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ZPRAVODAJ
PASKOVSKÝ

Zpravodaj občanů Paskova a Oprechtic

Rezervační systém
čtěte na str. 4

Pomoc hasičů
čtěte na str. 24

Koncert SHF
čtěte na str. 28

Letní kino v zámeckém parku

www.mesto-paskov.cz
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PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

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

Instagram

Rezervace sálů

www.instagram.com
/mestopaskov

www.mesto-paskov.cz/mesto/
zivot-ve-meste/saly-mesta

MĚSTO

Internetové stránky
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali, že jsme převlékli
webové stránky do nového kabátu. Snažili jsme se, aby vše bylo přehlednější a odpovídalo dnešní moderní době. Pokud Vás napadne
nějaký další podnět k úpravě, neváhejte nás kontaktovat na email:
gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz

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

Smart Info

V obraze

Svatby
S přicházejícím létem začala svatební sezóna, které se v Paskově velmi

www.mesto-paskov.cz/
mesto/informace-od-nas

www.mesto-paskov.cz/
mesto/mobilni-aplikace/

Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.

daří. Snoubenci si mohou pro svou
hostinu vybírat z nabídky sálů města Paskov, mohou uspořádat obřad
na zámku, nebo si slíbit věrnost pod
širým nebem v zámeckém parku
či v obřadní síni. Pro více informací
ohledně svateb se obracejte na paní
Maršálkovou.
Mobil: 724 075 937, E-mail:
pavla.marsalkova@mesto-paskov.cz

Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.

Gabriela Klimundová

Ročník 26, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 28. 7. 2021
Veškeré informace, články, požadavky
a inzerci je možné podat na Městský úřad
nebo na email:
zpravodajpaskov@email.cz
Redakční rada: předseda M. Krečmer,
K. Šircová, V. Forgač
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů
externích příspěvků.
Sazba a tisk: Kleinwächter holding s.r.o.,
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
• BEZPLATNÉ •
• Příští uzávěrka 13. 9. 2021 •
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MĚSTO

Facebook
a Instagram
Město Paskov a Muzeum panství
Paskov drží krok s dobou a najdete nás také na Facebooku a Instagramu. Sledujte nás a mějte
přístup k aktuálním informacím,
reportážím z akcí a dalším postřehům z dění v našem městě.
Adresy jsou:

www.facebook.com/Paskov
www.instagram.com/mestopaskov
www.facebook.com/MuzeumPaskov
www.instagram.com/muzeumpaskov

srpen 2021

Informace
od nás
Aby novinek nebylo málo, přešli
jsme také k jinému zprostředkovateli mobilního rozhlasu. Co nová
služba přináší? Služba Smart Info doplněná o mobilní aplikaci V obraze
nám umožňuje s vámi komunikovat
prostřednictvím SMS, e-mailů a notifikací do Vašich chytrých telefonů,
tak jako jste byli doposud zvyklí,
ovšem sbírá u toho méně osobních
dat a zaručuje jejich bezpečné ukládání. I nadále vás budeme informovat v případě výpadku elektřiny,
odečtu vody či plynu. Připomeneme
svoz odpadu, upozorníme na konání
akce v obci, nebo změnu otevíracích

hodin úřadu. Pokud máte zájem získávat nejnovější informace z chodu
obce, můžete se jednoduše zaregistrovat na webu města Paskov
(mesto-paskov.cz) v sekci Informace
od nás nebo si stáhnout mobilní aplikace V obraze.

FOTOSOUTĚŽ
Baví Vás fotit, nebo se Vám podařilo zachytit unikátní fotografii z našeho města? Pokud si nyní mírně pokyvujete, vyhlašujeme soutěž pro všechny nadšené fotografy. Podílejte se společně s námi na vytváření městského kalendáře
na rok 2022 a zašlete nám Vaše úlovky. Ty nejlepší vybere a ocení odborná
porota. Technické požadavky - maximální rozlišení a kvalita fotografie.
Fotografie zasílejte do 15. 8. 2021 přes službu uschovna.cz nebo přímo na
email gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz, předmět: Kalendář – Paskov
2022. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno autora fotografie a krátký popis
fotky. Zapojením do soutěže souhlasíte se zveřejněním. Své fotografie posílejte na email gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz do 15.8.2021
Gabriela Klimundová
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Rezervační systém
S 1. červencem se také spustil nový
rezervační systém, ve kterém si můžete zarezervovat prostory v majetku
města jednoduše z pohodlí domova.

K systému se proklikáte na nových
webových stránkách přes menu:
Město-> Život ve městě-> Sály města
Rychlý odkaz najdete v tiráži na první straně.

velký sál KCP

salónek KCP

Pro vytvoření rezervace je nutné se
zaregistrovat, vybrat, zda chcete hodinovou či denní rezervaci, navolit kolik chcete zapůjčit ubrusů a zda máte
zájem o zapůjčení dataprojektoru

a audiotechniky. S novým rezervačním systém pak můžete vše zaplatit
online, případně na městské pokladně. Prostory, které aktuálně město
Paskov nabízí jsou následující:

sál Oprechtice
velký sál nad Krčmou

malý sál (bar) nad Krčmou

kinosál kina Panorama
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Oprava ulice Nádražní
Vážení spoluobčané, chci Vám touto
cestou předat radostnou informaci.
Městu Paskov byla poskytnuta dotace na opravu místní komunikace
Nádražní. Poskytovatelem dotace je
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+. Název projektu Oprava
ulice Nádražní v Paskově. Získaná

dotace je ve výši 4 391 473 Kč. Předpokládaná hodnota celého díla je
6 446 709 Kč. Z důvodu enormně
rostoucích cen stavebního materiálu,
se nyní snažíme vybrat dodavatele
stavby tak, abychom rekonstrukci
byli schopni zrealizovat ještě ve 3Q
letošního roku. Rekonstrukce je plánovaná v úseku od Zámecké krčmy

až k prodejně potravin Hruška. O termínu realizace budeme s předstihem
informovat. Ze stejného programu
se budeme snažit získat dotační prostředky na rekonstrukci ulice Kirilovové tak, aby byla provedena hned
po prodloužení kanalizačního řádu,
jehož projektování včetně projektování komunikace v současné době
probíhá.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Rozšíření parkovacích míst na sídlišti Papírenská
V předešlých číslech PZ jsem Vás informoval o plánovaném investičním
záměru zvýšení kapacity parkovacích míst na sídlišti na ulici Papírenská, včetně revitalizace a rekonstrukce chodníků a přilehlých ploch.
Město zveřejnilo veřejnou zakázku
na dodávku projektové dokumentace na revitalizaci sídliště na ulici Papírenské. Do veřejné zakázky se přihlásila jediná společnost, se kterou

v současné době budeme podepisovat smlouvu o dílo. Smlouva zavazuje projektanta k provedení dvou
veřejných jednáních a dvou jednání
se zadavatelem, k upřesnění zadání revitalizace sídliště tak, aby bylo
možné co nejlépe zapracovat Vaše
podněty. O termínech veřejných projednáních Vás budeme informovat
cestou předsedů jednotlivých vchodů, rozhlasem, mobilním rozhlasem

a všemi dostupnými kanály. Po podpisu smlouvy a veřejných projednáních bude mít projektant 120 dnů na
zpracování projektové dokumentace. Po zpracování projektové dokumentace bude běžet stavební řízení.
Celý projekt bude připravován tak,
aby bylo možné jeho spolufinancování z dotačních prostředků.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Bojujeme za dostupnější živou kulturu
Vážení občané Paskova, troufám si
říct, že uplynulo těžké období nás
všech a nyní jen doznívají jeho poslední tóny. Na ministerstvu kultury
jsme dělali všechno proto, aby umělci, hudebníci, divadelníci, výtvarníci,
spisovatelé, herci apod., zůstali u svého řemesla. Ano, doba nám hodně
dala i vzala. Naučili jsme se vystupovat online, streamovat, hledat cesty,
jak dostat kulturu i tam, kde to dříve
nebylo úplně možné – přímo do Vašich domovů. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme
vypsali nový dotační titul v programu
COVID Kultura 3. 4 na podporu kulturních památek, např. hradů, zámků, zřícenin, skanzenů apod. Žádosti
je možné podávat do 13. srpna. Více
na Program COVID - Kultura | MPO .
Spolu s představiteli města se budeme snažit najít cestu, aby podporu
mohl získat i Paskovský zámek. Uvědomuji si, jak náročné je starat se
o kulturní památku, a proto obdivuji, jak se to Paskovu daří. Váš zámek

jsem několikrát navštívil a mohl vidět např. výstavu obrazů pana Kráčmara či stálou expozici věnovanou
entomologovi Edmundu Reitterovi.
Bylo mi velkou ctí, že jsem v tomto
areálu mohl ocenit, ve spolupráci
s místní knihovnou, čtenářské rodiny
Paskova a podpořit tak rozvoj společensko-kulturního života. Každý den
usilovně pracujeme a vyjednáváme
s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou ohledně zpřístupnění
živé kultury co nejširšímu spektru občanů – bezpečně, avšak bez diskriminačních pravidel. V přiložené grafice
vidíte plán rozvolnění opatření. Už to
vypadá, že tady máme kulturně nabité léto, které doufám bude pokračovat bez větších omezujících opatření
od začátku září. Během srpna a září
budeme vyhlašovat tradiční dotační
tituly na podporu kultury v obcích,
městech a krajích. Spolky tak budou
moci zažádat o finance na akce, festivaly i pravidelnou činnost. Určitě
sledujte webové stránky ministerstva
5

kultury, kde se dozvíte více o podmínkách titulů i termínech.
Dovolte mi Vám touto cestou popřát krásný a bezpečný průběh léta.
Pokud si najdete čas, určitě navštivte hrady, zámky, výstavy, koncerty
a další kulturní akce ve Vašem okolí,
neboť pandemie prokázala, že jste to
právě Vy, kdo dotváří tu pravou kulturní atmosféru, která dodává elán
a chuť tvořit všem umělcům.

Tabulku

„Balíčky pro obnovení
kulturního života“

naleznete
na následující straně...
Jiří Vzientek, náměstek ministra
kultury, jiri.vzientek@mkcr.cz

MĚSTO

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Karta památky
Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát kamenného kříže
Františka, (louka na ulici Kirilovova). Budeme rádi, když nám stejně jako u dříve zveřejněných karet, pošlete své poznatky
a připomínky. Máte-li ke zveřejněné památce nějaké historické fotografie, zápisky, poznatky kdo a proč je nechal postavit
nebo nějaký příběh, který se jich dotýká, prosíme vás o jejich zapůjčení nebo darování. Učinit tak můžete na Městském
úřadě v Paskově u paní Lyčkové nebo emailem na alessafranek@seznam.cz.
Děkujeme vám za spolupráci.
Aleš Šafránek, předseda komise
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STAV PAMÁTKY

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

přístupnost objektu

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

Kamenný kříž Hřbitov

X dobrý

nepřístupný

mikroregion (DSO)

Dobrovolný svazek obcí
Olešná

mírné poškození

upravenost okolí

MAS Slezská brána, z. s.

místní akční skupina (MAS)

X udržované

obec s rozšířenou působností (ORP)

neudržované

X extravilán

obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

místní část

Paskov

parcel.číslo

1573

GPS X (N)

49°43.71238'

umístění

Čs. lesů, Paskov

Y (E)

18°17.03757'

trasy

žádná

intravilán

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu
po rekonstrukci

obtížně přístupný

LOKALIZACE

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

Kříž je postaven na hranici pozemku ve výklenku plotu u chodníku.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Ochrana stav/typ uzavření:
Památkou od:

Číslo rejstříku ÚSKP:

Doporučení:

SPECIFIKACE
smírčí kříž, křížový
kámen

zámek

vodárna

významný strom

klášter

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

kostel

pomník

tvrz

studánka

skupina stromů

kaple

pamětní kámen
nebo deska

zřícenina
hradu/zámku/tvrze

pramen

park

boží muka

náhrobek, hrob

obytný nebo
městský dům

vodopád

altán

hřbitov

selský statek

kašna, fontána

rozhledna

křížová cesta

mohylové
pohřebiště

hospodářské
stavení

most, lávka

věž

morový sloup

menhir

ohradní zeď

socha

hradiště, oppidum

sousoší

jiná, jaká:

druh

X kříž

nápis

stav

X snadno přístupný

typ objektu

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

X nemovitost

vlastník objektu

movitý objekt

půdorys
čtverec

X obdélník
ovál
kruh
víceúhelník
atypický
rozměry objektu

Já jsme vzkříšení i život

1

x

0.8

m

výška

překlad nápisu

4

umístění nápisu

Přední část dolní části kříže.

reliéf/doplňky

Plastika krista na kříži.

datum nebo období vzniku

m

letopočet (nápis)

autor (i předpokládaný)

Město Paskov

název

Město Paskov

adresa

Nádražní 700

adresa

Nádražní 700

osoba

osoba

0

telefon

telefon

0

e-mail

e-mail

0

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

název

Město Paskov

název

adresa

Nádražní 700

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.
období

materiál

1906

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

realizátor

rozsah prací

dřevo

X kámen
Kamenný kříž uprostřed hřbitova zde stojí od roku 1906, kdy
se zde začalo pohřbívat.

slovní popis objektu

kov
smíšené zdivo

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE

jiný

typ

zpracovatel

poznámky

POZNÁMKY A NÁKRES

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

náklady

A/N možný zpracovatel

horizont

podmínky pro realizaci

cena

poznámka

restaurátorský záměr
statický posudek
stav.-historický průzkum
archeologický průzkum
geodetické zaměření
studie opravy/obnovy
studie/záměr využití
projekt pro stav. povolení

VYUŽITÍ OBJEKTU
druh využití (pořádané či zamýšlené akce)

současná četnost

plánovaná četnost

DALŠÍ INFORMACE
skutečný důvod postavení
pověst/příběh/historie
informátor
zmínky v literatuře - název publikace

autor publikace

vydavatel

rok vydání

strana

Paskov - 730 let (1267-1997)

kolektiv

Obecní úřad

1998

69

DOKUMENTOVALI

PŘÍLOHY

datum

jméno

co

fotodokumentace stávajícího stavu

2019

Tomáš Lyčka

vznik karty

nákres, půdorys
fotodokumentace historické
kopie archivních dokumentů
jiné:

7

rok

místo uložení

a/n pozn.
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Odpady v našem městě
jednalo o 70,3 %. Z tohoto výsledku je jasné, že město
má potenciál pro zvýšení míry třídění odpadu, který se
skrývá v nádobách na směsný komunální odpad.

Zavázal jsem se, že se budu snažit v každém díle Paskovského zpravodaje informovat o odpadech v našem
městě. Jak upozorňuji pravidelně, změnou zákona
o odpadech, závazcích ČR směrem k EU a enormním
zdražováním tuhého komunálního odpadu budeme
muset v pěti letech radikálně změnit odpadový systém
našeho města. V rámci města je nyní shromažďováno
velké množství dat o odpadech (data svozových firem,
rozklíčování všech položek faktur, počty nádob, výsypy
jednotlivých nádob), probíhají aktivní jednání se společnosti Ekokom, která je v ČR zodpovědná za zpětný
odběr (papíru, skla, plastů atd.). Připravuje se celý systém jak budeme provozovat po sběrný dvůr a které aktivity na něj budou navázány. Velmi důležitým krokem
v optimalizaci odpadů je i provedení fyzické analýzy
odpadů, které se chci v tomto vydání věnovat podrobněji. Fyzická analýza odpadů proběhla v našem městě
opakovaně po dvou letech. Níže Vás seznámím s jejími
výsledky.

Výsledky analýzy směsného komunálního odpadu města Paskov – zástavba rodinných domů

Dne 18. 5. 2021 proběhla v prostoru překladiště společnosti FCC Česká republika, s.r.o. v Řepištích. Analýza směsného komunálního odpadů za účelem zjištění
parciálního zastoupení jednotlivých složek odpadu
v celkovém komunálním odpadu. Analýza odpadů byla
rozdělená do dvou částí (vzorků odpadu), na bytovou
zástavbu a rodinnou zástavbu.
Výsledky analýzy směsného komunálního odpadu města Paskov – bytová zástavba

Celková váha vzorku byla 259,35 kg. Zastoupení odpadu, který již není možno dále materiálové využít a nelze ho v současné době nikterak recyklovat bylo 71,1 kg
tedy 27,4 %, konkrétně se jedná o infekční/neinfekční
odpad a směsný komunální odpad, který nebylo možné
dále vytřídit. 17 Složky, které se dají dále využít, byly ve
vzorku zastoupeny 188,25 kg, v přepočtu na procenta
se jednalo o 72,6 %. I zde je tedy vysoký potenciál pro
zlepšení.
Z tohoto výsledku je jasné, že má město velké mezery
v třídění odpadu a je více než na místě zavést efektivnější sběr tříděných složek. Potenciál pro dotřídění je zde
tedy vysoký. Velkou příležitost ke změně vidíme v separaci papíru, plastů, skla, textilu a kompostovatelných
odpadů v zástavbě rodinných domů. V bytové zástavbě
je třeba se zaměřit především na biologicky rozložitelné
odpady, stavební odpad, objemný odpad ale i plasty,
papír a sklo.
Závěrem chci říct, že i-když nejsou výsledky nakládání
s odpady v našem městě příliš valné, budeme pokračovat
v optimalizaci a zavedení nového systému tak, aby byl co
možná nejefektivnější a nezatěžoval složitostí naše občany a finančně naše město. V dalším díle zpravodaje budu
informovat o dalších krocích, které se nám povedly.

Celková váha vzorku byla 300,15 kg. Zastoupení odpadu, který již není možno dále materiálové využít a nelze
ho v současné době nikterak recyklovat bylo 89,05 kg
tedy 29,7 %, konkrétně se jednalo o infekční/neinfekční odpad, směsný komunální odpad a objemný odpad. 9 Složky, které se dají dále využít, byly v celkovém
vzorku zastoupeny 211,1 kg, v přepočtu na procenta se

Zdeněk Bělík,
člen rady města
8
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Bohatá činnost paskovských seniorů
v rámci projektu pro rok 2021
Situace se šířením koronaviru se během května postupně uklidňovala.
Po ukončení cyklu online přednášek, konkrétně po sedmé z nich,
která proběhla 25. 5. a Martin Krejsa
v ní poutavě přiblížil svou knihu Navždy první, bylo možno pomýšlet na
akce v podobě, na jakou jsme běžně
zvykli. Již 28. 5. se uskutečnil první
plánovaný výlet na Jablunkovsko.
Akce informačně navazovala na některé online přednášky o Těšínsku
i na loňský výlet, při kterém senioři
navštívili v tomto „rázovitém kraji“
jiná místa. Tentokrát jsme zajeli nejprve do nově otevřeného návštěvnického centra Velké Šance u bývalé
obranné pevnosti na pomezí České
republiky a Slovenska, lépe řečeno v minulosti na hranici Slezska
a Uher. Komentovaná prohlídka samotného centra i procházka celou
lokalitou nám připomenula aktivní
existenci pevnosti v čase od třicetileté války až do poloviny 19 století.
Velké Šance sloužily v tomto období nejprve k obraně před možnými
vpády z jihu, z Uher, hlavně ze strany
vojsk v té době výbojné Osmanské
říše, později naopak jako obrana
před možným útokem ze severu, ze
strany Pruska, které ovládlo o přibližně sto let později většinu Slezska
a jeho území se rozšířilo na východ

až do těchto míst. Paskované si
mohli přitom připomenout zapojení jednoho ze svých tehdejších občanu, připomínaného jménem Jan,
který zde sloužil v mušketýrské jednotce a formou figuríny ve stálé expozici o dějinách Paskova je připomenut i na našem zámku. Poté jsme
přejeli na Hrčavu, kde jsme si mohli
s obdivem poslechnout v místním
dřevěném kostele téměř hodinový,
na fakta velmi bohatý, výklad svěžího osmdesátníka pana Vojkovského
a na místním hřbitově jsme navštívili
prostý hrob Anny Hlaváčové babičky herečky Jany Hlaváčové. Po obědě v hospůdce U Sikory jsme si nejprve společně prohlédli nedalekou
lurdskou jeskyni a pak se rozdělili na
dvě skupiny. Větší část účastníků si
udělala túru na trojmezí Česka, Polska a Slovenska, ostatní autobusem
odjeli na prohlídku Gorolského informačního centra (GOTIC) do Mostů u Jablunkova.
O měsíc později 25. 6. jsme vyjeli na
Opavsko. Nadšený výklad manželů
Miroslava a Dobroslavy Klusákových
nám v rozsáhlém hospodářském
areálu se stovkami exponátů z první
poloviny a z počátku druhé poloviny
20. století připomenul dobu, kterou
si mnozí pamatují jako své dětství

Společné foto na Velkých Šancích
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a možná to byla pro některé i dojemná vzpomínka. Zapomenout nelze ani na perličku při výkladu paní
Dobroslavy, který, jako členka opavského Pěveckého sboru Křížkovský,
profesionálně obohatila zazpíváním
slezské hymny. Přejeli jsme do Kravař
a po obědě v restauraci Golf jsme si
ve dvou skupinách prošli za doprovodu průvodkyň zdejší zámek. Také
zde můžeme nacházet sounáležitost
s Paskovem. Není dána tentokrát ani
tak dávnou šlechtickou minulosti,
ale přítomnosti. Podobně jako zámek v Paskově je také zámek v Kravařích nyní v majetku města (v Kravařích od r. 1990) a tak veškerá tíha
s jeho provozováním i financováním
leží výhradně něm.
Nebylo by správné zapomenout
ještě na další tři aktivity, které proběhly nebo začaly probíhat v červnu. Jedna z nich – školení práce
s tablety nebo mobily začala letos
s předstihem (loni to bylo až od počátku října) a již nyní je z poloviny
naplněna. Druhá z akcí mimo výlety – bowlingový turnaj jednotlivců
– proběhla 9. června v Relax centru
ve Vratimově. Senioři využili plně
obou bowlingových drah. Zahráli si
všichni. Mezi bodově nejúspěšnější
patřili v kategorii mužů Petr Baďura, Bohumil Schön a Jaromír Bartoš
a v kategorii žen Milena Baďurová,
Milena Klimundová a Zdeňka Laholová. Poslední červnovou aktivitou
seniorů byla vědomostní soutěž. Po
loňské vynucené odmlce se letos
přece jen uskutečnila. Organizátoři
ze Střediska volného času ve Vratimově se rozhodli pro organizaci online. Přesto se jí zúčastnilo pět týmu.
Paskované se svými vědomostmi
neztratili a až do posledního kola
kvalitou odpovědi na otázky statečně sekundovali vítěznému družstvu z Řepišť. Náš tým ve složení Jitka Šugarová, Eva Stránská a Milena
Křivoňová si přitom zaslouží vedle
blahopřání k druhému místu také
uznání za skutečnost, že nepotřeboval ze strany organizátorů asistenci
při ovládání výpočetní techniky, což
bylo u soutěžících družstev seniorů
výjimečné.
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Co z projektu zbývá po prázdninách? Stále toho není málo. Kromě
dokončení kurzu práce s tablety je
již objednána herna pro bowlingový turnaj družstev. Tentokrát se
vrátíme v úterý 7. 9. od 15:00 do prostornějšího prostředí herny Bowling
Star v Místku na Rivieře. V tradičním
termínu počátku října proběhne

další výlet, a to ve čtvrtek 7. 10. na
Valašsko. Podle finančních možnosti a již projeveného zájmu se chystá
dále jeden výlet nad původní plán.
V pátek 22. 10. bychom se měli podívat na Odersko. K tomu by měla proběhnout ještě jedna až dvě běžné
přednášky a pod vedením p. Šafránka se uskuteční setkání paskovských

a oprechtických pamětníků nad
dochovanými historickými materiály. Doufejme, že situace na podzim bude příznivá tak jako v červnu
a plánované akce se v pohodě uskuteční.
Miroslav Lysek,
koordinátor projektu pro seniory

Společné foto v Muzeu slezského venkova

Sponzorský dar Biocel
Žáci třetích tříd navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích s cílem posílení ekologické výchovy.

Letošní školní rok probíhal netradičně, střídala se
distanční a prezenční výuka. Vzhledem k opatřením nebylo možno zrealizovat školu v přírodě pro
žáky 1. stupně, kterou nám finančně podpořila firma Lenzing Biocel Paskov. Proto jsme se rozhodli
částku využít na jednodenní aktivity.

A čtvrťáci, ti jeli směrem na Štramberk, kde je čekal program organizovaný skupinou Rikitan, jejichž heslo „Zážitkem k poznání“ nejlépe charakterizuje jejich prožitky. Žáci 4. B se také zúčastnili
na školní zahradě aktivity spojené s představením
firmy Biocel, k oboustranné spokojenosti zúčastněných.

Žáci prvních a druhých tříd navštívili Zoologickou
zahradu v Ostravě, kde je čekal program s průvodcem. Nechyběl také čas věnovaný workoutovým
hřištím a stánkům s občerstvením.

Jménem všech žáků a kolegů děkuji firmě za finanční podporu těchto aktivit.

Zoologickou zahradu, tentokrát v Lešné, navštívili naši páťáci. Vzhledem k rozlehlosti zoo se jednalo
také o výlet turistický, všechno i přes různorodost počasí zvládli.

Lucie Butkovová,
ředitelka školy
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Lenzing Biocel Paskov a.s.
Páteční dopoledne 18. června jsme
měli zpestřeno návštěvou zástupce
společnosti Lenzing Biocel Paskov
a.s.. O mezinárodní společnosti, jejíž
sídlo je v sousedním Rakousku, jsme
se ve zkratce dověděli všechno – co
zpracovává, jak probíhá výroba, jaké

jsou produkty, čím jsou výjimečné
pro lidi a naši planetu tak přínosné. Mohli jsme si „osahat“ základní
surovinu dřevo (štěpku), buničinu,
viděli jsme výrobky – oblečení, praktické síťky na zeleninu, ručníky, spací
vak pro miminka. Nakonec jsme si

2. A na výletě v ZOO
Školní výlet do zoologické zahrady,
sliboval spoustu parádní zábavy.
Červená panda, jeleni a krmení koz.
Pozor 2. A, ať ti neukousnou nos.
Čtyři dikobrazi ve výběhu zeleninu hodovali,
mrkev, kukuřici ani bramboru nám nenechali.
Z voliéry kouká sup mrchožravý
a paní učitelka má obavy,
aby ve třídě neubylo žáků,
tak raději ukončí prohlídku ptáků.
Sloni předvádějí, co s choboty umí
a 2.A. jen „uááuuu“ s údivem šumí.
Chovatelka ze Zoo nám věnuje hodinu,
představí nám celou mandrilí opičí rodinu.
Na hlavu nám opravdový obří paroh nasadí
a spoustu tajemství ze Zoo prozradí.
Děkujeme za výlet,
rádi se do školy vracíme zpět.
Kateřina Vašková, asistentka pedagoga
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odnesli krásné taštičky s drobnými
dárky. Zajímavé bylo i to, že některé
děti si mohly s paní zástupkyní firmy
popovídat v angličtině. Děkujeme!
Žáci 4. B
a Anna Schindlerová
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Den dětí 3.A a 3. B

– Výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích
V úterý 1.června jsme oslavili Den dětí
výletem do Bartošovic. V záchranné
stanici měli pro nás připravený výukový program Živá příroda. Nejprve
nám jeden z ošetřovatelů „představil“ všechna zvířátka, která zde žijí,
protože se kvůli svým zraněním nemohou vrátit do volné přírody. Nejvíce se nám líbil veverčí kluk, mrštná
vydra, čápi a také malý srneček. Pak

jsme si prohlédli ve vnitřní expozici
všechny živočichy, které můžeme zahlédnout v Poodří. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí, jak se máme ke
zvířátkům ve volné přírodě chovat.
Nakonec jsme si nakoupili ve zdejším

Kdo si hraje, nezlobí
15. červen 2021 – exkurze 4.A, 4.B – Štramberk
Náš výlet má moto – ZÁŽITKEM K POZNÁNÍ. A skutečně.
S pračlověkem jsme se setkali v jeskyni Šipka, navštívili
jsme mini ZOO na náměstí, muzeum Zdeňka Buriana,
malebnými uličkami jsme došli ke štramberské Trúbě
a putování jsme ukončili v pekárně proslulých štramberských uší. Vše pro nás připravila agentura RIKITAN a díky
průvodcům jsme prožili den v překrásném prostředí starodávného města Štramberk. Taky chválíme všechny děti
– byly hodné při putování městem i během cesty autobusem.
Anna Schindlerová a Michaela Dvořáková
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obchůdku plyšáčky, záložky, bloky
nebo perníčky. Počasí nám vyšlo
a výlet se nám všem moc líbil.
Kamila Vernerová
a Barbora Rozbrojová
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Školní výlet
5. A, B
Ve čtvrtek 24. června jsme se s žáky
pátých tříd vypravili na cestu směrem do Olomouce. Tady nás uvítala
krásným počasím a zajímavými zvířaty ZOO na Svatém Kopečku. S některými jsme nacházeli řadu podobností. Jen nás mrzelo, že ne všechny
pavilony byly otevřené. Velmi rádi
jsme nakrmili malé i velké kozičky
a prošli se ve výběhu klokanů. Nejnovější přírůstek zoologické zahrady
- panda červená - se sice před námi
schovávala, ale nakonec se nám také
předvedla. Výlet některé cestovatele zmohl natolik, že si cestou zpět
o zvířátkách nechali zdát.
Taťána Langerová a David Kyselovský

Super výlet 7. A
Věřili byste, že jsme si užili
i výlet, který byl naplánován jen v okolí Paskova?
Ráno 24. 6.2021 jsme nevěděli, do
čeho jdeme, protože paní učitelka
jej nazvala výlet do neznáma. Po
rozdělení do skupin (podle počítání – první, druhý, třetí, čtvrtý) jsme
si vymysleli název týmu a týmový
pokřik, kterým jsem se vždy ohlásili před a po splnění úkolu. První
pokusy byly nesmělé, až trapné, ale
postupem času jsme si zvykli a na
konci výletu už to pro nás bylo normální. Názvy našich týmů – Chleba,
Šípy, Borci a 4+1. Po celou dobu jsme
se museli zdržovat v nastavených
skupinkách, tak jsme si mohli popovídat se spolužáky, se kterými se ve
třídě běžně nebavíme. A bylo to fajn!
Každý z nás umí něco jiného, takže
holky třeba pomohly klukům uvít
věneček z kopretin, kluci se zase postarali o rozdělání a udržování ohně,
v dobré náladě jsme zdolali „naši
haldu“ i s následným adrenalinovým
sešupem, došli do Vratimova, kde
jsme si opekli buřty, které nám věnovala paní učitelka. Prozkoumali řeku
a trochu se zchladili, zkusili jsme si
projít poslepu úsek jen podle provázku, a pak přišel zlatý hřeb výletu

- Hledání pokladu. Zpráva byla rozstříhaná na 22 dílků, takže každý byl
pro nás důležitý, protože teprve po
získání všech dílků jsme byli schopni složit nápovědu k pokladu. Hledali jsme veliký balík, ale byl to jen
kousek papíru a na něm napsáno
„VOUCHER – pro každého 1 porce
zmrzliny!“ V tomto horku to bylo
bezva pomyšlení, ale do Paskova
to byl ještě kus. Nicméně, motivace
13

to byla silná, a tak jsme se vydali na
cestu zpět. Zvolili jsme vlak a potom
pěšky k „PLÁŽI“. Ale tady na nás nebyli připraveni, tak jsme to vzali přes
park k naší cukrárně. („Stejně tam
mají lepší výběr,“ podotkla Adélka).
Sluníčko pěkně pálilo a zmrzlina
nám bodla. Děkujeme paní učitelce
Juhasové a paní asistentce Krhutové
za super výlet.
Žáci 7. A
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Z prvňáčků se stali čtenáři
Letošní Den dětí jsme v prvních třídách spojili s velkou událostí, z našich prvňáčků se stali opravdoví čtenáři. Bohužel jsme nemohli navštívit
místní knihovnu, pasování tedy proběhlo ve třídách. Začali jsme ukázkou knih pro děti, povídáním o tom,

kdo knihy píše a ilustruje, co jsou pohádky, příběhy a básničky. Po splnění několika úkolů děti moudré sově
slíbily, že budou každý den alespoň
chvilku číst, o knížky budou pečovat
a chovat se k nim hezky. Čtenářský
slib děti vlastnoručně podepsaly,

dostaly čtenářský diplom, nádhernou knížku a další upomínkové
předměty. Odměny pro děti připravily paní knihovnice z Místní knihovny Paskov, kterou určitě příští rok
navštívíme. Děkujeme.
Michaela Šnýdrová a Simona Rodková

Vítězství v soutěži
Křížem krážem Slezskou bránou
Dům dětí a mládeže ve Vratimově
pro nás v letošním roce opět připravil vědomostní soutěž s názvem
Křížem krážem Slezskou bránou.
Ve třech kategoriích zde soutěžili žáci 3.- 5. tříd, žáci 6.- 9. tříd
a členové spolků seniorů. V letošním roce se v naší kategorii B (žáci
druhého stupně) utkalo celkem
pět družstev. Soutěžící jako každý
rok odpovídali na otázky, které se
týkaly svazku v trojúhelníku obcí
mezi Frýdkem-Místkem, Ostravou
a Havířovem. Cílem soutěže je prohloubení znalostí o regionu Slezská
14
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brána a následné prokázání znalostí z historie a současnosti místa, kde
žijeme. Letošní kolo bylo velmi netradiční, odehrálo se v online verzi.
Tak kromě té správné soutěžní nervozity nás provázel i strach z případných technických problémů,
ale ty se nám obloukem vyhnuly,
neboť technickou stránku měl na
starosti zástupce ředitelky školy
pan Slíva. Naše tříčlenné družstvo
ve složení Tereza Furmančíková

(8. A), Simona Figová (8. B) a Jakub
Zajacz (8. A) bylo připraveno skvěle. Soutěžící měli zadáno celkem
pět různých tematických okruhů.
Nezaskočily je otázky z oblasti historie, rozlohy obcí, počtu obyvatel, otázky týkající se významných
osobností, ani slepá mapa. Odpovídali s naprostým klidem, rozvahou a bylo na nich znát, že jsou si
svými odpověďmi jistí. Na přípravu
měli dostatek času. Ve třídě jsme si

Z knihovny
Knížka pro prvňáčka 2021
Projekt Knížka do prvňáčka vyhlašuje SKIP ČR , letos je to již 13. ročník - odměnou byla tentokrát
knížka Michaely Fišarové a Anety
Žabkové První školní výlet. Bohužel
jsme v důsledku epidemiologické
situace ohledně Covid-19 nemohly
děti pasovat na čtenáře v knihovně.
Vše jsme tedy předaly paní učitelkám do prvních tříd, které dětem
uspořádaly slavnostní čtenářský
den 1. června na svátek dětí. Více
popisuje článek „Z prvňáčků se stali čtenáři“, uveřejněný v tomto čísle
zpravodaje. Děkujeme paní učitelce Rodkové a Šnýdrové za perfektní
akci předání Knížky pro prvňáčka.

Slavnostní předání cen Čtenářským rodinám za rok 2020
V neděli 20. června 2021 proběhlo
v areálu paskovského zámku slavnostní předání odměn Čtenářským
rodinám za rok 2020 za účasti starosty Petra Baďury, náměstka ministra kultury Jiřího Vzientka a Kristýny Šircové.
Pan Vzientek vyzdvihl důležitou
roli knihoven v současnosti a předal oceněným knihy z ministerstva
kultury. Pan starosta poděkoval
čtenářským rodinám, které se návštěvami knihovny v Paskově spolupodílí na kulturně-společenském
životě v našem městě. Hlavní ceny
předala paní Kristýna Šircová.
Lenka Ježová,
Místní knihovna Paskov
15

zkusili soutěž nanečisto, a přestože
i v této verzi si všichni tři vedli výtečně, podle jejich slov je to motivovalo k dalšímu studiu.
Co říct na závěr? Výsledek byl těsný, zvítězili jsme o jeden bod před
ZŠ Raškovice a na třetím místě se
umístila ZŠ Morávka. Našim žákům
patří obrovské poděkování za skvělé umístění a vzornou reprezentaci
ZŠ Paskov.
Světlana Koriťáková

ŠKOLA

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Pohádková cesta z knihovny

1. kapitola

Přidali jsme se k projektu Pohádkové cesty domů a sdílíme
audioknihu Vnučka
čaroděje Modromíra Poprvé v říši pohádek.

Vznikla na základě hry
Čaroděj
Modromír,
kterou jste možná viděli na ČT. Každý den
na plakát na dveřích 2. kapitola
knihovny přidáme jeden QR kód = 1 kapitola z knihy. Poslechnout si ji můžete po cestě domů.

Odkazy z QR kódů budou platné do
konce roku 2021. Zájemci si mohou
tuto knihu předobjednat na Hithitu.
První dvě kapitoly si můžete otevřít
už nyní ostatní budou přidávány
postupně každý půjčovní den, ale
už v knihovně. Více také na www.carodejmodromir.cz

Soutěž k výročí knihovny
Jak jste jistě zaznamenali, paskovská
knihovna slaví 100 let, založena byla
v prosinci 1920, otevřena byla v roce
1921.
V rámci oslav jsme pro vás připravily
malou soutěž:
1) Kdy byla knihovna v Paskově
založena?

4) Kdy bylo první připojení
knihovny k internetu?
5) Kolik knih, společenských
her a audioknih má knihovna
v současnosti?
Tip: a) 10500
b) 12000
c) 15850

2) Kolik měla knih?
3) Kdo byl prvním knihovníkem (
1920-1930)

6) Kolik společenských her máme
ve fondu?
Tip: a) 15
b) 95
c) 115

7) Kromě knih, společenských her
a audioknih půjčujeme také
různé, někdy hodně potřebné
věci jako např. brýle na čtení. Co
si ještě můžete u nás zapůjčit?
8) Knihovna pravidelně pořádá
různé akce pro děti i dospělé.
Napište alespoň 3 z nich

Odpovědi na otázky
můžete zasílat e-mailem na
knihovna.paskov@seznam.cz
nebo osobně do knihovny.
Nápovědu k otázkám najdete v minulém
čísle Paskovského zpravodaje nebo na
www.knihovna-paskov.cz
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Příměstský
tábor
1.7. - 2.7. a 7.7. - 9.7.
2021 proběhl letní
příměstský tábor,
který musel být na
základě doporučení
hygieny mírně poupraven. Díky změnám však vznikl
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA ZÁMKU.  Pro děti byl připraven bohatý program a jako bobříka odvahy
jsme společně přespali v prostorách
zámku a vůbec se nebáli . Velké
díky patří hlavní vedoucí Renatě
Mičkové, která se už teď těší na druhý zámecký příměstský tábor, který
bude probíhat 16.8. – 20.8. 2021. Tak
co, přidáte se?  www.mesto-paskov.cz/mesto/zivot-ve-meste/letniprimestske-tabory
Gabriela Klimundová

Paskovská
devítka
V neděli 11.7. v zámeckém parku odstartoval již 3. ročník Paskovské devítky. Letos se i přes nesnáze s koronavirovou krizí zúčastnilo přes dvě stovky
běžců a více než 20 koloběžkářů. Závodilo se hned v několika věkových
kategoriích a na závěr se běželo také
pro Paskovský zámek. Pro soutěžící
byly připraveny věcné ceny, poháry
i medaile. Počasí nám přálo a věříme,
že si to všichni účastníci závodu užili.
Gabriela Klimundová
17

Kalendář akcí – srpen

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

neděle

15.

Ukončení fotosoutěže do paskovského
kalendáře
10-17 - Víkendové prohlídky zámku

2.

pondělí

16.

3.

úterý

17.

4.

středa

18.

5.

čtvrtek

19.

6.

pátek

20.

7.

10-17 - Víkendové prohlídky zámku
14-18 - Házenkářské sportovní odpoledne
18:00 - Házenkářská předpouťová zábava

10-17 - Víkendové prohlídky zámku
sobota

21.

neděle

22.

pondělí

23.

10.

úterý

24.

11.

středa

25.

12.

čtvrtek

26.

pátek

27.

sobota

28.

neděle

29.

pondělí

30.

úterý

31.

8.
9.

13.
14.

Paskovská pouť svatého Vavřince
10-17 - Víkendové prohlídky zámku
Svoz BIO odpadu

Letní kino - Oprechtice hasičárna (3Bobule)
10-17 - Víkendové prohlídky zámku

kalendář akcí:

16. – 20.8.
příměstský tábor na zámku

www.mesto-paskov.cz/mesto/
zivot-ve-meste/kalendar-akci
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10-17 - Víkendové prohlídky zámku
Svoz BIO odpadu
23.8. - 27.8.
Příměstský tábor pro malé házenkáře

10-17 - Víkendové prohlídky zámku
10-17 - Víkendové prohlídky zámku

Kalendář akcí – září

srpen 2021

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

středa

15.

2.

čtvrtek

16.

3.

pátek

17.

sobota

18.

neděle

19.

4.

Pohádkový zámek – zámecký park

5.
Svoz BIO odpadu

Den regionů a výroční paskovský jarmark

Svoz BIO odpadu

pondělí

20.

úterý

21.

8.

středa

22.

9.

čtvrtek

23.

pátek

24.

11.

sobota

25.

12.

neděle

13.

pondělí

27.

8:00 - 13:00 - Zahrádkářská výstava,
KCP (pro školy)

úterý

28.

Svatováclavská minikopaná
- hřiště nebo tělocvična ZŠ - dle počasí

středa

29.

čtvrtek

30.

6.
7.

10.

14.

17:00 + 19:00 - program kina

18:00 - Koncert SHF, kostel sv. Vavřince Paskov

17:00+19:00 - program kina

Poznámky:
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26.

17:00 + 19:00 - program kina

9:00-18:00 - Zahrádkářská výstava, KCP

9:00-18:00 - Zahrádkářská výstava, KCP

KINO – září
PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
úterý

7. 9.



17:00

Červený střevíček a 7 statečných
Animovaný, Dobrodružný,Rodinný, cz, 92 min.



19:00

Gump - pes, který naučil lidi žít
Dobrodružný, Rodinný, cz, 90 min.

úterý

14. 9.





17:00

Hurá do džungle
Animovaný, Rodinný, cz, 84 min.

19:00

Šarlatán
Životopisný, Drama, cz, 118 min.

úterý

21. 9.




17:00

Scoob!
Animovaný, cz, 94 min.

19:00

Bábovky
Komedie, Drama, cz, 97 min.

Vstupné dětské filmy od 17 hodin 50 Kč, od 19 hodin 60 Kč.

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.

www.mesto-paskov.cz
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Akce důchodců
Předpověď se slíbeným uvolněním
se naplnila. Vaječinu jsme si udělali
raději dřív, a tak trochu oslavili návrat
starých časů. Pokročili jsme v našem
vzdělávání na tabletech. Šest majitelů
tabletů pod dozorem Petra Sedláčka
a dalších šest se vzdělávalo s Moudrou sovičkou z Prahy. Pobavili jsme
se na bowlingu ve Vratimově. Díky
přednáškám p.ing Lyska a jeho testům, které jsme poctivě vyplňovali,
jsme úspěšně zvládli i soutěž online
o znalostech regionu. Hledali jsme
možnost kde se zabydlet, aby nás nikdo nerušil a měli k dispozici wifi připojení. Nakonec nás přesvědčila svou
nabídkou p. Klimundová, která nám

dojednala se starostou možnost zapůjčení místnosti u zámku. Správce p.
Bílecký nám nabídl i kafe a studenou
minerálku. Soutěž Křížem krážem
o znalostech regionu proběhla téměř
nepozorovaně, protože ve stejnou
dobu absolvovali senioři přednášku
s p.Štenbaurem o zdraví prospěšných bylinách. V červnu také v rámci
ocenění aktivních seniorských klubů
navštívilo 6 našich členek Divadlo
ABC v Praze. Lístky na představení
Poslední ze žhavých milenců věnovali oceněným seniorským klubům
hlavní představitelé Simona Stašová
a P. Nárožný.Jsou za námi i dva zájezdy, oba pod taktovkou p.ing.Lyska.
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Navštívili jsme jmenovce přehrady
Šance , opevnění Šance a pak Hrčava
,odkud se po vydatném obědě vydala polovina účastníků na tzv. Trojmezí. Osvěžili jsme se vodou z Lurdské
studánky, někomu stačilo pivo. Další
zajezd byl na Opavsko. V Holasovicích jsme si prohlédli Muzeum Slezský venkov a v Kravařích pro změnu
jsme se podívali, jak si žilo panstvo.
A dokud můžeme tak se snažíme do
našeho rozvrhu natlačit co nejvíce
zážitků. Proto jsme si udělali výlet do
Kozlovic. Řidiči navštívili cukrárnu,
aby se odměnili.
Za KD Paskov Křivoňová Milena

SPOLKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Noc kostelů přinesla návrat živé hudby
Podívat se do kostela v neobvyklém
čase, objevit nejrůznější zákoutí krásného chrámu a zastavit se na chvíli
uprostřed všední rutiny nebo rychle běžícího času – to jsou tradiční
cíle Noci kostelů, ke které se i letos

připojila farnost Paskov. Během letošního ročníku – v pátek 26. května ale
nabyla na důležitosti ještě další stránka této již tradiční akce – možnost poslechnout si živou hudbu. Nadaní žáci
a zkušení umělci tak mohli po několika
měsících přísných omezení kulturního
života ukázat, že přes zimu nezaháleli,
ale naopak trpělivě cvičili. Ukázalo se
to jak při pásmu Paskovjanku, tak při
vystoupení žáků Základní umělecké
školy a následném varhanním recitálu
Pavla Šiguta a Jany Šafářové Doležílkové. Kvůli platným vládním opatřením museli organizátoři hlídat počty
účastníků a před kostelem tak chvílemi stála fronta.
Velký zájem byl i o program pro děti,
který byl letos zaměřený na vitráže
– mozaiky v kostelních oknech. Při
plnění úkolů se nejmenší návštěvníci
dozvěděli, co to vitráže jsou a zaměřili se také na ty, které zdobí paskovský
kostel svatého Vavřince. Děti se mohly opakovaně vracet i ke speciálně

vytvořené stolní hře, která vycházela
ze známého „Člověče, nezlob se“.
Novinkou letošního ročníku byla
i otevřená kaple v Oprechticích. Kapličku u hlavní silnice zná většina lidí
pouze zvenku, když kolem ní projíždí směrem do Krmelína. V pátek
26. května se ale každý mohl podívat
dovnitř a zjistit, že se v ní ukrývají nápisy v německém jazyce.
Paskovská Noc kostelů má ovšem
také další rozměr - modlitby za celé
město. Na samém závěru se před oltářem rozzářily čajové svíčky a modlitbu za všechny obyvatele Paskova
doprovázely kromě současných duchovních písní i myšlenky papeže
Františka. Přímluvy za dobré sousedské vztahy, osamocené lidi nebo
moudrost pro místní zastupitele na
závěr zakončila společná modlitba
Otče náš.
Ondřej Elbel a Šárka Šugarová

Paskovjanek informuje
Taneční boty Paskovjanku se po
dlouhé době opět dočkaly a s radostí se pustily do tance dne 31.5. hned
na dvou akcích. Na akci Noci kostelů
v Paskově nás jako každý rok přivítal
altánek a spoustu účastníků, kteří
nám vytvořili krásnou atmosféru,
kterou jsme si po tak dlouhé době
užívali. Poté jsme se přesunuli do Řepiště. Tam se organizovalo tradiční
Kosení luk, kde jsme po vystoupení
Paskovjanku měli opět svou zástupkyni Kačku v soutěži. Oběma akcím
přálo počasí i hojná účast návštěvníků, kteří si znovuzahájené akce užívali a my s nimi 

nenechat jej ležet ladem a vznikla tak
myšlenka uspořádat tzv. veřejné Setkání v zámeckém parku s folklorním
nádechem. Kolem 16.h se tanečníci
z Paskovjanku společně s dětskými
návštěvníky roztancovali na taneční
zkoušce, poté se úvodního slova ujal
náš pan starosta Petr Baďura společně s panem Jiřím Carbolem. I počasí,
které si z nás po obědě ještě dělalo
legraci, se tedy nakonec umoudřilo
a během krásného slunečného podvečeru jsme si užili vystoupení jednak

Již druhým rokem, vzhledem k událostem, které vznikly a ovlivnily tak
veškeré dění, se bohužel nekonal
Dětský Folklorfest v Paskově, na který jsme se těšili a během roku vymýšleli program a zajímavé hosty.
Právě pátek 11.6. byl vyhrazen pro
tuto oslavu lidové hudby, cimbálu,
tance i opětovného setkání v parku s přáteli, a tak jsme se rozhodli
22

domácího souboru Paskovjanek, kde
se nejstarší složka (a jsme na ně pyšní)
mění na mládežnický soubor, tak také
cimbálovou muziku Tragač a členy
valašského národopisného souboru
Klobučan. Po těchto ryze folklorních
vystoupení nám bylo velkou ctí představit všem náš nový, krásný cimbál
Paskovjanku, který jsme díky podpoře projektu Radegast lidem nechali
zhotovit v té nejlepší dílně u pana
Vladimíra Holiše. Slavnostního křtu
se ujal spolu s panem starostou i pan

SPOLKY
Dalibor Plaček, který se nám o cimbál
v posledním týdnu krásně staral, ladil
a vyladil možné i nemožné  Nádherný zvuk cimbálu pak vynikl i během
klasických tonů vážné hudby, kdy se
představil v solové hře na cimbál Vilém Hýl pod vedením Adama Ramdama a ukázal tak i další, nejen folklorní
polohu tohoto nástroje.

srpen 2021
Po celou dobu se návštěvníci mohli
občerstvit u pana Brože nejen výbornou kyselicí, u našeho mistra preclíkáře Marcela Tvrdíka a zvlažit rty u čepovaného piva z místního Panského
pivovaru v Paskově. Jim všem patří
dík, že našli odvahu podpořit tuto akci
spolu s vedením města, které park pro
tuto akce krásně připravilo a zajistilo

a také Vám všem, se kterými jsme se
v parku a poté i v Panském pivovaru
sešli a spolu s muzikanty nenechali
cimbál do půlnoci odpočinout 
Těšíme se na Vás při dalších akcích
…s úctou k tradici…
spolek Po súsedsku
a DFS PASKOVJANEK

Rožnovské slavnosti
Jsme velmi rádi, že naše Paskovjankovská stopa byla k vidění ve Valašském muzeu v přírodě při ROŽNOVSKÝCH SLAVNOSTECH 3.7. během
sobotního celodenního programu.
Byl to pro nás takový srdeční zážitek
– tancovali jsme se skupinou mladých
lidí, kdy jsme některé z nich učili prvním tanečním krůčkům v dětském
folklorním souboru Klobučánek jako
4leté děti a pak i s „dospělákama“,
kteří zase naopak nás v 15ti letech
přijali mezi sebe a vložili do nás něco,
co nás utvrdilo v tom, začít po letech

„to ono krásné a přirozené“ obnovovat i tady u nás v Paskově. Bylo to pro
nás vnitřně opravdu velmi silné a moc
krásné vidět a vnímat v hledišti přátele z Paskova v našich krojích, kteří to,
co se snažíme dělat a předávat dalším
generacím nyní v Paskovjanku, dojedou podpořit a mohou být těmi stavebními kameny, na kterých se může
dál stavět a spolu s Paskovjankem
znovuobnovovat a udržovat lidové
tradice. Děkujeme Vám všem, kteří
nám pomáháte udržovat tradiční věci
tradičně a s patřičnou úctou...
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za spolek Po súsedku a DFS
Paskovjanek Karel a Zdenka Švachovi
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Zahrádkářská výstava v Paskově
Vážení přátelé!
Jak jsme vás informovali v minulém
čísle Zpravodaje, bude základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Paskově spolu s Městem Paskov pořádat
Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků lidové tvořivosti.
Výstava se bude konat v KCP
(býv. sokolovna) a bude otevřena
• v sobotu a neděli 25-26. září
od 9-18 hod.
• v pondělí 27. září od 8-13 hod.
(hlavně pro školy).
Zahrádkářské výstavy pořádáme
jednou za 2 roky a mají vždy velmi dobrou úroveň. Je to zásluhou
nejen paskovských zahrádkářů, ale
i dalších občanů, kteří se podílejí na
její přípravě a dodají zajímavé exponáty. Velkou zásluhu na úspěšnosti
výstavy mají také mateřská a základní škola, jejichž zajímavé exponáty

poutají velkou pozornost návštěvníků. Nezastupitelný podíl na výstavě
mají i zahradnické podniky z Paskova
i okolí. Doufejme, že pořádání výstavy nezastaví další vlna koronaviru.
Úroda ovoce, ale i zeleniny se jeví
jako dobrá, doufejme, že bude dost
zajímavých exponátů. Prosíme proto
všechny majitele zahrad, aby nám
pomohli, aby výstava měla úroveň
alespoň minulé výstavy. Věříme, že
bude dost i zajímavých výrobků lidové tvořivosti, že se předvedou nejen tradiční vystavovatelé, ale i noví
umělci. Protože se bude výstava konat brzy po zahájení školního roku,
budou mít naše školy málo času na
její přípravu. Přesto věříme, že jejich
expozice budou opět patřit k těm
nejhezčím a nejzajímavějším, jako
tomu bylo v minulých letech, že se
přidá i školní družina a výtvarné oddělení Základní umělecké školy. Výstavu budeme připravovat ve čtvrtek
a pátek 23. a 24. září od 9-18 hodin.
V této době můžete také donést své
exponáty (ovoce, zeleninu a květiny raději v pátek, aby zůstaly čerstvé), případně si nainstalovat svoji

samostatnou expozici. Pokud budete
vystavovat jablka, prosím, neleštěte
je, zvláště když chcete určit odrůdu.
Patina je jedním s poznávacích znaků. V pátek asi od 16.30 hod bude
přítomen pomolog, který bude určovat odrůdy ovoce. Pokud budou mít
vystavovatelé i další občané, kteří se
budou podílet na její instalaci zájem,
mohou se přijít domluvit na naši výborovou schůzi, která se bude konat
ve středu 1. září v 18 hodin ve schůzovací místnosti nad Zámeckou krčmou.
Výstava bude mít i další doprovodný
program.
V sobotu v 15 hodin vystoupí dětský
folklorní soubor Paskovjanek, v neděli
pak bude od 15 hodin vyhrávat cimbálová muzika a můžete také posedět
u dobrého vína, které zajistí vinný sklípek pana Zahrádky z Hukvald.
Věříme, že v Paskově i blízkém okolí
nebude člověka, který by se na naši
výstavu nepřišel podívat.
Srdečně zvou paskovští zahrádkáři.
Za ZO ČZS Lubomír Forgač.

Pomoc našich hasičů na Jižní Moravě
po řádění Tornáda

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se ve večerních
hodinách prohnalo obcemi na Jižní
Moravě tornádo.
Naši hasiči v noci z 24. 6. na 25. 6. 2021
nabídli prostřednictvím operačního
střediska svou pomoc. V průběhu
pátku 25.6.2021 průběžně komunikovali o možnosti spolupráce a pomoci
v zasažených obcích. V rámci Moravskoslezského kraje byly připravovány
odřady dobrovolných jednotek, ale
naše jednotka v žádném z připravovaných seznamů nefigurovala.
Po tomto zjištění jsme si nedokázali
představit, že nebudeme schopni
nijak pomoct. V pátek 25.06.2021
došlo k dohodě členů dobrovolné
jednotky a pana starosty (zástupce
zřizovatele), že pojedou pomáhat
jako dobrovolníci do obce Mikulčice a v rámci pomoci využijí hasičské
24

vybavení. V odpoledních hodinách
se začali hasiči připravovat k odjezdu
a v rámci přípravy uskutečnili sběr
humanitární pomoci pro jižní Moravu. Sběr probíhal až do 22:00 hod.
Humanitární pomocí naši občané
naplnili velký přívěs. Šesti členná jednotka brzy z rána vyrazila do obce
Mikulčice. Do Mikulčic jednotka dorazila o půl sedmé ráno. Upřímně
musím říct, že vidět vše na fotkách
nebo ve skutečnosti je obrovský rozdíl a všichni členové, kteří se pomoci
na jižní Moravě zúčastnili, byli velmi
zaskočeni. Po příjezdu na místo jsme
ihned začali pomáhat s vynášením
vybavení domácností z torz domů,
pomáhali jsem s odklízením spadlých střech, nakládání suti, likvidace
popadaných stromů, úklidy zahrad
a venkovních ploch atd. Činnosti
jsme prováděli v průběhu celého dne
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až do večerních hodin. V přestávce
na oběd jsme v místní sportovní hale
předali i humanitární pomoc. V neděli jsme pokračovali ve stejné činnosti jako v sobotu a cca v 17:00 hod
jsme vyjeli zpátky domů. Hasiči, kteří
se nemohli pomoci na jižní Moravě
zúčastnit prováděli v Paskově další
kolo sběru humanitární pomoci od
občanů Paskova, kterou tam v úterý
29.06.2021 odvezli zástupci Paskov
Netu, kteří v obci Mikulčice pomáhali
se zprovozněním internetu pro chod
obce a úřadu.

srpen 2021
V Mikulčicích jsme se setkali s příběhy, které si nikdo z nás nedokázal ani
ve špatném snu představit. Občané
zde neměli základní hygienické vybavení (pitnou vodu, teplou vodu,
elektřinu, střechu nad hlavou, spodní prádlo a mnoho dalšího co bereme jako samozřejmost). I přes strach,
který u občanů zasažené lokality
dlouho přetrvá, byli všichni velice
přátelští, pokorní, plní elánu k práci
a velmi vděční za poskytnutou pomoc. Každý, kdo se podobné pomoci
zúčastní, si odnese velmi silný zážitek

a uvědomění, co je a není v životě
podstatné a důležité. S tímto zážitkem si každý odnáší i hřejivý pocit,
jak jsou schopni lidé, i v dnešní rychlé
době držet při sobě.

seznamují se základy házené,jedno
družstvo mladších žaček a družstvo
mužů. Tato družstva jsme přihlásili
do mistrovských soutěží. Je zde velká propast-chybí kategorie staršího
žactva a dorost. Bude nyní záležet
na obětavosti všech v dlouhodobé
práci toto změnit. Ještě se připravuje družstvo dorostenek, pro které
není v kraji vytvořena soutěž, proto
tento ročník budou se zúčastňovat
přípravných turnajů a utkání. Do
oddílu přišly tři noví členové, kteří
chtějí pracovat na pozici trenéra-Tomáš Horáček, Agáta Junková a Kateřina Liberdová. Věříme, že tímto
krokem se zvýší, hlavně u mládeže
kvalita přípravy.

parku. Jeden den se uskuteční výšlap
na Prašivou. Druhou akcí bude znovu
pořadatelství předpouťové zábavy
7.srpna. Loni covidová situace konání nedovolila. Akce bude v jiném
režimu než v minulých ročnících. Od
14. hodin bude sportovní a společenské odpoledne pro děti i dospělé
a vyhodnocení a ocenění vítězů i poražených bude mezi 17, a 18 hodinou.
Od 18.hodin bude již prostor pro průběh zábavy a doplňkových činností.
Byla dána možnost pro zviditelnění
většinou jen paskovským firmám
a nadšencům-paskovský pivovar, sociální zařízení, hudební skupiny Bagoy a Nagauč a další.

Dovolte abych touto cestou vyřídil
poděkování občanů Mikulčic za pomoc, kterou jim naši občané cestou
dobrovolných hasičů poskytli.
Za jednotku SDH Paskov
Zdeněk Bělík, velitel jednotky

Házená
Měsíce červenec a srpen je období
prázdnin a dovolených. Ve sportu
u dlouhodobých soutěží se tento
čas využívá k odpočinku a v druhé
polovině k postupné přípravě na
další soutěžní období. Již uplynulý
ročník 2020-2021 byl pro amatérskou házenou velmi nešťastný. Po
zahájení v loňském září bylo ve druhé polovině října sportování přerušeno z důvodu mimořádné zdravotní situace, začátkem roku 2021
ukončeno a následně byly všechny rozehrané soutěže anulovány.
Sportovní zařízení jak venkovní, tak
i vnitřní byla uzavřena. Ve druhé
polovině letošního května se začala
technická a sportovní příprava na
nový ročník 2021-2022.V našem oddíle Házená Paskov a pravděpodobně u většiny klubů se začíná u nejmenších a mládeže téměř od nuly.
Děti po tak dlouhé nucené pauze se
do sportování moc nehrnou. Podařilo se nám dát dohromady dvě družstva mini-tj. ti nejmladší, kteří se

Házená Paskov v prázdninovém měsíci srpnu kromě zahájení tréningů,
připravuje dvě akce. Od 23.srpna do
27.srpna příměstský tábor pro malé
házenkáře. Akce bude probíhat většinou ve sportovní hale, na venkovním tartanovém hřišti a v zámeckém
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Házená Paskov zve paskovskou veřejnost nejen na výše uvedené,ale
i na všechny sportovní a kulturní
akce pořádané místními spolky nebo
městem a věříme ,že to je cesta vrátit
život zpět do normálních kolejí.
Jiří Štefek
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Stolní tenis
I když panuje letní období ve stolním
tenise se pořád něco děje. 5.6. se konala v Ostravě výroční konference,
na které se volil nový výbor. Od nás
se zúčastnili 3.členové, Miloslav Valenta za náš oddíl, Zdeněk Manda
za OVST F-M a dosavadní předseda
MSST Jiří Olbricht. Při volbě nového
výboru, byl Jiří Olbricht opět jednoznačně zvolen a obhájil na další
čtyři roky svůj mandát .Taky v našem oddíle jsme se sešli ,abychom
zhodnotili naši práci a připravili se
na další sezónu . Především došlo ke
změnám vedoucích družstev .C.dr
zůstává pod taktovkou Vládi Rundta
.U B.dr je změna a družstvo povede
Ivo Michna a vypomůže Dan Valenta
.A dr převzal Ivo Taichman . Změny
jsou tak trochu vynucené vzhledem
k časové tísni a zdravotnímu stavu
hráčů .Zápisy o utkání bude do PC
zadávat Petr Mička a eventuálně kdo

bude časově dostupný .Máme přihlášena tři družstva ,ale již nyní víme
že budeme muset moc zabojovat,
abychom se vyhnuli existenčním starostem a nehráli o záchranu. Soupeři
jsou moc dobří.

Tréning v Orlovně všechny tři stoly jsou
obsazeny a vytíženy

Náš odchovanec oddílu Martin Slaný
v reprezentačním dresu na turnaji WTT
YOUTH CONTENDER v Havířově

V termínu od 7 do 13.6 .se hrál v Havířově jeden z turnajů WTT YOUTH
CONTENDER .Hrálo se v tzv bublině
hotel ,hala hotel za přísných hygienických opatřeních . Na tomto turnaji
startovalo 250 mladých hráčů. Nás
může těšit, že v Havířově startoval
poprvé v dresu se lvíčkem na prsou
i náš bývalý hráč Martin Slaný, který
začínal se stolním tenisem u nás V Orlovně. V silné konkurenci se neztratil.
Ve své kategorii U13 nepostoupil ze
skupiny do vyřazovacích bojů ,ale
ve vyšší skupině U 15 (starší hráči )
postoupil ze skupiny a dostal se do
osmifinále kde prohrál se Slovákem

Kokavcem . Viděl jsem některé jeho
zápasy a hrál moc dobře. Myslím si,
že jeho chvíle ještě přijde . Na turnaji rozhodovali i naši rozhodčí Jiří
Olbricht a Zdeněk Manda . Od 1 do
3.7 hráli v Ostravě svůj turnaj tělesně
postižení sportovci . Účast nebyla tak
vysoká jako jindy vzhledem k problémům s vízy a hygienickým podmínkám ve světě, ale i tak byly k vidění
hezké zápasy Pro nezasvěcené pravidla jsou částečně odlišná od zdravých hráčů ,zvláště u vozičkařů . Tréningy u nás v herně probíhají v úterý
a čtvrtek od 18 hod . Zatím je účast
vcelku dobrá a můžeme být spokojeni vzhledem k tomu jaké panuje venku počasí .Závěrem bych přivítal do
našich řad nového člena Petra Pěluchu který k nám přichází ze Staré Vsi
nad Ondřejnicí .
Zdeněk Manda

Rozhodčí Zdeněk Manda při desinfikaci hrací plochy mezi sety na turnaji
v Havířově

Prague Games 2021
V úterý 6 července jsme se vydali jako každý rok na tradiční turnaj, který se koná v našem hlavním městě v Praze. Tentokrát jsme jeli se dvěma kategoriemi, mladší žáci
a starší žáci. Do Prahy jsme přijeli o den dříve, abychom
se nemuseli rovnou z nádraží vydat na halu absolvovat
zápas. Mladší kategorie se ve skupině utkala s Floorball
Club Písek, BLACK ANGELS a FBC Draci. V prvním zápase jsme narazili na Písek a prohráli 0:4. Druhým našim
soupeřem byl BLACK ANGELS a byla z toho prohra 0:3.
Poslední zápas ve skupině s Draky skončil remízou 1:1.
Skončili jsme poslední ve skupině a v play – off nás čekaly Gorily Plzeň. Ty nás zcela zaslouženě vyprovodili výsledkem 6:0 a ukončili tak naši pouť pražským turnajem.
Starší kategorie se postupně ve skupině utkala s ASK
Lovosice, 1. SC Tempish Vítkovice, Florbal Chodov a FBC
Štíři Č. Budějovice. První zápas nám vyšel a my jsme si
bez větších problémů poradili s Lovosicemi v poměru
26
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6:0. Ve druhém zápase nás čekal jeden z favoritů tým
z Vítkovic. Tentokrát jsme narazili a odešli poražení výsledkem 4:9. Třetí soupeř Chodov, dvanáctisekundový
výpadek ve druhém dějství, kdy jsme dostali dvě branky nás stál výsledek, prohra 3:5. Poslední zápas, no ten
bych radši vůbec nekomentoval. Slibně rozehrané utkání, jsme si vlastní nedisciplinovanosti a hloupými chybami prohráli sami, s Budějovicemi jsme padli 3:4. V osmifinále nás čekal Slovan Havířov a byl z toho fotbalový
výsledek 1:0 pro našeho soupeře, který nás vyřadil hned
v prvním kole. Poděkování za podporu městu Paskov
a Moravskoslezskému kraji.

Perlička z florbalového
klubu PASKOV SAURIANS
Člen florbalového klubu PASKOV SAURIANS, Viktor
Bőhm, se zúčastnil běžeckého závodu „Paskovské
devítky“, který se uskutečnil v neděli 11.7.2021 v zámeckém parku. Ve své kategorii sice nevyhrál, ale
patřil mezi oceněné. Vedení klubu gratuluje a děkuje za prezentaci klubu. Jen tak dál a v dalších závodech hodně úspěchů.

Slovo trenéra Radima Volka – Nejeli jsme pro medaile,
protože jsme si byli vědomi dlouhodobého výpadku
z tréninkového cyklu, zaviněného díky opatřením, které
tady byly. Velikým překvapením, ale pro mě bylo zjištění, v jaké výkonnostní fázi se nacházíme. Všichni naši
soupeři byli po všech stránkách lepší než my, to bylo
pro mě šokující odhalení. Každopádně víme všichni, kde
máme mezery, kde je potřeba zabrat, kde ubrat a kde
více naslouchat. Poučili jsme se a do dalšího turnaje budeme silnější a lepší. Toť vše, zdarec.
Radim Volek

SALVIA

Salvia
Jedním z aktuálních záměrů je
také podpora naší mobilní hospicové služby. Salvia – domácí
zdravotní péče mimo jiné služby zajišťuje také tuto péči. Jednou ze základních podmínek
poskytování služby je zajištěný
vozový park. Právě proto jsme
se přihlásili do programu DARUJ
F-M. Částku, která se ve sbírce
vybere, město Frýdek-Místek
znásobí. Celková darovaná částka pak bude použita na nákup
vozidel pro naši mobilní hospicovou péči.
Mobilní hospicová péče Salvie
nepůsobí jen ve Frýdku-Místku,
ale v celém regionu, naše sestry jezdí od Paskova po Bílou
a možná ve svém okolí máte
někoho, kdo využil jejich služeb. Prosíme tedy o rozšíření informace o sbírce. Touto cestou
můžete podpořit službu, která
je poskytována bezplatně.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
...s námi nejste sami...

Zdravotní sestry v terénu poskytují
zdravotní a hospicovou péči
v domácnostech klientů

24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Příspěvkem podpoříte koupi automobilů
pro mobilní hospicovou péči.
Zašlete libovolnou částku na transparentní účet
123-3108950247/0100. Děkujeme.

Děkujeme
www.charitafm.cz
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Koncert v kostele je zážitek
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září
2021 již 18. ročník Svatováclavského
hudebního festivalu. Náš největší mezinárodní festival duchovní

a tzv. staré hudby opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje
díky obdivuhodným 31 koncertům.
Jedním z tradičních festivalových
míst je rovněž město Paskov, kde
v kostele sv. Vavřince v pátek 10. září
od 18:00 vystoupí evropské špičky ve hře na saxofon Michał Knot
a Paweł Gusnar z Polska společně
se srbským virtuózem na akordeon
Bogdanem Laketicem.

Těšit se můžete na nevšední a originální transkripce geniálních Goldbergovských variací Johanna Sebastiana
Bacha. V kontrastu k baroknímu stylu bude stát hudba argentinského
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koncertů
18. ROČNÍK
03 – 28/09/2021

Koncert
v kostele je
zážitek

COLLEGIUM 1704 / COLLEGIUM MARIANUM
NÁRODNÍ ORCHESTR POLSKÉHO ROZHLASU – NOSPR
FILIPPO MINECCIA / FEDERICO COLLI / COTATCHA ORCHESTRA
ORPHEUS – PRAVOSLAVNÉ SBORY / BALADA PRO BANDITU

ZA FINANČNÍ
PODPORY

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

www.shf.cz
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„krále tanga“ Ástora Piazzolly, kdy
zazní i jeho slavná skladba Historie
tanga, kterou si připomeneme 100
let od narození tohoto skladatele. Na
mimořádný koncert v chrámových
prostorách se můžete těšit díky Svatováclavskému hudebnímu festivalu (www.shf.cz) a finanční podpoře
města Paskov.
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč
(student, senior 65+, ZTP)
50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Nechte se zlákat pestrou nabídkou
unikátních koncertů letošního Svatováclavského hudebního festivalu,
mezi které bezesporu bude patřit
Rossiniho slavnostní mše v podání Národního orchestru Polského rozhlasu.
Jedním z nejzajímavějších koncertů
bude provedení Dvořákova oratoria
Svatá Ludmila na den přesně 1100 let
od zavraždění světice (15. září). Těšit
se můžete také na hudební pohlazení
v podobě barokních projektů v čele
s ansámbly Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, francouzským Ensemble Castelkorn, na
koncerty italského kontraaltisty Filippa Mineccii, fenomenálního španělského souboru La Grande Chapelle či
belgického dechového souboru Terra
Nova Collective, který se představí
v unikátním šikmém kostele sv. Petra
z Alkantary v Karviné. U příležitosti
tohoto nevšedního hudebního zážitku po koncertu proběhne beseda
s autorkou románů Šikmý kostel Karin
Lednickou. Komorní řadu obohatí recitál světoznámého pianisty Federica
Colliho, Bennewitzovo kvarteto s pianistou Martinem Kasíkem, či Motiečius & Kiminius – akordeonista spolu
s virtuosem na litevský birbyne (u nás
neznámý dechový lidový nástroj).
Pestrý program zahrne i netradiční
projekty, a to Bigbandovou elektroniku Cotatcha Orchestra s nominací
na Cenu Anděl, koncertní verzi slavné Balady pro banditu s Jihočeskou
filharmonií či vystoupení ukrajinského pravoslavného sboru Orpheus.
Detailní informace o programu a online předprodej vstupenek naleznete
na www.shf.cz.
Marcela Červenáková
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Tichý svět

- Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám
všem. Osobám se sníženou kvalitou
sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší
překážky, které si slyšící veřejnost
neumí ani představit. Pro osoby se
sluchovým postižením a seniory,
kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace
v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí
hlasový projev, možnost sledovat
mimiku i výraz obličeje, a může tak
lehce dojít ke komunikačnímu šumu
a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve
stáří budou potřebovat brýle, horší
je však představa, že nebudou slyšet
jako dříve a budou muset horší sluch
nějakým způsobem kompenzovat.

Pokud máte i vy potíže se sluchem,
neváhejte se na nás obrátit. V rámci
sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým
postižením při vyřizování různých
žádostí o příspěvky, např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim
pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních
událostí. Nejen seniorům, kteří mají
problémy se sluchem, pomáháme
např. při pořizování sluchadel, světelné signalizace, zesilovače TV a jiných
pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci
mohou za klienty přijet kamkoliv po
Moravskoslezském kraji, či se s nimi
spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv
dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Adresa pobočky: Zeyerova 110/12,
Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.

říká: „Je to mnoho krásných lidských
příběhů. Nadšení, zkušenost, společné plány i jejich bolestná realizace.
Rozchody i setkání, úsměvy i slzy. To
vše bychom v pomyslné kronice těch
let našli. V březnu roku 2001 jsme začínali pod dlouhým názvem „Podané
ruce - společnost pro canisterapii
a osobní asistenci“ jako organizační
jednotka občanského sdružení Podané ruce. Úkolem i posláním, které
jsme si s ostatními členy předsevzali, bylo organizování a poskytování
osobní asistence lidem s postižením
a seniorům, především ve Frýdku
-Místku a blízkém okolí. Učili jsme se
za pochodu. Bylo nás možná deset,
tak jsme museli dělat všichni všechno. Dopoledne jsem rozdělila práci
asistentkám. I já jsem chodila ke klientům a pracovala v domácnostech
uživatelů. Kolega, druhý statutár,
zajišťoval komunikaci s institucemi.
Elektronická komunikace byla v plenkách, všude se muselo fyzicky. Tak
po práci chodil vysvětlovat na úřadech, o co nám jde, co poskytujeme,
a že by bylo dobré, kdyby tu činnost

podpořili. Zpočátku to připomínalo
spíše boj s větrnými mlýny. Postupně, se vznikem zákona o sociálních
službách v roce 2007, podporou
Ministerstva práce a sociálních věcí
i krajských úřadů a dalších institucí,
už bylo lépe.

Podané ruce
– osobní asistence

V březnu uplynulo 20 let od založení naší organizace „Podané ruce –
osobní asistence“, která se od počátku zaměřuje na pomoc lidem, kteří
potřebují podporu druhého člověka
v běžných denních činnostech. Naše
osobní asistentky a asistenti docházejí do domácností a pomáhají
dětem (od 1 roku), dospělým i seniorům zvládat každodenní aktivity
jako je hygiena, oblékání, jídlo, přesuny, procházky, nákupy atd. Paní
ředitelka, Helena Fejkusová, k historii
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Práce je to velmi pestrá, motivující, nabíjející. Většina z nás má tuto
činnost spojenu s tím, že práce nás
uspokojuje, že ji děláme s radostí,
byť nyní ve velmi těžké době. A na
sociální práci je krásná právě ta variabilita, různost, nutnost se vzdělávat a komunikovat. A když přičtu
zpětnou vazbu, reakci od klientů či
rodin, od spolupracovníků, od zcela neznámých lidí, kteří jsou rádi, že
existujeme, je to opravdu smysluplná
činnost.“
I v době „koronavirové“ naše osobní
asistentky a asistenti odváděli svou
práci. Pro naše klienty byli a jsou

oporou a jistotou. Přes všechny překážky a problémy, které toto období přineslo, se nám podařilo služby
zachovat a pracovat bez přerušení.
Díky ohlasům od klientů víme, že
je naše služba přínosná a potřebná,
takže věříme, že i v následujících letech budeme moci lidem, kteří nás
potřebují, usnadňovat život.
Pro zajímavost – v Paskově jsme v loňském roce pomáhali 6 lidem a poskytli
jim 1 018,5 hodin přímé péče. Celkově
naše organizace v roce 2020 pomáhala
ve třech krajích, kde působíme (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský), 358
lidem (241 ženám a 117 mužům), kteří

odebrali bezmála 126 tisíc hodin osobní asistence.
Chtěli bychom tímto všem našim asistentkám a asistentům za jejich těžkou a zodpovědnou práci poděkovat
a popřát jim hodně sil a radosti z práce i do dalšího období. Děkujeme
taky všem, kteří nás podporují a pomáhají nám pomáhat, tedy i obci
Paskov.
Více informací najdete na našem
webu www.podaneruce.eu v sekci
„osobní asistence“.
Jana Marková

Beskydské centrum duševního zdraví
slaví 1. narozeniny

Je tomu již rok, co k 1. 7. 2020 zahájilo
svou činnost Beskydské centrum duševního zdraví. Toto středisko mohlo vzniklo díky spolupráci Charity
Frýdek-Místek a Nemocnice ve
Frýdku-Místku, díky velkému nasazení, práci a téměř nezlomnosti pracovníků obou organizací, stejně jako
díky podpoře města Frýdek-Místek
a Moravskoslezského kraje.
Pro Beskydské centrum duševního
zdraví, zaměřující se na pomoc lidem
se závažným duševním onemocněním, to byl rok náročný, pestrý, rok
plný překážek, ale i dobře vykonané
práce a potvrzení smyslu toho, co
dělají. Uplynulý rok nám přinesl nové
možnosti, nové zkušenosti a také
spoustu profesních a také nemálo
byrokratických výzev.

běžného života a být jejich průvodci
na cestě zotavení (způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život
přes omezení způsobená nemocí).
Uplynulý rok tak byl plný očekávaní,
poznávaní, byl to rok, během kterého
jsme pracovali nejen s klienty, ale také
sami se sebou a mezi sebou. Náš multidisciplinární tým, složeny ze sociálních pracovníků, lékařů, sester, peer
konzultanta a psychologa, poskytuje každému klientovi současně péči
zdravotní i péči sociální. A právě díky
spolupráci tohoto týmu, jsme měli
možnost pomoci celé řadě klientů,
a stát se u mnohých i za tak krátkou
dobu pozitivní součástí jejich životních příběhů. Snažili jsme se je vést
především k víře ve vlastní schopnosti, k hledání smysluplných rolí

Toto centrum, které působí na území
pokrývající téměř celý okres Frýdek
-Místek, je určené pro dospělé osoby
do 65 let věku, naplňující znaky schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy
nálad, jako jsou deprese a bipolární
poruchy, obsedantně nutkavé poruchy a specifické poruchy osobnosti,
které mají problémy v běžném fungování a zvládání každodenních činností. Cílem je především zvýšit kvalitu
života těchto osob, předcházet jejich
hospitalizacím, popřípadě navrátit
osoby hospitalizované zpátky do
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a činností v jejich životě. Tento zcela
individuální, partnerský a respektující
přístup tak vytvořil důvěrné prostředí,
v rámci kterého se může klient cítit
bezpečně. Těší nás to, protože naše
práce stojí především na jejich důvěře
v nás. Ohlasy mnohých klientů k naší
činnosti přitom dokazují, že tu jejich
jsme si získali. Velmi si toho vážíme
a věříme v úspěšnou spolupráci nejen
s klienty, ale i s ostatními spolupracujícími službami a subjekty a také mezi
zaměstnanci samotnými i v následujících letech.
Kontakt: adresa: Elišky Krásnohorské
249, Frýdek-Místek
(areál nemocnice),
tel: 704 987 724,
email: info@bcdz.cz,
web: bcdz.cz
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Fotografie zámku a zámeckého parku
Město Paskov připravuje ve spolupráci s odborníky knihu o zámku a zámeckém parku. Součásti knihy budou
fotografie z různých období jejich
vývoje. Ze zatím dostupných zdrojů
nemáme pokryto období 50. až 90.
let minulého století. Uvítáme proto
nabídnutí fotografií z této doby, a to
jak fotografií zámku, tak fotografií zámeckého parku. Může jít také o rodinná fota. V takovém případě je ale třeba počítat předem s vaším souhlasem
z jejich zveřejněním.
V případě nabídky se obracejte na
p. starostu Petra Baďuru.
Miroslav Lysek

www.hrusatop.cz
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PATRIK TAXI
(
Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest
Tel.: 602 930 888

www.kominictvi-lukovsky.cz
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