidmi na Masarykově náměstí,
o chvíli později už klepeme na dveře
zvukařovy budky. Ten pán nás velice
vřele přivítá, nabídnuté topení k promrzlým nohám neodmítáme.
Na podiu malušátka předvádějí to,
na čem posledních několik zkoušek
pracovala. Nikdo z nás nechce, aby ty
malé úžasné tanečníky něco rozhodilo, proto panu zvukaři říkáme, kdy
má jakou písničku pustit, jestli to má
být potichu nebo nahlas.
Jakoby lusknutím prstu se ocitáme
zpět na jevišti a s napětím se chystáme na naše tance. Je úžasné pociťovat ten adrenalin v krvi. Co si ale budeme povídat, ta již zmíněna kousavá
zima a vlezlá nervozita už tak příjemné nejsou. Ale pevně věřím v to, že
po prvních krocích zmizí. Taky že ano.
Skupina nás, pubertálních děcek, do
toho jde na plno. Najednou už nikdo
nevnímá, jak moc mrzne. Všichni zpí-

váme, tančíme a především si to užíváme. O tom folklorní tanec je.
Koutkem oka zahlédnu usměvavé
hlediště tvořené především příbuznými. Kloubouk dolů, že celou hodinu stojí v tomto počasí pod podiem,
aby nás viděli.
Nikdo z nás nevěří tomu, že už se blíží
závěr vystoupení, hodina někdy uteče
rychle. Na konec se všichni ukloníme
a se zamáváním scházíme dolů do zákulisí. Tam už čekají rodiče, kteří své ratolesti oblékají do kabátů, šál, na hlavy
nasazují čepice, na ruce rukavice.
Já se rozloučím s mými nejbližšími kamarády, hlavně však s paní a panem
vedoucím a mířím do tepla obchodního domu pro odměnu v podobě
teplého jídla. Mezitím přemýšlím nad
dnešním vystoupením. Uvědomuji si,
že už se z nás stávají opravdoví tanečníci. A taky, že za tím stojí i ti dva, kteří
se nám každý čtvrtek věnují ...
Viktorie Tvrdíková

Adventní vystoupení Paskovjanku
V pátek 13. prosince uspořádal Dětský folklorní soubor Paskovjanek
už po čtvrté svůj vánoční program
pro rodiče, babičky a dědečky, spolužáky a spoluobčany našeho města. Adventní vystoupení „DOŠLI
ZME K VAM NA KOLEDU“ seznamuje s předvánočními lidovými zvyky
a tradicemi z naší oblasti Lašska.
Představil se nám celý folklorní soubor od nejmenších, kteří zazpívali

a předvedli veselé dětské hry, až po
nejstarší tanečníky. Ti vystupovali
jednak společně, ale také měli připraveno několik nových samostatných
tanců, kdy nás seznámili s tím, jak se
bavili „děvuchy a synci“. Lašsko vyniká svým folklórem, především pak
typickým tanečním stylem. Lašsko
se vyznačuje velkým bohatstvím lidových písní. Lašská taneční píseň,
charakteristická svou zádumčivostí,
melodickou krásou a bohatostí tvoří
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podstatnou část hudebního folkloru Moravy. Lašsko je považováno za
kraj nejkrásnějšího zpěvu kostelního,
kraje bohatého na písňové legendy
a koledy. Lašsko bylo krajem cimbalistů.
Vystoupení se všem moc líbilo a je
dobře, že se tento soubor snaží seznamovat děti s lidovými zvyky a tradicemi.
Marie Míčková
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Důchodci v akci
Během listopadu a prosince jsme absolvovali kurz zákl. znalostí používaní
PC. Vzhledem k tomu, že naše skupina byla dost různorodá věkově i znalostí, byl to pro našeho lektora p. Slívu doslova křest ohněm. Ale zvládl to
s velkou trpělivostí a nadhledem. Po
ukončení kurzu nám vydal i diplomy,
hlavně za snahu.
V listopadu jsme se také zúčastnily,
pod vedením p. Holíkové a Filipové,
semináře Cvičení pro seniory. Dozvěděly jsme se jak cvičit s jednoduchými pomůckami a taky něco o správné
výživě v seniorském věku.
Absolvovaly jsme i přednášku o zásadách bezpečného chování v předvánočním shonu a dostali jsme i reflexní
prvky a také křížovky, kde byly v tajence zásady bezpečného chování.
V prosinci jsme ještě absolvovaly Zapomenuté výpravy M. Hyži a navštívili divad. představení „CATS“ - hudba

i kostýmy byly nádherné. Jinak jsme
předvánoční čas vyplnili hlavně hudbou a tancem. Přišel i Mikuláš s čertem.
Porovnávali jsme program a průběh
seniorských setkání spolků v Řepištích, Sedlištích i ve Vratimově.
Nakoupili jsme nějaké drobnosti na vánočním jarmarku v Rožnově i v Paskově. Konec roku jsme tancem a dobrou
náladou oslavili už 28. prosince.

Soutěž v pití piva vyhrál Jirka, ale těsně za ním byla Olinka B. Tonička měla
defekt na slámce a při pojídání rýže
tradičními hůlkami to vypadalo, že se
děvčata s hůlkami narodili.
A na Silvestra naši sportovní nadšenci, už tradičně vyšlápli známou horu
Čupek.
Za KD předsedkyně
Milena Křivoňová

Florbal
Přípravka
Přípravka odehrála za poslední období jediný turnaj. Bohužel v nešťastný
termín a to na konci zimních prázdnin,
kdy velká část dětí nemohla na turnaj
dorazit. Nakonec „7 statečných“ zabojovalo v Havířově na výbornou a se
dvěma výhrami a dvěma porážkami,
si přivezli třetí místo.
Pavel Moravec
pokračování na další straně
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Muži
Mužská kategorie stihla před Vánoci
odehrát ještě dva turnaje. První, domácí turnaj, pro nás byl stoprocentní. Před skvělou fanouškovskou kulisou jsme si obě utkání užili. Nejprve
jsme zdolali Jablunkov 5:3, a ve druhém utkání jsme si poradili se Štajgry
z Ostravy. Po bezbrankové první části
rozhodla druhá třetina, ve které jsme
dokázali vstřelit čtyři góly (4:1).
Poslední turnaj roku 2019 jsme odehráli v Ostravě. Na ČPP aréně nás však
zastihla velmi špatná forma. Mnozí
hráči už byli přepnuti do módu - bramborový salát nebo kde seženu kapra.
Hrálo se totiž 22. prosince. Předvedená hra tomu odpovídala. S letošním
největším rivalem Bazingou Ostrava
jsme uhráli pouhou remízu (5:5). Zato
zápas druhý málem skončil fiaskem.
V polovině třetí části jsme s RH Piving
prohrávali už 2:4. Jediné co nás v tomto zápase zachránilo, byla kvantita.
Soupeři v závěru došly síly a po mohutném obratu v posledních minutách jsme nakonec zvítězili 6:4.
Do další dekády tak vstupujeme
z prvního místa a tvrdě si jdeme za
naším jediným cílem – postupem!
Nejbližší utkání nás čeká až začátkem
února. Lednové tréninky tedy věnujeme spalování tuku z Vánoc.
Pavel Růžička

Dorostenci

chalo klidnými. V neděli po snídani
nás čekal zápas s týmem FBC VIPERS
MOST, který se nám povedl. Zajistil
nám tak postup do semifinále B- kategorie. Bohužel klub FLORBAL CHOMUTOV byl dravější a zvítězil a my si
z Prahy odvážíme bronz.
Děkuji naším borcům a trenérům za
pěkné umístění. Také rodičům i sponzorům, kteří nás doprovázeli.
Vít Tichopád

Prague Floorball Cup 2020
Ve čtvrtek 2. 1. 2020 vyrazila naše kategorie elévů na mezinárodní turnaj,
který se konal v hlavním městě v Praze. V pátek nás v poledne čekal náš
první soupeř a to německý SC DHfK
Leipzig. Zápas jsme vyhráli vysoko
15:0. Po tomto zápase jsme si vyšli do
ulic našeho hlavního města a připravovali jsme se na večerní zápas proti
FbS Bohemians DDM P7. Byl to zajímavý zápas, ve kterém jsme soupeře jasně přestříleli 25-4, ale gólově byl lepší
soupeř a zvítězil 4:1. Bohužel i takové
zápasy musíme absolvovat, abychom
se z nich poučili. V sobotu nás po
obědě čekal Florbal Chomutov. Opět
naprostá dominance v zápase a výsledek 17:0 pro náš tým. V posledním
zápase základní skupiny nás čekal FBC
Přerov. Jelikož tento náš soupeř porazil Bohemians, museli jsme Přerov porazit o tři góly, abychom mohli pomýšlet na postup do A skupiny. Po první
třetině jsme vedli 2:0. Ve druhé třetině
jsme pokračovali ve hře, kterou jsme

Naší dorostenci si v polovině sezony
vedou velmi výborně. Stále se v tabulce držíme na prvním místě. Zbývá deset zápasů, tak jak se říká, neusnout na vavřínech.
Tento kalendářní rok jsme zahájili velkým turnajem na Prague Floorball Cup
2020. První turnajový den jsme nezačali dobře, oba zápasy jsme prohráli.
V sobotu nás třetí zápas čekal v dopoledních hodinách s týmem VIZARDS
DDM PRAHA 10, z kterého jsme těžili
bod. Remíza nás zvedla z lavičky a následně jsme i čtvrté utkání vyhráli.
Ze základní skupiny jsme postoupili z třetího místa do B-kategorie, ale
šanci vyhrát tuto skupinu nás nene24

předváděli v prvním dějství, ale postupový gól se nám vstřelit nepodařilo. V závěru jsme po našich chybách
dostali dvě branky a v zápase remizovali 2:2. To znamenalo, že jsme skončili v tabulce na třetím místě a budeme
hrát B – skupinu. Zklamání bylo veliké,
ale dali jsme si za cíl, že tuto skupinu
vyhrajeme. V osmifinále nás čekal slovenský tým Snipers Dunajské Lázně,
který jsme porazili. Našim čtvrtfinálovým soupeřem byla FBC Slavia Plzeň,
vyhráli jsme. V semifinále nás vyzval
FbC Hradec Králové a odešel poražen
8:3. Ve finále na nás čekali florbalisté
z FBŠ Olomouc a my potvrdili, že jsme
v této skupině omylem a soupeře porazili 6:1.
Sestava: Moroň, Forman J – Michálek, Papala, Nytra, Balvín, Klimunda,
Kubánek, Pollak, Janča, Tománek.
Trenéři: Volek Radim, Mihal Lukáš
Slovo trenéra: jedním slovem paráda. Těch devět hráčů, kteří tady hráli
pětkový florbal, si zaslouží pochvalu.
Neměli to jednoduché, ale vydali ze
sebe všechno. Gólmani taky výborní.
Pozitivem je, že nás žádný tým nepřehrál. V každém zápase jsme diktovali hru. Velký dík patří rodičům,
za pomoc. Jste skvělí, DÍKY. Tak zase
někdy. Zdarec.
Účast našich florbalistů na tomto turnaji se uskutečnila také za podpory
MS kraje a města Paskov. Velmi děkujeme.
Radim Volek
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Házená
Závěr podzimních soutěží proběhl
v listopadu a začátkem prosince roku
2019. Jen krátká rekapitulace výsledků jednotlivých věkových kategorií.
Mladší dorostenky dohrály dvě utkání - doma s Žeravicemi prohrály 18:36
a také následně v Karviné neuspěly
a výsledek byl 22:35. V konečné podzimní tabulce jsou mladší dorostenky
osmé z desíti účastníků.
Starší dorostenci dohrávali podzim
čtyřmi zápasy. Doma s Hranicemi první poločas vyrovnaný a ve druhém
bída a konečný výsledek 24:31 ve prospěch hostů. V Olomouci neskutečné
množství branek 50:30 ve prospěch
Olomouce. Následně jsme hostili Zlín
a opět v první části vyrovnané utkání
a konec propad ve výsledku 20:34 ve
prospěch Zlína. K poslednímu podzimnímu utkání zajíždělo družstvo do
Holešova, kde uspělo a vezlo si pozitivní výsledek 25:31 ve prospěch Paskova. V konečném podzimním účtování je družstvo po dvanácti kolech
desáté z třinácti účastníků.

Družstvo mužů již dohrálo začátkem
listopadu. Mužských celků je v našem kraji velmi málo a přesto, že soutěže byly spojeny se zlínským a olomouckým krajem, přesto je družstev
jen celkem třináct ve dvou skupinách. Družstvo po podzimu skončilo
ve skupině o šesti účastnících třetí.
Nyní mají dlouhou zimní přestávku
a začínají až v polovině dubna.
V druhé polovině prosince uspořádal
oddíl Házená Paskov dvě sportovní
akce. V sobotu 14.12.2019 proběhla akce turnaj o paskovského kapra. V první části programu to byli ti

nejmladší, kteří se teprve s házenou
seznamují. Přijela k nám družstva
z Frýdku Místku a Krmelína a společně zápolili s tímto sportem doplněný dovednostními soutěžemi. Závěr
byla sladká odměna pro všechny zúčastněné. Následovalo utkání dorostenek Paskova a Poruby a závěr bylo
utkání našeho smíšeného družstva
mužů a dorostenců s družstvem Krmelína. Druhou akcí Házené Paskov
byl již tradiční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů pořádané každý rok na Štěpána. Již patnáctý ročník v řadě byl, co se účasti
týče, druhý nejpočetnější. Zúčastnilo
se čtrnáct nadšenců, poprvé přišla
i jedna žena, kteří si svými výkony
i výsledky udělali radost v povánočním čase. Pořadí bylo následující:
14. Kračmer, 13. Konečná, 12. Drařina,
11. Sedláček Kamil, 10. Janáček, 9. Gavlas, 8. Dulava, 7. Drozd P., 6. Sedláček
Matěj, 5.Juhas, 4. Dvořák Jar., 3. Stibor, 2. Dlouhý a vítězem a držitelem
putovního poháru se stal Roman Konečný. Všichni zúčastnění obdrželi
za své umístění malou pozornost od
pořadatelů a dárců a s přáním do nového roku byl rok 2019 ukončen.
Mladší dorostenky začínají 9.2.2020
13.30hod v Hrabůvce a starší dorostenci 8.2. v Paskově s Žeravicemi
v 16.00hod. Poté téměř každý víkend
až do poloviny května. Muži začínají
až 18.4.2020 v Droždíně. V polovině
května je konec a následuje nadstavba mezi oběma skupinami o umístění. Toto je stručný nástin programu
Házené Paskov, který je podrobně
vyvěšen ve skříňce na náměstí a tímto zveme paskovskou veřejnost na
náš program.
Jiří Štefek
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Bowling
Orel Paskov ukončil sezónu
na bedně
Tým zakončil soutěžní podzimní část
20. ročníku ABL pro r. 2019 na profesionálních drahách koncem listopadu v 2. lize. Po třetím soutěžním
hracím dni (HD) patřila týmu OREL
PASKOV pátá příčka – jak jsme informovali v minulém Zpravodaji. Cílem
bylo zejména udržení druholigové
příslušnosti pro jaro 2020 a následné
vylepšení týmových a s tím souvisejících osobních výkonů.
V Bowlingu Jadran se v pondělí 25. listopadu 2019 odehrál závěrečný čtvrtý
HD 2. ligy A regionu severní Morava.
Svou velmi úspěšnou podzimní cestu ABL dotáhli do vítězného a tím pádem i postupového konce REBELOVÉ
(17 b. - celkem 69,5 b.) a na jaře se tak
mohou těšit na svou premiéru v 1. lize.
K velmi parádnímu úspěchu v podobě
druhého místa se vyšvihl tým LEONARDO (15 b. - celkem 52 b.) a z pátého až
na třetí místo poskočil nakonec OREL
PASKOV (14 b. - celkem 49,5 b.). Tyto
dva týmy tak dostanou šanci vybojovat 1. ligu v baráži. Čtvrté místo obsadili POPELÁŘI (9 b. - celkem 44,5 b.),
kteří jen koukali, jak se pořadí kolem
nich mění. Pouze oči pro pláč zůstaly týmu HAVRANI (6 b. - celkem 44 b.),

který neudržel druhé místo a spadl až
na pátou příčku. Tabulku nám uzavřel
na šestém místě KATAPULT (14 b. - celkem 40,5 b.), který se tak po půl roce
vrací zpět do 3. ligy Frýdek-Místek.
A jsme u statistik. Hráčem večera se
stal s parádním ø 200,20 bodu a ziskem 5 bodů Jiří Dvořák (OREL PASKOV)
a nejlepší ženou byla Sylva Mikšovičová (Popeláři) s průměrem 159,60 bodu.
Nejvyšším náhozem 254 bodů se blýskl
Radek Jašek (Rebelové) a současně to
byl i celkově nejvyšší nához ligy. V týmových statistikách zahráli nejvyšší
nához nejen kola, ale i celkově, POPELÁŘI a jeho hodnota byla 609 bodů.
Co se týče nejlepšího průměru, tak ten

INZERCE

si připsali REBELOVÉ. V závěrečném
HD to bylo 515,00 bodu a celkově pak
496,45 bodu. Zbývají doplnit celkové
statistiky jednotlivců. Nejlepšími hráči
2. ligy A byli vyhlášeni Jiří Dvořák s celkovým ø 181,15 bodu a Lenka Walová
(Rebelové). Radek Jašek kromě již zmíněného nejvyššího náhozu vybojoval
post nejužitečnějšího hráče, když pro
svůj tým získal 15 bodů za čtyři HD.
Počátkem ledna 2020 jsme absolvovali OPEN Mistrovství měst jednotlivců (hráno v: Xbowling ValMez, Bowling Academy Žilina, Bowling Jadran
FM, GAJA centrum Třinec, Bowling
SKY Ostrava =>> účast 107 bowlerů - CZ, SK, PL), kdy jsme si „vybrali“
skoro domácí (a tréninkovou) hernu Jadran. Z těchto OPEN soutěží je
možnost postoupit až na Mistrovství
ČR (18. - 19. 1. Pardubice), ovšem přes
Mistrovství regionu. Zde nám ale zůstaly brány regionu uzavřeny - nejblíže k postupu byl Jirka D. s průměrem 178 (nához ze šesti her), když na
postup do „regionu“ bylo potřeba
ø přes 181 - tam postupovalo 27 nejlepších ze všech turnajů OPEN Mistrovství měst.
Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně aktualizujeme
ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí.
Nový ročník ABL nám bude startovat
v únoru. Za náš tým přejeme spoluobčanům příjemné prožití následného období.
Daniel Valenta
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Stolní tenis
V polovině prosince jsme dohráli první část mistrovských soutěží. A družstvo v KS1 vyhrálo v důležitém utkání
o záchranu nad hráči z Kozlovic těsně
10:8 a připsalo si cenné 3 body do tabulky. B družstvu v OP se poslední
utkání moc nevydařilo a prohrálo hladce v Komorní Lhotce, nutno říct ze silným soupeřem. U našeho C družstva
se žádné překvapení nekonalo a prohrálo na domácích stolech s vedoucím
celkem z Ropice, které jěště nezaváhalo a má v tabulce plný počet možných
bodů. Těsně před vánočními svátky
jsme se sešli naposledy v roce 2019
a zahráli jsme si tradiční Vánoční turnaj.
Nejde o to kdo vyhrál, vyhráli všichni,
kteří si přišli zahrát a užít si předvánoční nálady. Ale pro pořádek uvedu, že
palmu vítěze si odnesl Pavel Němčík
před Michalem Novákem. Po skončení turnaje jsme poseděli v Orlovně
u zlatavého moku a dali jsme si i něco

k zakousnutí. Na závěr posezení jsme si
popřáli hezké svátky a šťastný rok 2020
a rozešli jsme se domů. Již 4.1.2020 byla
zahájena odvetná část okresních mistrovských soutěží. Oba naše týmy se
představily v domácím prostředí. V dopoledním utkání hrálo naše céčko proti
Janovicím a prohrálo. Takže 0 v kolonce počtu bodů se v tabulce nezměnila
a jsme stále dvanáctí, tedy poslední. Ve

večerním utkání vyhrálo naše B družstvo nad béčkem Kozlovic a připsalo si
do tabulky další body. Tady bych chtěl
vyzdvihnout výkony Viktora Michny,
který věkem ještě starší žák si vede velmi dobře za céčko, ale i tentokrát ve
vyšší soutěži za béčko pomohl svými
body k vítězství. Nelze zapomenout na
naše mladé hráče.
Zdeněk Manda

Vítězství se podařilo obhájit mladému týmu „Samoseto“ původem
z Řepišť, který z rukou pana starosty
obdržel putovní pohár a věcné ceny.
Druhé místo získaly Datyně a třetí
místo přes svůj věkový průměr 53 let
vybojovala Ostrava , která proti nám
nastupuje v téměř neměnné sestavě
snad dvacet let. Pořád umí. Mimochodem, za Samoseto hráli i borci
trénující v Paskově. Do skupiny bojující o první až čtvrté místo se pas-

kovská družstva neprobojovala. Lepší tým Paskov 1 skončil pod vedením
Mirka Juhase sedmý, druhý místní
tým skončil přes svůj tuhý odpor poslední.

Volejbal
Volejbalový turnaj
již po osmnácté
V sobotu jedenáctého ledna uspořádal volejbalový oddíl TJ Paskov
v nové hale „Novoroční turnaj o pohár starosty“ ve volejbalu smíšených
družstev. Dvě družstva postavil pořadatelský oddíl, dalších osm se
přihlásilo z Řepišť, Lískovce, Datyň,
Ostravy a Frýdku-Místku. Týmy byly
rozděleny do dvou skupin, ve kterých se hrálo o postup do finálové
skupiny. Aby bylo možno v rozumném čase odehrát všechny zápasy,
hrálo se na dva sety do osmnácti
bodů, avšak přesto byl boj ve skupinách ukončen až popoledni. Zápasy
ve skupinách o 1.až 4. místo a 5.až
8. místo pak probíhaly souběžně na
třech kurtech až do pozdního odpoledne a kvalitní volejbal byl k vidění nejen ve finálové skupině, o jejíž
vyrovnanosti svědčí i fakt , že žádný
tým v této skupině nevyhrál všechny sety, a budoucí vítěz pouze remízoval se čtvrtým týmem.

O občerstvení hráčů a diváků se postarala známá cukrářka a rovněž hráčka
Iveta Nytrová. Podívat se přišli i bývalí členové volejbalového oddílu, kteří
spolu s účastníky ocenili dobrou úroveň a organizaci náročného turnaje
pokračování na další straně
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(sehrálo se 33 dvousetových zápasů),
takže se pořadatelé zastavili až večer
při společném vyhodnocení turnaje
v Orlovně za zpěvu kytarového dua
LaIv (Láďa F. + Ivo K. ).

S podporou OÚ se tak zdařilo uskutečnit další sportovní klání přispívající k dobré prezentaci obce v regionu. Další turnaj, tentokrát pod širým
nebem, předpokládáme uspořádat

začátkem června. Zájemci o volejbal
si mohou přijít zahrát každé pondělí
v 19:00 do tělocvičny ZŠ Paskov.
Ivo Krumplovič

Výzkum CMP
PEČUJETE O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ?
PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti –
co Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co
Vás trápí? Co Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora
jsou užitečné, co Vám naopak chybí.
Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné situaci.

Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity,
která na základě unikátního výzkumu a ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž nabídne prostor pro
sdílení zkušeností s péčí o blízké po
mrtvici.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!
www.cmp-radce.cz*

*

kontakt: Miroslav Paulíček
– e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

Podané ruce – bylo nám osmnáct
Podané ruce –
osobní asistence již více než
osmnáct let
pomáhají lidem
s postižením
a seniorům.
Neuvěřitelných
osmnáct! Organizační jednotka Podaných rukou
pro osobní asistenci byla založena
v březnu 2001. Samotnou službu –
osobní asistenci – jsme začali poskytovat v květnu 2001 ve Frýdku-Místku
a následně v dalších místech regionu.
Organizace měla 8 zaměstnanců, kteří v prvním roce odpracovali 4 781 hodin u 39 klientů. Hned v roce 2002
došlo k velkému rozvoji, díky kterému mohli asistenti poskytnout službu mnohem většímu počtu klientů.
V současné době je počet zaměst-

nanců zhruba 130 a počet klientů se
pohybuje měsíčně kolem 250. Jsme
jedním z největších poskytovatelů
osobní asistence v České republice,
působíme v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Zveme vás
na naše webové stránky, kde se o nás
dozvíte více: www.podaneruce.eu.
Informace o osobní asistenci přímo v Paskově podá Bc. Martina
Míčková na tel. 778 500 159.
Během těch 18 let se změnilo mnoho věcí, zvláště legislativa, která tuto
službu profesionalizovala. Nezměnilo
se ale poslání organizace a její cíle. Po
celou dobu usilujeme o to, aby naše
služby, které poskytujeme klientům
s omezenou soběstačností z důvodu
věku (seniorům) nebo postižení, byly
kvalitní a profesionální. Pomáháme

potřebným lidem od jednoho roku
věku žít běžným životem a zůstat v domácím prostředí, dojít si na procházku,
na nákup, k lékaři, za sportem či za kulturou. Osobní asistent či asistentka pomohou při osobní hygieně, oblékání,
pomohou s pohybem, přípravou jídla,
s úklidem domácnosti, pohlídají pitný
režim apod. Mohou poskytnout společnost ve volném čase – přečíst knihu,
zavzpomínat u fotografií rodiny, shlédnout film či seriál apod. Jejich pomoc
může být pestrá a přizpůsobená individuálním potřebám. Službu osobní asistence poskytujeme až 7 dnů v týdnu,
24 hodin denně.
V první výroční zprávě za rok 2001 psala naše paní ředitelka Bc. Helena Fejkusová: „Osobní asistence je služba velmi
potřebná, dosud postrádající legislativní krytí, a tím i obtížně zařaditelná
pokračování na další straně
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OSTATNÍ
do tolik potřebného finančního toku.
Nenechme se ale odradit, bez bolesti
se přece nerodí nic, ani dobré nápady. Mnoho lidí nás potřebuje, mnoho
lidí nám fandí i pomáhá. Srdce máme
všichni otevřené pro ty nejpotřebnější…“ Poslední dvě věty určitě stále platí, i když v současné době máme zase
jiné problémy – např. se sháněním tolik potřebných zaměstnanců. Věříme,

únor 2020
že v dalších letech budeme stále organizací, která je přínosem a oporou našim klientům i jejich rodinám. Dovoluji
si ukončit citátem z jednoho z mnoha
děkovných dopisů, které dostáváme:
„Vážená paní ředitelko, velmi si cením,
že Vaše organizace pomáhá rodinám
v jejich těžké situaci, aby milovaný člověk mohl prožít své dny v kruhu rodiny.
Moc děkuji za vstřícné jednání, práci

s úsměvem…“. Také my bychom chtěli poděkovat – našim klientům, jejich
rodinám, našim zaměstnancům a také
všem, kdo nás podporují a pomáhají
nám pomáhat!
Jedním z našich podporovatelů je
také město Paskov. Děkujeme!
Jana Marková

INZERCE

AKCE

VYKLÍZÍME SKLADY

materiál zdarma
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB !

Volejte zdarma

800 226 226

Mrazy jsou tady, zabezpečme vodoměry
před poškozením!

Výměna poničeného vodoměru se
odběratelům prodraží. Buďme odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy!
Na začátku zimy a v jejím průběhu je
kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na
to, jak zajistit před mrazem domovní
vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným
situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také
na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné
míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba
zkontrolovat její spolehlivé uzavření
tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního
prostoru. Pokud se potrubí a vodo-

měr nacházejí v hloubce, kde mohou
zmrznout, je potřeba zajistit poklop
tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální
izolační vatu – ne ale skelnou.

trémní zásah většinou vede k tomu, že
vodoměr zůstane nefunkční a je nutné
ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži.

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř
domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení
vnitřní instalace a vodoměru účinkům
mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže
mrazivý vzduch pronikat k vodoměru
například sklepním oknem. Teplota
v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem. Právě chaty
a chalupy, které nejsou v průběhu zimy
obývané, jsou velmi často místem, kde
dojde k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení,
ale důsledky v podobě vytopeného
prostoru se projeví až poté, kdy mráz
povolí. K poškození vodoměru může
dojít také v případě, když se někdo
snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně
vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento ex-

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu
škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná
částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času
potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
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Před zamrznutím je nutné chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až
150 centimetrů. Kritickým místem jsou
zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo
souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Marek Síbrt, mluvčí SmVaK

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

na
Pozvánka

Í
N
C
E
B
O
PLES

X

ina FLASH
Hraje skup
rogram
Kulturní p
Tombola
í
Občerstven

ročník
hodin
20, od 20
0
2
a
n
z
e
ř
14. b
sál KCP

Pořádá m

skov

pší obec Pa

Za le
v a spolek
ěsto Pasko

85Kč
, v e č e ře č
K
0
0
1
Vstupné
020,
j: od 15.2.2
P ře d p ro d e
c h ov á
KO, p. Sta
O
R
D
ie
r
e
drog
30

POZVÁNKY

únor 2020
2020

31

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

32

