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PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina Panorama jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města a na oficiálním FB profilu
města Paskov.

Web města Paskov

Facebook

www.mesto-paskov.cz

www.facebook.com/Paskov

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

Mobilní rozhlas

V OBRAZE

obec.mobilnirozhlas.cz

www.online-team.cz

když se poohlédnu za uplynulým
rokem 2020, tak v porovnání s těmi
předchozími, mne napadá parafráze na známé konstatování z knihy
Vladislava Vančury Rozmarné léto
„tento způsob roku byl poněkud nešťastným“. V tomto čase, před rokem,
málokdo očekával, jakým způsobem
nás všechny ovlivní vysoce infekční
onemocnění Covid-19, o kterém jsme
se dovídali, že se rozšiřuje na druhé
straně zeměkoule. Velmi brzo jsme se
přesvědčili, že v současném, globalizovaném, světě se velmi rychle šíří nejen informace, ale i nemoci. Z vcelku
poklidného života, bez materiálního
nedostatku, na který jsme byli zvyklí,
jsme se rázem dostali do zcela nové
situace, plné omezení a zákazů. Většina sportovních, kulturních, společenských, vzdělávacích a dalších akcí,
které jsme vnímali jako samozřejmou
součást dění v našem městě se nemohla uskutečnit, nebo v tom lepším
případě, proběhla v omezeném rozsahu. Bylo to zásluhou obětavých organizátorů těchto akcí i mnoha dalších,
víceméně „neviditelných“ pomocníků,
bez kterých by se tyto akce nemohly
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uskutečnit. Za to jim po právu patří
mé poděkování. Stejně tak patří mé
poděkování všem dobrovolníkům,
kteří se zapojili na počátku epidemie
do šití ústních roušek, zajištění desinfekce, distribuce těchto prostředků,
zajištění nákupů do postižených domácností atp. Velké uznání a poděkování patří i všem pedagogům a dalším
pracovníkům našich škol, kteří novou
situaci, výuku na dálku, zvládli velmi
dobře a stali se příkladem pro okolní
školy v regionu.
Do kalendáře na rok 2021 jsme po
třech letech, proto zařadili fotografie
z nedávné doby, které většinou připomínají období před Covid – 19, jako
připomínku na plnohodnotný sportovní, kulturní či společenský život
v našem městě. Věřím, že se postupně
naučíme žít i v nových podmínkách,
kdy budou platit různá omezení z důvodu ochrany toho nejcennějšího, co
máme – našeho zdraví. Podstatné
bude, abychom zase měli celou řadu
možností potkávat se, hovořit spolu,
dávat najevo náš vděk těm kdo pro
nás akce připravují, nebo sdělují připomínky a náměty, co by se dalo ještě
zlepšit.

MĚSTO
Zastupitelstvo města, rada i výbory
a komise pro to vytvářejí dlouhodobě podmínky, jak finanční podporou
z rozpočtu, tak postupnou realizací investic a oprav majetku města. Přispívá
k tomu i podpora finanční a materiální od mnohých podniků a institucí,
které působí na našem katastru, ale
i jednotlivců, bez kterých by se v tak
velkém rozsahu tyto akce nemohly
uskutečnit. Po létech sucha nám příroda připomněla, že voda je nejen životodárná, ale umí být naopak i příčinou vzniku škod na majetku a životy
ohrožuje. Naštěstí máme dobrovolné

prosinec 2020
hasiče, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pomáhat těm, které živelní
pohromy ohrožují. Patří jim za to naše
úcta a dík.
Naše město se bude dále rozvíjet,
zkrášlovat, aby se v něm každý mohl
dle svého zájmu realizovat a našel
v něm to, co potřebuje ke své spokojenosti. Na této cestě se setkáváme
s mnoha vlivy, překážkami, a je velmi
důležité, „vidět“ do budoucna širší
souvislosti, neztrácet naději, hledat
způsoby řešení a nikoliv důvody proč
to nejde.

Dovolte mi, abych Vám popřál k nadcházejícím vánočním svátkům hodně
pohody, osobní spokojenosti a radosti
v kruhu Vašich blízkých. Po zkušenostech z končícího roku jsem přesvědčen, že nadcházející rok 2021, bude
jistě velmi náročný jak pro Vás občany,
tak i pro naše město, a právě proto mi
dovolte, abych Všem popřál hodně
vzájemné ohleduplnosti a odpovědnosti, mnoho úspěchů v pracovní činnosti i v osobním životě, pevné zdraví,
štěstí a vzájemné porozumění.
Petr Baďura - starosta

Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor se vzhledem k současnému stavu sešel v distanční podobě a kontroloval zápisy ze zasedání zastupitelstva města v období

prosinec 2019 až září 2020. Při kontrole členové shledali porušení § 95
odst. 1 zákona o obcích v případě
zasedání zastupitelstva ze dne 9. 12.

2019 a 3. 6. 2020. Při kontrole zápisů
a usnesení členové neshledali pochybnosti v oblasti plnění usnesení.
Kristýna Šircová

Karty památek
Komise pro péči o kulturní a přírodní
památky zpracovala v uplynulém období více než dvacet karet památek,
na kterých jsou kříže, křížky a kapličky
na katastru Paskova. Snažili jsme se
do těchto karet zanést co nejvíce dat
a údajů, včetně poznámek a příběhů
pamětníků, které se dané památky
týkají. Součástí karet jsou i současné

fotografie. Jsme si ale vědomi, že je
stále co doplňovat. Rozhodli jsme se
proto postupně ve zpravodaji jednotlivé karty památek včetně jejich
fotografií zveřejňovat (viz. následující
strana).. Na vás se obracíme s prosbou
o pomoc při jejich doplnění.
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 ing. Lyčkové nebo emailem na
alessafranek@seznam.cz.
Děkujeme vám za spolupráci.
Aleš Šafránek, předseda komise
pokračování na další straně
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EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

STAV PAMÁTKY
přístupnost objektu

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

nepřístupný

Dobrovolný svazek obcí
Olešná

obec s rozšířenou působností (ORP)

X udržované

Ne

obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

místní část

Paskov

parcel.číslo

1521/1

GPS X (N)

49°43.55992

umístění

Na břehu u rybíka, silnice III/48411

Y (E)

18°17.33558'

trasy

Silnice III/48411

neudržované

extravilán

X

intravilán

smírčí kříž, křížový
kámen
hraniční kámen,
mezník, milník

zámek

vodárna

hrad

studna

stromořadí

pomník

tvrz

studánka

skupina stromů X movitý objekt

kaple

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

víceúhelník

sousoší

jiná, jaká:

atypický

nápis

nemovitost

čtverec

X obdélník
ovál

rozměry objektu

Jozef a Johana Borovec, 1872

1.2

x

1

m

výška

-

umístění nápisu

v zadní části dolního podstavce

reliéf/doplňky

reliéf ženy, symboly, plastika ježíše
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datum nebo období vzniku

1872

autor (i předpokládaný)

neznámý

Číslo rejstříku ÚSKP:

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

půdorys

kruh

překlad nápisu

Žádná

Doporučení:

typ objektu

pamětní kámen
nebo deska

X kříž

Travnatá plocha na břehu rybníka, v okolí jsou vzrostlé lípy

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

kostel

klášter

(stromy, jaké, kolik, ...)

Památkou od:
významný strom

Stav památky dobrý, v zadní části kříže dochází k odlupování
ochranného nátěru. Nutný ořez větví, poškozují povrch kříže.

havarijní
popis blízkého okolí

Ochrana stav/typ uzavření:

SPECIFIKACE
druh

dobrý

X mírné poškození

upravenost okolí

MAS Slezská brána, z. s.

místní akční skupina (MAS)

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu
po rekonstrukci

obtížně přístupný

LOKALIZACE
mikroregion (DSO)

stav

X snadno přístupný

Borovcův kříž

m

letopočet (nápis)
1872

vlastník objektu

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

název

MUDr. Petr Pavelek,

adresa

adresa

Terezy Novákové 672/30, Řečkovice, 62100 Brno

osoba

osoba

0

telefon

telefon

0

e-mail

e-mail

0

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

název

0

název

adresa

0

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

materiál

období

dřevo

realizátor

rozsah prací

Kříž se skládá ze čtyř částí, ve spodní části je betonový základ X kámen
s kovovým zábradlím, na základu je spodní díl kamenného
kříže s reliéfem oblečené ženy, střední díl, který nese samotný
kříž, má různé symboly, ve vrchní části je samotné tělo kříže,
na kterém je socha pozlaceného Ježíše.

slovní popis objektu

kov
smíšené zdivo

jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE

Vlastníkem pozemku je MUDr. Petr Pavelek, Terezy Novákové 672/30, Řečkovice,
62100 Brno

typ

poznámky

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
Kříž je postaven na památku Josefa Borovce a jeho manželky Johany, kteří měli
statek na ulici Místecké 137, Paskov

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

2019

Tomáš Lyčka

vznik karty

x fotodokumentace stávajícího stavu
nákres, půdorys
fotodokumentace historické
kopie archivních dokumentů
jiné:

4

zpracovatel

rok

místo uložení

a/n pozn.
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Výlet seniorů na Těšínsko

Výlet seniorů na Těšínsko, který se
uskutečnil 8. října, nabízí uvést hned
dvě souvislosti. Ta první je spojena
s výletem 12. června do Kopřivnice
a Štramberku. Na oba letošní výlety konané s podporou dotace Moravskoslezského kraje se totiž může
vzpomínat ve vztahu k omezením
způsobeným koronavirovou situací. Zatímco na červnový výlet jsme
vyrazili brzy po odeznění první vlny,
na říjnový pak těsně před „tvrdými“
omezeními vlny druhé. Obě akce
přitom proběhly v plánovaných
termínech. Ten říjnový zároveň připomenul druhou souvislost - výlety
předloňského a loňského roku. Tehdy
jsme za poznáním vyjeli rovněž druhý
říjnový čtvrtek. V r. 2018 to bylo na
Velehrad a do jeho okolí a v r. 2019
do Čech pod Kosířem. A tak se stává počátek října pro konání výletů
paskovských seniorů už jakousi tradicí. Přestože je Těšínsko ve Slezsku
a Paskov na Moravě, je pro nás toto
území co by kamenem dohodil. Stačí
jen přejít po mostě z Paskova do sousedních Řepišť a jsme tam. Těšínsko
tedy přirozeně patří ke kraji, ve kterém žijeme a asi bychom tím pádem
o něm měli také něco znát. Nicméně ukázalo se, že i tady může platit

obecná lidová moudrost, že pod svícnem bývá největší tma. Alespoň tak
to vyplynulo ze sdělení šéfové klubu
důchodců paní Křivoňové, když po
výletě upřímně uvedla: „Celou mou
školní docházku nás učili, že Karviná
vyrostla až s důlním průmyslem. Takže jsem o historii Karviné a vlastně
celého Těšínska vlastně nevěděla nic.
Co tedy k lepšímu poznání doposud
málo poznaného nebo zcela neznámého vedlo? Nejprve jsme navštívili
novou stálou expozici „Příběh Těšínského Slezska“. Tu letos otevřelo
Muzeum Těšínska po rekonstrukci
své budovy v Českém Těšíně na ulici
Hlavní. Jak mimo jiné uvádí i v jedné
ze svých písní Jarek Nohavica, jmenovala se dříve za Rakousko-Uherska
Sachsenberg, tj. český Saská kupa. Tři
průvodci si náš zájezd museli rozdělit
dík již platícím „měkkým“ opatřením
spojených s koronavirem do skupin
po 10 osobách. Jejich zasvěcený výklad pak všem přinesl mnohé nové
informace. Šlo nejen o historické
události, osobnosti nebo pamětihodnosti ale také o přírodu a legendy.
Ten pozornější z posluchačů, který
si již osvojil něco z dějin Paskova, si
tak mohl uvědomit, že významným
šlechtickým rodem na Těšínsku byla
také hrabata Saint Genois, která
v 19. století vlastnila rovněž paskovské panství, anebo si při pohledu na
figurínu knížete Václava III. Adama
připomenout, že v době nezletilosti

byl jeho poručníkem v první polovině
16. století jiný majitel paskovského
zámku Jan z Pernštejna.
Z Českého Těšína jsme odjeli do
Chotěbuzi. Paní Šugarová na něj
vzpomíná těmito slovy: „Tady jsme
si prohlédli hradiště, kde nám průvodkyně poutavě vyprávěla o životě
našich předků z doby prvého slovanského osídlení. Během oběda v Rybím domě nám pak zbylo ještě trochu
času na prohlídku velkých akvárii. Jejich netradiční uspořádání ve formě
několika tubusů přes 2 patra, dalo
dostatečný prostor pro pohyb i větších ryb.
Ze všech poznání nakonec asi nejvíce překvapil zámek Fryštát v Karviné,
do roku 1945 sídlo nejznámějších
podnikatelů v oblasti těžby uhlí (lidově uhlobaronů) na území dnešního českého Těšínska - hraběcí rodiny
Larisch-Mönnichů. Překvapení z něj
dokládá opět vzpomínka paní Šugarové: „Zámek Fryštát pak předčil veškerá
naše očekávání. Je prostě nádherný.
Naše paní průvodkyně nás poutavě
provedla celou jeho historií. Odnesli
jsme si zajímavý a poučný zážitek“.
Dodejme, že v Karviné přitom nešlo
pro mnohé jenom o zámek. Někteří
využili tohoto zastavení také k prohlídce zdejšího historického náměstí
se sochou T. G. Masaryka nebo se podívali do přilehlého zámeckého parku.
V návaznosti na výklad průvodců stálo za to navštívit
také přístupný interiér kostela Povýšení svatého Kříže
s pamětní deskou Johannu
Larisch-Mönnichovi (*1917,
†1997), synovi posledního
šlechtického majitele zámku. Je instalována v místě,
kde byla uložena urna z části
jeho popela a dokládá také
splnění jeho poslední vůle.
Chtěl se alespoň takto vrátit do rodného kraje, kde do
roku 1945 prožil své dětství
a mládí a ze kterého musel
po 2. světové válce s rodinou
odejít.

Společné foto před šikmým kostelem - sv. Petra z Alkantary
pokračování na další straně
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Do programu nakonec přispěl i řidič
autobusu pan Svoboda, který upozornil, že cestou domů budeme míjet pověstný šikmý kostel (přesněji
kostel sv. Petra z Alkantary), jediný
objekt, který je připomínkou již neexistujícího města Karviná, dnes lokalita Karviná – Doly. Společné foto
před kostelem tak bylo symbolickou
tečkou za výletem.
Proběhl za krásného počasí babího
léta a mnozí jeho účastníci si z něj
mohli odnést poznání, které snad
nejlépe vystihla paní Křivoňová:
„Musím přiznat, že po tomto výletě se
můj náhled na historii Těšínska úplně
změnil.“
Miroslav Lysek, organizátor zájezdu

Archeopark v Chotěbuzi

Region Slezská brána
Dobrovolný svazek obcí Region
Slezská brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na projekt Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty pro potřeby měst a obcí
Regionu Slezská Brána, registrační
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014
731. Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude Strategický plán
DSO Region Slezská brána na období 2021–2025, Komunikační strategie
Regionu Slezská brána a jeho obcí
pro období 2021–2025 a Komunitní
plán rozvoje.

V rámci našich měst a obcí dojde konečně i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů pro lepší plánování
společného rozvoje a umožní správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých
obcích, aby se tak účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen při
zavádění nových služeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň hospodárném využívání těch dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž možnost pořízení pasportů majetku měst
a obcí: pasporty veřejného osvětlení,
hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto odborné dokumenty budou

praktickými podklady pro správu
majetku obcí, umožní rychlý přehled
i snadnější plánování oprav a údržby. Obce a města si v rámci projektu
pořídí mobilní rozhlas a modernizují
obecní webové stránky. Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních
prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno z dotačních fondů
EU. Doba realizace projektu je od 1. 7.
2020 do 30. 6. 2022. Přejme projektu
nejen dobrý start, ale i hladký průběh
a úspěšné dosažení všech plánovaných cílů!
Petr Baďura, předseda DSO RSB

Informace ze školky
Vážení rodiče a spoluobčané města
Paskova, vážení zaměstnanci mateřské školy, žijeme v době covidí,
co se jen tak nevidí… a já doufám,
že ukončením roku 2020 pominou
všechny útrapy roku letošního a další rok přinese zajisté veselejší období. My všichni v mateřské škole pracujeme na plné obrátky, přesto, že
nás někdy přepadne úzkost a strach
z nakažení a přenosu na další osoby,

naše blízké, spolupracovníky, kamarády nebo rodinu.
Jsem moc ráda, že stále zůstává v provozu všech šest tříd mateřské školy.
Průměrně od září 2020 navštěvuje mateřskou školu cca 110 dětí z celkového
počtu 134 dětí. Správní zaměstnanci
pod vedením paní školnice p. Gabky
Klimšové jsou stále připraveni doplňovat desinfekční a hygienické pomůcky,

desinfikují vše o co je potřeba se zvýšeně starat, hlídají pravidelné větrání,
převlékání lůžkovin a řeší průběžně
další a další záležitosti, které nám tato
doba připravila. Vedoucí školní jídelny
p. Jana Šafnerová se svým týmem se
zvýšeně starají o plynulý chod kuchyně, zajišťují hygienické boxy na stravu
a zpestřují dětem jídelníček, aby byl
plný vitamínů a dobrot a dětem se postupně budovala přirozená imunita.
pokračování na další straně
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V této době již také plánujeme vybavit
kuchyň v roce 2021 některými moderními přístroji. Děti mají širokou nabídku zdravých pomazánek, dostatek
ovoce i zeleniny včetně pestrého jídelníčku doplněného výběrovým pitným
režimem. Pedagogičtí pracovníci jsou
v maximální míře připraveni vzdělávat
všechny děti 2-7 let. A není to vážení občané a rodiče „pouze hlídání“,
přesto, že si to někteří z Vás myslí…
což nás v poslední době hodně trápí.
My však věříme, že tato domněnka
vzniká pouze nízkou informovaností
Vás rodičů a podnikáme již další kroky
k tomu, aby tomu tak nebylo. Náš tým
je plně kvalifikovaný, některé učitelky mají vysokoškolské vzdělání nebo
vystudovanou speciální pedagogiku,
aby byly schopné odhalit včas u dítěte případné obtíže ve škole a zasvětili
rodiče do způsobu vzdělávání dítěte
např. s vývojovou vadou, poruchou
nebo určitým opožděním ve vývoji.
Dětem, které jsou naopak ve vývoji
popředu a vykazují určité známky talentu nebo nadání, nebo jsou zkrátka
„pouze“ bystré, jsou vždy učitelky
připraveny nabídnout činnost, která
je zaujme a pomůže rozvinout jejich
silnou stránku. A proto, aby učitelka
mohla všechny znalosti a dovednosti
u dítěte rozvíjet, pravidelně provádí
u dětí pedagogickou diagnostiku, se

prosinec 2020
kterou rodiče vždy seznámí na individuální schůzce v prvním pololetí.
Zkrátka jsme tady pro všechny děti
a za každých okolností. Hlídací službu u nás nehledejte! Nezapomenu
ani na naše dvě chůvy, které pomáhají
s dvouletými dětmi nebo s dětmi, které potřebují zvýšenou péči. Bez těchto „tet“…jak jim děti říkají… by byla
práce učitelky mnohem a mnohem
náročnější. Náš tým je i v této těžké
době téměř kompletní. Doma s dítětem zůstaly pouze dvě učitelky z důvodu uzavření Základních škol. Snažíme se, aby byly děti i rodiče spokojeni,
v bezpečném prostředí a dodržujeme
důsledně nastavená hygienická a bezpečnostní pravidla, aby se mateřská
škola nemusela uzavírat z důvodu
karantény nebo z důvodu, že by onemocněla většina personálu a nemohl
by být zajištěný provoz. Držíme se
statečně a chceme poprosit všechny
rodiče, kteří v současnosti mají své
děti v MŠ, aby tato pravidla důsledně dodržovali a dbali na bezpečnost
svou i ostatních….možná se budete
divit….ale i mezi rodiči se najdou
lidé, kteří odmítají nosit roušky nebo
je nosí jen sporadicky, nejsou ochotni si umýt řádně s dítětem ruce nebo
stále vstupují do tříd mezi ostatní děti,
přesto, že jsou několikrát požádáni,
aby do tříd nevstupovali…

A tomu všemu čelí celý tým mateřské
školy…a já jsem hrdá na každou z nich,
ať už je to učitelka, uklízečka nebo
kuchařka, která každé ráno přivítá
s úsměvem zakrytým rouškou každičké dítě a jeho rodiče v mateřské škole
a každý večer se pak rozloučí se všemi
s nadějí, že to všechno zvládneme.
Jsem velmi šťastná, že můžeme zajistit
všem pracujícím rodičům vzdělávání
jeho dítěte a on může v klidu odejít
do práce. V této době náročné na psychiku a sdílení lidí, bychom měli být
k sobě daleko pozornější, ohleduplnější a vnímavější. Nebojte se říci, že
jste rádi, že máte jeden druhého, nebo,
že Vám někdo s něčím udělal velkou
radost -zapomínáme chválit dobrou
práci, snaživé a pracovité lidi a moc
poukazujeme na chyby druhého.
Děkuji všem svým děvčatům z mateřské školy za obětavou a mravenčí práci, kterou jim nikdo řádně
neocení tak, jak by si zasloužily.
Děkuji Vám, za to, že svým přístupem můžeme dále držet provoz
mateřské školy pro všechny rodiče,
zejména pracující, kteří to nyní potřebují nejvíce. A my to zvládneme
děvčata! Jsem na Vás moc pyšná!
Cením si Vašeho přístupu a jsem
ráda, že Vás mám!!!
Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov

Školka děkuje rodičům
Mateřská škola v Paskově děkuje aktivním rodičům za pomoc a spolupráci:
- p. Duží za spoustu krásných velkých šišek na tvořivé práce dětí
i pedagogů,
- tatínkovi Šimonka Němce za dřevěné palety a pomoc při realizaci
„blátivé“ kuchyňky,
- rodičům Laury Ďurany za spoustu
hraček do třídy i ven (kočárky, panenky, kolíbka, atd…) a za krásné

sady s výtvarnými i psacími potřebami pro všechny děti ze třídy Maková panenka,
- mamince Kačky Čtvrtkové za ručně
vyrobené zdobné bílé věnce na vánoce + přírodní věnec na podzimní
výzdobu,
- mamince Káji Piatkiewiczové za výtvarný materiál,

Ukázky darů školce
pokračování na další straně
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- mamince Aničky Kvasničkové za
výtvarný materiál,
- mamince Vojtíška Rundta za podzimní výzdobu MŠ,
- rodičům Patrika a Soničky Kaválkových za hračky na zahradu,

- rodičům Barunky Kunátové za pravidelné dodávání přírodních šťáv pro
děti.
Zároveň děkujeme všem rodičům,
kteří se jakkoliv zapojují do chodu naší
mateřské školy a přispívají tak ke skvělé

spolupráci a zlepšování podmínek při
vzdělávání dětí. Moc si toho vážíme.
Za MŠ Paskov,
p.o. Jarmila Petrošová, ředitelka
+ kolektiv učitelek

Blátivá kuchyně na zahradě MŠ Paskov
Blátivá kuchyně, to nezní zrovna moc
atraktivně, ale v naší mateřské škole
je poslední dobou top prvkem na
zahradě. A co je na ní úplně nejlepší? Pro svoje děti ji postavili rodiče,
a děti, ty byly při stavbě tím nejdůležitějším a nejlepším stavebním dozorem. I ony však přidaly ruku k dílu
a po dokončení kuchyňku hned vyzkoušely. V naší MŠ přibyl na zahradě
prvek, u kterého děti přicházejí na
to, že hlína není špína a postupně

se to učí i rodiče. Ti už automaticky dětem připravují oblečení, které
občas po tom, co s ním děti kuchtí
v kuchyni, není ani poznat. Mateřská
škola a děti děkují rodičům za jejich
pochopení pro matlání se v blátě.
A u díků ještě zůstaneme, děkujeme
vrchnímu staviteli tatínkovi Šimonka
Němce, jeho rychlost při práci je
neuvěřitelná, dále děkujeme mamince Šimonka a mamince Rostíka

a Natálky Matušových, mamince
Vítka a Aleška Kuzníkových za poskytnutí palet.
Těšíme se, že na jaře naši blátivou
kuchyni s pomocí rodičů ještě rozšíříme. Kluci mají požadavek, že by
chtěli z palet postavit bagroviště,
doufáme tak, že se zapojí i další rodiče.
Olga Golasová, třída Rákosníček

Blátivá kuchyně v akci

Dárečky pro babičky a dědečky
Na začátku školního roku jsme se
rozhodli s dětmi v mateřské škole
udělat radost seniorům v našem
městečku. Ale jak? Nápadů od dětí
bylo více, a konečné rozhodnutí
bylo, že vyrobíme dárečky, které
je nejen potěší, ale také pomohou.
Děti společně se svými rodiči přinesli do školky bylinky, které vypěstovali na svých zahrádkách (mátu,
meduňku, levanduli, tymián,...), ve
školce jsme s dětmi bylinky usušili a poté „vyráběli“ KOUPELOVOU

BYLINKOVOU SŮL. Aby bylo vidět
jaká bylinka je v konkrétním pytlíku,
vytvořily děti také etikety. Děti tato
aktivita velice bavila a těšili se na
předání dárečků seniorům v místním Bydlení pro seniory, pro které si
také nacvičili povídání o bylinkách,
ale bohužel nám to již pandemie
Covid-19 nedovolila. Proto jsme se
rozhodli, že dárečky seniorům pošleme a doufáme, že je potěší.
Radka Mynářová, třída Rákosníček
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Škola informuje
Minulý školní rok byl velmi netypický, velkou část druhého pololetí
trávili žáci doma a vzdělávalo se na
dálku. Škola byla bez dětí, což je velmi zvláštní. Klid, který zde panoval,
po čase omrzel. Do nového školního

roku jsme vstupovali s větším nadšením než obvykle, plánovaly se různé
aktivity a dohánělo se zameškané
učivo. Během měsíce září a začátkem října proběhlo několik akcí, s nimiž Vás v příspěvcích seznamujeme.

Ty další byly zatím zrušeny nebo odsunuty. Přemýšlíme, zda i distanční
výuka nabízí možnosti tyto aktivity
realizovat. Tak uvidíte v příštím Paskovském zpravodaji...
Lucie Butkovová, ředitelka

Adaptační program pro šestou třídu
Po třech týdnech výuky čekalo žáky
šestých tříd příjemné zpestření školního vzdělávání. V pondělí 21. září se
zúčastnili preventivního programu.
I když jsou školní předměty důležité,
místo toho se učili jiné užitečné věci
– komunikaci, respektu, vzájemnému
naslouchání a empatii, což je v období

dospívání opravdu náročné a málokdo tímto věkem prochází hladce
a bez konfliktů.
Velký význam to mělo hlavně pro
třídu 6. B, neboť polovinu této třídy
tvoří noví žáci, kteří do Paskova přišli
ze Žabně a Řepišť, a je třeba, aby se

s „domácími“ Paskováky dobře poznali a skamarádili. Přestože za jiných
okolností by se to vše odehrávalo na
dvoudenním pobytu mimo školu, i tak
si to všichni užili. Povídali si o svých
zájmech, hledali, co mají společného,
pracovali ve dvojicích, hráli různé hry
na zdokonalení v komunikaci a porozumění a při tom se dobře bavili.
Doufám, že kamarádské vztahy mezi
šesťáky dlouho vydrží.
Marcela Prokelová

Branný závod 2020
Dva dny před státním svátkem svatého Václava, proběhl na hřišti u hasičárny v Oprechticích už třetí ročník branného závodu čtyřčlenných družstev.
Soutěžili žáci druhého stupně od šesté
do deváté třídy. Hlídky měly za úkol co
nejrychleji překonat připravený okruh
v krásném, podzimně zabarveném
oprechtickém lese a přitom splnit řadu
náročných úkolů: poznat listy stromů,
poskládat mapu, házet míčky na cíl,
přiřadit správné názvy k dopravním
značkám, poznat některé topografické značky, udělat dvacet „angličanů“,
hasicím přístrojem sestřelit několik
kuželů, rozdělat oheň jen z toho,
pokračování na další straně
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co najdou v lese, přenést raněného
a určit azimut a světové strany. Konečný výsledek čtyřčlenných družstev
určil součet obou výsledků - jedno pořadí bylo určeno za čas běhu, druhé
pořadí za znalosti a umění na daných
stanovištích. Při shodném součtu rozhodoval lepší běžecký čas.
O místa na stupních vítězů byl velký boj. Zvítězila 9. B třída, kterou

reprezentovali Míša, Martina, Sabina
a David. Měli nejrychlejší běžecký čas
a byli druzí v dovednostech a znalostech na stanovištích. Na druhém
místě skončili žáci 9. A třídy. Byli druzí v běhu, ale první v dovednostech.
Třetí místo připadlo 8. B za čtvrtý běžecký čas a třetí místo v dovednostech a znalostech. Celkem závodilo
osm čtyřčlenných družstev. Počasí
v den branného závodu bylo skvělé.

Chvilkami lehounce zapršelo, ale nebyla ani zima, ani velké teplo, a také
proto byli všichni účastníci závodu
spokojení z krásně prožitého dopoledne a slíbili si, že se zúčastní i příští rok.
Všem děkuji za účast a hlavně moc
děkuji příslušníkům hasičů z Oprechtic za pomoc a poskytnutí jejich pěkného prostranství pro realizaci akce.
Martin Biolek

Třídní maskoti
V průběhu měsíce září jsme
s žáky pátých
ročníků v pracovních činnostech v yráběli
třídní maskoty.
Práce to byla
velmi zábavná
a kreativní. Musím obě třídy
pochválit za konečný výsledek,
protože maskoti jsou opravdu originální a velice se jim povedli.
Nejprve každý z žáků vytvořil svůj
vlastní návrh třídního maskota. Někdo
nakreslil zvíře, jiný zase postavičku
z oblíbené pohádky, či komiksu. Nakonec jsme si prohlédli všechny výkresy

a žáci hlasovali pro ten, který se jim
nejvíce líbí. Z hlasování vždy vyšly
jako vítězné dva návrhy. Teď přišla ta
nejtěžší práce a to, skloubit dané dvě
postavičky dohromady. Mnohdy se to
neobešlo bez větší výměny názorů,
ale nakonec jsme se dohodli tak, aby
byli všichni nakonec spokojeni. Žáci
5.A hlasovali pro roztomilého plamínka a tvrďáckou postavičku ve tvaru
banánu oblečenou celou v černém.
Nakonec z toho vyšel ohnivý banán
jménem Bohdan, který drží malého
plamínka pod rukou. Žáci si vyhráli
s detaily a vytvořili Bohdanovi parádní
ohnivé nohavice a fešácké brýle.

tom, jak bude
výsledný třídní
maskot vypadat. Vytvořili
jsme několik
návrhů a nakonec se shodli na
barevné lišce,
která bude mít
hlavu jako donut a na ní malý
klobouček. Součástí je i zajímavě pomalované tričko s nebem posetým mráčky, duhové rukávy a tabulka
s označením třídy.

Ve třídě 5. B vyhrála k nakousnutí
„sladká kobliha – donut“ a duhová
„tříocasá“ liška. Tady nastal největší
problém - společně se dohodnout na

Jsem ráda, že výroba maskotů žáky
bavila a výsledek jejich práce opravdu
stojí za to!
Šárka Pachlopníková

Výuka s rodilými mluvčími v anglickém jazyce
V pátek 2. října opět na naší škole
proběhla výuka s rodilými mluvčími v anglickém jazyce, tentokrát pro
žáky 6.- 9. tříd. Navštívili nás Richard
Lewins z Velké Británie a Daniela
Weiss z Austrálie. Pro naše žáky jsou
takovéto vyučovací hodiny nevšedním zážitkem, neboť mají možnost
zúročit své znalosti cizího jazyka
v rozhovoru, či reakci na položenou
otázku. Pan Lewins si připravil prezentaci o své zemi zaměřenou na
geografii, významné svátky a tradice, významné budovy, či typická
jídla. Žáci mohli poslouchat a zároveň reagovat na jednoduché otázky. Paní Daniela si připravila naopak
hodiny plné zábavy, kreslení a hraní,

které žáky zaujaly, pobavily a zároveň prověřily jejich znalosti jazyka.
Doufám, že budeme moci v brzké
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Poznej svůj kraj
– výlet ZŠ Dobratice do Paskova

Druhý říjnový pátek v novém školním
roce, tedy 9. 10. 2020, se uskutečnil
projekt „Poznej svůj kraj“, který patří
do souboru aktivit realizovaných Místním akčním plánem vzdělávání II pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Jeho
iniciování vzešlo z pracovní skupiny
Region, konkrétně jako námět ředitelek ZŠ Dobratice a ZŠ Paskov. Dále
se k realizaci připojily také ZŠ Řepiště, ZŠ Sedliště a ZŠ Třanovice. Celkovou koordinaci projektu pak zajišťuje
dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána.
Abyste měli představu, o co se vlastně
v tomto projektu jedná, milerád vysvětlím. Stručně řečeno, jde o přípravu

a následnou realizaci výletu pro žáky
základních škol. Každá zapojená škola měla za úkol připravit výlet, tedy
program pro jinou školu a zároveň na
jeden výlet byla jinou školou pozvána.
Muselo se ale přitom dodržet, že škola
nepojede tam, odkud přijedou žáci na
výlet k ní. Jednalo se tedy o to, aby žáci
z jedné školy navštívili a poznali jiné
místo, než odkud pochází. Pro někoho z žáků to mohla být vesnice nebo
město, kterou třeba za svůj život ještě
nepoznali, o to víc je to zajímavé. Naším cílem, tedy Základní školy Paskov,
bylo připravit výlet pro ZŠ Dobratice.
Na oplátku jsme zase měli my cestovat
na ZŠ Sedliště, kde jsme měli poznávat krásy a zajímavosti okolí. Bohužel
vzhledem k epidemiologické situaci
se to už nepodařilo uskutečnit, tak
snad v příštím roce 2021. Původně to
bylo nastaveno tak, že žáci z naší Zá-

Na haldě
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kladní školy Paskov budou po městě
provádět žáky Základní školy Dobratice, ale vzhledem k opatřením, která
byla v platnosti, se toto realizovat nemohlo, proto jsem se průvodcovství
ujal společně s panem Ing. Lyskem já,
a v rámci prohlídky Paskovského zámku sám pan starosta Baďura.
Program výletu začal v ranních hodinách v nové sportovní hale, kde
všechny hosty přivítala paní ředitelka a sdělila základní informace o škole. Potom jsme pokračovali směrem
k římskokatolické farnosti a kostelu
sv. Vavřince, kde byla další zastávka.
Následoval přesun na místní náměstí
k barokní soše sv. Floriána. Po chvilce
jsme se odebrali kolem kina Panorama do zámeckého parku, kde si žáci
mohli prohlédnout venkovní krásy
parku – před zámkem skupinu soch

ŠKOLA
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řeckých bohyň Athény, Niké, Tyché
a Eris a doplněnou sochou bájného
hrdiny Herkula na ostrůvku toku Říčky. Podzimní atmosféru doplnily barevně se zabarvující vzácné stromy.
Poté následoval hlavní program návštěvy, a to samotná prohlídka zámku včetně výstavy dřevěných modelů kostelů, kde se role průvodců ujali
pan starosta Baďura a pan Ing. Lysek.
Žáci zde byli rozděleni na dvě skupiny, každá skupina byla v jiném patře,
po určité době se to zase vyměnilo.
Pro někoho to byla možná první návštěva tohoto krásného místa. Po prohlídce zámku a předání symbolických
dárků z rukou pana starosty, jsme se
všichni přemístili do školní jídelny,
kde na nás čekal výborný oběd v podobě řízku a bramborové kaše. Naši
hosté si možná v tu chvíli mysleli, že
v poledne, kdy budeme po obědě, se
už žádný program konat nebude. Ale
překvapil jsem je! Čekala nás pomyslná třešnička na dortu, nebo jak někdo
říká, krásná tečka na závěr. Z jídelny

jsme se proto odebrali zpátky na
parkoviště před základní školu, kde
na nás čekal autobus a vyrazili jsme!
Nikdo nevěděl, kam se jede, ale po
chvíli jsme dorazili na vlakové nádraží v Paskově. Odtud jsme vyrazili
po svých na nedaleký útvar - uměle, vytvořený průmyslovou činností
- „paskovskou haldu“. Jsem rád, že
tahle varianta nakonec vyšla, neboť
žáci museli alespoň trochu vynaložit
své úsilí k tomu, aby se dostali nahoru, podle mě trochu improvizovaná
tělesná výchova. Nahoře na nás čekal
krásný výhled na celý Paskov a okolí,
především Beskydy a Ostravsko. A tím
se výlet zakončil. Poté jsme sešli opatrně dolů k autobusu, kde žáci obdrželi ještě jednu upomínku - odznak,
zamávali jsme si a hosté odjeli směrem na Dobratice. Počasí k nám bylo
celý den přívětivé. Pokud bychom
“počasí domluvené neměli“, program
by vypadal jinak a výstup na paskovskou „K2“ by se nekonal. Doufám, že
se žákům ZŠ Dobratice program vý-

Zámecké sochy
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letu líbil a nebyla to jejich poslední
návštěva našeho města.
Názor jedné žákyně ze 4.třídy ZŠ Dobratice, která absolvovala výlet:
„Na výletě ve městě Paskov se mi líbil
zámek a jeho prohlídka. Před zámkem
byly sochy. Nejvíce se mi líbila socha
Athény, která mi připomněla dovolenou
v Řecku, kde jsme navštívili chrám bohyně Athény. Zajímavé bylo, že v minulosti v zámku byla nemocnice. Překvapilo
mě, že Základní škola Paskov má dvě
velké tělocvičny.“
Jsem velmi rád, že se v této složité
době podařilo za dodržení hygienických opatření tento projekt zrealizovat, a děkuji ještě jednou všem,
kteří se na něm podíleli. A pokud by
se chtěl někdo podívat, jak výlet probíhal, najde ho webových stránkách
ZŠ Paskov.
David Kyselovský
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Informace o DofE
Mezinárodní vzdělávací program - cena vévody z Edinburghu
Dnes bych chtěla jen stručně informovat o činnosti našich žáků zapojených
do programu DofE v letošním školním
roce. I přes nestandartní podmínky je
zapojeno a plní své tři aktivity celkem
12 účastníků, z toho 3 plní stříbrnou
a 9 bronzovou úroveň. Protože v loňském školním roce dokončilo program
8 účastníků (3 stříbra a 5 bronzů) a ještě
nebyli pozváni na slavnostní ceremonii. Národní centrum se intenzivně připravuje na letošní netradiční ceremonii
pro všechny absolventy DofE, která
proběhne 16. 12. 2020 online. Dovolím si přiložit slova Národního centra:

„V současné době vnímáme více než
kdy jindy důležitost online dostupnosti
programu DOfE. Věříme, že právě pevně stanovené cíle a plán seberozvoje
mladé lidi motivuje k tomu, aby se ve
svých domovech neuzavřeli do sebe
a nepřestávali na sobě pracovat. Neboli,
jak nám napsala jedna z účastnic: “Kdy
jindy začít (nejen) pro sebe něco dělat,
když ne teď?”
Mnohokrát vám všem děkujeme za
kladné a povzbudivé reakce na naši
snahu nahradit letos slavnostní ceremonie jednou velkou online ceremonií pro celou DOfE komunitu. Moc se

na akci těšíme a připravujeme program plný slavných a inspirativních
osobností z České republiky i ze zahraničí, ale také příběhů dofáků, protože
to jsou koneckonců hlavní hrdinové
této události! Již v tomto týdnu se začínáme připravovat na akci DOfE jede
za Vámi!, při níž na všechny instituce
s ještě neoceněnými absolventy programu rozvezeme certifikáty a odznaky, aby je při ceremonii již mohli
mít u sebe a být právem hrdí na to,
co dokázali.
Martina Juhasová

PF2021 z knihovny
Bohužel nemůžeme zveřejnit žádný program na následující
období, protože nevíme, jaká budou další opatření vlády.
Zatím je knihovna stále zavřená, pilně pracujeme,
abychom mohly čtenářům nabídnout nejnovější knihy ihned
po otevření. Všechny plánované akce jsou však nejisté.
Lenka Ježová, Místní knihovna Paskov

„Domeček“ mění název
Dům dětí a mládeže Vratimov
aneb „Domeček“,
jak ho mnozí přezdívají, ponese
od ledna 2021
nový název. Bude se jmenovat STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VRATIMOV.
Proč dochází k této změně? Nápad
na změnu názvu jste nám vnukli vy,
účastnící našich aktivit: „Vždyť přece
děláte akce a kroužky nejen pro děti,
ale i pro dospěláky a pro seniory. Proč
se teda nejmenujete jinak?“. To jsme
v poslední době slýchali velmi často.
A protože je to pravda, zamysleli jsme
se nad tím, jaké máme možnosti se
změnou našeho názvu. Jsme školské
zařízení zájmového vzdělávání. Proto
jsme změnu názvu museli konzultovat
s Krajským úřadem Moravskoslezského

kraje, který vede rejstřík škol. Legislativa nám umožňuje pouze výběr pouze
ze dvou názvů – dům dětí a mládeže
nebo středisko volného času. Rozhodli jsme se tedy pro název STŘEDISKO
VOLNÉHO ČASU. Co si od této změny
slibujeme? Jsme přesvědčeni, že tento
název lépe vystihuje činnost, kterou ve
skutečnosti děláme. Naší hlavní cílovou
skupinou jsou a vždy budou hlavně
děti a mládež. Nabízíme však i kroužky
a akce i pro dospělé. V posledních letech vytváříme hodně aktivit také pro
seniory. Nový název nám tedy přijde
méně zavádějící. Věříme také, že naši
partneři si nás přestanou plést s dětským domovem či domovem mládeže,
což se nám momentálně stává velmi
často. Tento název se bude lépe překládat při spolupráci se zahraničními
partnery. Pevně doufáme, že mládeži
13

se tento název bude více líbit a nebudou se stydět k nám chodit trávit volný čas. Změna názvu nám na začátku
přinese zvýšení administrativy a pár
starostí navíc. Kolektiv zaměstnanců
DDM Vratimov (SVČ Vratimov) pevně
věří, že jde o změnu k lepšímu. Změnu,
která naše zařízení posune kousek blíž
k těm, pro které naše aktivity připravujeme. Až tedy po novém roce uvidíte
někde napsáno STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU VRATIMOV nebo zkratku SVČ
Vratimov, budete vědět, že jsme to
stále my, kdo se v našem městě stará
o zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie.
Naším mottem stále zůstává: „Váš volný čas pod naší střechou“.
Hana Nevrlá,
ředitelka DDM (SVČ) Vratimov

Kalendář akcí – prosinec
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Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

úterý

15.

2.

středa

16.

3.

čtvrtek

17.

4.

pátek

18.

5.

sobota

19.

6.

neděle

20.

7.

pondělí

21.

8.

úterý

22.

9.

středa

23.

10.

čtvrtek

24.

11.

pátek

25.

12.

sobota

26.

13.

neděle

27.

14.

pondělí

28.

úterý

29.

středa

30.

čtvrtek

31.

Poznámky:

Sledujte web a fb města,
akce mohou být zrušeny.
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Vánoční jarmark - náměstí

Kalendář akcí – leden
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Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

pátek

15.

2.

sobota

16.

3.

neděle

17.

4.

pondělí

18.

5.

úterý

19.

6.

středa

20.

7.

čtvrtek

21.

8.

pátek

22.

9.

sobota

23.

10.

neděle

24.

11.

pondělí

25.

12.

úterý

26.

13.

středa

27.

14.

čtvrtek

28.

pátek

29.

sobota

30.

neděle

31.

Poznámky:

15

SPOLKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Akční důchodci
Podzim začal prodejem našich tradičních dobrot na Dni regionů, organizovaných pod záštitou města Paskov v zámeckém parku. Tentokrát se
celý program přesunul více do parku
a získal tak nový rozměr. Propojení

programu s přírodou umožnilo i rozptýlení obecenstva na větší plochu.
Rozvolnění opatření kvůli covidu
jsme využili k absolvování zájezdu do
skanzenu historických kuriozit v Rapotíně, pak jsme se přesunuli do tex-

tilního muzea v Rýmařově .Průvodci,
v dobových kostýmech majitelů textilky, nás fundovaným a zábavným
výkladem seznámili s historií výroby
brokátu. Celý zájezd jsme zakončili
exkurzí pivovaru Hasič v Bruntále.

Pivovar Hasič

Textilní muzeum Hedva
pokračování na další straně
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Tam jsme ochutnali pivní koláč, čerstvé pivo i pálenici z piva. První letošní
zájezd po karanténě jsme absolvovali
pod taktovkou ing. Lyska.I poslední
zájezd po tzv. uvolnění byl pod záštitou regionu a města Paskov. Zájezd
do muzea v Českém Těšíně, Archeoparku v Chotěbuzi a zámek v Karviné
Fryštátu ,byl další z řady úžasně zajímavých a velmi poučných zájezdů,
které pro nás organizuje ing. Lysek.
Muzeum v nově opravené budově je

poplatné dnešním trendům. Audiovizualní technika, odpočinkové zóny
s hygienickým zázemím ve všech
třech patrech. Ty dvě hodiny, které
jsme tam strávili, byly málo, ale čas
nás honil. Zajímavý výklad o historii
Slezska pokračoval na zámku Fryštát.
Přesto, že se z původního vybavení
zachovalo málo, tak ti, kteří vybírali
ze státního depozitáře nábytek do
místností zámku, odvedli kus dobré práce. V Chotěbuzi, ve známém

Archeopark

Kurz na tablety
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Archeoparku, si děvčata vyzkoušela
i střelbu z luku. Krajská rada seniorů
organizovala každoroční setkání členů, tentokrát v Píšti. Součástí programu byla i návštěva v arboretu Nový
Dvůr. Zúčastnilo se ho 6 našich členek. Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme zvládli ještě 2 lekce
v ovládání tabletu. A to už tady byl
zase stop stav.
Za KD předsedkyně Křivoňová Milena
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Letní tábory na Moravici s Pionýrskou
skupinou Paskov 2020
Jsme moc rádi,
a letos obzvlášť, že
jsme opět mohli
zorganizovat 3 táborové turnusy
v krásném údolí
řeky Moravice. Postupně po 14ti dnech se na táborové
základně ve Vítkově - Podhradí prostřídalo postupně přes 150 dětí z Perel,
Drsňáků a Severních Much.
Situace se před létem měnila ze dne na
den a nebylo jednoduché rozhodnout,
jestli všechny nastavené podmínky
podstoupit nebo jeden rok prostě tábory vypustit a zajet si konečně na klasickou dovolenou, jako normální lidi.
Nakonec jsme do toho šli a všichni si
užili prima prázdniny, děti byly skvělé a to je pro nás ta největší odměna.
Nejen, že všude, kde vás napadne,
musela být dezinfekce, ale navíc se
spotřebovalo 40.000 ks papírových
ručníků a 50 litrů mýdla, museli jsme
pořídit roušky, rukavice, ochranné
zástěry, zásobníky na ručníky a podobné hygienické pomůcky navíc.
Snažili jsme se udělat vše pro to, aby
byly děti v bezpečí. Kontrola z Krajské
hygienické stanice MSK přišla na tábory, oproti běžné 1 návštěvě, celkem
3 krát a vždy bylo vše v pořádku. Kontrolovala také dodržování povinností

stanovených v Mimořádném opatření.
Kromě nákupu ochranných a hygienických pomůcek jsme se letos museli
vzdát i všech návštěv, výletů třeba na
hrad a tradičních sportovních utkání
s vedlejším táborem, navíc se koupily 2 velké nůžkové stany, kterými se
zastřešilo mytí rukou u WC a místo
pro pomývání ešusů, o 2 ks byly posíleny mobilní WC, i když hygienické
předpisy splňoval i původní počet. Po
každém turnuse byl celý areál tábora
vydezinfikován a doprava dětí byla
letos trochu náročnější, protože jsme
museli dodržet časový odstup minimálně 8 hodin mezi jednotlivými turnusy. Jelikož jsme nikdy nevěděli, jestli
celý tábor doběhne až do konce, nemohli jsme nakupovat moc dopředu.
V případě, že by se na táboře objevilo
onemocnění covid-19, turnus by byl
ukončen a my bychom museli rodičům
vracet poměrnou částku z ceny tábora. V tom nám pomohla služba Makro
-rozvoz, která nám dovážela potraviny
postupně několikrát za tábor. Největší
novinkou byl asi pro všechny vstupní
filtr všech účastníků, který probíhal
v kině a pak cesta autobusem v rouškách. Děti i rodiče to vzali rozumně
a my jim za to děkujeme.
Protože postavit tábor na zelené
louce a pak tam hlavně poskytnout

dětem veškerý komfort není hračka,
poděkování za uspořádání všech
letních táborů patří právě vedoucím
a instruktorům, kteří bez nároků na
odměnu, věnují dětem dva týdny své
dovolené, berou na sebe zodpovědnost a k tomu na konci června celý
tábor postaví a v srpnu zase zbourají,
což je náročná práce na celé víkendy.
Společně za všechny tři táborové turnusy bychom chtěli poděkovat firmě
AWT za dopravení naší základny na
tábor a zase zpět, taktéž stavebninám Galičák za přivezení a odvezení táborových věcí. Oba řidiči byli
profesionálové a moc dobře se nám
s nimi spolupracovalo. Počasí nám letos na stavění i bourání moc nepřálo,
ale naštěstí jsou mezi námi šikulové,
co mysleli i na sněhové řetězy, aby
nákladní auta na louce nezapadla.
Dále děkujeme všem těm, kteří nám
letos pomáhali a vyšli vstříc: Město
Paskov, Lesní správa Vítkov, Myslivecké sdružení „Dubina“ Větřkovice,
Farma Grim, Lenzing Biocel Paskov
a.s., Paskov.net, Ahlfit s.r.o., Autodoprava Rundt, Kokeš – Stolařství s.r.o.,
Hasiči Paskov, Hasiči Vítkov a mnoho
dalších. Opravdu děkujeme za každou finanční i materiální pomoc při
pořizování letošních vícenákladů.
Spoustu fotek a více informací nejen
o táborech najdete na www.pionyr.
paskov.cz nebo na Facebooku: www.
facebook.com/pionyrpaskov.
Těšíme se na vás na akcích i přes rok,
které pro vás připravujeme letos ještě
Vánočním jarmarku a v příštím roce na
společném výletě nebo Dětském dni
a třeba i na Drakiádě.
Kateřina Biedrawová,
vedoucí Pionýrské skupiny Paskov

Táborová základna na Moravici
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PLCH = Pionýrská luštící celorodinná hra
I v této situaci nepřestáváme přemýšlet, jak udělat dětem radost, a tak
jsme připravili Bezkontaktní hru pro
všechny (nejen pionýry). Název PLCH
dostala hra po našem oddílu Plšíků
a mohou se jí zúčastnit jednotlivci
i třeba celé rodinky. Aby nedošlo k potkávání více účastníků na jednom místě, celá hra bude trvat 9 dní, od soboty
28.11. do neděle 6.12.2020. Tak neseďte doma a pojďte strávit příjemné

chvíle na čerstvém vzduchu s rodinou.
Těšit se můžete na příjemnou procházku, luštění a další zajímavé úkoly,
které vás dovedou k malému pokladu. Podrobný návod najdete na našich
webových stránkách pionyr.paskov.cz
nebo na Facebooku Pionýrská skupina
Paskov www.facebook.com/pionyrpaskov. Na našem facebooku najdou
děti už teď plno Pionýrských on-line
výzev, tak koukněte 

Oddílový tábor - Zaklínač
Pojďme si připomenout povedené
léto, letní prázdniny si totiž pionýři
užili až do poslední chviličky.
Parta odvážných Plšíků se na týden
rozjela pod Lysou horu, kde v Krásné
stojí pevnost Kaer Morhen. Společně
prošli tvrdým zaklínačským výcvikem.
Prokázali svou hbitost, rychlost, chytrost, houževnatost, schopnost boje na
blízku a zvládli i střelbu z luku. Ukázali
své nadání v kuchyni i při opravách
hradu. Když přežili i nelehkou noc po
zkoušce trav a nastudovali celý Bestiář,
vydali se tváří v tvář dobrodružstvím
a hlavně mnoha příšerám. Nebáli se
postavit se celému hejnu wyvernů,
střetli se s rozhněvanými dryádami,
bojovali proti příšerám, které snad ani

jména nemají. Ale
hlavně se jich optejte na Bruxu, protože
o takových soubojích by se měly zpívat balady. Ale teď
už jsou naši zaklínači zase zpátky v pohodlí domova plní
zážitků, ale schopnost rozpoznat příšeru a postavit se ji,
ta už se jim bude hodit navždy. Více fotek
z oddílového tábora
na Krásné můžete
najít na „Rajčeti“.

19

Webové stránky

Facebook

Kateřina Biedrawová,
vedoucí PS Paskov

SPOLKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Oddíl na síti #jedemedál
Oddílové schůzky bývaly dobou, kdy
jsme se většinou snažili nechat mobily vypnuté někde na dně batohu.
Na dvě hodinky jsme se odpojili ze
všech sociálních sítí a bavili jsme se
úplně jinak. Hráli jsme hry, luštili šifry,
smáli jsme se a prostě byli spolu. Jednou z mnoha změn současné situace
je, že to už najedou, nemůžeme. Že
nemůžeme? Jedním ze sedmi pionýrských ideálů je PŘEKONÁNÍ. A to by
bylo, abychom si s takovou drobnou
překážkou neporadili. To čemu jsme
se na schůzkách v klubovně snažili
vyhnout, se najednou stalo naším
spojovacím článkem a my začali prozkoumávat možnosti, jak schůzky Plšíků mohou pokračovat. Protože i když
se nemůžeme sejít, pořád si můžeme
hrát, něco se učit, povídat si, smát se
a být spolu. A tak ještě pořád zkoumáme a každá schůzka je jiná. Hrajeme

sp o le čně hr y
i deskové, také
jsme se proměnili v mistry cukráře
a pekli moučník.

Dokonce takový program nemusí
probíhat vždycky z pohodlí domova heslo k meetingu si někdy totiž musíte
vyluštit a nápovědy se mohou schovávat klidně v prosluněném parku.
Rozhodně se tedy nenudíme a těšíme
se, co všechno ještě vymyslíme, než se
zase budeme moct sejít na jednom
místě ve stejný čas.
Za Pionýrský oddíl Plšíci
Eliška Daňová

Naše cukrářské umění

Paskovjanek a Den regionů
Poslední půlrok byl pro naše taneční
kroky hubenější než obvykle, proto
jsme byli moc rádi, když se naskytly
příležitosti znovu se obléct do kroje
a vyrazit potěšit ostatní i sebe tím, co
máme rádi. Netrpělivě jsme vyhlíželi 3. sobotu v září, kdy se v Paskově
konala velká akce, kterou pořádalo
naše město Paskov - Dny regionů
a výroční Paskovský jarmark, který
se nesl v lidovém duchu a návratu ke
kořenům a to bylo znát už na samotné krásné slaměné výzdobě, dekoracích, zemědělských strojích a také
na programu, který byl jiný, než si ho
pamatujeme z předešlých let. Bylo to
pro nás, pro Paskovjanek, najednou

Soutěž v tahání řepy

něco trošku jiného, nešlo jen o vystoupení a zatančení programu, ale
až teď zpětně si to uvědomujeme
a vážíme si toho, že jsme dostali
důvěru byt součástí celého dne. Po
slavnostním zahájení a uvítání našeho pana starosty jsme se společně
s dalšími zástupci jednotlivých obcí
Slezské brány a Olešné řadili před
zámkem a okukovali jejich dožínkové věnce. A tím to vlastně všechno
začalo. Krásný velký barevný průvod,
kde každá obec měla připraven svůj
velký dožínkový věnec, který potom starostové jednotlivých obcí
společně zavěsili pro potěchu všech
návštěvníků na připravené stojany
v parku. Po tomto zahájení tak měli
všichni možnost hlasovat o ten, pro
jejich oči nejkrásnější  Hurá hurá
hurá! Při počtu přes 1200 hlasujících lidí, si toto pojmenování odnesl právě náš paskovský věnec! A teď
už pokračoval program na velkém
jevišti, kdy jsme se představili my
jako Paskovjanek a po té další taneční folklorní soubory a cimbálové muziky z našeho kraje. Mezitím

se v našem parku odehrával další
doprovodný zábavní program, kdy
zástupci jednotlivých obcí soutěžily
na stanovištích, kde pro ně byly připraveny více či méně záludné úkoly
a kde si tyto úkoly poté mohli vyzkoušet i návštěvníci akce. Střílelo se
z kuše, běhalo pro vodu, přenášelo
uhlí, tahala se řepa, zápasilo se žebříkem, atd. Přijížděly další vystupující
soubory a my měli tu čest se o ně
postarat, ukázat jim zámek, park, postarat se, aby měli vše, co potřebují
a aby jim u nás bylo hezky. Všechny
mile překvapilo velké množství krásných stánků a usměvavých prodejců,
kteří krásně splynuli s celou atmosférou a koncepcí tohoto, vlastně

Vystoupení - Halabajka
pokračování na další straně
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„Dožínkového setkání našich obcí“.
Se západem slunce jsme s radostí
přivítali na podiu našeho velkého
hosta, kterým byla skupina Fleret
a paní Zuzana Šuláková. Kdo vydržel
až do teď, byl pravděpodobně velmi spokojen, protože najednou se
atmosféra dostala do festivalového
pocitu, kdy lidé zpívali, stáli a někteří
i tancovali pod jevištěm a užívali si
skvělou muziku a upřímnost této kapely, která ač nemá o koncerty nouzi, přijala pozvání na tuto akci, stala
se určitě její třešničkou a my si moc
vážíme toho, že jsme jako PASKOVJANEK byly této akce součástí. Krásné
fotografie, videa i fotoreportáž najdete např. na našem facebooku Folklor v Paskově.

Fleret na pódiu

Tanečníci z Paskovjanku

Stánky obcí

Hodnocení věnců

Soubor Vonička
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Čas tolikrát jinak
Čas...čas pádí, čas letí. Plyne jako voda.
Taky se nikdy nezastaví. Není času nazbyt. Čas. Říká se o něm hodně. Ale víte,
lidé toho napovídají. Ale přeci jen je to
trochu jinak. Čas tady byl, je a bude.
Je stálý, pevně zakotven v zákonech
Stvoření a my lidští duchové se v něm
pohybujeme. Pohybovat se vpřed,
s čistou myšlenkou, to je to, oč tu běží.

Samotný náš pohyb nám měří hodiny,
minutu po minutě, hodinu po hodině.
Ten pohyb vpřed. Nejsem a nemohu
být výjimka. Připravit těsto, vyválet
válečky a zkřížením rukou umně dát
výrobku konečný tvar, nechat zmrazit.
Minutu po minutě, hodinu po hodině,
večer co večer. Deset, padesát, pětset
jich mrazák do svých útrob pojme.

Mám stále co dělat a pohybuji se
vpřed. Nechci zklamat sám sebe i mé
okolí. Ten den je tady. Den, kdy mohu
zúročit plody svého snažení. Dny regionů a výroční paskovský jarmark. Den,
kterému lidé hodní hodně času svého
obětují, jak je mi známo. Lidé ne bezejmenní. Mají zde svůj rukopis. I má
hodina přišla. Situaci trochu podcením,
obě trouby funí naplno a já nestíhám.
V minulém století se stály fronty na banány, v tom našem na preclík. Není to
pro mě dobrá reklama. No, i když. Asi
bude ten preclík chutný a mé obavy,
že toho málo prodám, se rozpadnou
v prach. A taky jsem rád, že mám na
stánku vyřídilky, které už fanoušky
Paskovjanského preclíku uklidní a přesvědčí, že se vyplatí počkat. Tímto se
s mírným zarděním omlouvám, i já se
časem s časem srovnám.Všem těmto
čekajícím chci také poděkovat, jste pro
mě obrovskou motivací a budu se těšit
na příště. Vím, že příště bude. Neboť
jak se píše na úvod v jedné krásné knize: ,,Rouška padá a víra se mění v přesvědčení. Jen v přesvědčení je pravá
víra.“ Proto na brzkou shledanou v nových časech.
Marcel Tvrdík

Paskovjanský preclík

Stolní tenis
V polovině měsíce září se nám rozběhly mistrovské soutěže. A-družstvo
hrálo v domácím prostředí proti Brušperku a překvapivě prohrálo po velmi špatném výkonu. V dalším utkání
prvního dvoukola si hráči poradili
s daleko lepším družstvem z Třince
a vyhráli 10:4. Hráči B-družstva odehráli své první utkání v Metylovicích,
kde prohráli s jedním z favoritů na
postup hladce 10:0. Nutno říci, že ze
základu družstva hrál pouze Pavel
Němčík. Koncem září se do hry dostalo i „céčko“ a vede si velmi dobře
po odehraných dvou kolech je zatím
ve své soutěži čtvrté. V Ropici uhrálo remízu a v dalším utkání porazilo
velmi nepříjemného soupeře z Palkovic. Po loňském nezdaru, kdy jsme sestoupili z vyšší soutěže, máme ambi-

ce poprat se o postup zpět. Družstvo
je daleko silnější než v minulé sezóně.
Béčko ve druhém kole opět prohrálo
a opět proti kvalitnímu soupeři, tentokrát z Komorní Lhotky. Až ve svém
třetím utkání si naši hráči z B-týmu
připsali první body do tabulky a porazili v derby Brušperk D-družstvo.
Taky to bylo první utkání, kde jsme
hráli v kompletní sestavě. Za velmi
dobré výkony musím pochválit Pavla Němčíka a našeho nového hráče
Jirku Růžu mladšího. Áčko ve svém
třetím vystoupení podlehlo silnému
soupeři - hráčům SKST Pstruží 10:1.
Jediný bod pro naše družstvo získal
Lukáš Vojtek. V první polovině října
jsme ještě odehráli KBTM v Bílovci,
kde hrál Vašík Moravec. Vyhrál i jeden zápas ve skupině. Nutno říci, že
22

hrál proti věkově starším hráčům. Byli
jsme taky na Okresních přeborech,
které se tentokrát konaly v Dobré.
V dospělých Michal Novák neobhájil svou finálovou účast z minulého
roku a skončil na děleném 5-8.místě.
V mladších žácích hrál Vašík Moravec
a měl velkou smůlu, když o postupu
do vyřazovací části dělil Vaška jeden
jediný míček. Celkově skončil na jedenáctém místě. Oba hráči, jak Michal tak i Vašek, si zaslouží pochvalu a uznání za reprezentaci oddílu.
To bylo vše, co jsme stačili odehrát,
poněvadž v půli měsíce října se nám
opět přihlásila pandemie a sezóna
byla pozastavena a zatím to nevypadá, že by se začalo opět hrát.
Zdeněk Manda
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Házená
Je polovina listopadu, kdy všechny volnočasové aktivity jako sport a kultura
jsou vzhledem k vážné zdravotní situaci v Česku pozastaveny. Celý systém
házenkářských soutěží a veškerá příprava se rozpadla. Po uvolnění, které si
všichni přejeme, budeme muset opět
začít úplně od základu znova. Tak tedy
jen krátce o činnosti v září do začátku
října, kdy došlo k zastavení aktivit.
Družstvo mužů vstoupilo do soutěže, která je nyní vytvořena z družstev ze zlínského, olomouckého
a moravskoslezského kraje úspěšně.
V Senici na Hané 6. září zvítězili po
vyrovnaném průběhu 23:19. Následující sobotu 12.9. byl doma soupeř, který je jeden z aspirantů na
postup do vyšší soutěže - družstvo
z Droždína. V nervózním průběhu,
kdy ve vedení se střídala obě družstva, patřil závěr hráčům Paskova
s konečným výsledkem 25:24. V následující neděli 19.9. zajížděli muži
do Orlové, kde si poměrně lehce

poradili se soupeřem v konečné bilanci 18:13. Následuje další soupeř
doma - družstvo z Klimkovic. Po
vyrovnaném prvním poločase se ve
druhém poločase domácí družstvo
výrazně zlepšilo a konečný výsledek
je vysoká výhra 31:20. Hráči naladěni
na vítěznou sérii v neděli 4.10. odjeli
k utkání do Trnávky. V tomto družstvu hraje několik bývalých hráčů
z extraligové Kopřivnice a tito jsou
základním kamenem pro již dlouhodobé prvenství v krajské soutěži.
Hrací podmínky byly na hranici regulérnosti - asfaltový povrch po dešti, listí na hrací ploše a teplota kolem
pěti stupňů. To není fňukání, jen
přiblížení, v jakých podmínkách se
někde musí hrát. V prvním poločase
byla hra vyrovnaná, ale druhý poločas ovládli domácí a také konečný
výsledek 29:20 v neprospěch Paskova. „A“ to bylo poslední utkání podzimu s bilancí čtyři vítězství a jedna
porážka. Mělo se odehrát ještě pět
utkání, ale vyšší moc rozhodla jinak.

Další paskovská družstva přihlášená
do soutěží zasáhla jen skromně. Družstvo mladších dorostenek mělo první
utkání s Velkou Bystřicí doma odloženo pro karanténu hostujícího družstva
a k druhému utkání zajíždělo do Litovle, kde prohrálo 36:15. Mladší žačky
měli první turnaj v Hrabůvce dne 20.9.,
kde se utkaly s Hrabůvkou a Karvinou.
Byla to první konfrontace se soupeřem a výsledek zde není důležitý,
protože všechny hráčky s házenou
začínají a je ještě dlouhá cesta k nějakému úspěchu. Také tento turnaj byl
pro tuto kategorii poslední na podzim.
A nakonec naše nejmladší kategorie
se po měsíční přípravě vůbec žádného měření sil nedočkala, protože již
začátkem října bylo vše pozastaveno.
Všichni jsme smířeni s vývojem situace, ale věříme, že znovu se nám rozjedou sportovní soutěže nebo kulturní
akce a znovu se budeme potkávat
všude, kde jsme se cítili dobře.
Jiří Štefek

Bowling Paskov
Bilancování roku 2020
Tým zahájil cestu za obhajobou jarního titulu podzimní část 21. ročníku
ABL pro r. 2020 v průběhu září, kdy
ale stihnul odehrát první dva naplánované hrací dny (druhý dne 5. 10.)
a opětovně mu vládní nouzový stav
vyhlásil „stopku“. Po jistých úmluvách
to nyní vypadá, že podzimní část (v plném rozsahu) se bude dohrávat na jaře
2021, s podmínkou toho, že se tedy neotevře jarní soutěžení, neboť na toto
již by nebyly termíny. My musíme být
plně spokojeni, jelikož ne v plné sestavě se nám daří hrát na špici naší
skupiny 1. ligy A pro Severní Moravu
(SM), momentálně okupujeme druhé
místo s reálnými vyhlídkami následného „opětovného“ postupu do skupiny
o titul regionu. Dosti jsme museli kombinovat sestavu, ať už ze zdravotních
či pracovních důvodů; pro druhý HD
jsme byli dokonce nuceni povolat ná-

hradníka, a to se nám (našemu Rosťovi) podařil „výborný nákup“, v podobě
spoluhráče Rosti Kaly z bývalého týmu
Kemenangan, který již ukončil aktivní
kariéru, ale na tuhle výpomoc nám
kývnul…. Na čele skupiny je tým URNA

s výraznějším bodovým odstupem,
ale od našeho druhého fleku dále již
to je vyrovnanější a bude záležet na
aktuální formě týmů, resp. možnosti
personálního obsazení i jednotlivců,
a nýbrž doba je „divná“…

pokračování na další straně
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Pro nás bylo novinkou ale zejména to,
že jsme si naším jarním titulem mistra
regionu SM vybojovali poprvé právo
startu na finále ČR družstev. To se konalo v sobotu 26. září v Pardubicích,
herna Bowling-Zone s 18 drahami, za
účasti nejlepších týmů z celé ČR. Již
zde bylo soupeření částečně ovlivněno rouškovým režimem, ale osahali
jsme si plně tento způsob a zase jiný
typ celodenní soutěže s nastavenými pravidly pro postupy dále až do
večerních kol a finálových rozuzlení;
pro nás to byla nová zkušenost a plně
nás pohltila atmosféra soutěže. Našemu týmu, opět bez naší výsledkové „jedničky“, ve složení J. Dvořák,
P. Mička a D. Valenta se „o pověstný
fous“ bohužel nepodařilo postoupit
do vyřazovací fáze turnaje. Odjížděli
jsme ale s vědomím, že ostudu jsme
neudělali, zahráli na své cca průměry a být „na republice“ nás posunulo

zase o stupínek výše, vždyť jsme dokázali být v nejlepší šestatřicítce z více
jak 1200 týmů po celé ČR. Na stránce
www.ablweb.cz/info/ohlednuti-zamistrovstvim-cr-abl-druzstev-i1/ naleznete textovou rekapitulaci z tohoto
dne, výsledkový servis i krátké video.
V průběhu dne se dosahovalo vysokých náhozů, byla k vidění i 300 (Perfect game), vítězný tým KILLER SHOT
(z Olomouce) končil na celkovém průměru 629 z odehraných 10 kol (průměr
na hráče 210 na hru) a ve finále předvedli výkon dne 748 (průměr hráče
necelých 250 na hru…!). K vidění byli
současní a bývalí reprezentanti (též
jistě budoucí z řad kvalitních mládežníků), i renomovaní zahraniční bowleři
(tč. pobývající u nás, mj. i z USA…). Ze
tří družstev našeho regionu na tom byl
výsledkově nejlépe výše zmiňovaný
tým URNA, který skočil až ve finálové
desítce - celkově na 9. místě.

Tabulky a webové texty z jednotlivých
HD průběžně aktualizujeme ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí.

se těšili na týden plný zábavy a her.
Nutno podotknout, že program byl
opravdu pestrý a všichni si ho náramně užili. Děti si vyzkoušeli jak gymnastické cvičení, které bylo rozděleno na
stanoviště, ve kterém museli zvládat
připravené úkony, tak i skupinové hry,
ve kterých museli spolupracovat všichni členové družstva. Nechyběli ani hry,
ve kterých museli děti namáhat svoje
mozkové závity. Své místo měli i štafetové hry, ve kterých se zvládali nástrahy, které jim nachystali trenéři. Bylo
opravdu hezké sledovat všechny hráče,

jak dokázali spolupracovat a vyhodnocovat situace, které jsme jim připravili.
Velký obdiv trenérů mají hlavně děti,
které se zúčastnili úklidu venkovního
hřiště na tartanu. Tato akce byla opravdu neskutečná, kdy jsme nikoho vůbec
nemuseli k ničemu přemlouvat. Sami
od sebe nám řekli, že půjdou, když se
trenér Lukáš pouze zmínil o této neplánované akci. Všichni jsme si tento
týden opravdu užili a těšíme se na podobné akce, které budeme v budoucnu pořádat.
Trenér Radim Volek

Nově na stránkách www.czechbowling.cz, ale i na původní adrese www.
ablweb.cz naleznete průběžné výsledky napříč celou ČR, a to včetně
finálových klání a všech významných
událostí ve světě bowlingu. Hrací dny
s „on-line“ textovým zápisem výsledků opět časem poběží na stránkách
www.bowlingovaliga.cz/live,až se situace umoudří…
Za náš tým přejeme všem čtenářům a spoluobčanům, pokud
možno, příjemné
prožití zimních
měsíců.

www.ablweb.cz

Daniel Valenta

Florbal
Soustředění florbal
Paskov 2020

Na konci měsíce července jsme jako každý rok pořádali letní soustředění, které jsme letos poprvé udělali v naší SH
Paskov. Léta jsme jezdili do Hradce nad
Moravicí, kde jsme měli své zázemí, ale
vzhledem k situaci, která v posledních
měsících panuje po celém světě, jsme
se rozhodli, že tuto akci uspořádáme
v domácí hale v Paskově. Udělali jsme
drobné změny, kdy děti na noc chodili domů a ráno přicházeli do haly.
Této akce se zúčastnilo 33 dětí, které
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Tenis
TENISOVÁ ŠKOLA
Zahájení tenisové sezony 2020 začalo pracovně. Díky členům, kteří

odpracovali 200 hodin, se nám povedlo zprovoznit kurty již 7. dubna.
Na kurty byly dodány nové hliníkové
a dřevěné lavičky. Opravená tenisová
zeď. Postavená nová
plechová bouda na
skladování antuky.
Díky městským dotacím byl vyměněn
plot v délce 78 metrů a zdokonalil se
i rezervační systém
a IT služby. Více na
www.tenispaskov.cz
V roce 2020 tenis
v Paskově velmi ožil,

díky bývalému profesionálnímu tenistovi Adamu Vejmělkovi (žebříček ATP
247). Nyní trenér českých talentů. Jeho
„Tennis academy“ v Paskově nenechala kurty ladem. Neustále se trénovalo
a pracovalo se na mladých talentech.
V úterý a ve čtvrtky od 17 - 19.00 hod.
byly kurty vyhrazeny našim nejmenším tenistům ve věku od 3 do 10 let.
Na kurtech byly
zorganizovány
i dva tenisové
tábory, kterých
se zúčastnilo
30 dětí.
Lukáš Ertel

www.tenispaskov.cz

TRADIČNÍ TURNAJ ČLENŮ VE ČTYŘHŘE
V červnu se konal již tradiční turnaj členů ve čtyřhře, kterého se letos zůčastnilo 12 párů. Vítězem se stál pár Michal
Žáček, Richard Tyl, druzí skončil Pavel Němčík,Igor Petřík a třetí skončil Marek Ožana, Ivo Mutl.
Lukáš Ertel

pokračování na další straně
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TENISOVÁ SOUTEŽ „MPD”
Paskov se i letos přihlásil do 2. Ligy
soutěže MPD (Málo početných družstvech), kde předváděl velmi kvalitní
výkony. Paskovští tenisté dokázali porazit Brušperk, Hukvaldy, Výškovice B,
Krmelín B, Příbor a Brušperk B. Těmito
výkony se Paskov umístl na 1 místě,
a příští rok si zahraje 1 ligu MPD. Paskov reprezentovali zleva Lukáš Ertel,
Pavel Němčík, Ivo Mutl. Více informací, výsledky, rozbor utkání najdate na
www.tenispaskov.cz
Lukáš Ertel

Tříkrálová sbírka 2021

My tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví vinšujem vám… Tato známá
melodie rozeznívá na začátku ledna
domácnosti mnoha z nás. A to díky
Tříkrálové sbírce, největší sbírkové
akci v České republice. A co je vlastně její podstatou? Na to odpověděl
ředitel Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjádřením lidské vzájemnosti a pospolitosti,
kterou jsme schopni jako lidé vytvářet.
Sbírka je synonymem pomoci potřebným a vzájemné solidarity jak v časech
dobrých, tak i v těch ne úplně veselých.
Všechny tyto dobré vlastnosti máme
podle mého názoru v sobě, což se
ukazuje nejen na této sbírce, ale i nyní
v ‚časech koronavirových‘. Stejně tak
symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření
společenství, potkávání se. I když setkávání bude v příštím roce asi trochu jiné
než doposud.“ Tříkrálovou sbírku na
Frýdeckomístecku organizuje Charita
Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,

farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky vaší štědrosti
a obětavé práci koledníků se nám
v předešlém ročníku podařilo celkem
vybrat 2 374 608 Kč, z toho 105 323 korun ve vašem městě. Sbírka na začátku
roku 2021 bude kvůli současné situaci
spojené s šířením koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil
ředitel Charity Frýdek-Místek: „Kvůli
koronavirovým opatřením bude sbírka
v mnohém odlišná. I když pracujeme
s různými variantami a scénáři, nikdo
nemůže přesně říci, zda bude možné
a jak bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na
podporu charitního díla a pomoc potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky.
I v roce 2021 tato největší sbírková akce
v republice proběhne, dozná však změn.
Koledování v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny déle.

Máme připraveny alternativní možnosti
pro koledování, Tříkrálové požehnání,
možnosti přispět, pokud nebudou moci
koledníci vyjít v rozsahu, na jaký jsme
zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká
část sbírky se díky restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím tak trochu zahalena
mlhou, proto doporučujeme sledovat
naše webové stránky nebo sociální sítě,
kde budou zveřejňovány aktuální informace.“ Při využívání výtěžku sbírky se
řídíme předem danými pravidly tak,
aby byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita například
sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty,
ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití plánujeme
obdobné jako v loňských letech. Mimo
opravy a rekonstrukce v pobytových
zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality
života klientů a podpory volnočasových
a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež,
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii
pokračování na další straně
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– domácí zdravotní péči, která zajišťuje i mobilní hospicovou péči a zajistit
nové zoo-terapeutické aktivity pro klienty. Stejně tak vnímáme aktuální situaci a jeden z našich záměrů pamatuje
na možnou realizaci protikovidových
opatření v příštím roce, protože bezpečí našich klientů a pracovníků je pro nás
velmi důležité téma. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“
doplnil Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček,
pomocí QR kódu ve vaší bankovní
aplikaci, příspěvkem na účet nebo
pomocí dárcovské DMS.

INZERCE

Přejete si podpořit
Tříkrálovou sbírku
a pomoci potřebným
ve vašem regionu?
Může tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci pomocí
QR kódu nebo příspěvkem na
sbírkový účet 66008822/0800
VS:77708004.

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

Volejte:

605 350 556

Více informací o sbírce najdete na
webových stránkách Charity Frýdek-Místek nebo
www.trikralovasbirka.cz.

MOBILNÍ PEDIKÚRA
V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA

Jana Opluštilová,
koordinátor Tříkrálové sbírky
INZERCE

Cena od 300,- Kč
+ doprava
Dlouhodobá praxe
v oboru
Kružlíková Kateřina
tel: +420 777 800 341

klasická a sportovní masáž
relaxační masáž
reflexní segmentová masáž
manuální lymfatická masáž
vypínací masáž obličeje
masáž lávovými kameny
baňkování

Kamila Šoltysová
Nádražní 426
Paskov 739 21
+420 728 457 351
info@masazekami.cz
www.masazekami.cz

těhotenská masáž
baby masáž
masáž dětí

masazekami
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Nově v Paskově od 1. 11. 2020

Přijměte přání
radostných Vánoc,
pevného zdraví
a úspěšného
nového roku.
Redakce

PF 2021

pozvánk A

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Pionýrská skupina Paskov ve spolupráci s městem Paskov
Vás srdečně zve na

v

Vánocní
jarmark
Tradiční předvánoční setkání se koná 19. prosince
od 14 do 18 hodin na paskovském náměstí
Ve 14 hodin začíná v kostele svatého Vavřince
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Na náměstí bude pro vás přichystán prodej živých kaprů,
regionálních potravin i ručních výrobků
a jiných vánočních dekorací.
Na zahřátí si můžete dát tradiční svařák, medovinu nebo horkou čokoládu.
U vánočního stromu bude probíhat kulturní program,
jehož rozpis najdete před akcí na stránce pionyr.paskov.cz.
Vhledem k současné situaci bude o konání akce rozhodnuto 12. 12. 2020.
Na této akci bude pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude sloužit k propagaci činnosti naší organizace

Těšíme se na Vaši návštěvu
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