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

Web města Paskov

Facebook

www.mesto-paskov.cz

www.facebook.com/Paskov

Instagram

Rezervace sálů

www.instagram.com
/mestopaskov

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

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

Smart Info

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

V obraze

www.mesto-paskov.cz/
mesto/mobilni-aplikace/
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Průběh realizace stavby
sběrného dvora
Chci Vás touto cestou informovat
o dalším postupu při realizaci stavby
sběrného dvora. V současné době se
potýkáme s velkými problémy, co se
týká stavební společnosti, která vyhrála soutěž na dodávku celé stavby
sběrného dvoru a z 85% dílo realizovala. V současné době se snažíme najít
cestu ve spolupráci s právními zástupci a poskytovatele dotace, aby byly co
nejlépe ochráněny zájmy města ( v zádržném, zárukách a započtení smluvních pokut oproti neproplaceným
fakturám za provedené dílo). Proces
je velmi složitý s ohledem na dodržování zákona o VZ a podmínkách poskytnutí dotace. Smlouva na dodávku
stavebních prací byla se společností
podepsána v polovině dubna 2021
a na realizaci byla smlouvou určená
doba 215 dnů. Stavbu jsme plánovali dokončit koncem listopadu a po

kolaudaci zahájit provoz v lednu 2022.
Stavební společnost, i přes časté urgence neplnění plánu práce, neposílila pracovní kapacity a nestihla termín
pro dokončení a předání díla. V současné době běží stavební společnosti
denně velmi vysoká smluvní pokuta.
Stavební společnost není v zimním
období schopna dodělat část stavby
zpevněných ploch. Město s ohledem
na výši smluvní pokuty bude nuceno
částečně odstoupit od smlouvy, pro
neplnění podmínek a vybrat nového
dodavatele na dokončení díla. Obalovny, které jsou schopny dodávat asfaltové směsi budou zahajovat provoz
v březnu roku 2022. Budeme se snažit
vše dokončit tak, abychom byli schopni dokončit stavbu do konce dubna
2022.O dalším postupu Vás budu informovat
Zdeněk Bělík, člen rady města

Řešení odpadů z textilů
a oděvů v našem městě
Dlouhodobě se potýkáme s problémy
přeplněných kontejnerů na textil a oděvy
v našem městě. Naše
snaha byla najít vhodné řešení se společností Ecotextil tak, aby byly problémy
eliminovány. Přes veškerou
snahu, kterou jsme vyvíjeli
po celý rok 2021, nedošlo ke
zlepšení dodávané služby.
Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni vypovědět společnosti Ecotextil smlouvu a najít novou
společnost, která se nám o tento typ
odpadu bude starat. Nově jsme uzavřeli smlouvu se společností Diakonie Broumov (diakoniebroumov.org).
U této společnosti má šatstvo další
užití a služba směrem k obci by se
měla několikanásobně zlepšit. Leden
a únor bude ještě přechodným obdobím, ale pak pevně věříme, že bude
služba dobře fungovat ke prospěchu
všem. Dovolte, abych dále vložil část
textu z činnosti Diakonie Broumov:
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,,Pouze s Vaší trvalou
pomocí jsme schopni zajistit materiální
pomoc všem, kteří ji
potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným
lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné
a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné
na trhu práce.
Celá oblast sběru použitého
šatstva a dalších drobných
věcí z domácností současně výrazně
ovlivňuje životní prostředí jako prevence vzniku odpadů. Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit,
využít nebo zpracovat. Vybudovala
vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz
na zpracování textilu již nevhodného
k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu, který by jinak
skončil na skládkách, smysluplně využije cca 70 %.“
Zdeněk Bělík, člen rady města
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Plány města pro letošní rok
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych vám úvodem popřál nejen
do nového roku 2022 pevné zdraví,
pohodu a štěstí. Nebude to rok jednoduchý, ale věřím, že je v moci nás
všech si věci zařídit tak, abychom
jej zvládli s převahou těch hezkých
zážitků.
Úvodem roku se sluší, abych vás seznámil s investičními akcemi města
Paskov na tento rok. Oproti létům
minulým je rozpočet města letos
koncipován trochu jinak, než jsme
byli v minulosti zvyklí. Zastupitelé
schválili rozpočet, který má nebývale vysokou rezervu, ale na druhou stranu v něm nejsou obsaženy
všechny investiční akce. Důvod je
ten, že tímto rozhodnutím zastupitelé chtějí realizovat ty akce, na
které budou v průběhu roku vypsány dotace, a které se následně rozpočtovým opatřením zastupitelstva
zařadí do rozpočtu města.
Nicméně některé projekty do rozpočtu zahrnuty jsou. Jedná se převážně o projekty, které mají přesah
z loňského roku.
Jako první uvedu v loňském roce
vysoutěženou zakázku s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na odkanalizování města Paskov
a Oprechtic“ – 2. vyhlášení. Jak sám
název vypovídá, jedná se o zakázku
na projektovou dokumentaci, která
je nutným předpokladem pro následnou realizaci dokončení odkanalizování města Paskov a Oprechtic,
ale také Mitrovic. Projekt je rozdělen na několik etap, podle souvislých provozních celků, a i následná
realizace pak může být provedena
etapově. Z důvodu plánované rekonstrukce krajské komunikace 4841
procházející Oprechticemi, budou
právě Oprechtice pravděpodobně
první lokalitou určenou k realizaci
nové kanalizace.
S kanalizací souvisí také druhý projekt, kterým bude rekonstrukce ulice
Kirilovové. V současné době má město Paskov podánu žádost o stavební povolení. Součástí rekonstrukce
bude také rozšíření kanalizačního
řádu na této ulici, a to po celé délce
až k bytovým domům u dálnice. Po
nezbytné technologické pauze pak

bude po celé délce komunikace proveden nový kvalitní povrch. Projekčně se připravuje ještě úsek od ulice
Neužilní po ulici Komenského nábřeží, kde se mimo splaškovou kanalizaci
projektuje i kanalizace dešťová, která
by měla pomoci upravit odtokové
poměry v této lokalitě.

Ulice Kirilovova

Koncem minulého roku jsme obdrželi stavební povolení na rekonstrukci
předzámčí. Tento projekt bude realizován za předpokladu získání dotace. Po rekonstrukci předzámčí zde
vzniknou prostory pro Poštu a denní
stacionář pro seniory.

V prvních dnech letošního roku se
podařilo dohodnout se zástupci
TJ Paskov možnost pronájmu kurtu
č. 5 v areálu paskovských kurtů, kde
by mělo vzniknout volnočasové hřiště pro mládež.
Zcela samostatně, případně ve spolupráci s městem Paskov, jsou pak
připravovány projekty v Mateřské
a Základní škole Paskov, o kterých
Vás budou informovat ředitelky těchto příspěvkových organizací.
Jako poslední, v neposlední řadě,
uvedu paskovský zámek, u kterého
se dodělává projektová dokumentace pro postupnou rekonstrukci zámeckých prostor pro Městský úřad,
knihovnu, konferenční místnost a galerii. Doufám, že pro základní přehled
je tento výčet dostatečný a slibuji, že
vás budu o jednotlivých akcích informovat i v průběhu roku, tak jak
budou práce na těchto projektech
pokračovat.
Snad neprozradím nic tajného, když
vám sdělím, že město Paskov zvažuje rozšíření činnosti technické
čety o hospodářskou činnost, která
by měla umožnit využití pořízené
techniky i občanům města Paskov.
V jednoduchosti by se mělo jednat
o obdobu technických služeb města. Pokud se vám podařilo dočíst až
sem, děkuji vám za pozornost a váš
čas. Budu také rád, pokud byste měli
nějaké připomínky či náměty, abyste
nám je dali vědět.

Na stavební povolení se čeká u projektu na rekonstrukci obytného domu
č.p. 7 na ul. Nádražní. S dodavatelskými firmami již byly uzavřeny smlouvy
o dílo na opravu 3 bytů v domě na ulici Nádražní 35 a stavbu dřevěného altánu, který bude umístěn na kopečku
v zámeckém parku. Stavební povolení
nevyžaduje oprava fasády Smuteční Ještě jednou děkuji a přeji vám pěksíně, která by si již také opravu za- né dny
sloužila. Zde se připravuje i projekt na
Milan Klimunda,
modernizaci interiéru včetně audiovimístostarosta města Paskov
zuálního vybavení. V tzv. zásobníků projektů se
pak
nacházejí
další
projekty
jako např. modernizace parkovacích ploch
na biocelském
sídlišti, chodník
na ul. Národního
odboje či přechod u zastávek
Podchod.
Na
případnou dotaci čeká projekt
na rekonstrukci
kina Panorama
Paskov.
Bytový dům Nádražní 7
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Rekonstrukce
ulice nádražní
Po tříleté přípravě Město Paskov realizovalo v roce 2021
projekt s názvem „Oprava ulice
Nádražní v Paskově“. Realizací
projektu došlo k opravě vozovky v délce 610 metrů, opravě
přilehlé zpevněné plochy sloužící pro krátkodobé parkování v rozsahu 140 m2 a opravě
odvodnění vozovky. Součástí
projektu je také oprava obrubníků, předláždění chodníků,
oprava autobusových zastávek
a protlaky pod komunikací pro
budoucí VO a sítě Paskovnet.
Projekt „Oprava ulice Nádražní v Paskově“, byl realizován za
přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
2 159 590 Kč. V současné době
je stavba z důvodu klimatických
podmínek přerušena a pokračovat se bude, až dovolí klimatické podmínky. Dílo není převzato a jsou místa, především
u chodníky, která reklamujeme.
Mezi nedodělané práce patří,
předláždění a vyřešení reklamací uložení dlažby a pásků pro
slepce, předláždění části chodníku u mostu vedoucího od
cukrárny, vodorovné dopravní
značení a úpravy a úklid terénu.
Všem chci velmi poděkovat za
ohleduplnost při realizace tohoto díla, která chod našeho města
velmi ovlivnila. Dle mého názoru se ohleduplnost a tolerance
zúročila vzhledem a funkčností
komunikace na ulici Nádražní.

Předvánoční bowlingový
turnaj seniorů
Poslední akci seniorů, která se uskutečnila v rámci projektu podporovaného v roce 2021 z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byl přebor
jednotlivců v bowlingu. Loni si senioři zajeli před Vánocemi do Vratimova,
letos vyzkoušeli kvalitu nové bowlingové herny Radegastova šenku
v Nošovicích. Na rozdíl od podzimního turnaje, který je určen především
družstvům a účastní se ho i seniorské
kluby z okolí, bylo předvánoční soutěžení v Nošovicích výhradně záležitosti seniorů z Paskova a z Oprechtic.
Kromě několika účastníků, kteří se
rozhodli ostatním jen fandit, se do
dvoukolového klání v kategoriích žen
a mužů pustilo celkem 18 soutěžících.
Vyhodnocení proběhlo podle součtu
bodů získaných za obě kola. V mužské kategorii (celkem 7 účastníků)
zvítězil Aleš Šafránek (206 bodů), na
druhém místě skončil Bohumil Schön

(204 bodů) a třetí příčku obsadil Jaromír Bartoš (165 bodů). Mezi ženami
dominovala Eva Stránská (184 bodů),
za ni následovala Milena Klimundová (168 bodů) a bronzové umístění
patřilo Věře Štefánkové (162 bodů).
Všichni, kteří obsadili pomyslné stupně vítězů, obdrželi vedle diplomu
také věcné ceny věnované Městem
Paskov. Odměnou všem však mohla
být příjemná předvánoční atmosféra
mezi více než dvaceti kolegy a kolegyněmi, včetně poznání nové bowlingové herny s dobrým zázemím nabízeného občerstvení.
Takže za rok před Vánocemi 2022 se
možná senioři sejdou opět při turnaji
v bowlingu a možná opět na jiném
místě.
Miroslav Lysek,
koordinátor projektu pro seniory

Zdeněk Bělík, člen rady města

Karta památek
Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát kaple na ulici Mitrovická. Budeme rádi, když nám stejně jako u dříve zveřejněných karet, pošlete své poznatky a připomínky. Komise
vám děkuje za doručená doplnění k jednotlivě zveřejněným kartám památek v roce 2021 a těší se, že i v roce 2022
nám pomůžete údaje na postupně zveřejňovaných kartách doplnit. Učinit tak můžete na Městském úřadě v Paskově u paní ing. Lyčkové, nebo emailem na alessafranek@seznam.cz. Do roku 2022 vám jménem členů komise přeji
hodně životního elánu a pevné zdraví.
Aleš Šafránek,
předseda komise
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STAV PAMÁTKY

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

přístupnost objektu

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

po rekonstrukci

obtížně přístupný

x nepřístupný

LOKALIZACE

dobrý

x mírné poškození

upravenost okolí

místní akční skupina (MAS)

x udržované

obec s rozšířenou působností (ORP)

mikroregion (DSO)
obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

extravilán

místní část

ul. Mitrovická 259

parcel.číslo

intravilán

GPS X (N)

49.7377058

umístění

Y (E)

18.2799256

trasy

1913

neudržované

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu

stav

snadno přístupný

kaple na ul. Mitrovická

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

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Ochrana stav/typ uzavření:
Číslo rejstříku ÚSKP:

Památkou od:
Doporučení:

SPECIFIKACE
smírčí kříž, křížový
kámen

zámek

vodárna

významný strom

klášter

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

kostel

pomník

tvrz

studánka

skupina stromů

pamětní kámen
nebo deska

zřícenina
hradu/zámku/tvrze

pramen

park

boží muka

náhrobek, hrob

obytný nebo
městský dům

vodopád

altán

kříž

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 kaple

Kaple se nachází v zahradě, je viditelná z cesty.

typ objektu

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

x nemovitost
půdorys
čtverec

nápis

název

Věra Janošková

název

Věra Janošková

adresa

Mitrovická 259, Paskov

adresa

Mitrovická 259, Paskov

x obdélník

osoba

osoba

0

ovál

telefon

telefon

0

kruh

e-mail

e-mail

0

víceúhelník

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

atypický

název

Věra Janošková

název

rozměry objektu

adresa

Mitrovická 259, Paskov

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

2

x

3

m

výška

překlad nápisu

vlastník pozemku (je-li jiný)

vlastník objektu

movitý objekt

4

m

letopočet (nápis)

umístění nápisu
reliéf/doplňky

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

datum nebo období vzniku

období

materiál

1766

autor (i předpokládaný)

realizátor

rozsah prací

dřevo
kámen
kov
Kapli nechal zhotovit Václav Lísek, prapradědeček Cyrila Líska. V roce 1896 byla kaple po 130 letech opravena.

slovní popis objektu

smíšené zdivo

jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

poznámky

Uvnitř kaple nalezneme oltář, kříž, obraz Ježíše Krista a Panny Marie.

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

jméno

vydavatel

rok vydání

strana

PŘÍLOHY

DOKUMENTOVALI
datum

autor publikace

co

######## PharmDr. Radmila Šugarová

x

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

5

zpracovatel

rok

místo uložení
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Eko divadélko v MŠ
Dne 1. října 2021 navštívilo naši MŠ PASKOV EKO divadlo
s představením pro děti na téma „Recyklace“. Díky originálnímu a zábavnému provedení byly děti prostřednictvím tance a zpěvu okamžitě vtaženy do příběhu. Hercům se velmi hezky a nenásilně podařilo seznámit děti
(i ty nejmladší) se základní problematikou třídění odpadu
– RECYKLACE. Na závěr představení se měly možnost zapojit samy děti a spolu s herci jednotlivé druhy „odpadu“
roztřídit do správných popelnic (plast, papír, sklo). Děkujeme paní Drimlové a panu Bělíkovi za zprostředkování
krásného divadelního zážitku pro děti.
Ivana Marynčáková, třída Cipísek

Pracovní sobota
O víkendu na zahradě mateřské školy dětské švitoření
a hlasy dospělých většinou neuslyšíte, maximálně přes
ni přeběhne zajíc, veverka, nebo bažant. Jinak tomu ale
bylo v sobotu 2. října 2021. Už od osmé hodiny se začali
scházet ochotní tatínci a maminky, kteří měli chuť připravit dětem na zahradě nové prvky, které děti využijí
nejen ke hře, ale i k vzdělávání. Samozřejmě nechyběly
ani nejmenší pracanti tedy děti. Stavebním materiálem
byly již použité dřevěné palety, které nám poskytli rodiče dětí a obec Paskov. Všichni se dali do práce s takovým
elánem a chutí, že jim brzy pod rukami začaly růst první výrobky. Vzniklo až neuvěřitelné množství nábytku,
několik stolů, lavičky, pong, prodejní pulty, pořadače
na výtvarný materiál, benzínová pumpa a kuchyňka
s tekoucí vodou. Je až neuvěřitelné kolik toho rodiče
vytvořili. Škoda jen, že není možné přenést energii a atmosféru, kterou jsme s rodiči v tuto pracovní sobotu,
která se alespoň pro nás stala spíš sobotou, která nás
neuvěřitelně nabila, i vám čtenářům. Všem, kteří se této

akce zúčastnili, bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Věříme, že největší odměnou pro ně byly rozzářené oči
dětí, které byly přítomné u výroby a ohlasy ostatních
dětí, které v pondělí hned nábytek využily ke svým
hrám. Děkujeme.

Hurá, opět v galerii
Dne 9. 11. 2021 se předškolní děti ze třídy Rákosníček
a část dětí ze třídy Krteček mohly opět po dvou letech
zúčastnit edukačního programu pro děti, který nabízí
Galerie výtvarného umění v Ostravě s názvem SOCHA
ZE SNU. V první části programu se děti nejprve seznámily s významným českým sochařem Ladislavem Zívrem,
s jeho dětstvím, kdy jako syn hrnčíře poznával možnosti
a krásu materiálu hlína a sám začal tvořit. V dospělosti ve své tvorbě hlavně uplatňoval tvary a křivky, které
nacházel v přírodě. Děti si mohly prohlédnout obrazy
a sochy tohoto umělce a v druhé části programu tvořit
z hlíny přímo před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí svá díla.
K jedinečnosti tohoto dopoledne přispěla také jízda vlakem do Ostravy a zpět i s výlukou na trati. No a cesta
z nádraží do MŠ trvala pouhých 20 minut, neboť hlad
děti popoháněl vpřed. Už nyní se těšíme na další programy v galerii, které společně navštívíme.

Taťána Řehová, třída Krteček
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Výšlap dětí z mateřské školy na Opálenou
Tento školní rok, jsme se rozhodli, že
s dětmi zdoláme alespoň 3 vrcholy v okolí, proto jedním z nich nás
čekal už teď v říjnu. Dne 20.10.2021
jsme se s předškolními dětmi vydali na krásný výlet vlakem. Cesta na
vlak z mateřské školy byla dlouhá,
ale cesta vlakem na Čeladnou stála
za to. Ve vlaku jsme zažili plno legrace – pro mnohé z dětí to byla vlastně
i první cesta vlakem. Na zastávce na
Čeladné jsme se posilnili malou svačinkou, která byla na cestu do kopce

důležitá. Sluníčko nám hřálo do zad,
počasí nám vyšlo krásné! Děti byly
nadšené z prostředí, po cestě mohly
vidět spoustu zvířátek jako například
koníčky a kravičky. Cesta byla někdy
náročná a kamarádi se navzájem povzbuzovali, aby to nevzdali a stoupali
dál! Podzim hrál krásnými barvami
a děti pozorovaly, jak se mění listy
stromů. Na samém vrcholku Opálené jsme se občerstvili mooc dobrou
sekanou s chlebíkem, kterou nám na
oběd připravily paní kuchařky. Děti

prozkoumávaly okolí – no nejvíc je
stejně zaujalo hřiště, které bylo k dispozici. Cestou dolů jsme si zpívali písničky pro lepší náladu. Cesta vlakem
k nám do Paskova byla pro děti jako
za ,,odměnu‘‘, tak jak měly děti ráno
plno energie – jako mávnutím proutku už ji tak moc nebylo. Cestou do
mateřské školy jsme sice šli už jak se
říká ,,z posledního‘‘, ale myslím si, že
si tento den děti hrozně užily!
Sabina Šebestová, Lic., třída Krteček

Zastoupení MŠ Paskov na konferenci
skutečně zdravé školy v Praze
Dne 6.11.2021 jsme se zúčastnili
konference skutečně zdravé školy,
která se konala v Impact Hub centru
v Praze. Cílem konference nebylo jen
předání certifikátu úspěšným školám, ale také informace o programu
skutečně zdravé školy, jeho kritériích a jak je plnit. Byly nám předvedeny metodiky a aktivity vhodné
pro zařazení do praxe. Zajímavý byl
především seminář o projektu Scuk.
cz, který je projektem největšího

farmářského tržiště otevřeného pro
možnost zapojení do školních jídelen. Pan Dvořák, zástupce Scuk.cz,
Nám nastínil možnosti spolupráce
stravování z výhradně farmářských
produktů z České republiky. Přínosem byl také seminář od pana RNDr.
Petra Fořta, který nám řekl několik
užitečných principů výživy a stravování. Na závěr bych podotkla, že
je opravdu důležité v tomto projektu pokračovat a zdokonalovat
7

stravování dětí v MŠ. Kde jinde bychom měli děti učit ke vztahu k potravinám a zdravému stravování než
v mateřské škole, aby si poznatky získané už od předškolního věku mohly
přenést i do věku staršího. A kdo ví,
možná pak i děti budou inspirovat
rodiče, když budou vědět, že i zdravé
jídlo je chutné a zábavné.
Pavla Bracková,
asistentka pedagoga, třída Cipísek
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Strašidlácká školková stezka
… aneb „Zámecké strašení“. Jelikož
se v roce 2021 z důvodu nepříznivé
situace (počasí, covidová opatření,
nemocnost dětí a zaměstnanců) „zámecké strašení“ nekonalo, neodradilo nás to a připravily jsme pro děti
„strašidláckou stezku“. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 11.11.2021 v rámci
dopoledního programu. V tělocvičně MŠ byly rozestavěny jednotlivé
překážky (strachový tunel, pavučiny
ze sítí, strašidelný dům apod.) doplněny zvukovými a světelnými efekty
(vše přizpůsobeno věku dětí). Děti
mohly stezku zdolat samostatně,
s kamarádem nebo s doprovodem
dospělého. Hlavním cílem nebylo
děti postrašit, ale POBAVIT!!! Na závěr
dostala všechna strašidýlka odměnu
za statečnost.
Renáta Chovančíková, třída Cipísek

Karneval 2022
S Hopsalínem karneval, to byla show,
to byl bál!
Všichni jsme se pobavili, s Hopsalínem
zatančili.
Karneval je prostě prima, ať je léto
nebo zima.
Děti z naší MŠ v Paskově se nemohly dočkat super dne, kdy budou mít
možnost vyřádit se a předvést ve

svých úžasných kostýmech. Ve středu 12. 1. 2022 se konečně dočkaly.
Ráno do všech tříd přicházeli nebo
i vběhli piráti, kovbojové, princezny,
víly, draci a spousta dalších pohádkových postaviček. Ani paní učitelky,
paní uklízečky, chůvy a asistentky se
nenechaly zahanbit. Od včelí královny, břišní tanečnice, Pata a Mata,
piráta z Karibiku i s papouškem na
rameni, kočky i geparda, Křemílka

a Vochomůrky, paní uklízečky i paní
kuchařky, zkrátka co si doma naší
skvělí zaměstnanci připravili, byla
legrace a velká paráda. Také Hopsalín měl mnoho překvapení pro děti.
Velkou zebru, obřího žraloka a nakonec Mickey Mouse, který statečné
děti obdaroval myškami z nafouknutých balónků a gumovými bonbónky. Děti si zatančily, zaskákaly, sáhly
si na nafukovacího žraloka a atmosféra této akce byla radostná.
I když nám stále trvající opatření kvůli Covid 19 nedovolila,
aby se původně plánovaný
karneval konal v Komunitním
centru i za účasti rodičů, přesto byl zásluhou organizace
našich zaměstnanců a paní ředitelky Mgr. Jarmily Petrošové
perfektní a děti si ho užily se
vší parádou. Děkujeme také
panu Riedlovi-super klaunovi
i jeho pomocníkům za skvělou show. Nesmíme také zapomenout na poděkování rodičům, kteří připravili dětem
krásné kostýmy a pohoštění
v podobě jednohubek, muffinů a dalších dobrot.
Za MŠ Paskov Ivana Ševčíková,
učitelka
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Plánujeme nástavbu školní družiny
V letošním školním roce připravujeme ve spolupráci s městem Paskov
projektovou dokumentaci na nástavbu školní družiny. Rádi bychom
využili dotačního programu IROP II.
Našim cílem je vytvoření samostatného družinového centra, v němž
bude dostatek místa nejen pro jednotlivá oddělení, ale také společný
prostor pro všechny děti. Předešlé
výroční zprávy školy v části týkající
se školní družiny již mnoho let avizují nedostatečný společný prostor.
Dlouholetý sen začíná dostávat své
obrysy. Stávající jednopatrová družina bude navýšena o jedno podlaží. V současné době byl projednán
dispoziční návrh přízemí a návrh
nového patra. Nyní máme hotovy

Vizualizace nástavby

vizualizace exteriéru. V přízemí plánujeme klubovnu pro 1 oddělení
a společný prostor. V prvním patře
pak 2 klubovny pro 2 oddělení. Stávající kapacita školní družiny pro

90 žáků nebude navýšena, je ve výhledu dostačující. Věříme, že nově
vzniklý společný prostor bude dalším z kroků pro rozvoj celé školy.
Lucie Butkovová, ředitelka ZŠ

Zpevněné plochy před školní jídelnou
V rámci Operačního programu životního prostředí získala naše základní
škola dotaci na projekt s názvem Rekonstrukce zpevněných ploch v ZŠ
Paskov. Realizace tohoto projektu
je plánována na duben a květen letošního roku. Hlavním cílem je výměna starých betonových panelů

za propustnou zámkovou dlažbu.
Proměnou projde nejen prostor před
Malou školou, ale také příjezdová
část před rampou jídelny a vjezdem
do školy. Celková částka na realizaci činí 2 081 899 Kč s naší 20% spoluúčastí. V současné době je podepsána smlouva s dodavatelem stavby

Projekt zpevnění ploch
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– firmou Vala - realizace staveb s.r.o.,
která se stala vítězem výběrového
řízení. Věříme, že dosažený výsledek
bude stát za to a vynahradí případné
dopravní komplikace, které v blízkosti
školy v době realizace mohou nastat.
Lucie Butkovová, ředitelka ZŠ
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Slavnost slabikáře
Žáci 1. A mají za sebou prvních 9 písmenek abecedy a první probranou
učebnici, Živou abecedu. Všichni se
moc těšili na nový slabikář. Ten si
ale museli zasloužit tím, že splnili 4
úkoly, které pro ně byly připraveny
– společně s kamarádem si vyrobili
písmenkovou knížku, sestavili z dílků známé písmenko, z písmenek
skládali slova a určovali první hlásku
ve slovech. Protože se všem podařilo

úkoly splnit, čekal na ně vytoužený
slabikář a malý panáček nebo panenka se spoustou dobrot a hlavně
se dvěma pery, kterými už konečně
budou moci psát. Nakonec si děti
slepily papírového čtenáře a vyučování bylo téměř u konce. Úkoly se
dětem líbily a odměny ještě více.
Kamila Vernerová
a Barbora Rozbrojová

Prosincová výtvarka v 7. a 8. ročníku
Tyto Vánoce jsme ve škole napjatě
vyhlíželi. Počty žáků v mnoha třídách
se po celý prosinec různě měnily
s tím, jak se děti vracely po karanténách či po nemoci do školy k prezenční výuce. Nakonec se posledních

pár dní před svátky většina žáků sešla
ve škole. Abychom si alespoň trošku
připomněli, jak se v Paskově tradičně setkáváme v adventní době na
vánočním jarmarku na náměstí, namalovali jsme si ve výtvarné výchově
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pár vánočně zasněžených domečků
na krabicový karton a sestavili jsme
si z nich leporelo. Zrušený jarmark to
sice nenahradilo, ale trochu vánoční
atmosféry to do tříd přece jen vneslo.
Marcela Prokelová
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Hodina angličtiny s rodilým mluvčím
Myslím, že každý učitel se pravidelně zabývá otázkou, jak žákům zatraktivnit výuku, co udělat pro to,
aby se jim zdál předmět ještě zajímavější, jak vzbudit zájem o studium nad rámec výuky ve škole. Opět
jsme tedy pozvali do naší školy rodilé mluvčí, aby si děti mohly otestovat své znalosti anglického jazyka.
4. a 5. třídu navštívila Anita z Indie.
Konverzaci s ní přijali žáci s nadšením. Zopakovali si slovní zásobu na
téma oblíbené jídlo, zahráli si bingo
a procvičili si porozumění mluvené
řeči. Jedním z vyučujících byl i sympatický a veselý Emanuel Aisu z Konga, který pracoval s žáky v 6. a 7. ročníku. Emanuel od první chvíle děti
zaujal svým přátelským, otevřeným
projevem a všichni se velmi ochotně zapojovali do aktivit, které přichystal. Brzy bylo jasno, kdo s komunikací v angličtině nemá žádný
problém a kdo potřebuje trochu pomoci s překladem. Emanuel si však
i s jazykově méně vybavenými žáky
nápaditě a vtipně poradil a zapojil
je do aktivit tak, že rozhodně nestáli bokem. Emanuel se zaměřil na

procvičení tvoření
otázek – v první části
hodiny děti dostaly
úkol tvořit otázky,
které zjišťovaly bližší
informace o Emanuelovi, potom se děti
samy
představily.
Následovala hra na
mimozemšťana, kdy
se děti ptaly a povídaly o běžných předmětech kolem sebe.
Konec hodiny se nesl
v soutěživém duchu,
kdy děti v týmech hádaly různá anglická slova. Setkání s Emanuelem
bylo velmi příjemným zpestřením
běžné výuky. Zakončili jsme jej společnou fotografií a upřímným to see
you again. Vyšší ročníky navštívila
Daniela Weiss z Austrálie. Děti ji už
znají, nebyla u nás totiž poprvé. Její
vyučovací hodina byla zaměřená na
potraviny, australskou a anglickou
kuchyni. Žáci měli příležitost mluvit
o tradičních jídlech v České republice, odpovídat na zajímavé i záludné
otázky, u kterých bylo nutné se nad

odpovědí trochu zamyslet. Jak byste
například vy odpověděli na otázku:
Jsou lepší kuchaři ženy, nebo muži?
Daniela pak žákům představila tradiční jídla Austrálie a Velké Británie.
Výuka byla velmi zajímavá a ze strany žáků vyžadovala obrovskou koncentraci. Někteří byli nadšení tím,
jak snadné bylo všemu porozumět.
Jiní snad našli motivaci k dalšímu
studiu cizího jazyka.
Světlana Koriťáková
a Petra Klimundová

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
2021/2022

Školní kolo této soutěže určené pro
žáky 8. a 9. ročníku se na Základní
škole v Paskově konalo 16. listopadu
2021 a zapojilo se do něho celkem
20 žáků. Podobně jako v minulých
letech čelní místa v soutěži obsadili deváťáci, a to zejména v důsledku skutečnosti, že chemii se učí
podstatně déle než osmáci, kteří
se s tímto vyučovacím předmětem
setkali poprvé v září 2021. Přesto,
a hlavně právě proto patří soutěžícím

z osmých ročníků uznání a chvála –
jednak za odvahu a jednak proto, že
takto získali cenné zkušenosti, které
budou moci zúročit třeba příští rok
v dalším ročníku soutěže. Bylo jich
totiž celkem 10, naprostá většina
z 8. A, za třídu 8. B soutěžila pouze
jediná žákyně, a to Denisa Grygarová. Po vyhodnocení výsledků školního kola se o první místo stejným
bodovým ziskem 44 bodů podělili
Tereza Furmančíková a Jakub Zajacz, oba z 9. A. Na
druhém místě se
umístila Simona
Figová z 9. B se
32,5 body a třetí
místo
obsadila opět žákyně
9. A Adéla Havlíková se 30 body.
Všichni uvedení žáci zároveň
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postoupili do druhého – krajského
kola soutěže, které se mělo konat
9. prosince 2021 na pořádající SPŠ
chemické v Ostravě. Přes pochopitelnou snahu pořadatelů uspořádat
krajské kolo prezenčně bylo však
nakonec rozhodnuto, že toto kolo
se podobně jako v loňském školním
roce bude muset konat distančně.
Rozhodujícím důvodem pro takové
rozhodnutí se stalo opětovné masivní šíření onemocnění Covid-19.
Zároveň kvůli potřebné přípravě
a odzkoušení funkčnosti online testování i všeho ostatního, bylo konání krajského kolo soutěže odsunuto,
přesný termín byl stanoven na čtvrtek 27. ledna 2022. Budeme zatím
trpělivě čekat a poté držet palce
Tereze, Jakubovi, Simoně i Adéle
v krajském kole.
Cyril Vráblík
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Exkurze žáků 9. ročníku
do ostravského planetária
Těsně před vánočními svátky jsme
společně se spolužáky z vedlejší
9. třídy, v doprovodu p. učitele Vráblíka a našich třídních učitelek jeli na exkurzi do Planetária v Ostravě. Nejprve
jsme si prohlédli veškeré přístupné

expozice a pak jsme se mohli pohodlně usadit v sále. Zhlédli jsme dokument „Bouřlivá planeta“. Film
začal ukázkou několika přírodních
katastrof v různých částech světa
a líčil jejich následky – zemětřesení,

tsunami... Film vysvětloval mechanismus vzniku těchto přírodních jevů
a zabýval se také možnou obranou
proti nim. Kromě toho jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o hvězdách a postavení planety
Země ve Sluneční soustavě. Po skončení promítání jsme se mohli opět
vrátit k prohlížení expozic. Nevíce
nás zaujalo měření seismické aktivity.
Tato exkurze byla pro všechny velmi
zajímavá.
J. Zajacz, J. Jedlička,
T. Kronenberg, žáci 9. A

Živá knihovna studijních možností
Žáci devátých tříd se v těchto dnech
rozhodují, na kterou školu si podají přihlášku ke studiu. Abychom jim

jejich výběr usnadnili, navštívily obě
deváté třídy v loňském roce akci
s názvem Živá knihovna studijních

možností v ostravském Světě techniky. Cílem akce bylo nabídnout žákům
příklady žádaných profesí. Zástupci pedagogů a studentů jednotlivých škol vyprávěli o možnostech,
které právě jejich škola nabízí. Snažili se objasnit, co konkrétní absolvent jejich školy zvládá, jaké je jeho
ohodnocení, jaké má další možnosti
uplatnění, kariérního růstu, či dalšího
vzdělávání a zlepšování svých odborných znalostí a dovedností. Na základě prezentace studijních a učebních oborů jednotlivé školy nabízely
našim žákům možnosti studia, které
k dané profesi mohou vést. Na akci se
prezentovalo 12 firem a 12 středních
škol. A všichni našim žákům popřáli
správnou volbu budoucího studia
tak, aby se následná práce stala jejich
zábavou a koníčkem na celý život.
Světlana Koriťáková
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Akce – únor 2022

únor 2022

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
úterý

1.2.




17:00 Moje krásná příšerka
60 Kč, Animovaný, cz, 100 min

19:00 Dokud nás bůh nerozdělí
Komedie, titulky, 101 min


8.2.

úterý

17:00 Tři přání pro Popelku
Pohádka, cz, 87 min

19:00 Kurz manželské touhy
Komedie, cz, 90 min

 17:00
15.2.

19:00
úterý

Mimi šéf: Rodinný podnik
Animovaný, cz, 107 min

Marťanské lodě
Drama, cz, 77 min

 15:30
19.2.
neděle
 9:30
20.2.
úterý
 17:00
22.2.

19:00
sobota

Maškarní karneval

KCP

Hobby Horsing Cup

sport. hala

Tom a Jerry 2021
Animovaný, cz, 97 min

Bourák
Komedie, cz, 110 min

sobota

26.2.

 14:00

Masopustní obchůzka
městem
sraz před zámkem

Vstupné 50 Kč od 17:00 a 60 Kč od 19:00

Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina
Panorama jsou zveřejňovány na internetových stránkách města a na oficiálním
FB profilu města Paskov.
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Kalendář akcí – únor

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
17:00
19:00

Mimi šéf: Rodinný podnik
Marťanské lodě

kino
kino

19.

15:30

Maškarní karneval

KCP

neděle

20.

9:30	Hobby Horsing Cup

sport. hala

pondělí

21.

úterý

22.

17:00	Tom a Jerry 2021
19:00 Bourák

kino
kino

9.

středa

23.

10.

čtvrtek

24.

11.

pátek

25.

12.

sobota

26.

13.

neděle

27.

14.

pondělí

28.

1.

17:00
19:00

Moje krásná příšerka - 60 Kč kino
Dokud nás bůh nerozdělí
kino

úterý

15.

2.

středa

16.

3.

čtvrtek

17.

4.

pátek

18.

5.

sobota

6.
7.
8.

17:00	Tři přání pro Popelku
19:00 Kurz manželské touhy

kino
kino

kalendář akcí:
www.mesto-paskov.cz/mesto/
zivot-ve-meste/kalendar-akci
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14:00 Masopustní obchůzka městem
sraz před zámkem

Kalendář akcí – Březen

únor 2022

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

17:00 SEAL TEAM: Pár správných tuleňů kino
19:00 Chyby
kino

úterý

15.

2.

středa

16.

3.

čtvrtek

17.

4.

pátek

18.

5.

sobota

19.

6.

neděle

20.

7.

pondělí

21.

17:00
19:00

Dračí princezna
Shoky & Morthy:
Poslední velká akce

kino

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.

8.

Poznámky:

kino
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Pionýři - Výlet vlakem do Beskyd
(sraz na nádraží)

17:00
19:30

Space Jam: Nový začátek
Minuta věčnosti

kino
kino

17:00

A. Vašíček
- Záhady na dosah ruky

knihovna

16:00

O kohoutkovi a slepičce, divadlo kino

17:00
19:00

Addamsova rodina
Okupace

kino
kino

Akce – březen 2022
PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino

úterý

1.3.



17:00

SEAL TEAM:
Pár správných tuleňů
Animovaný, cz, 98 min



19:00

Chyby
Romantický, cz, 99 min


8.3.

úterý

17:00

Dračí princezna
Pohádka , cz, 82 min

19:00

Shoky & Morthy:
Poslední velká akce
Komedie, cz, 103 min

 17:00
19.3.

Pionýři
- Výlet vlakem do Beskyd

 17:00

Space Jam: Nový začátek

sobota

úterý

22.3.


sraz na nádraží

Animovaný, cz, 115 min

19:30

Minuta věčnosti
Drama, cz, 81 min

čtvrtek

24.3.
neděle

27.3.

 17:00

knihovna

 16:00

O kohoutkovi a slepičce
divadlo, kino

 17:00
29.3.

19:00
úterý

A. Vašíček
- Záhady na dosah ruky

Addamsova rodina
Animovaný, cz, 90 min

Okupace
Drama, komedie, cz, 98 min

Vstupné 50 Kč od 17:00 a 60 Kč od 19:00

Aktuální informace o kulturním a společenském dění v Paskově i programu kina
Panorama jsou zveřejňovány na internetových stránkách města a na oficiálním FB
profilu města Paskov.
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únor 2022

Lovci perel v knihovně
Po delší době se opět vracíme k celostátní soutěži LOVCI PEREL. O co jde?
Pro připomenutí: Jedná se o celoroční projekt pro děti, který lze realizovat v městských, obecních i místních
knihovnách a jenž motivuje k četbě
knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti. V knihovně se nacházejí
knihy, které jsou na hřbetu označeny
samolepkou. Čtenář po výběru knihy obdrží hrací kartu s otázkami. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na
otázky související s jejím obsahem,
což podporuje čtení s porozuměním
a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává
čtenář perlu a tvoří tak náhrdelník.
Navíc hrací karty obsahují dobrovolné otázky, které vedou k zamyšlení

a vyjádření vlastního názoru. Za odpovědi hráči získávají herní peníze,
tzv. moriony. Ty mohou směnit na
Morionském trhu, který budeme pořádat asi 1x – 2x ročně. Děti mohou
soutěžit v různých věkových kategoriích, nebo jen usilovat o svůj perlový
náhrdelník.

Knihovna v roce 2022
Novinky: půjčujeme audioknihy,
kdo nemá možnost přehrání klasického CD, půjčujeme přehrávače tzv.
discmany. Nově půjčujeme tablet –
pouze prezenčně – tedy v knihovně
– bude sloužit k nahlédnutí do různých databází digitalizovaných dokumentů. Do 28. února 2022 slouží
k elektronickému hlasování Ankety
o Nejoblíbenější knihu roku 2021.
Od roku 2022 máme nový ceník –
hlavní změny:

Kulturní akce
Také pro knihovnu stále platí protiepidemická opatření, nově ale - při pořádání akcí musíme kontrolovat bezinfekčnost nikoliv pouze formálně,
ale prostřednictvím mobilní aplikace
„čTečka“. Z toho důvodu prozatím
nebudeme pořádat Kreativ klub ani
dětské Kreativní klubíčko.

Březen – měsíc čtenářů

Registrační poplatky: Děti do 7 let
zdarma, Mládež 7-18 let 50,- Kč, studující 18 – 26 let 50,- Kč, držitelé průkazů ZTP, ZTT/P zdarma, podrobný
ceník najdete na www.knihovna
-paskov.cz.

Pozvánka do knihovny
Zveme všechny fanoušky českého
cestovatele, scenáristy, spisovatele
a záhadologa Arnošta Vašíčka do
knihovny v Paskově na besedu Záhady na dosah ruky ve čtvrtek 24. března 2022 v 17:00. Akce se řídí platnými protiepidemickými předpisy.

Knižní novinky – vše nakupujeme a zpracováváme tak, aby byly
v knihovně co nejdříve.

Možná budeme mít i besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro prvňáčky,
předběžný termín je pátek 25. 3. 2022.

Knihy si můžete zarezervovat na
www.knihovna-paskov.cz na on-line
katalogu https://www.knihovna-paskov.cz/katalogy/mek-paskov nebo
e-mailem na knihovna.paskov@seznam.cz. Podobně si můžete výpůjčky i prodloužit.

Zveme děti po dvouleté přestávce
na Noc s Andersenem – téma: Rychlé
Šípy – v pátek 1. 4. 2022 do soboty
2. 2. 2022 (v době, kdy zveřejňuji článek, platí vstup pouze pro očkované
nebo po prodělání covidu).

NOC s ANDERSENEM
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„SUK
– Čteme všichni“ anketa v knihovně

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 29.
ročník Ceny za literaturu pro
děti a mládež „Suk – čteme
všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti. Cena
dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami
dětští čtenáři. Hlasování
probíhá ode dne vyhlášení
do 28. února 2022 včetně.
Hlasovat v rámci ankety je
možno elektronicky www.
npmk.cz/form/cena-suk
-cteme-vsichni-kategorie
či prostřednictvím tištěných
hlasovacích lístků (můžete
si vyzvednout v knihovně,
elektronicky můžete hlasovat také v knihovně na
tabletu). Nově – děti mohou
hlasovat o jakoukoli knihu,
kterou v uplynulém roce
2021 četly, nemusí být vydaná v roce 2021. Ze zaslaných odpovědí vylosují 50
respondentů, kteří obdrží
knihu.

SPOLKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

SVČ Vratimov v Paskově – co se povedlo
V roce 2021 změnil Dům dětí a mládeže Vratimov svůj název na Středisko volného času Vratimov. Šlo pouze
o změnu názvu, takže kroužky a aktivity v Paskově zůstaly. Tyto aktivity
již tradičně podporuje město Paskov. Naši nabídku jsme představili ve
čtvrtek 2. září 2021 před Komunitním
centrem Paskov na akci Děti, mládež,
volný čas. Bohužel, díky situaci s onemocněním Covid, to byla u vás naše
jediná veřejná akce. V Paskově nabízíme taneční kroužek Step4U a sportovní kroužek bojového umění Taekwon-do. Nově se nám podařilo otevřít
kroužky výtvarné výchovy a stále je
zájem i o Klub rodičů. Na podzim jsme
požádali o změnu účelu neinvestiční dotace a finanční prostředky jsme
použili na výukový program „Finanční

gramotnost“ pro děti 1. – 2. tříd ZŠ
Paskov. Toto vzdělávání proběhlo
14. prosince 2021 pro čtyři třídy této
školy. Myslím, že to bylo pro děti velmi zajímavé, a že se jinou formou
výuky dozvěděly něco nového, co
doufáme, že uplatní ve svém běžném
životě. Pochvalu jsme si vysloužili i od
místních pedagogů. Tímto článkem
bychom chtěli poděkovat městu Paskov za finanční podporu, za kterou
jsme mohli být součástí aktivit ve vašem městě. A co se nám díky dotaci
ještě povedlo? Nakoupili jsme mikiny
pro děti z kroužku Step4U. Na těchto
mikinách je mimo jejich názvu i logo
města Paskov. V prosinci jsme natočili soutěžní vystoupení obou skupin
Step4U a zaslali do online soutěží. Ještě před Vánocemi přišel krásný dárek

v podobě vítězství. V soutěži „Festival
Mia onlidance laugue medaile pod
stromeček“ jsem se umístili s mladší
skupinou na 1. místě a s juniory na
místě 3. Předávání medailí sice nebylo pod stromečkem, ale proběhlo tak
trochu netradičně, a to na vystoupení
pro veřejnost v zahradě SVČ Vratimov
na akci Dětský Silvestr. Dále se dětem
dařilo i v další online soutěži „Vánoční
cena MDDM Úvaly z obýváku“ , kde se
ve svých kategoriích umístili na devíti předních místech. Doufáme, že se
znovu zapojí do tanečních soutěží,
obhájí svá vítězství, a že budou tak reprezentovat nejen SVČ Vratimov, ale
právě i město Paskov.
Velké poděkování patří všem našim trenérům Step4U Lucii Kretové
Hájkové a Taekwon-da Michaeli Krečmerové a Dorotě Krečmerové, které
svojí činností přispívají k aktivnímu
pohybu dětí. A věřte, vedou si skvěle,
o čem svědčí velký zájem dětí o jejich
kroužky. Věříme, že se v roce 2022 konečně potkáme na akcích, na kterých
nás opět pro tento rok město Paskov
podpořilo.
Za SVČ Vratimov Renáta Böhmová

Aktivně využitý volný čas v roce 2021
s Pionýry v Paskově
Uplynulý rok se opět dost lišil od těch
předkovidových let, ale myslím, že
jsem se zvládali přizpůsobovat situaci. V roce 2021 jsme měli 110 členů,
z toho 54 do 26ti let. Mimo uskutečněné akce pro veřejnost proběhlo
také mnoho brigád, jak na mobilní
táborové základně na Prefě a na táborovém vybavení ve výměníku, tak
i na oddílové základně na Krásné, kde
je kompletní nová střecha. V lednu
jsme si poprvé v historii vyzkoušeli
elektronickou výročku, která byla sice
fajn, ale bez setkání to prostě nebylo
ono. Naplánovaný Maškarní karneval
pro děti taky proběhnout nemohl
a stejně tak výlet vlakem do Beskyd.
Na konci března se nám ale konečně
podařilo nainstalovat dlouho připravovanou výstavu k oslavě výročí 70 +
30 let Pionýra v Paskově. Výstava se

konala na zámku a byla přístupná od
března až do října. V dubnu jsme za
zpřísněných podmínek absolvovali
také odložené Školení první pomoci, což byla konečně první společná
akce po dlouhé době. Začínaly se
blížit tábory, a tak se usilovně pracovalo na nových podsadách a dalším
táborovém vybavení. Po nejistých
přípravách a velkých změnách se
nám 5.června podařil uspořádat Zvířátkový dětský den, který byl poprvé
celý v zámeckém parku. Byla to první z velkých akcí široko daleko a odpovídala tomu i rekordní účast přes
600 dětí. Holky a kluci, kteří zvládli
splnit všechna stanoviště dostali kromě sladkých odměn na každém stanovišti, na konci vstupenku do ZOO.
Situace před létem opět nebyla přehledná a do poslední chvíle se čekalo
18

za jakých podmínek se budou realizovat tábory. Děti i vedoucí si prošli
dvojím testováním a naštěstí vše dopadlo bez jediného pozitivního testu,
i když jsme na poslední chvíli sháněli
náhradníky za některé děti v karanténě. Hygiena nás návštěvou poctila
jen 1krát za celé prázdniny a neměla
žádné výhrady. Pevně věřím, že letošní tábory už budou z tohoto hlediska
více pohodovější, že se budou moci
na turnusech uskutečňovat návštěvy
a společně se na Moravici budeme
více potkávat. Na nakládání tábora
a na stavěčce se nás sešlo dostatek
a díky chlapům ze stavební komise šla
práce dobře od ruky. V tom čase se na
jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo,
a tak jsme alespoň nabídli na každém
turnusu 4 místa navíc pro děti z postižených oblastí. Nebyli jsme jediní,
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kdo měl takový nápad a takových
táborů bylo víc, hlavně okolo Hodonína, a tak děti využily nabídek blíže
svému bydlišti. Po posledním turnusu
se 14.8.2021 konečně podařilo uspořádat mezigenerační setkání k výročí
70+30 let Pionýra v Paskově, na táboře ve Vítkově se sjeli dobrovolníci od
batolat po zkušené pionýry a bylo to
úžasné. Užili jsme si perfektní program, slavnostní nástup v kruhu, veselé hry, luxusní jídlo i táborové zpěvy
u ohně. Po tomto víkendu měli tábor
ještě mlaďoši z TBD, kteří byli šikovní
a hodně toho připravili na bouračku. V posledním srpnovém týdnu se
tradičně konal také oddílový tábor
na Krásné, kterému úplně nepřálo
počasí, o to víc si aktéři zkusili, jak
za každé situace držet pohromadě.
S novým školním rokem začal zase
fungovat oddíl, přidaly se nové děti
a program se rozjel na plné obrátky.
V sobotu 25.9. proběhla na louce v zámeckém parku Drakiáda, účast byla
veliká a počasí perfektní. V říjnu jsme
uspořádali první ročník Soukromého filmového večera v paskovském
kině. Sešlo se nás pár, ale atmosféra
byla super. Začátkem listopadu jsme

únor 2022
definitivně sbalili naši pionýrskou výstavu na zámku, která tam byla celou
sezónu a podle hezkých vzkazů v návštěvní knize se líbila. 17.11. jsme se
pokusili uspořádat malý Lampionový
průvod, ale kovid a naše nemocné ratolesti nám do toho hodili vidle. Nicméně 5.12. se báječně vydařil 2.ročník
PioMikuláše a děti z Paskova mohli
přivítat Mikuláše s andělem a čertem
až u sebe doma. Poslední akcí roku
býval Vánoční Jarmark, ten byl ale už
podruhé zakázán. Možná je to tím, že
se mělo jednat o 13.ročník. Místo něj
jsme se aspoň potkali na příjemném
předvánoční setkání v parku, kde
jsme s dětmi ozdobili krmelec dobrotami pro zvířata.
Závěrem děkuji všem členům za jejich
letošní práci pro pionýr, děláme to
všichni zadarmo ve svém volném čase
a vnímám, že je to čím dál tím těžší.
Ale díky nám děti tráví svůj volný čas
aktivně, a proto tohle dobrovolničení
má smysl. V novém roce tygra všem
přejeme hodně dobrých vztahů a těšíme se na setkání na akcích, kterých
máme opět plný kalendář
Kateřina Biedrawová, vedoucí PS

Návrh plánu akcí
Pionýra z. s.
- Pionýrské skupiny Paskov
v období 1/2022 – 1/2023
7. ledna
pá
Výroční jednání 2022
19. února
so
Maškarní karneval pro
děti (KCP)
19. března
so
Vlakem do Beskyd
23. dubna
so
Vaječina na Krásné
7. - 8. 5.
so-ne Oprava táborového
vybavení
14. - 15. 5.
so-ne Oprava táborového
vybavení
4. června
Dětský den s Večerníčso
kem (zámecký park)
24.- 26. 6.
čt-ne Stavění tábora
26.6 - 1.7.
ne-pá „Jenda“ tábor / rodiče
s dětmi
1.- 15. 7.
pá-pá 1. turnus LTP – Drsňáci
15. - 29. 7.
pá-pá 2. turnus LTP – Severní
Mouchy
29.7.-12. 8.
pá-pá 3. turnus LTP – Perly
12.- 15. 8.
pá-po Bourání tábora
22. - 27.8.
po-so Tábor na Krásné - Plšíci
24. září
Drakiáda (zámecký
so
park)
22.- 23.10.
so-ne Výjezdní zasedání
17. prosince
Vánoční jarmark (náso
městí Paskov)
13. ledna
Výroční jednání 2023
pá
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Podzim / zima u důchodců
Oslavili jsme podzim a je tu zima.
Hned po dušičkách jsme se pobavili
v Řepištích na čaji o páté. Naši blízcí měli možnost dozvědět se něco
o péči o seniory v přednášce organizované Ing. Lyskem pod záštitou
města Paskov. My senioři jsme se
rozhodli, že si nebudeme připouštět
tyto smutné představy a cele jsme
se věnovali oslavám konce roku.
Začali jsme tancem pod taktovkou
Veselé trojky. Tuto skupinu známou
z TV Šlágr jsme si pozvali a zaplatili
díky organizaci SenSenu, která plnila
sny seniorům. Vypravili jsme se do
kina Vlast na film o úžasném životě

našeho slavíka Karla Gotta. Na mikulášskou nadílku jsme si objednali
místo čokolády husu. Kdo nesnědl
hned, měl oběd na další den. V polovině prosince nás přišla pobavit skupina seniorů Astra z FM. Scénky ze
života nás i našich rodičů a prarodičů
byly zábavné. Byla škoda, že nepřišlo více diváků. Ale náš potlesk byl
značný a určitě je potěšil. Před svátky
nás čekalo seniorské klání v OV. Tzv.
Ostravskou vánočku jsme sice nevyhráli, ale když 5 sportovců z Paskova
získá 3 medaile, tak už je to vidět. Na
už tradičním předvánočním bowlingu, tentokrát v Nošovicích, se na

prvních 3 místech umístili A.Šafránek, B. Schön, a J. Bartoš. První tři
ženská místa obsadily E.Stránská,
M.Klimundová a V.Šafránková. A pak
už tu byl Silvestr. Zábava byla skvělá.
Dvě soutěže, vypůjčené z Ostravské
vánočky se líbily. Začali jsme nealkoholickým přípitkem a pask. hymnou
a zakončili nebo spíš zazdili šampaňským, ale pak už se šlo domů.
A nesmím zapomenout – naši zdatní
senioři letos vylezli aspoň na haldu –
Covidová situace a bláto je letos na
výšlap na Čupek nezlákaly.
Za KD Křivoňová Milena

Vylézání čertů a Mikulášská obchůzka
27.11. se Paskovským parkem ozývalo řinčení zvonců, které mohly znejistit jak děti, tak i jejich rodiče, kteří
se právě v tento den v odpoledních
hodinách parkem procházeli. Nejspíš zvědavost je všechny přivedla
k paskovskému zámku, kde se pod
balkonem bělalo velké plátno, na kterém se po setmění najednou objevila

halda u paskovského nádraží, ze které
stoupal podezřelý dým a ještě podezřelejší byly zvuky zvonců a řetězů,
což předeslalo Vylézání čertů.Typickým znakem paskovského čerta je
kahan, zavěšený na čertovskou hůl
nebo vidle a to proto, že když se čerti tady v Paskově derou na povrch,
tak pod zemí nalézají staré lampy
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a kahany horníků, kteří je tam zapomněli a s těmi si pak svítí při zmapování uličníků. Čerti vylézající z haldy
pak dorazili právě na toto místo a zde
dali všem najevo, že mají týden na to,
obejít si celý Paskov a zjistit, u koho
se pak v dalším týdnu při Mikulášské
obchůzce zdrží. Právě 5.12. pak děti
mohly vidět tyto čerty spolu s celou
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družinou, která čítá samozřejmě Mikuláše, paskovské čerty, luce, smrťáka,
anděly a laufra, který celou družinu
vede. Jakmile odbilo poledne, bylo
možné tuto početnou skupinu potkat
v ulicích Paskova a to až do pozdních
večerních hodin. Až k nám do spolku
Po súsedsku se dostaly informace, že
byli vždy vlídně přijati a velmi rádi se
opět další prosinec zastaví a budou se
opět těšit při rozsvěcování stromečku
v Paskově se všemi ☺.
Spolek Po súsedsku a DFS Paskovjanek

Hobby Horsing Cup Paskov
2.KOLO - dne 5. 12. 2021 ve Sportovní
hale Paskov proběhlo 2. kolo HOBBY
HORSING CUPu PASKOV- jedná se
o seriál pěti závodů - čtyři základní
kola, jedno finálové. Za každý závod
v pohárové soutěži získá jezdec dle
umístění body, které se po posledním finálovém kole sečtou a závodník s největším počtem bodů se stane vítězem dané pohárové soutěže.
Vzhledem ke COVIDové situaci, která
tyto akce neustále limituje, nám někteří účastníci rušili účast, ale i přesto
se sjelo 43 jezdců se 78 hobíky. Opět
k nám zavítali účastníci z různých
koutů republiky – Brno, Prostějov,
Praha a Pardubice, také Ostrava, Vratimov a mnohé další.
Opět po přijetí jezdců na místo proběhla prezentace, úpravy startovních
listin a v 10:00 vjela do drezurního
obdélníku první dvojice. Do boje
o body v drezurní úloze, tentokrát
ve volném stylu, se vydalo 32 dvojic, kde nejlepší úlohu předvedla

Machová Lucie s koněm Santiel. Poté
odstartovala parkurová klání, kde
v parkuru pro benjamínky zvítězila
Vavřičková Michaela se svým hobíkem Milk Way. Nejoblíbenější soutěží
byla opět - parkur do 50cm, který byl
opět na limitovaný čas, a zúčastnilo
se jej 55 dvojic. Nejvíce se stanovenému času přiblížil Kuliha Vít s koněm
Matthem. Poslední pohárová soutěž
– parkur pro děti od 10let – zaznamenala celkem 48 startujících, kdy
trasu nejrychleji projela Ament Anna
s koněm Misty Killer Queen. Po pohárových soutěžích čekalo děti překvapení. Vzhledem k tomu, že se blížil
Mikuláš, kdo jiný by mohl závodníkům přinést medaile? Za potlesku
závodníků i tribun obdržely děti od
Mikuláše medaili a také sladkou odměnu za jejich sportovní výkony.
Poté proběhla krátká úprava dráhy
a přiřazení bodů k jednotlivým skokům, následovala také prohlídka.
Jezdci před sebou měli těžký úkol.
Volba dráhy znamená, že si jezdci
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vybírají, jakou dráhou pojedou a v jakém pořadí budou překážky skákat
– každá překážka má nějaký počet
bodů a po jejím překonání si jezdci připisují tyto body. Každý skok se
mohl překonat pouze 2x a na vše je
časový limit. Soutěže se zúčastnilo
33 startujících a vzhledem k tomu,
že někteří jezdci končili se shodným
počtem bodů, viděli jsme i rozeskakování. Druhá bonusová soutěž byla
jízda zručnosti, kde jezdci překonávali slalom, projetí překážek a otevírání
branky. Ta působila největší potíže
a připisovala jezdcům trestné body.
Ve srovnání s 1. kolem, kde proběhlo
celkem 169 startů, jsme v kole 2. přesáhli 200, konkrétně 217 startů za
den. Již nyní víme, pokud nás nějaké nové nařízení nezruší, tak 3. kolo
bude ještě větší, zajímavější a hlavně
mezinárodní! Budeme se na fanoušky těšit 20.2.2022 opět ve Sportovní
hale v Paskově, tentokrát na Valentýnském speciálu.
Sandra Moravcová
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Bowling - Orel Paskov -nadále v 1. lize SM
Podzimní sezóna ABL pod vedením
České bowlingové asociace zahájila
koncem září a pro náš tým Orel Paskov byla ukončena dnem 29. 11. 2021.
Očekávalo se pokračování barážovými boji počátkem ledna 2022, ale situace se vyvinula tak, že týmy mající
nárok na prolínací soutěž se částečně
k zápolení nepřihlásily a i při redukci
počtu týmů pro r. 2022 v 1. lize nám
čtvrtá příčka ve skupině o udržení
(11/21) dostačuje k jarnímu bowlení
v nejvyšší regionální lize celostátní
soutěže, což nám bylo potvrzeno organizátorem ligy.
Z textu oficiálních stránek soutěže
po odehrání posl. hracího dne (HD)
soutěže: Oba vedoucí týmy po 1. HD

neponechaly nic náhodě, opět byly
nejlepší a ve stejném pořadí ovládly
i tento finálový večer. Vítězem 1. ligy
o Udržení se tak stává Formprojekt
(21,5 b. – celkem 50,5 b.) a druhé místo
vybojovali Rebelové (21 b. – celkem
48 b.). Samotný pohled na bodový
odstup od třetího družstva tabulky
hovoří jasnou řečí, že platné vstupenky pro 1. ligu na jaře 2022 jsou ve
správných rukou. Týmy na 3. – 6. místě tak bude čekat nevyzpytatelná baráž o 3 místa v 1. lize. Této baráže se
zúčastní také první dva týmy 2. ligy
(Havrani a Tweeners). Takže, kdo dostane ještě jednu šanci na záchranu?
Třetí místo nakonec s jistotou ukouleli Kmotři (16 b. – celkem 35,5 b.),
čtvrtý skončil po zlepšené hře Orel

Paskov (14 b. – celkem 28,5 b.), páté
místo udrželi Vagóni (11,5 b. – celkem
28,5 b.) a posledními barážisty jsou
šestí Bowlingholíci (3,5 b. – celkem
25,5 b.), kteří musí děkovat štěstěně,
že se 1. HD nemohl zúčastnit Leonardo (17,5 b. – celkem 18,5 b.). Ten
se i přes velkou bojovnost a velmi
dobrý výkon ze sedmého místa neodpoutal a na jaře si tak s jistotou zahraje 2. ligu. Zbývá závěrečná rekapitulace, statistiky. Hráči večera se stali
Rosťa Kala (Orel Paskov) s průměrem
200,20 bodu a nejvyšším náhozem
279 bodů a Iva Nováková (Formprojekt) s průměrem 167,83 bodu. Celkově se nejlepšími hráči 1. ligy o udržení stali Radek Novák (Formprojekt)
s průměrem 194,60 bodu a Ivana
Nováková s průměrem 157,04 bodu.
Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Josef Novák se ziskem 20,5 bodu
a nejvyšší nához skupiny, 279 bodů,
zahrál Rostislav Kala. Do týmových
statistik se zapsal nejvyšším náhozem 657 bodů a nejlepším ligovým
průměrem 531,78 bodu vítěz 1. ligy
o udržení.
Závěrem si Vám dovolujeme popřát
příjemný začátek roku (PF2022) a těšíme se i na případné shledání s Vámi
na bowlingových drahách.
Daniel Valenta

Házená
Se začátkem nového roku si dávají
jednotlivci, kolektivy nebo i politici
různá předsevzetí, plány nebo osobní cíle, ale výsledky jsou jen málokdy
pozitivní. Takto to podobně probíhá
i ve sportovním světě a také v našem místním oddíle házené. Než začnu malovat cíle tohoto již běžícího
nového roku 2022, ještě se vrátím
krátkou rekapitulací k podzimní části
soutěží v roce 2021.
U mládeže se podařilo vytvořit základnu ve dvou nejmladších kategoriích a to o kategorie mini a mladšího žactva. Věnují se jim pravidelně
zkušení trenéři Horáček, Šoltýs, Blažek, Šilák a Meca, kteří motivují mladé házenkáře náplní tréninkových
jednotek k osvojení všech úskalí

házenkářského sportu. Jde tu hlavně
o velké trpělivosti při začátku, protože je házená velmi všestranný sport.
Tyto dvě kategorie za čtyři měsíce
udělaly velký progres ve výkonnosti a v konkurenčních utkáních byly
již i výsledky optimální. V kategorii
dorostenek, která nemá vytvořenou
mistrovskou soutěž, probíhá stabilizace družstva, tréningové jednotky
za vedení trenéra Maňaka jsou pravidelné a snad již v jarním období tohoto roku bude známa perspektiva
tohoto družstva.
U kategorie mužů, což je většinou
pilotní vize oddílu po výsledcích
podzimní části, je velké zklamání. Jen
dvě remízy, i když s nejlepšími celky
krajské soutěže, ale šesté místo ze
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sedmi účastníků je špatný výsledek.
Pod vedením trenérů Kuče a Horáčka se musí družstvo v zimní přípravě
zkonsolidovat a věříme, že se dostaví
na jaře i kladné výsledky. V prosinci
již proběhly ještě dvě tradiční akce
a to turnaj v házené o paskovského
kapra a na Štěpána turnaj ve stolním
tenise neregistrovaných hráčů. Turnaj o paskovského kapra proběhl za
poměrně velké účasti družstev i diváků. Paskovský spolek rybářů nám
zajistil živé ceny pro každé družstvo
a plno vitamínů a sladkostí dodali
dětem drobní sponzoři. V nejmladší
kategorii bylo pět družstev s konečným vítězem - družstvem z Klimkovic. Naši nejmladší, i když si nepřipsali žádné vítězství, přesto výsledky

SPORT
byly velmi těsné a předvedená hra již
byla pohledná. V kategorii mladšího
žactva byla čtyři družstva a zde opět
bylo vítězem družstvo z Klimkovic.
Naše naděje skončily na třetím místě
s jednou výhrou. Druhá akce v prosinci s pořadatelstvím oddílu házené
byla již zmiňovaný turnaj ve stolním
tenise. Již patnáctý ročník byl ozdoben rekordní účastí v počtu dvaceti přítomných hráčů. Navíc byl se
zahraniční účastí a jedna účastnice
byla žena. Po téměř čtyřhodinových
urputných vzájemných utkáních bylo
provedeno závěrečné vyhodnocení.
Pro každého hráče byla připravena
cena díky dárcům a drobným sponzorům. Zde je závěrečné umístění
všech zůčastněných-20.Matěj Roman, 19.Kračmer Zdeněk, 18.Konečná Petra, 17. Lapčák Jan, 16.Dražina
Pavel, 15.Sedláček Kamil, 14.Dulava
Marek, 13.Stibor Martin, 12.Drozd
Petr, 11.Sedláček Matěj, 10.Janáček
Ladislav, 9.Závodný Rosťa, 8.Vozňák Kamil, 7.Hlaváč Bohdan, 6.Juhas
Miroslav, 5.Drozd Milan, 4.Dlouhý
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Martin, 3.Stibor Jarda, 2.Konečný Roman a vítězem se stal Dvořák Martin.
Tímto loňský rok je uzavřen a plány
a cíle v roce 2022 jsou motivovány
uspět co nejlépe. U mládeže udržet
a rozšířit členskou základnu. Mimo
mini žáků a mladšího žactva ještě začít pracovat se starším žactvem. U dorostenek vytvořit konkurenceschopné družstvo pro mistrovskou soutěž
a muži po doplnění svého kádru musí
svými výsledky napravit špatný podzim a usilovat o lepší pozici v tabulce

konečného umístění. Tréninky házené
jsou každé úterý a pátek od 16 hodin
do 20:30 hodin a tímto zveme i případné zájemce. Z dalších akcí v tomto
roce házená připravuje turnaje v jednotlivých kategoriích, maškarní ples
v březnu, o prázdninách ve spolupráci
s městem sportovní odpoledne pro
mládež a předpěťovou zábavu, příměstský tábor a spoustu dalších aktivit, které budou postupně avizované
ve skříňce na náměstí a plakátování.
Jiří Štefek

Stolní tenis
V první polovině prosince minulého roku nám skončila první polovina dlouhodobých soutěží. Výsledky
všech třech družstev jsou vcelku dobré. A-družstvo je v krajské soutěži po
polovině soutěže na krásném 5.místě
se 6. výhrami a 4. porážkami. U našeho B-družstva v okresním přeboru
je situace trochu složitější vzhledem
k tomu, že hráči z Bystřice byli v karanténě a mají tři kola odložena mezi
nimi i utkání s námi a musí utkání dohrávat. Našim hráčům patří v tabulce
zatím 8.místo, zisk máme 20 bodů
a navíc máme odehráno o utkání míň
než soupeři, kteří jsou v tabulce za

námi. Na výtečnou si vedou naši borci
z céčka. Nejen že neprohráli za polovinu soutěže žádné utkání, mají jen dvě
remízy a vedou tabulku své soutěže.
Naplno se u hráčů tohoto družstva
projevuje poctivá tréninková morálka i v době, kdy se utkání nehrají a to
v létě. Výhodou v kolektivech je velká
vyrovnanost hráčů, kde není nikdo,
kdo by stabilně výsledkově propadal.
Jedno je jisté. V tomto ročníku soutěží
se soutěže dohrají i kdyby byly ukončeny dříve, než je plánováno. Regule
soutěží hovoří, že musí být odehráno
50% utkání, aby soutěže byly řídícím
svazem uznány, což se stalo. Myslím,
že je to dobré po tom chaosu, kdy je
v každé soutěži jiný počet účastníků a stabilizuje se to v příští sezóně

„Finalisté vánočního turnaje před zápasem Pavel Němčík a Viktor Michna“
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na klasických 12 družstev. Den před
Štědrým dnem jsme po roční odmlce
uspořádali náš tradiční vánoční turnaj.
Účast byla velmi dobrá. Až na hráče,
kteří si plnili své pracovní povinnosti,
přišli všichni i když třeba nehráli, neboť byli limitování zdravotními problémy. Vítězem se stal Pavel Němčík,
když ve finále porazil Viktora Michnu.
Na pomyslnou bednu vítězů se probojoval na třetím místě Ivo Taichman.
Všem zúčastněným patří velké díky za
předvedené výkony a za dobrou náladu. Nemohu taky zapomenout na
paní Evu, přítelkyni od našeho člena
Vládi Rundta, která nám připravila již
po několikáté chutné občerstvení.
Zdeněk Manda

OSTATNÍ
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Linka bezpečí
Město Paskov podpořilo provoz
bezplatné telefonické krizové Linky bezpečí v roce 2021 částkou
2 000 Kč. Posláním Linky bezpečí,
z.s., je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, mladým lidem do 18 let (studentům do
26 let) a všem, kteří jednají v jejich
zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací
i každodenních starostí a problémů.
Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České
republiky prostřednictvím telefonu,
chatu a emailu. Linku bezpečí mohou kontaktovat děti a studenti do 26 let na telefonním čísle
116 111 a to zcela bezplatně (bez
nutnosti kreditu) a anonymně. Telefonická krizová linka funguje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně,
také během víkendů a svátků. Linka
je určena především pro děti, které
se ocitnou v obtížné životní až krizové situaci a mají pocit, že neexistuje

řešení a že jsou na své trápení samy.
Přestože se nám daří pomoci stovkám dětí denně, stále je mnoho
těch, které se k nám nedovolají, protože kapacita Linky bezpečí je omezená. Dětem proto nabízíme pomoc
také přes e-mail (pomoc@linkabezpeci.cz) a chat. Chat je v provozu
každý den od 9.00 do 13.00 hodin
a od 15.00 do
19.00 hodin.
Na e-mail odpovídáme do
3 pracovních
dní. Více informací, včetně odkazu na
chat či podcasty a videa, naleznete
na www.linkabezpeci.cz.
Nabízíme podporu a pomoc také
rodičům, učitelům a všem dospělým, kteří mají starost o dítě či
mladé lidi do 26 let, a to prostřednictvím naší Rodičovské linky. Telefonická linka je dostupná na čísle
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606 021 021 od pondělí do čtvrtka
od 9.00 do 21.00 hodin a v pátek
od 9.00 do 17.00 hodin. Pomoc poskytujeme bezplatně, volající hradí pouze částku za hovor dle tarifu
svého operátora. Nabízíme pomoc
také přes e-mail (pomoc@rodicovskalinka.cz) a chat. Chat je v provozu
v neděli od 18.00 do 22.00 hodin,
na e-mail odpovídáme do 3 pracovních dní. Nejčastěji se na nás obracejí dospělí, kteří hledají radu při
výchově dítěte, nebo jsou
svědky, kdy je
dítě v nesnázích a hledají
způsob,
jak
mu pomoci.
Více informací,
včetně odkazu
na chat, podcasty a videa, naleznete
na www.rodicovskalinka.cz.
Zuzana Prokopová,
grantová specialistka

OSTATNÍ
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Sázíme budoucnost
Máte ve svém okolí stromového
velikána? Přihlaste ho do ankety
Strom roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom,
které stromy budou bojovat o titul
Strom roku v populární anketě. Pokud máte ve svém okolí strom, který si
zaslouží pozornost, či potřebuje péči,
podělte se s námi o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna do letošního ročníku na www.stromroku.cz.
Navrhnout svého favorita může kdokoliv. Pamatujte
jen, že silný příběh sám vítězství
nezajistí.
Proto
hledáme stromy
obklopené také
silnou komunitou,
jejíž podpora a odhodlání jim k vítězství pomůže.

Strom roku autor Marek Olbrzymek

Vysadili jste strom? Přidejte ho do
mapy Sázíme budoucnost

Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku

Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví
české krajiny a odolnost měst. Zapojit
se může kdokoliv, kdo od roku 2019
vysadil strom mimo les a registruje
ho do interaktivní mapy na www.
sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích a počtech vysazených
stromů, lokalitách
i subjektech, které jsou do sázení
v České republice
zapojeny. Počítá
se opravdu každý
strom, tedy i takový, který jste vysadili třeba u vás na
zahradě.

Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský strom roku
reprezentovat Zpívající lípa z obce
Telecí. Její přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých
bratří a jejich pronásledování. Podle
pověsti se tehdy v její dutině ukryl
bratr Jiroušek, který zde přepisoval
zakázané knihy a písně a při tom si
je prozpěvoval.
Znělo to, jako
kdyby lípa zpívala. Tento krásný
památný strom
můžete podpořit
v bezplatném online hlasování na
stránce www.evropskystromroku.cz
od 1. do 28. února 2022.

Zpívající lípa autorka Lucie Mojžíšová

Anna Poledňáková, PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

Inzerce
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INZERCE

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

VYBRANÉ ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2022

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Andalusie, hotel San Fermin 3* HB
Bajkal, Transsib. magistr. 3* HB
Moskva, Petrohrad 3-4* h. HB
Gruzie - okruh, pam. přír. 3-4* h., HB
Portugalsko - okruh, 3-4* hot., HB

15.05. –
29.07. –
09.08. –
02.09. –
09.10. –

23.05.
06.08.
16.08.
10.09.
16.10.

19950 Kč
39950 Kč
32950 Kč
29950 Kč
24950 Kč

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB
Českosaské Švýcarsko, 3* HB
Vratislav (Wroclaw), jednodenní
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB
Západní Čechy, pam. lázně, 3* HB
Neziderské Jezero, 3* hot., HB
Jízda králů, Vlčnov, akce UNESCO
Východní Slovensko, 3* h. HB
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB
Varšava a okolí, 3* hotel, HB
Jižní Čechy, příroda, historie, 3* HB
České středohoří, pozn. 3* HB
Lago di Garda, 3* hotel, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Jizerské hory s PL, 3* hotel, HB
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB
Kamnicko-Sav. Alpy, s termály
Mazury (PL), příroda, historie, 3* HB

01.05. – 06.05.
08.05. – 13.05.
07.05.
20.05. – 22.05.
22.05. – 27.05.
22.05. – 28.05.
27.05. – 29.05.
29.05.
29.05. – 03.06.
29.05. – 03.06.
02.06. – 05.06.
05.06. – 10.06.
05.06. – 10.06.
05.06. – 11.06.
11.06. – 20.06.
12.06. – 17.06.
19.06. – 25.06.
19.06. – 25.06.
26.06. – 02.07.

6650 Kč
7950 Kč
990 Kč
4450 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5450 Kč
850 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5950 Kč
7450 Kč
7450 Kč
10450 Kč
13950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
11950 Kč
9450 Kč

Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz.
Rakousko - okruh, 3* hotely, HB
Krkonoše, turist. pro každého, 3* HB
Orava, Roháče + term. Oravice, HB
Baltské Moře (PL), 3* HB,
Lago di Garda, 3* hotel, HB
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB
Baltské Moře (PL), 3* HB,
Vysočina a Posázaví, přír. hist. 3* HB
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz.
Praha, nejzajímavější místa, 3*hotel, HB
Bieščady, (PL), příroda, hist., 3* HB

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

26.06. –
03.07. –
10.07. –
10.07. –
10.07. –
17.07. –
17.07. –
17.07. –
24.07. –
24.07. –
31.07. –
14.08. –
28.08. –

03.07.
08.07.
15.07.
16.07.
16.07.
23.07.
23.07.
24.07.
29.07.
30.07.
07.08.
19.08.
03.09.

13950 Kč
11950 Kč
7950 Kč
7450 Kč
10450 Kč
10950 Kč
8250 Kč
11950 Kč
6950 Kč
14950 Kč
13950 Kč
7750 Kč
8950 Kč

LÁZNĚ A TERMÁLY S DOPRAVOU A PRŮVODCEM

Chocholow, termály, v ceně vstupné
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc.
Mosonmagyaróvár, HB+ term.
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB
Podhájska, p. Energy, HB + bazény
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc.
Hajdúszoboszló, BB+ term. baz.
Snovik, Kamn.-Sav. Alpy, HB+ termály
Mosonmagyaróvár, HB+ term

21.04.
24.04. – 27.04.
08.05. – 14.05.
08.05. – 14.05.
15.05. – 21.05.
15.05. – 21.05.
21.05. – 26.05.
30.05. – 05.06.
05.06. – 11.06.
12.06. – 18.06.
19.06. – 25.06.
19.06. – 25.06.

1350 Kč
5450 Kč
9750 Kč
8950 Kč
9250 K č
9950 Kč
8450 Kč
8750 Kč
7950 Kč
7950 Kč
11950 Kč
9650 Kč

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny a slevy najdete na www.ckaztour.cz.
Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma).

Nástupní místa: Třinec, Český Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek - Místek, Ostrava, dle trasy i Bohumín.

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská 592, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, vchod z ulice Odboje, tel: 558 711 804

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vás zve na výstavu

Jiří Vyvial

Zahrada mého srdce
výstava dřevěných soch a reliéfů

10.2.– 3. 3. 2022

ve výstavních síních frýdeckého zámku

Akce proběhne dle platných mimořádných vládních opatření.
www.muzeumbeskyd.com, www.jirivyvial.cz, www.galerie-drevenych-soch.cz
Otevírací doba:
úterý, středa, čtvrtek, pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
sobota, neděle, svátek 13.00–17.00 hodin

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje
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Paskov
Jurášek a město
Jezdecká školka
3. kolo
na
ce
en
dš
na
dce a
zve všechny jez

ZÁMEK
PASKOV

PRO DĚTI
VE VĚKU
8–15 LET

HOBBY
HORSING
CUP
PASKOV
20.2.2022

11.-15. CERVENCE
15.-19. SRPNA
8:00-16:00
V

ný den 300,-.
Startovné na dahobíka ZDARMA!
ní
jče
pů
za
t
Možnos

POHÁROVÉ:

SOUTĚŽE:

DREZURA
PARKUR 40 cm
PARKUR 50 cm cm
PARKUR DO 70
JIC
DREZURA DVO
DOSTIH

Cena 1500 Kč
Hry, soutěže, výt
varné dílny, pře
spání na zámku,
výlety do přírod
y,

ovní hala

Paskov - Sport

9:30
prezentace od í v 10:00
začátek soutěž
znam.cz
hh-jurasek@se

ZÁMEK
PASKOV

KONTAK T: +420
702 210 559

m

ců
ku zašleme zájem
Rozpis a přihláš nahlášení na e-mail.
obratem po

Informace a přih
lášky najdete na
www.mesto-pas

svačiny a teplé
obědy.

WW W.MESTO-

PASKOV.CZ

kov.cz v sekci kult
ura a volný čas
– příměstské tábo
ry.

Sportovní hala
Pas

kov

PRO DĚTI
10 –15 LET

PŘÍMĚSTSKÝ TÁ
BOR
15. 8. -

výtvarný

19. 8. 2022

18.-22. CERVENCE
8:00-16:00
V

Pro děti 6-14 le
t, cena: 2500,-K

(Sportovní hry,
zá

bava, svačiny,

, dopravu,
y galerií a muzeí y a svačiny.
zahrnuje vstup
iál, teplé oběd
Cena 1500 Kč
ter
ma
rný
tva
m, vý
animační progra
9
20 702 210 55
KONTAK T: +4

www.m
lášk y najdete na
Informace a přih

WW W.MESTO-

PASKOV.CZ

ěstské tábory.
a volný čas – přím
v sekci kultura
esto-paskov.cz

KONTAKT: 739
27

554 594

č

oběd, pitný režim
, ceny...)

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

únor 2022

O KOHOUTKOV

I A SLEPIČCE

Pohádka vhodná pr
o děti 2-10 let. Dět
i se seznámí
se zvířátky na farm
ě i se sobeckým ko
houtkem,
který se nechce dě
lit se slepičkou o ch
utná zrníčka
a málem se udusí.
Nakonec všechno
dobře
dopadne, slepička
kohoutka zachrání
, kohoutek se
polepší, děti si zata
nčí společně s krav
ičkou. Na
závěr se malí divá
ci stávají součástí
pohádky a
promění se ve zvířá
tka z farmy.
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