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Zpravodaj občanů Paskova a Oprechtic

MAS informuje
čtěte na str. 5

Úspěch bowlingu
čtěte na str. 22

Tip na výlet do Bartošovic
čtěte na str. 25

Paskov pohledem z haldy

www.mesto-paskov.cz
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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

www.mesto-paskov.cz

Facebook

www.facebook.com/Paskov

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

Mobilní rozhlas

V OBRAZE

Nájemní bydlení u zámku
v Paskově města Paskov
Vážení občané, bydlení v nájemních
bytech u zámku v Paskově již má své
nájemníky. Jsme rádi, že máte zájem
o toto nové a krásné bydlení v zámeckém parku.
Dovolte nám touto cestou vás informovat o posledních volných bytech
a připomenout, že pokud máte zájem o bydlení u zámku můžete dál
podávat žádosti na MÚ (formulář je
přílohou zpravodaje).
Rada města v souladu se „Zásadami
pro pronájem bytů v Nájemním bydlení u zámku v Paskově“ včetně jejich
dodatků, připomíná touto cestou občanům kritéria nájmu:
Cílovou skupinou, pro kterou je rozšířen nájem bytů v „Nájemním bydlení u zámku v Paskově“, jsou osoby
splňující následující podmínky:

obec.mobilnirozhlas.cz

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 25, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 29. 7. 2020
Veškeré informace, články, požadavky
a inzerci je možné podat na Městský úřad
nebo na email:
zpravodajpaskov@email.cz
Redakční rada: předseda M. Krečmer,
K. Šircová, V. Forgač
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů
externích příspěvků.
Sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.,
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
• BEZPLATNÉ •

- 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
K dispozici je ještě jeden byt k přidělení občanům bez omezení věku s při-

hlédnutím k zdravotnímu postižení
žadatelů odpovídajícím úpravám.
Žádosti na pronájem bytů (formulář
je k dispozici na webových stránkách
města Paskov, ve Zpravodaji města
Paskov a na MÚ) odevzdávejte na MÚ
města Paskov.
O posouzení Vaší žádostí budete informováni zaměstnanci MÚ Paskov
do měsíce od podání žádosti.
„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.
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

Náměty a požadavky
k jízdním řádům MHD
Dovolujeme si Vás informovat, že
v termínu do 5. 9. 2020 lze předkládat
připomínky, náměty a požadavky
k jízdním řádům městské hromadné
dopravy a to osobně či písemně na
odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou na
adresu das@frydekmistek.cz.

• Příští uzávěrka 11. 9. 2020 •
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Platné jízdní řády jsou k dispozici na
internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek. Připomínky,
náměty a požadavky k jízdním řádům
městské hromadné dopravy budou
sloužit jako jeden z podkladů pro
přípravu nových jízdních řádů. Případné změny jízdních řádů městské
hromadné dopravy budou platit od
13. 12. 2020.
Gabriela Klimundová
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Výzva občanům
V poslední době, kdy je podstatně více trávy se začíná projevovat
nešvar vysypávání posekané trávy
mimo zahradu na pozemky města,
které úřad udržuje. Takto vysypaná
tráva způsobuje nejeden problém.
Jedním z nich, je že nepůsobí dobře na vzhled obce, a dalším, neméně
závažným důvodem je, že ničí naši
techniku a způsobuje navyšování
finančních nákladů na její údržbu
a opravy. Praxe vysypávání trávy se
projevuje zejména na ulici U parku,

ale několikrát jsme museli čistit i tok
Říčky.
Zahradní odpad (pokosená tráva, spadané ovoce) není komunálním odpadem o jehož likvidaci se ze zákona má
postarat obec, ale vlastník pozemku. Velmi neradi bychom zahajovali
správní řízení s těmi, kteří takto nepostupují a jsou zdokumentováni.
Proto Vás vyzýváme, abyste trávu likvidovali buď na svých pozemcích nebo

odvezli na místa k tomu určená jako
je Sběrný dvůr, který má změněnou
pracovní dobu a je otevřen pondělí
až pátek od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin, dále v úterý odpoledne od 15 do
17 hodin a každou sudou sobotu od
8 do 11 hodin. Navíc jsou na pozemcích města umístěny kontejnery, do
nichž se tráva rovněž může vysypat,
tyto jsou umístěny na ulici Smetanová dočasně a v Oprechticích u Kulturního domu.
Václav Bukovský, tajemník

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se sešel 21. 5. a zabýval
se především účetnictvím spolku PaskovNet za rok 2019. Mezi větší investice patřilo zakoupení svářečky s tím,
že se další finanční prostředky budou

šetřit na plánovaný nákup automobilu
a rádiové spojení do Oprechtic.

o správě majetku a vedení účetnictví
Spolku PASKOV.net za rok 2019.

Kontrolní výbor při kontrole účetnictví neshledal porušení předpisů

Kristýna Šircová,
předsedkyně

Kulturní akce srpen
V srpnu se můžete těšit na tradiční
pouť sv. Vavřince, která v letošním
roce připadá na 9. srpna. Plánovaná
předpouťová zábava letos bohužel neproběhne. Mezi další plánované akce patří Předpouťová zahradní slavnost SDH Paskov, letní kino

v zámeckém parku a Dětská noční
soutěž EurokanCUP SDH Oprechtice.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bohužel nejsme schopni v tuto chvíli říct, zda všechny akce
proběhnou. Informovat Vás budeme
průběžně pomocí plakátů, webo-

vých stránek města, FB města a Mobilního rozhlasu. Věříme, že se situace
v našem kraji brzy zlepší a plánované
kulturní akce proběhnou.
Gabriela Klimundová,
kulturní referentka

Vzpomínka na důlní neštěstí
V letošním roce 4. dubna jsme
si připomněli smutné 50. výročí
důlního neštěstí na Dole Paskov,
při kterém zahynulo 26 horníků.
Naše komise připravila v muzeu
paskovského zámku pietní místo, které tuto tragédii připomínalo. Vše jsme měli připraveno
již během měsíce března, ale
bohužel pandemie koronaviru
výstavu pozastavila. V květnu
se nám podařilo pietní místo
otevřít a návštěvníci zámku si jej
mohli prohlédnout od května
až do poloviny července.

K vidění zde byly jednak novinové články s fotografiemi
obětí a popisem události, ale
také další zajímavé předměty
z oboru hornictví – např. montérky – fáračky, sbíječky, důlní
kahany a svítilny a jiné drobnosti.
Za zapůjčení děkujeme Hornickému muzeu Landek v Ostravě – Petřkovicích a také jednotlivcům z našeho města.
Za kulturní komisi Iva Vaňková

Ukázka z výstavy
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Likvidace bodavého hmyzu sezóna 2020
Vážení spolu občané. Chci Vás touto
cestou informovat o možnosti likvidace bodavého hmyzu ve vašich
domovech v k.ú. Paskov. V případě
potřeby provedení likvidace bodavého hmyzu existují dvě možnosti. Buď
se jedná o likvidaci bodavého hmyzu
akutní, nebo neakutní. Akutní likvidací je myšleno: Náhle se objeví roj
v blízkosti alergika, velkého množství dětí v blízkosti roje. V takovém
případě volejte linku 150 a požadujte okamžitou akutní pomoc. Druhá

varianta neakutní likvidace bodavého hmyzu, je pokud potřebujete
zlikvidovat bodavý hmyz, který Vás
obtěžuje opakovaně a dlouhodobě. V takovém případě kontaktujte
mě Zdeňka Bělíka (777 672 014) velitele dobrovolné jednotky Paskov,
nebo velitele dobrovolné jednotky
Oprechtic pana Petra Gábora (734 620
687). V případě nedostupnosti použijte email jsdhpaskov@gmail.com.
Po zavolání kohokoli z uvedených
čísel bude s Vámi domluven nejbližší

termín, kdy jednotka přijede obtížný
hmyz zlikvidovat. Podle požadavků
občanů, jednotky provádějí likvidaci 1x až 2 x týdně ve večerních hodinách. Jednotky Paskov i Paskov
– Oprechtice se pohybují po celém
katastru města. Tuto službu provádějí naši hasiči bezplatně. S majitelem
nemovitosti je předem domluveno,
že si zakoupí 2 ks sprejů k likvidaci
obtížného hmyzu.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Informace o činnosti jednotky SDH Paskov
Máme za sebou období vydatných
dešťů, které zaměstnaly naše jednotky.
Dne 18. 6. 2020 byla na Mě. úřad v Paskově doručena výstraha o vydatných
deštích, které se blíží na naše území.
Starosta města (předseda povodňové
komise) svolal povodňovou komisi,
na které bylo rozhodnuto, že bude
prováděn pravidelný monitoring vodních toků a území. Monitoringem byl
pověřen předseda povodňové komise
a místopředseda povodňové komise
vždy ve 12 hodinových službách. První
kontrolní činností byl zjištěný výskyt
valící se vody z komunikací a příkop
do zahrad rodinných domů na ulicích
Na Kopečku, Mitrovické a jejich okolí. Na místo byly povolány jednotky
města, které provedly vyčištění pří-

kop, propustků, vytvoření odvodňovací strouhy a prováděly čerpání vody
ze zahrad a sklepů rodinných domů.
Těsně před půlnocí byly tyto práce
ukončeny. Následující den 19. 6. 2020
v dopoledních hodinách hrozilo vylití
lesního potoka do přilehlých zahrad
na ulici Neužilní a Bělské. V této lokalitě jednotka provedla hrazení s pytlů
a ve spolupráci s OKD bylo z lesního potoka odstraněno hradlo, které
slouží k napouštění malého Kuboně.
Odstraněním hradla došlo k poklesu
hladiny na lesním potoce. V průběhu
celého dne jednotky prováděly čerpání vody ze sklepů a zahrad, které
byly zatopeny dešťovou vodou. V noci
z 19. 6. na 20. 6. 2020 začala stoupat
hladiny Ostravice a dostala se až k vy-
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ústění odlehčovacího ramene dešťové kanalizace. Starosta města rozhodl
o nouzovém zajištění tohoto vyústění
plechem a pytli s pískem. V průběhu
celého víkendu a následujícího týdne
probíhalo čerpání podle ve sklepích
a zahradách dle požadavků občanů.
V lokalitách, kde se objevil problém
s odtokem vody, nebo byl problém
s vysokou hladinou spodní vody, byla
pořízena fotodokumentace. V rámci
povodňové komise vznikl zápis, ve
kterém jsou popsány všechny lokality,
kde se problém s vodou objevil. Zápis
slouží jako pracovní materiál, ze kterého budou určeny úkoly k řešení problémů v jednotlivých lokalitách.
Zdeněk Bělík, velitel SDH Paskov
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„Místní akční skupina Slezská brána“
finanční prostředky do našeho regionu
Co jsme? Místní akční skupina Slezská brána, z. s. je nezisková organizace s úkolem rozdělovat do území dotace

z fondů EU.

Jak dlouho v regionu působíme? Naše MASka působí v území devíti obcí (Kaňovice, Paskov, Řepiště,
Sedliště, Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň) od roku 2015. Za tu dobu MAS rozdělila do svého území
dotace v celkové výši 40 273 518,- Kč, což je zhruba 8 milionů každý rok. Celkem bylo podpořeno 26 projektů.
Pro koho dotace z MAS jsou? Spektrum příjemců je pestré – od měst a obcí, přes podnikatele, neziskové

organizace, školy až po spolky. Smyslem místních akčních skupin je podpora venkova, proto jsou vyhledávanými
příjemci zvláště zemědělci, výrobci potravin, místní řemeslníci a organizace a podniky působící ve venkovském
prostředí. MAS také pomáhá školským zařízením s jejich projekty v tzv. Šablonách, v nichž školy, školky, domy dětí a
mládeže, střediska volného času, ZUŠky, školní družiny a kluby dosud díky podpoře MAS mohly čerpat téměř 28
milionů Kč.

A co už jsme podpořili? Tak třeba…

Oprava lesní cesty pod
Štandlem
Dotace 639 264,- Kč
Sviadnov

Stezka pro chodce a cyklisty
Dotace 2 203 974,- Kč
Kaňovice
Příměstské tábory v DDM Vratimov
Dotace 1 968 624,- Kč
Prodloužení trvanlivosti výrobků
Vratimov
Hukvaldské mrkvánky a jejich
expanze na celý trh ČR
Dotace 1 563 661,- Kč
Paskov
Otvíráme bránu flexi práci
Dotace 1 685 690,- Kč
Vratimov
Obraceč KRONE
Dotace 125 445,- Kč
Řepiště

Přechod pro chodce Sviadnov
Dotace 1 203 219,- Kč
Sviadnov

Otvíráme bránu zaměstnání
Dotace 849 659,- Kč
Vratimov
Rekonstrukce chodníku
v Žabni
Počítače do školy pro holky a kluky
Pořízení užitkového vozidla
Dotace 5 226 710,- Kč
Rozšíření kapacity MŠ Paskov
Dotace 1 005 916,- Kč
do spol. SPETECH
Žabeň
Dotace 5 730 400,- Kč
Paskov
Technology
Paskov
Dotace 219 690,- Kč

Kde nás najdete? Naše kancelář je v Paskově na Nádražní 38.

Navštivte naše webové stránky www.masslezskabrana.cz.
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Projekt Aktivním poznáním a sportem
k pohodě zralého věku pro seniory v roce 2020

Vedle jiných akci pro paskovské
a oprechtické seniory a seniorky proběhne také letos projekt „Aktivním
poznáním a sportem k pohodě zralého věku“. Pro větší přesnost by se
k jeho názvu měla připojit ještě římská číslice „III“, která dokládá, že proběhne potřetí a stává se pro věkovou
skupinu občanů „60+“ již tradiční nabídkou k obohacení jejího společenského života.
Foto celého zájezdu seniorů do Kopřivnice a Štramberku

Doba útlumu veškerých aktivit v březnu a dubnu odložila jeho realizaci. Nicméně již po zásadním uvolnění situace
12. května se původní harmonogram
přeorganizoval a proběhly první dvě
akce. V úterý 26. května povykládala v paskovském kině Panoráma pro
cca 30 zájemců, včetně hostů z Řepišť
a Vratimova, lektorka Muzea Těšínska
Bc. Petra Nevelöšová o tom jak zjišťovat své předky. Problematiku rodinné
genealogie neboli historie rodu ukázala jako zajímavý a určitě nikoli jednoduchý problém, ke kterému patří
mimo jiné schopnost číst texty i v již
překonaných stylech písma (např.
v tzv. švabachu) navíc schopnost porozumět zápisům v cizích jazycích (v našich poměrech především v němčině).
Řada zajímavých příkladů při bádání
v kronikách, na které při své několikaleté praxi narazila, potvrdilo, že jde
o činnost přinášející nejen hledané informace, ale občas i téměř detektivní
dobrodružství nebo dokonce i úsměv.
Brzy poté – v pátek 12. června – se
uskutečnil výlet do „Lašské brány“,
přesněji do Kopřivnice a Štramberku. Bylo pěkně a bylo co vidět. A to
stačilo na samostatný článek, který je
v tomto zpravodaji.
A co čeká seniory dál? Hned po prázdninách – ve čtvrtek 3. září proběhne
od 15:00 v restauraci U Toma na Olešné turnaj v bowlingu. Vše by mělo pro-

běhnout jako loni. Za soupeře pro seniory z Paskova a z Oprechtic se opět
přihlásili jejich kolegové z Vratimova
a z Řepišť. Vyhlášení budou i nejlepší
jednotlivci mezi ženami a muži. Jediná změna se týká počtu soutěžících
zástupců z každého místa. Na rozdíl
od loňského týmu o 10 členech budou letos soutěžit tradiční osmičlenná
družstva.
Na již tradičním termín babího leta je
plánován druhý výlet. Ve čtvrtek 8. října půjde o návštěvu zcela nové expozice „Příběh Těšínského Slezska“, kterou otevřelo koncem června letošního
roku Těšínské muzeum v historické
budově muzea na ulici Hlavní v Českém Těšíně. Výlet bude pokračovat
prohlídkou bývalého sídla šlechtického rodu Larisch-Mönnichů – zámku
Fryštát v Karviné. Cestou snad zbude
čas i na Rybí dům v Chotěbuzi a podle počasí a nálady možná i na nějakou
další zajímavost.
Z jarního termínu na podzimní se přesunuly vědomostní soutěže. Pro seniory se uskuteční v pátek odpoledne
23. října, tentokrát ve Společenském
domě ve Vratimově. Koncepce připravena Domem děti a mládeže pro původní jarní termín zůstává v platnosti
a tak už nyní mohou zájemci o účast
studovat především loni vydaný materiál „Vítejte v regionu Slezská brá6

na“, ze kterého bude soutěž vycházet
a který je dostupný na městském úřadu i na webu Regionu Slezská brána
– www.slezskabrana.cz.
Zájemci o zdokonalení svých znalosti práce na počítači budou mít opět
možnost přihlásit se do kurzu vedených Mgr. Slívou ze ZŠ Paskov.
Proběhnout by měla také dvě vzpomínková setkání nad dochovanými historickými materiály Paskova
a Oprechtic.
Celý projekt bude zakončen podobně, jak začal – přednáškou. Ta je naplánovaná na úterý 10. listopadu
2020 do paskovského kina. Od 15:00
přiblíží historička Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. téma, které se znatelně
zapsalo také do poměrně nedávné
historie Paskova: „Emigrace obyvatel
Těšínska po Mnichovské dohodě do
českého vnitrozemí“.
Celý projekt, který je financován částečně z krajské dotace – Programu na
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 a částečně z rozpočtu Města Paskov tak
nabízí různorodé zpestření života
paskovských a oprechtických seniorů v letošním roce.
Miroslav Lysek, koordinátor projektu

OBEC
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Výlet seniorů do Lašské brány
Pozastavený společenský život se od
května začal rozvolňovat a senioři
vyrazili v rámci naplnění jedné z plánovaných akcí projektu „Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého
věku“ do Lašské brány, přesněji do Kopřivnice a Štramberku (patří k ní ještě
Příbor a Hukvaldy).
Program byl bohatý a různorodý
a snad se v něm každý „našel“.
To doslova platí i pro samotný začátek, kdy jsme museli ve Frýdku-Místku nejprve najít zbloudilé hosty
z Vratimova. Ale krásné počasí, časová rezerva i nadhled a zkušenost řidiče nemohly změnit nic na tom, že vše
bylo od začátku (a zůstalo to tak až
do konce) v klidu a v pohodě
Skupina osmi statečných na vrcholu Brdy s rozhlednou Bezručova vyhlídka

První zastávkou bylo technické muzeum v Kopřivnici. Předsedkyně klubu seniorů z Paskova paní Křivoňová
na něj zavzpomínala těmito slovy:
„Návštěva muzea veteránů zabavila
všechny. Fotky červené Hadimršky,
legendárního Prezidenta, nebo náklaďáku Tatra 111 budou pěknou upomínkou“.
Kdo chtěl, mohl se tady podívat i do
expozice věnované Emilovi a Daně
Zátopkovým.
Trochu dobrodružství nás čekalo při
dojezdu k dalšímu cíli – Botanické zahradě v bývalém lomu ve Štramberku.
Úzká cestička byla široká tak akorát
pro náš autobus. Nikoho jsme však
nepotkali v protisměru a tak vše dobře dopadlo. Na místě nás čekal majitel
celého areálu pan Pavlík. Přestože do
Štramberku dojíždí na „svou“ zahradu až z Havířova, tráví zde převážnou
část svého života. Osobitý člověk, který si zakoupením pozemků průmyslového lomu přeměněného později na
škvárové fotbalové hřiště splnil v 90.
letech minulého století svůj sen, zajímavě vyprávěl o jeho vyčištění do přirozené podoby, o přírodních hodnotách, které v něm můžeme vidět nebo
o zkušenostech s turisty i horolezci,
kteří lom navštěvují. Vápencové stě-

ny, jezírka, pohled do jeskyně, vzácná
květena i symbolický obnovená kaple
sv. Jana Křtitele nebo vybudovaný labyrint jsou jen příklady mnohého, co
jsme zde mohli vidět.
Po prohlídce jsme odjeli na oběd do
Bowling centra v Kopřivnici, které se
nachází nedaleko letního koupaliště
a je zároveň dobrým východištěm
hned k několika nedalekým zajímavostem.
V odpolední části jsme se rozdělili
na dvě skupiny. Ta menší čítala devět
členů a vyrazila do přírody, ta větší se
vrátila do Štramberku a někteří z ní se
podívali do nově otevřeného Muzea
Šipka. Za ně nechme hovořit opět
paní Křivoňovou:
„V Muzeu Šipka, jsou vystaveny zkameněliny nalezené ve zdejším okolí.
Poprvé jsme viděli i repliky nálezů jak
by vypadaly v moři. Ještě nám pustili
i film o vývoji našich předků, v konfrontaci s nálezy v oblasti. Celá výstava byla moc zajímavá. Na náměstí
jsme se rozprchli po menších skupinách a pochutnali si na vyhlášených
štramberských uších. Prohlédli jsme
si i místní kostel s bohatou výzdobou. Pak už jsme jen počkali na autobus a vrátili se pro druhou skupinu“.
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Ta druhá skupina mezitím nezahálela. Byť krátkým, ale také strmým
a dodejme, že i neznačeným výstupem nejprve zdolala vrchol Brdy
s dřevěnou rozhlednou Bezručová
vyhlídka. Pak po naučné stezce s občasnou možnosti načerpání znalosti
z informačních tabulí pokračovala na
skalní vyhlídku Raškův kamen, kde
se kromě tradiční vrcholové fotky
mohla pokochat krásným výhledem
na Štramberk. Při návratu zpět k autobusu se ještě nabízelo využit prohlídky zříceniny středověkého hradu
Šostýn s procházkou okolo jezírka,
které se nachází pod ním.
Šlo sice jen o přibližně čtyřkilometrovou turu, ale z hlediska poznání naplněnou hned několika zajímavými cíli.
A tak dejme do třetice a na závěr pár
hodnotících slov opět paní Křivoňové:
„Zájezd do Kopřivnice a Štramberku
nás nadchl, a nejen proto, že jsme
byli po dlouhé době zase venku.
Skladba zájezdu vyhovovala všem
členům, a to že nám vyšlo počasí, byl
jen bonus navíc. Určitě jsme si odnesli spoustu pěkných zážitků a fotek zajímavých míst.“
Miroslav Lysek, organizátor zájezdu
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Výuka na dálku
Vynucené uzavření školy 11. března
přišlo nečekaně a nikdo z nás na tuto
situaci nebyl připraven. To, co bylo dříve jen nereálné přání mnoha generací
dětí školou povinných, se po čase pro
mnohé stalo noční můrou. Překvapení
nebyli jen žáci, ale i učitelé. Málokdo
z pedagogů by si před pár měsíci uměl
představit, že své žáky nejprve 14 dní
vůbec neuvidí, a poté se s nimi bude
setkávat další dva tři měsíce jen na dálku. Po pár dnech už bylo jasné, že se
škola hned tak neotevře a zadávat učivo jen prostřednictvím emailů nestačí.
Dětem chyběla motivace, rodiče se
ztráceli v záplavě úkolů a učitelé měli
zahlcené emailové schránky a nestačili
odpovídat ani opravovat – po tomto
období opravování na tabletu, telefonu nebo pomocí myši si budu užívat
ten komfort papíru a červené propisky!
Naštěstí žijeme v době digitální. Další
týden jsme si vyzkoušeli videokonferenci, dostali jsme od vedení školy
instrukce jak založit svou „místnost“,
a i když jen málokterý učitel toužil být
youtuberem, výuka se přenesla do virtuálního prostoru. Zkrátka jsme skočili
do vody a učili se v ní plavat – za pochodu jsme řešili technické problémy,
slabé internetové připojení a vyčerpaná data. Všichni rodiče, kteří si tímto
prošli a pomáhali svým ratolestem
stahovat pracovní listy, tisknout a fotit

úkoly, odesílat emaily, by si určitě zasloužili ředitelskou pochvalu, avšak já
jsem jen učitelka…
Zpočátku byly pro děti online hodiny jedinou možností, kdy se konečně
mohly vidět a popovídat si, protože
v době karantény nám bylo doporučováno skoro nevycházet. Do online hodin se přihlašovala drtivá většina dětí, rozvrh se měnil a zaplňoval,
další předměty přibývaly… A rodiče to opět zvládli i s dětmi různého
věku, které se občas musely dělit
o jeden počítač. Tak, jak se měnila
epidemiologická situace, měnila se
pravidla a do školy jsme se nakonec
postupně vraceli.

Přesto byly uplynulé tři měsíce zajímavé a v lecčem i přínosné. Situace
nás donutila více využívat nové technologie a více komunikovat s rodiči.
Stíraly se rozdíly mezi pracovním týdnem a víkendem, práce domova měla
neomezenou pracovní dobu. Škola
najednou nebyla povinnost, ale spíše
privilegium, některé děti poprvé zažily
pocit, že jim škola chybí. Děti, které se
ve třídě moc neprosazují, si učení z domova užívaly, mohly pracovat svým
tempem. A asi všichni jsme si uvědomili, že škola není jen učení, ale i každodenní setkávání, přestávky, spolužáci, učitelé a že prostě k normálnímu
životu patří.
Marcela Prokelová

Bronzová Expedice DOFE – 2020
V pátek jsme vyrazily já, Anička,
Adriana, Aňa, a Agi od nádraží směr
paskovská halda, kde jsme si daly
menší pauzu, rozhlédly se po okolí
a viděly i vzdálené kopce, jako třeba
Lysou Horu a pak hned vyrazily po
kraji haldy směrem na psí cvičák, dále
jsme postupovaly po cestě směrem
na Bažantnici. Pak nás čekal průchod
lesem v Řepištích – málem jsem šlápla na žábu… kudy jsme prošly ke kolejím a dále jsme šly podél řeky Ostravice až k našemu místu přespání, kde
jsme rozdělaly oheň a postavily si stany. Na večeři jsme si udělaly na ohni
fazole s párkem a k tomu pečivo, taky

jsme si umyly všechno nádobí a uhasily oheň a šly si lehnout do stanů. Za
celý tento den jsme ušly cca 12 kilometrů, přezpívaly asi 100 písniček,
aby nám cesta lépe ubíhala, nafotily
spoustu hmyzu, mrtvého krtka. Měly
jsme si stále co povídat, a tak jsme
usly docela pozdě. Byla krásná, teplá
noc a rozednívalo se o půl páté, takže
mě probudili ptáci.
Další ráno jsme posnídaly, sbalily stany
a vyrazily na autobusovou zastávku,
odkud jsme se svezly autobusem až do
Sviadnova na zastávku Sviadnov-Husinec. Odtud jsme vyrazily směr Štandl,
pokračování na další straně
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kde jsme si daly menší pauzu kousek
od Jezdeckého areálu. Pojmenovávala
jsem holkám koně a taky jsme je hladily a krmily trávou. Na Štandlu jsme si
zakreslily důležité body, kterými jsme
musely projít a pak nás čekala dlouhá

srpen 2020
cesta, která vedla kolem břehu říčky
Olešné. Na konci této cesty nás čekal
malý kousek Staříčem. Poté jsme měly
dost těžký výšlap na kopec Kamenná
(v tom vedru to byla síla!) a pak dolů
k autovrakovišti, betonárce a ke kališti.

Předposlední místo byl oprechtický les
a pak Oprechtice točna kde byl cíl. Za
celý den jsme našlapaly okolo 10 kilometrů. V sobotu to bylo hodně náročné, protože už nás bolela záda z báglů
a taky bylo horko a vlhko jako v sauně.
Ale zdolaly jsme celou trasu s písničkou na rtu a jsem ráda, že už to máme
za sebou. Chtěla bych poděkovat paní
Juhasové a Adélce za to, že nám umožnily završit bronzovou úroveň touto
skvělou expedicí.
Sylvie Vaňková 8. B
PS: Pokud ještě někdo váháte se zapojením do programu DofE, tak věřte,
že se spoustu věcí naučíte – a přitom
se neučíte – zažijete legraci a dobrodružství s kamarády a nejlepší na tom
všem je, že si můžete zvolit aktivity,
které chcete VY. Už přes prázdniny
si prohlédněte stránky DofE, abyste
v září věděli, jaké aktivity chcete plnit
a neztráceli čas. Ten krásný pocit při
předávání certifikátu Vám nikdo nevezme a zůstane ve vás hodně dlouho. MÁ TO CENU!!
Martina Juhasová, vedoucí otevřeného centra Mezinárodního vzdělávacího programu DofE na ZŠ Paskov

Knihovna informuje
V době letních prázdnin půjčujeme beze změn, jen je
třeba stále používat roušku. Nově máme zavedeny mříže – pokud budou zavřené, zvoňte na nás. Za případné
komplikace se omlouváme.
Zveme všechny čtenáře a návštěvníky do knihovny na
výstavu fotografií Jiřího Klusky s názvem Prostá ohlédnutí. Přijďte si půjčit nové knihy, audioknihy, společenské hry, časopisy a zpříjemněte si tak letní čas.
Knihy si také můžete zarezervovat na
www.knihovna-paskov.cz* a na on-line katalogu
www.knihovna-paskov.cz/katalogy/mek-paskov**
NOC s ANDERSENEM
Děti, které se přihlásily na akci Noc s Andersenem, prosím, aby přišly potvrdit nebo zrušit přihlášku – pravděpodobně se bude konat celostátně v Týdnu knihoven
9. října 2020.
*
**
Knihovnice
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Důchodce nic nezastaví
rovky 111, auto Zikmunda a Hanzelky
budou pěknou vzpomínkou. Procházka arboretem divokých rostlin
nás zaujala svou skromnou krásou. Po
obědě jsme se rozdělili. Ti akčnější si
vyšlápli na Bezručovu vyhlídku. Druhou skupinu odvezl autobus k muzeu
Šipka a pak jsme se rozešli pro nákup
vyhlášených štramberských uší.

Sotva jsme se vzpamatovali, už straší
druhou vlnou. Nicméně jsme se rozhodli, že nás nic nezastaví. Dlouho
plánovanou přednášku v kině o genealogii jsme absolvovali nejprve
s obavami, kdo přijde. Obavy byly
zbytečné, i přes omezující podmínky
bylo kino téměř plné. Proto jsme zkusili naplánovat i naši první schůzku.
Hned na první schůzce jsme si vypůjčili
„Petang“. Ten nám osobně donesl náš
starosta a ukázal nám, jak se hází (pro
ty, co to slovo – Petanque – slyší poprvé jako já, tak jsou to stříbrné kuličky,
kterými házíte do dálky na bod, a po-

čítá se, kdo je nejblíže onomu bodu).
Nacvičovali jsme totiž jednu z disciplín, které jsou součástí Sportovních
her v OV Hrabové. Ty by se měly uskutečnit 25.7.na fotbalovém hřišti jako
loni. Vytáhli jsme i šipky, oprášili terč
a trénujeme. Není to lehké trefit se do
půlmetrového koláče.
Na další schůzce už jsme domluvili výlet, který byl organizovaný p. ing. Lyskem pod záštitou města Paskov.
Nemohli jsme se dočkat. Počasí nám
přálo. Návštěva kopřivnického muzea
veteránů zabavila všechny. Fotky červené Hadimršky, legendární 603, tat-
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Snažíme se teď utrhnout ze společného času co nejvíc. Družný kolektiv
nám opravdu chyběl. Minulý týden
jsme si zajeli autobusem do ZOO. Ani
tam nechyběla dobrá nálada.
Tento čtvrtrok jsme zakončili opožděnou vaječinou. A protože jsme se
z různých důvodů rozhodli zůstat přes
léto v KCP, tak jsme si od vedoucího
místní pizzerie, půjčili vařič a vařili na
sále. Chutnalo všem. Na občerstvení našich členů si většinou vyděláme
prodejem našich pečených výrobků.
Letos jsme toho moc nenapekli, ale
dohlížecí výbor COOP nám již několik let přispívá na naše aktivity sponz.
darem ve výši 1000,- Kč. Ještě jednou
moc děkujeme.
Milena Křivoňová

Akce – ZÁŘÍ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
úterý

1. 9.

čtvrtek



Lego Scooby: Strašidelný Hollywood
animovaný, 75 min., 50 Kč, kino Panorama

19:00

Pád anděla
akční, thriller, 121 min., 60 Kč, kino Panorama



3. 9.
úterý

17:00

17:00

Podzimní část výstav
Zámek



8. 9.



12. 9.
úterý

15. 9.


17:00

komedie, 99 min., 50 Kč, kino Panorama

19:00

Pohádkový zámek
Zámek

17:00
19:00

Nebezpečná laskavost
krimi, komedie, 117 min. 60 Kč, kino Panorama


19. 9.


25. 9.
pondělí

28. 9.
úterý

29. 9.


Super Mazlíčci
animovaný, 89 min. 50 Kč, kino Panorama

sobota


22. 9.


Příliš osobní známost
romantika, 107 min., 60 Kč, kino Panorama

sobota

úterý

Ježek Sonic

Svatováclavský hudební festival
kostel sv. Vavřince

Den regionů
Zámek

17:00

Pat a Mat: Kutilské trampoty
animovaný, 63 min., 50 Kč, kino Panorama

19:00

V síti
dokument, 100 min., 60 Kč, kino Panorama

pátek

Divadlo 1+1=3
Kino Panorama

Svatováclavská minikopaná,
MO ČSSD Paskov a Paskov ŽIJE
Tartan u ZŠ

17:00

Sněžný kluk
animovaný, 97 min., 50 Kč, kino Panorama

19:00

Šťastný nový rok
komedie, 90 min., 60 Kč, kino Panorama

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 – SRPEN

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

sobota

15.

2.

neděle

16.

3.

pondělí

17.

4.

úterý

18.

5.

středa

19.

6.

čtvrtek

20.

7.

pátek

21.

8.

sobota

22.

neděle

23.

9.
10.

Paskovská pouť

Svoz BIO

pondělí

24.

11.

úterý

25.

12.

středa

26.

13.

čtvrtek

27.

14.

pátek

28.

sobota

29.

neděle

30.

pondělí

31.

Poznámky:

Sledujte web a fb města,
akce mohou být zrušeny.
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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
13

☐
☐
☐
☐
☐

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)
Jsem schopen hradit měsíční nájemné ve výši ………….. Kč za m2 započitatelné
podlahové plochy bytu.
(Výše 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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Kalendář akcí – ZÁŘÍ

srpen 2020

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

Lego Scooby: Strašidelný Hollywood
– 17:00, kino
Pád anděla – 19:00, kino

úterý

15.

středa

16.

čtvrtek

17.

4.

pátek

18.

5.

sobota

19.

6.

neděle

20.

pondělí

21.

2.
3.

7.
8.

Podzimní část výstav – zámek

Svoz BIO

Ježek Sonic – 17:00, kino
Příliš osobní známost – 19:00, kino

Super Mazlíčci – 17:00, kino
Nebezpečná laskavost – 19:00, kino

Svatováclavský hudební festival
– kostel sv. Vavřince
Den regionů – zámek

Svoz BIO

Pat a Mat: Kutilské trampoty – 17:00, kino
V síti – 19:00, kino

úterý

22.

9.

středa

23.

10.

čtvrtek

24.

11.

pátek

25.

sobota

26.

13.

neděle

27.

14.

pondělí

28.

Svatováclavská minikopaná,
MO ČSSD Paskov a Paskov ŽIJE – tartan u ZŠ

úterý

29.

Sněžný kluk – 17:00, kino
Šťastný nový rok – 19:00, kino

středa

30.

12.

Pohádkový zámek – zámek

Poznámky:
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Divadlo 1+1=3 – kino
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Poděkování

Poděkování

Protože je doba klidná, to špatné je za námi,
společnost je k sobě vlídná a teď přijde pokání.
Zdá se, že končí jistá etapa epidemie coronaviru. Na základě zkušeností
s ní, si dovoluji panu starostovi Petru Baďurovi a jeho týmu, vyjádřit obdiv a poděkování za více jak lidský přístup k občanům Paskova – zejména
k těm dříve narozeným. Věnovali jste jim péči nad rámec povinností úřadu
a my si toho moc a moc vážíme.
Za klub seniorů Olga a Jan Barkóciovi

Děkuji firmě Rylko z Paskova za
pomoc v červnu 2020, kdy mi takřka okamžitě opravili střechu rodinného domu a pomohli mi tak
předejít dalším škodám.
Ivana Kabilová

Noc kostelů 2020
Už desátým rokem jsme letos
v Paskově mohli poznat náš kostel
sv. Vavřince z netradičního úhlu.
Noc kostelů totiž otevírá křesťanské chrámy napříč Českem v neobvyklých časech – tedy před a po
setmění. A netradiční pohled je to
taky proto, že si návštěvníci můžou kostel prohlédnout opravdu ze
všech stran. Situace spojená s šířením koronaviru sice během jara na
okamžik zastavila přípravy letošního
ročníku, nakonec jsme se ale mohli
sejít v náhradním termínu – v pátek
12. června. Odměnou všem účastníkům bylo nádherné letní počasí
a program se tak mohl odehrát jak
v samotném kostele, tak i na okolním prostranství.
Právě tam se mohly děti a další zájemci zapojit do hry „Znám své město“, která tentokrát mapovala osudy
velkého znalce hmyzu Edmunda Reittera, jehož život byl s naším městem
úzce spojen. Soutěžící se ale mohli

mimo to dozvědět také o různých
broucích, kteří bydlí v našich zahradách a ulicích. Pro děti byla připravena taky originální stolní hra s beruškami nebo broučí skládačka. Díky
dalšímu stanovišti pak mohli malí
účastníci hry svým rodičům povyprá-

vět, proč se světlušce říká „svatojánský brouček“.
Mezitím se v kostele střídalo jedno
hudební vystoupení za druhým. Diváci obdivovali Paskovjánek a také pásmo paskovské ZUŠ, která se blýskla
taky několika absolventskými čísly.
Vystupujících bylo nakonec celkově
přes sto a všechny čekal potlesk, který
mohl svou srdečností alespoň trochu
nahradit jarní „karanténní“ měsíce bez
živé hudby. Po koncertu ZUŠ se svým
Večerníčkem vystoupil Jarda Fajkus
a ještě před závěrečnou modlitbou za
město jsme si četli pozoruhodné zápisy z kroniky popisující život farnosti v druhé polovině minulého století.
Vedle všech nadšených účinkujících
děkujeme taky farníkům, kteří se velmi ochotně zapojili do přípravy bohatého občerstvení.
Šárka Šugarová, Ondřej Elbel
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DFS Paskovjanek si i místo odloženého
Folklorfestu 12. červen užil
Bude pršet? Nebude? Počasí jako na
houpačce a jak už to tak bývá, všechno
nebo nic. Za deště se žádná akce nekoná, když bude slunečno, akce se konají
hned tři! Štěstí při nás stálo a opravdu jsme se druhý pátek v červnu sešli
v zámeckém parku v Paskově, kde byla
připravena jedna z prvních akcí po
dlouhé pauze. HURÁ! Návštěvníků se
sešlo opravdu spoustu, především rodiny s dětmi, pro které jsme připravily
deky na piknik, nebo jen tak na lenošení v trávě. Děti krmily zvířátka, která
na ně v parku čekala a taky se mohly
svést na oslíkovi, vyzkoušet si různé
aktivity u našich stanovišť nebo zkrášlit
chodníky pestrými malůvkami křídou.
A my, členové Paskovjanku, jsme po
čase tančili pro veřejnost. Jsme moc
rádi, že se k nám přidaly i nové cizí
tváře, na které se těšíme v září! Zpocení, ale vysmátí jsme se postupně
přesunuli ke kostelu, kde se uskutečnila všem známá Noc kostelů. Všechny
skupinky jsme spojily naše síly a společně jsme zatančili a zazpívali poblíž
krásného altánu. My z mladší skupinky
jsme si užívali tancování s nejstaršími
tanečníky a těšíme se, až budeme tak
šikovní jako oni😊 Jako poslední nás
čekal přesun do Řepišť na Kosení luk.
V tomto přátelském prostředí jsme
nejen tancovali, ale i jsme povzbuzovali soutěžící v kosení. Největší fan-

dění patřilo jedné z našich maminek
z Paskovjanku, paní Katce Hrdličkové.
Na závěr jsme vytvořili špalír, kterým
si účastníci chodili vyzvednout cenu
a diplom za kreativitu, ať už se jedna-

lo o oblečení, či styl kosení. Poté jsme
si mohli opéct párek, vyblbnout se na
dětském hřišti a tímto byl tento krásný
slunečný, ale náročný den zakončen.
Teď o prázdninách se zase uvidíme při
našich zkouškách, protože hned v září
na nás čeká několik vystoupení, na
které se už teď těšíme. A taky se těšíme na nové kamarády tanečníky a tanečnice od 10ti do 16ti let, takže mám
prý napsat, ať se nestydíte a ozvete se.
Na zkouškách zažíváme spoustu srandy (protože nás při výuce nových tanců a skoků ze začátku nohy nechtějí
vůbec poslouchat a dělají úplně něco
jiného 😊😊), máme plno zážitků nejen z vystoupení a zájezdů, na které
jezdíme a setkali jsme se s tanečníky
a novými přáteli z jiných zemí. Pokud
jste na nás zvědaví, najdete nás i na FB
na stránce FOLKLOR V PASKOVĚ. Tak
se na Vás v září těšíme!
Viktorie Tvrdíková a Justýna Švachová,
DFS PASKOVJANEK
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Zámecký blešák
Dne 10. července 2020 uspořádal Spolek přátel paskovského zámku první
„Zámecký blešák“ v areálu zámku.
Děkujeme všem návštěvníkům, prodávajícím i organizátorům za účast
a prodej či výměnu svých „nepotřebných věcí a pokladů“. Těšíme se na
další ročník.
Spolek přátel paskovského zámku

Stolní tenis
Po uvolnění hygienických podmínek se rozběhly opět tréningy, sice
v omezeném množství, kdy začala
mládež trénovat každý čtvrtek od
18 hodin do 20 hodin společně s dospělými hráči, což si myslím bude
pro mladé hráče velkým přínosem.
V letošním roce, což je novinka, budeme hrát přes celé léto každý čtvrtek v podvečerním čase. Je to poprvé v historii oddílu co jsme toto
zavedli. Zatím je herna většinou zaplněná, jen mi tam chybí více našich
mládežníků. Asi neznají staré přísloví těžce na cvičišti lehce na bojišti.
Pokud se chtějí zlepšit, tak vždy to
přichází přes léto, vím, o čem píši. Do
nové sezóny jsme přihlásili opět tři
družstva. Hráčská základna je vcelku
stejná jako v minulé sezóně. Přijde
k nám na stř start pro A.dr Neuwirdt
Jaroslav ml. ze Sokola Brušperk, vše
je dohodnuto, jen čekáme na přestupní termín, který začne platit
v měsíci srpnu. Posílili jsme taky na
funkcionářském postu, z Vratimova
k nám přešel velmi zkušený mezinárodní rozhodčí a nynější předseda
MSST v Ostravě Jiří Olbricht. Naopak
je pro nás oslabení, hlavně pro C,dr
neúčast ze zdravotních důvodů hráčů Romana Polomíčka a Aleše Matýska. V září by měly proběhnout
Okresní přebory dospělých, dorostu
a mladšího žactva. Hrát se bude ve
škole ve Starém Městě. Závěrem
bych chtěl pozvat zájemce o stolní
tenis z řad žáků, kteří mají chuť hrát,
že mají možnost začátkem září si přijít zahrát do Orlovny a pokud se jim

STOLNÍ TENIS
Milé děti, vážení rodiče,
Chcete si vyzkoušet jeden z nejrozšířenějších sportů na světě
Tento sport může hrát úplně každý !!!
Vždyť stůl na stolní tenis je skoro na každé pláži, chatě či rekreačním středisku
Chcete se stát hvězdou těchto míst ?

OREL PASKOV
Příjímá nové členy do svého sportovního klubu

Bezkonkurenčně nejlevnější sport v Paskově
Jen 800,- na celý školní rok
Tréninky 2x týdně po dvou hodinách (od 7.9.2020)

Vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin
Možnost se dojít podívat a vyzkoušet si tento sport zdarma
během celého měsíce září !!!

Kontaktní informace podá: Petr Michna
Tel. : 602 505 764
Mail : petr.michna@easy4u.cz

hra bude líbit, můžou se stát našimi
členy oddílu a trénovat pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Stačí
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Bowling – Orel Paskov – historický úspěch
Tým se stal vítězem a tedy mistrem
regionu severní Morava (SM) pro soutěžní jarní část 21. ročníku ABL!!!
Koronavirová „krize“ postihla i naši
soutěž, nicméně se ukázalo platnost
rčení, že na všem negativním se projeví
i nějaká ta pozitiva. Posledně jsme referovali o zahájení soutěže v únoru, pak
pokračovalo (stihlo se) ještě druhé kolo
skupinové fáze, nežli byla soutěž pozastavena. To byl Orel na třetím místě
skupiny B první ligy. Pro dohrání soutěže byl pak vytvořen sportovní komisí řídícího svazu zkrácený model, kdy
o udržení se nehrálo, druhé a nižší ligy
to měly dle vlastních možností a místních dohod. První liga SM pokračovala
tedy jen skupinou o titul, kam jsme byli
výsledky v době přerušení nominováni. Ale boje o titul se musely obejít bez
pravidelných účastníků z Polska.
Dva hrací dny proběhly v červnu, a to
2. a 23. 6. Již po prvním dnu se náš
tým usadil v čele soutěže, povedla se
nám nejsilnější možná sestava pro zápasy ve skupině o titul, která výkony
„zaskočila“ ostatní mančafty. Sice byly
dvě týmové prohry, ale v posledním
utkání jsme porazili do té doby bezchybný tým NO NAME a předskočili jej
o bod v celkové tabulce. Finální hrací
den se nám toto vše, včetně „psychického tlaku“, podařilo udržet pod pokličkou a vítězným finišem Rosti v posledních hodech závěrečného zápasu
udržet vedení o pouhopouhý půlbod.
A tím získat titul!! A takto pokřtít naše
nové týmové dresy!! A i každý z týmu
měl na této mistrovské půl-sezóně
svůj vlastní „lví podíl“…

Pro ilustraci přikládáme text z webu
soutěže:
„V Bowlingu SKY Ostrava se v úterý
23. června 2020 odehrál závěrečný druhý hrací den 1. ligy o Titul regionu severní
Morava. Do odvetných zápasů vstupoval
z vedoucí pozice Orel Paskov, o bod zpět
byl NO NAME a příjemné třetí místo vybojovali v úvodním kole Warriors. Oba vedoucí týmy začaly vítězně a přetahovaly
se o každý bodík. Než přišel zápas NO
NAME s Metalem. Ani 608 bodů nestačilo NO NAME k zisku jediného bodu, když
Metal zahrál 638 a vložil trumfy do rukou
paskovským borcům. Ti jeli i dál na vítězné vlně a přišel vzájemný zápas. Ten sice
vyhrál NO NAME poměrem 4:1, ale stále
za Orlem zaostával o 1,5 bodu. A nic na
tom nezměnily ani závěrečné zápasy. NO
NAME ještě bojoval, ale ani výhra 5:0 nad
Formprojektem na tom nic nezměnila.
Orel Paskov si připsal „těžce vybojované
a dramatické“ vítězství 4:1 nad Metalem
a mohl začít slavit. Historický první titul
Mistra severní Moravy pro tým OREL PASKOV byl na světě. Na nového šampiona

INZERCE

NO NAME chybělo nicotného půl bodíku,
no ale toho rozhodujícího. Pro Orel Paskov s cenou zlata, ale pro NO NAME „pouze“ s cenou stříbra … celkové statistiky:
hráči 1. ligy SM se stali David Klein s průměrem 199,83 bodu a Iva Fojtíková s průměrem 183,42 bodu (oba NO NAME).
Nejužitečnějším hráčem se stal Rosťa
Kala (Orel Paskov – průměr 194,25) se ziskem 18 bodů a nejvyšší nához, pěkných
256 bodů zahrál Petr Mička (Orel Paskov).
A takto vypadá konečná tabulky 1. ligy
o Titul SM: 1. Orel Paskov (41 bodů),
2. NO NAME (40,5 bodu), 3. URNA
(32 bodů), 4. Warriors (31 bodů), 5. Metal
(25,5 bodu), 6. Kelímci (23 bodů) a 7. Formprojekt (17 bodů).“
Tím pádem má Orel Paskov možnost
se zúčastnit poslední zářijový víkend
finále ČR družstev, které se bude konat v Pardubicích. Snad se opět něco
nevyvine špatným směrem a my můžeme premiérově okusit atmosféru
bojů o titul mistra České republiky…
(pro Rosťu to novinka nebude, pravidelně se účastnil s bývalým týmem
Kemenangan).
Tabulky a webové texty z jednotlivých
HD průběžně aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí. Hrací dny
s „on-line“ textovým zápisem výsledků napříč celou ČR běží na stránkách
www.bowlingovaliga.cz/live*.
Za náš tým přejeme všem čtenářům
a spoluobčanům příjem- *
né prožití letních měsíců.
D. Valenta
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Podivná florbalová sezóna
s koronavirovým koncem
Pro sezónu 2019/2020, byly cíle pro
kategorii mužů a juniorů v PASKOV
SAURIANS, jednoznačně postupové.
I přes vysoká očekávání vše nakonec rozhodla absolutně neočekávaně „vyšší moc“ a to březnové ukončení veškerých soutěží, v souvislosti
covid-19. Úplné ukončení a následně kompletní anulování výsledků,
zaskočilo mnoho týmů a celoroční
práce vyšla nazmar. Rozčarování hráčů i funkcionářů bylo snad větší, než
u sestupu v minulých let. Je to už
dlouhá řádka let, co SAURIANS slavil
postup. Přitom veškerá příprava –
změny v kádru před sezonou – byla
velmi nadějná. Do kádru se vrátily silné osobnosti, které v minulosti v našem klubu, byly stěžejními oporami
– Peter Šobich, David Hron, Martin
Michna a další – absolutně změnily
a zkvalitnili obraz hry. Soutěž byla
přerušena, kdy jsme měli v čele tabulky osmibodový náskok a poslední
čtyři zápasy před sebou.

Nakonec před rozhodování o nové
sezóně zvítězil zdravý rozum a týmy
z 1.míst postoupily a budou hrát vyšší soutěž.
Juniorská kategorie měla jasný cíl
– zvítězit a postoupit do 2. ligy. Po
minulé sezóně, kde jsme sice umístěním neoslnili, leč s dorosteneckým
kádrem odehráli vyrovnané zápasy,
byl cíl reálný. Soutěž byla velmi dobře rozehrána. Škoda jen pár drobných
zaváhání a ztrátám několika bodů. Po
přerušení jsme byli na 3. místě, ovšem vzhledem k ještě neodehraným

zápasům, jsme postup měli ve vlastních rukách. Ovšem „Covid“ rozhodl
jinak a po konečném přepočtu na
odehrané zápasy, jsme skončili oficiálně na 2. místě.
Dorostenci obhajovali vítězství ve
2. lize a jelikož bylo hlavním cílem
úspěch v juniorech, byla tato soutěž
úplnou prioritou. S dalšími dorostenci si se soupeři opět poradili a obhájili vítězství.
Starší žáci, tady jsme velké plány neměli. Kádr doplněný o velkou část
mladších žáků chtěl získávat zkušenosti. Některé zápasy se sice vůbec
nepodařily, ale to byly výjimky. Naopak mnohem častějším obrazem
byly výborné zápasy a ukázkové
akce. V konečné tabulce, která byla
díky různým počtem odehraných
utkání, velice rozháraná, jsme obsadili 4.místo.
Mladší žáci a elévové, hrající turnajovým způsobem, si vedli velmi zdatně.
Nejedno celkové vítězství a výborné
dovednosti, můžou být jen skvělým
příslibem v příštích letech. A zdaleka
nešlo o cenné trofeje. Zdokonalování
individuálních dovedností, radost ze
hry, to byly ty hlavní atributy pro tyto
malé kategorie.
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Ženám se letos příliš nedařilo. Po celkem slušném podzimu, přišla kolem
vánoc, hlavně výsledková krize. Zápasy vůbec nebyly špatné, jen víc vstřelených branek chybělo k větší spokojenosti. Škoda, že se velmi těžce
doplňují řady mladých dívek, které
by mohly pozvednout kvalitu.
Nejmenší kategorie – přípravka – nám
zprvu dělala vrásky. Mnoho jich přes
léto přešlo k elévkům a my museli hledat malé hráče. Nutno dodat, že přes
podzim se nám to podařilo skvěle,
a v lednu už jsme proháněli i ty největší favority a byla opravdu radost
vidět velké pokroky a radost ze hry.
Sezóna patřila tedy mezi ty velmi
úspěšné. Díky patří starším kategoriím
za velmi dobré umístění. Velký dík patří i těm malým a především jejich rodičům, za to, že vedou děti ke sportu,
což v dnešní době už není příliš „in“.
Situace kolem karantény se už doufejme uklidnila a my můžeme opět po
prázdninách začít trénovat naplno.
Snažíme se ještě víc zlepšit podmínky
pro naše mladé hráče a také pro nováčky. Velmi rádi přivítáme nové tváře
a uděláme vše proto, aby byli spokojené jak děti, tak i rodiče.
Pavel Moravec

SPORT

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Házená
Po delší odmlce zaviněné pandemií
covid-19 opět ožívá život jak sportovní tak i společenský. Jak již bylo napsáno v minulém zpravodaji, házená
v tomto roce nezačala a český svaz
házené veškeré své soutěže všech věkových kategorií na jaře zrušil a podzim anuloval. Koncem května začalo
pomalé uvolňování veškerého života
a byly i umožněny vstupy na sportoviště při dodržování hygienických předpisů. Oddíl Házená Paskov začal s tréningy miniků, mladších žaček a žáků
a mladších dorostenek. Družstvo
mužů se dohodlo na začátek své přípravy na začátek srpna. Příprava uvedených věkových kategorií byla až do
konce června a počátkem srpna již se
všichni budou připravovat na zahájení nového ročníku, který začne v prv-

ní polovině září. Do mistrovských soutěží jsme přihlásili mladší dorostenky
do druhé ligy – trenéry jsou Richard
Maňak a Rosťa Blažek. Do krajského
přeboru družstvo mužů – trenér Radek Kuča, mladších žáků – budou hrát
společně s mladšími žačkami – trenér
Mirek Šilák a pak dvě družstva miniků
s trenérem Jakubem Mecou a někdo
z rodičů.
V červnu v sobotu třináctého jsme narušili jednotvárnost přípravy a uspořádali jsme turnaj miniků pro družstva
Krmelína, Frýdku-Místku a Paskova.
Konfrontace s jinými družstvy byla
prospěšná pro všechny zúčastněné.
Bylo k vidění plno zajímavých momentů házenkářského umění i neumění a bylo vidět na malých sportov-

cích nadšení a v hledišti spokojenost.
Sladká odměna závěrem byla tečka za
tímto soupeřením, kde nešlo o branky, body nebo vítěze, ale jen o zvýšení
zájmu mladých o tento sport. Po tomto turnaji se odehrálo ještě přípravné
utkání mladších dorostenek domácího družstva s děvčaty z Nového Jičína.
Výsledek nebyl příznivý pro domácí
a je ještě hodně práce, až toto naše
družstvo bude rovnocenným protivníkem všem soupeřům.
Začátkem září tak jako každý rok budeme provádět ve škole nábor nových tváří do házené a věříme v další
růst členské základny a úspěšný start
do nové sezóny 2020–2021.
Jiří Štefek

INZERCE

M YJ E M E . C Z

LITÉ PODLAHY
ANHYDRITY * BETONY
Anhydritové a cementové potěry
Podlahy garáží - leštěné betony
Vyrovnání podkladů - pěnobeton
Aplikační tloušťka od 2 cm

Volejte:

605 350 556

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

REALIZACE STŘECH

MALOVÁNÍ, NÁTĚRY

ÚDRŽBA ZELENĚ

- dlažby
- fasády
- střechy...
- interiéry
- fasády
- střechy...

- realizace
- rekonstrukce
- opravy

- sečení trávy
- frézování pařezů
- štepkování větví...

DOPRAVA

- přeprava materiálu
- výkopové práce
- vyklízení, likvidace
- odvoz

DEZINFEKCE

- vnějších objektů
- vnitřních objektů

Cenová nabídka
ZDARMA!
Volejte!
+420 739 851 501
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Svatováclavský hudební festival
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2020
již 17. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (SHF). Do katolického
kostela sv. Vavřince v Paskově letos zavítá celosvětově uznávaný flétnista Jan
Ostrý společně s cembalistkou Barbarou Mariou Willi. V sobotním koncertu
19. 9. 2020 od 18 hodin představí zajímavý program složený výhradně z mistrovských děl Johanna Sebastiana Bacha a bratrů Františka a Jiřího Antonína
Bendy, ve kterém interpreti dokážou
naplno projevit svou virtuozitu. Koncert se tradičně bude konat za finanční
podpory města Orlové.
Srdečně zváni jste i na dalších 28 koncertů, které bude tento největší festi-

val duchovní a tzv. staré hudby v ČR
realizovat v kostelích celého Moravskoslezského kraje.
Největší festival duchovní a tzv. staré hudby v ČR bude realizovat nejen
29 koncertů v kostelích celého Moravskoslezského kraje. Letos se v rámci
nové spolupráce tří hudebních festivalů (Concentus Moraviae a MHF Lípa
Musica) rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit české
umělce a soubory. Mnozí z nich nesou
evropské renomé – Collegium 1704
s Václavem Luksem, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovo a Zemlinského
kvarteto, sopranistky Simona Šaturová, Martina Janková a Hana Blažíková,
mezzosopranistka Markéta Cukrová či

koncertní mistr České filharmonie Jiří
Vodička. SHF bude hostit i osobnost
Marka Ebena, který nás provede Labyrintem světa a rájem srdce, nebo také
fenomenálního íránsko-amerického
cembalistu Mahana Esfahaniho, který
se rozhodl v Česku natrvalo usadit.
Pestrý program celého festivalu, který bude rámovat 250. výročí narození
Ludwiga van Beethovena, nenabídne
pouze koncerty klasické hudby, ale
také alternativní projekt Beaty Hlavenkové, promítání filmů či besedy
s umělci. Detailní informace naleznete
na www.shf.cz, kde také po rozhodnutí
vlády bude možné nakoupit vstupenky v on-line předprodeji.
Eva Mikulášková, SHF

Záchranná stanice v Bartošovicích
Loňský rok jako
celek byl z hlediska příjmů opět
rekordní. Celkem
jsme za rok 2019
přijali 2160 živočichů, z toho za
1. pololetí 951. Za první pololetí roku
2020 jsme ale přijali dokonce celkem
1080 živočichů! Je to tedy o 129 zvířat
více než v loňském roce. Závěr pololetí byl pro nás opravdu hektický. Pouze během června přibylo 568 zvířat!
Největší nárůst ve srovnání s loňským
rokem se týká zejména mladých poštolek (79 v roce 2019/ 130 letos) a mladých rehků domácích (24/45). Přibylo zraněných poštolek (28/35), ježků
západních (12/20), puštíků obecných
(4/10). Zatímco nárůst přijatých poštolek – jak mláďat, tak zraněných dospělých, napovídá, že populace oproti
loňskému roku narostla a rozmnožuje
se, u některých druhů jde o nárůst poraněných a zároveň pokles počtu mláďat. Toto může svědčit jednak o nárůstu populace dospělých ve srovnání
s loňským rokem a zároveň o malé
úspěšnosti hnízdění, a tedy malém
počtu mláďat v letošním roce. Týká
se to kosů černých, puštíků obecných,
ježků západních, zajíců polních. Do-

spělí mají větší problémy se sháněním
potravy a častěji se pohybuji v blízkosti silnic místo v (letos často mokré) trávě. Podrobná statistika bude součástí
výroční zprávy za celý kalendářní rok.
Od května 2014 provozujeme návštěvnické středisko Dům přírody
Poodří, které slouží jednak pro ekovýchovné aktivity pro žáky všech stupňů škol, jednak pro širokou veřejnost.
Každý rok se snažíme připravit pro
návštěvníky něco nového v loňském
roce jsme dokončili a zprovoznili výběh pro vydru říční, opravili jsme vodní tok a dvoudílné protihlukové stěny,
které slouží také k umístění exponátů,
a především pak k ochraně a hnízdění
drobného ptactva.
Toto zařízení je pozitivně vnímáno
a zájem o jeho využití stále roste. Bohužel během letošního jara jsme, stejně jako spousta jiných, museli mít toto
naše zařízení kvůli koronaviru zavřeno. Zrovna v jarních měsících ale míváme vždy největší zájem škol o ekovýchovné programy. Díky uzavření
střediska nemohlo tyto ekoprogramy
absolvovat cca 5000 dětí všech věkových kategorií. To pro nás znamenalo
velkou finanční ztrátu. Období, kdy
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Puštíci obecní – mláďata v rozletovce

jsme museli mít zavřeno, jsme alespoň využili pro opravy všech střech
v expozici zvířat a opravě chodníků
v expozici. Středisko je tedy opět plně
připraveno pro návštěvníky. Doufáme, že Dům přírody Poodří dopomůže lepší informovanosti jak široké veřejnosti, tak hlavně dětí školního věku
a tím se nám podaří alespoň částečně
ovlivnit pozitivní vztah k přírodě.
Podrobnosti o činnosti našeho ochranářského zařízení, včetně finanční zprávy, se dočtete na webových
stránkách www.csopnj.cz*. Zajímavosti
z naší činnosti můžete také sledovat na
našem facebooku www.facebook.com/
zachrannastanicebartosovice**.
Marcela Orlová, hospodářka ZO
*

**

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
INZERCE
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Paskovský zámek
VÝSTAVY LETNÍ SEZÓNY 2020
30. 5. – 9. 8. 2020

Výstavy jsou přístupné každou sobotu a neděli, vždy od 10:00 do 17:00.
Mimo tento termín po dohodě s Městským úřadem v Paskově.

SEZÓNNÍ VÝSTAVY
Zámecká galerie
Petr Prudký „Naše hory“
fotografie
Malá výstavní místnost
Zuzana Brichtová „Křídla lásky“
obrazy
Galerie „U schodiště“
Anna Havlíková „Retro výstava – svatební“
šaty, oznámení, fotografie…
Galerie „U balkónu“
Lenka Hrdá „Průřez tvorbou
Lenka Hrdá olejomalby 1999-2020“
olejomalby, mandaly malované akrylem
Galerie „Kino“
Fotopozitiv F-M „Život, jak ho vidím“
fotografie

Srdečně zve

Petr Baďura – starosta města

STÁLÉ EXPOZICE
Zámecké atrium: Galerie erbů držitelů Paskova
Paskovské muzeum: Stálá expozice k historii Paskova
Sál Edmunda Reittera: Edmund Reitter a jeho svět
Galerie „Knihovna“: Památník Raškovic „Abychom nezapomněli“
Galerie „Dřevěné architektury“:
Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska a severovýchodní Moravy
Další informace: www.mesto-paskov.cz, Město Paskov, vwww.slezskabrana.cz, Kultura Slezské brány, tel.: 702 210 559
Výstavy připravilo Město Paskov ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brána
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Paskovský zámek

VÝSTAVY PODZIMNÍ SEZÓNY 2020
3. 9. – 2. 11. 2020

Výstavy jsou přístupné každou sobotu a neděli, vždy od 10:00 do 17:00.
Mimo tento termín po dohodě s Městským úřadem v Paskově.

SEZÓNNÍ VÝSTAVY
Zámecká galerie
Petr Prudký „Naše hory“
fotografie
Malá výstavní místnost
Zuzana Brichtová „Křídla lásky“
obrazy
Galerie „U schodiště“
Libuše Klimundová, Ing. Šárka Šodková „Naše tvorba“
portréty, malba, olej, akryl, akvarel, keramika
– plastiky, točená keramika, art-protis, smalt
Galerie „U balkónu“
Josef Kleinwächter „Betlémy“
Galerie „Kino“
Ludvík Pachlopník
„Výstava je věnovaná Anděle Kocurkové – nedožitých 100 let“
obrazy - průřez celoživotní tvorbou

Společné zahájení sezónních výstav
proběhne za přítomnosti autorů 3. 9. 2020 od 17 hodin
Srdečně zve

Petr Baďura – starosta města

STÁLÉ EXPOZICE
Zámecké atrium: Galerie erbů držitelů Paskova
Paskovské muzeum: Stálá expozice k historii Paskova
Sál Edmunda Reittera: Edmund Reitter a jeho svět
Galerie „Knihovna“: Památník Raškovic „Abychom nezapomněli“
Galerie „Dřevěné architektury“:
Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska a severovýchodní Moravy
Další informace: www.mesto-paskov.cz, Město Paskov, vwww.slezskabrana.cz, Kultura Slezské brány, tel.: 702 210 559
Výstavy připravilo Město Paskov ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brána
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