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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

MĚSTO

Poskytnutí finančních prostředků
od společnosti Lenzing Biocel Paskov
Městu Paskov byly poskytnuty finanční prostředky od společnosti
Lenzing Biocel Paskov na vybavení učebny nové hasičské zbrojnice v Paskově. Učebna bude sloužit
k výchově dětí a občanů v oblastech
poskytování první pomoci, ochrany obyvatel, preventivně výchovné
činnosti v požární ochraně, předcházení vzniku odpadů a mnoho jiných
oblastí. Finanční prostředky byly poskytnuty formou smlouvy o reklamě
a propagaci. Finanční prostředky

budou použity na nákup vybavení
pomůcek např. domeček rizik, figurína k tréningu resuscitace, interaktivní tabule, panel s hlásiči požárů,
cvičný AED přístroj. Výše poskytnutých finančních prostředků je ve výši
250 000 Kč + dph. Chtěl bych touto
cestou společnosti Lenzing Biocel
Paskov velmi poděkovat, že náš společný záměr k výchově dětí a občanů
finančně podpořili. A chtějí se v dané
aktivitě i nadále aktivně angažovat.
Zdeněk Bělík, člen rady města

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

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

Smart Info

V obraze

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

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

Edukační a osvětový program
Hasičské zbrojnice JSDH Paskov
Finanční podporu programu poskytla
společnost Lezing Biocel Paskov.
Přispěla tak ke zkvalitnění ochrany zdraví,
životů a majetku v hasebním
obvodu JSDH Paskov.
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Změny v dopravě od 12. 12. 2021
S prosincovou celostátní změnou
jízdních řádů dojde v Paskově k několika významným změnám. Největší
změnou projdou jízdní řády na železnici. Od prosince budou nasazeny na
linku S6 nové vlakové soupravy, které výrazně zvýší komfort cestování
vlakem. Dojde i k mírnému zvýšení
rychlosti vlaků. Vlaky ve špičce pracovních dní budou jezdit stále v intervalu 30 minut. V sedle pracovních
dní a o víkendu zůstane 60minutový
takt. Nově se ale bude jezdit na Ostravu ve čtvrt a na Frýdek-Místek ve tři
čtvrtě. Dojde tak k otočení intervalu
o půl hodiny.

20:53 z Dubiny z důvodu nízkého
využití cestujícími. O prázdninách
budou také zrušeny některé spoje
během dne sloužící zejména školní
dopravě.

Na lince 370 obsluhující Oprechtice
dojde ke zrušení večerního spoje ve

Jan Širc, předseda komise
pro dopravu a bezpečnost
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Již od září byl přidán na lince 308
(MHD Frýdek-Místek) o víkendu nový
pár spojů okolo 14. hodiny, který zajíždí až na Folvark. Většina cestujících
na této lince využívá MHD zdarma. Na
platící cestující čeká od prosince zdražení jednotlivého jízdného na 20 Kč.
Aby Vám nic neujelo, tak si pro jistotu zkontrolujte 12. 12. své oblíbené
spoje.
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
I v roce 2021 jsme se potýkali s důsledky epidemie Covid – 19, což nám všem
přineslo spoustu omezení v pracovním i soukromém životě. Od května
se postupně začal vracet život do normálu, ale už nikdy to nebylo jako dřív.
V době, kdy píšu tyto řádky, epidemie
znovu sílí.
Věřím, že ji i tentokrát zkrotíme a budeme v roce 2022 prožívat, a ze srdce Vám to přeji, hlavně chvíle radosti,
štěstí z úspěchů osobních i Vašich
blízkých a slzy, které skanou z našich
očí, budou jen ty, které vyvolá srdečný smích. Říká se: “ co tě nezabije, to
tě posílí“ a „na všem lze nalézt i něco
dobrého “. Pro mne osobně to byl čas
strávený na nesčetných procházkách
v přírodě, i když jsme nějakou dobu
nemohli opustit katastr našeho města
(11,72 km2). Zašel jsem do mnoha míst,
kam bych asi jinak své kroky nesměroval. Dnes už vím, že „procházka kolem
Paskova“ přes Žabeň, Staříč, Brušperk,
Krmelín, Novou Bělou, Hrabovou, Vratimov a Řepiště je dlouhá 36 km. Lze ji
absolvovat na kole, voze i pěšky. Doporučuji tu poslední variantu, není sice
tak pohodlná, ale uvidíte toho určitě
více. A když se vydáte na cestu s přáteli, navštívíte i několik „občerstvovacích“
stanic, kde vás rádi přivítají, vrátíte se
do svých domovů spokojeni a plni nových zážitků. Vycházel jsem brzy ráno
i večer, za slunce i deště a našel i uviděl to, co jsem dříve neviděl a tyto,
mnohdy rychle pomíjivé okamžiky,
zachytil do paměti fotoaparátu. A takových nás bylo mnoho. Dokázala to
odezva na výzvu poskytnout fotografie do kalendáře na rok 2022, do něhož
jsme tentokrát zařadili „pohledy“ několika autorů, kteří při svých toulkách
Paskovem fotili zajímavá místa. Tento
kalendář přitom zůstává rovněž praktickým pomocníkem pro život v našem městě. Kromě orientace ve dnech
a měsících roku Vám má připomenout
předběžně naplánované akce, jejichž
uskutečnění bude odvislé od momentální situace a platných podmínek. Je
pozvánkou na ně s tím, že se nejedná
o výčet úplný. Sledujte proto informace zveřejňované na plakátovacích plochách, v Paskovském zpravodaji, ale
zejména na jeho webových stránkách.
Máte stále možnost zaregistrovat se

k bezplatnému zasílání informativních
textových zpráv do Vašeho mobilu.
Jsem velmi rád, že se omezení z důvodu epidemiologické situace, nijak
zásadně neprojevilo na práci zastupitelstva města, jeho výborů, rady, jejich
komisí včetně Sboru pro občanské
záležitosti, i městského úřadu. Spolky
a sportovní kluby působící v našem
městě, mateřská škola, základní škola,
základní umělecká škola, knihovny,
římskokatolická farnost, středisko volného času, kluby důchodců a seniorů,
ve spolupráci s městem i samostatně
připravily spoustu akcí, které přispěly
k vytvoření příjemné, pohodové atmosféry s obsáhlým a různorodým kulturním, sportovním, vzdělávacím, nebo
společenským programem. Záměrně
neuvádím výčet akcí, jsem toho názoru, že to není potřebné. Jejich účastníci, a nebylo jich málo, si je jistě pamatují. Podstatné je, že jsme měli celou řadu
možností potkávat se, hovořit spolu
a dávat najevo náš vděk těm kdo je pro
nás připravovali, nebo sdělit připomínky a náměty, co by se dalo ještě zlepšit. Chtěl bych velmi poděkovat Všem,
kteří se na jejich přípravě jakkoliv podíleli a budou se podílet i v následujícím
roce. Poděkování patří i těm, kteří šíří
dobré jméno Paskova i daleko za jeho
hranicemi, třeba i prostřednictvím
sociálních sítí. Patří i těm, kteří s nasazením vlastního zdraví i životů, chrání
majetek občanů, města i firem před
následky požárů, nebo dalších přírodních živlů. Opětovně se omlouvám za
to, že je nebudu vyjmenovávat, mohl
bych na někoho zapomenout, navíc se
setkávání s nimi vím, že to nedělají pro
svoji osobní slávu, ale zejména proto,
že je jim to vlastní. Velmi si toho vážím
a jsem rád, že takové lidi v Paskově
máme. Vážím si i finanční a materiální
podpory od mnohých podniků a institucí, ale i jednotlivců, bez které bychom v tak velkém rozsahu tyto akce
nemohli uskutečnit.
Jsem rád, že se rok 2021 zapíše do dějin města i tím, že byla předána naší
výjezdové jednotce Sboru dobrovolných hasičů nová hasičská zbrojnice,
že se nám postupně dařilo, úspěšnou
realizací mnoha dalších větších či menších staveb a oprav stávajících objektů,
komunikací či prostranství, měnit tvář
města k lepšímu. Je to ale proces, který
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nikdy neskončí. I tady je na místě poděkování všem, kteří se o to přičinili. Při
realizaci projektů se setkáváme s mnoha vlivy, překážkami, a je velmi důležité, „vidět“ do budoucna širší souvislosti, neztrácet naději, odpovědně hledat
způsoby řešení, a nikoliv důvody proč
to nejde. Osobně jsem pro dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje
společnosti, souladu hospodářského
a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí, podporu komunitního života
a tvorbu sociálního státu i v podmínkách Paskova. V této souvislosti mi
dovolte připomenout citát Antoina de
Saint-Exupéry:
„Nedědíme Zemi po našich předcích,
nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“
Přejme si, aby se naše město dále rozvíjelo, zkrášlovalo, aby se v něm každý
mohl dle svého zájmu realizovat a našel v něm to, co potřebuje ke své spokojenosti. Aby dále rostla jeho prestiž.
Jistě k tomu přispívá i to, že už řadu let
sehráváme aktivní roli v dobrovolných
sdruženích obcí Region Slezská brána
a DSO Olešná, v Místní akční skupině Regionu Slezská brána, v projektu
Místní akční plán Frýdek-Místek pro
rozvoj vzdělávání, spolupracujeme
i s dalšími okolními městy a obcemi.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál
k nadcházejícím vánočním svátkům
hodně pohody, osobní spokojenosti
a radosti v kruhu Vašich blízkých. Rok
2022 bude jistě, stejně jako ty předešlé,
velmi náročný jak pro Vás občany, tak
i pro naše město. Právě proto mi dovolte, abych Všem popřál i hodně vzájemné ohleduplnosti, respektu a úcty
k sobě navzájem, tolerance, úspěchů
v pracovní činnosti i v osobním životě,
hodně zdraví a nezbytného štěstí.
Petr Baďura, starosta města
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Národní plán obnovy
V říjnu proběhla veřejná konzultace
k národnímu plánu obnovy, kde se
přítomní dozvěděli nejen o celém projektu, ale především o plánovaných
dotačních výzvách. Ministerstvo kultury plánuje investice nejen do lidského kapitálu (tj. zlepšování podmínek
pro umělce, kreativní a umělecké pracovníky, zvyšování jejich kompetencí
apod.), ale také do technologií (např.
digitalizace, technologická modernizace kulturních institucí). Největší

část financí má jít na podporu infrastruktury - např. rozvoj regionálních
kulturních a kreativních center. Celý
záznam, přiložené dokumenty i kontakty na konzultanty ve Vámi vybrané
oblasti najdete na
w w w.mkcr.cz /verejna-konzultace-21102021-2627.html
Budeme rádi za Vaše připomínky
a dotazy. Upřímně doufám, že i vy,
občané Paskova, využijete ve Vašem

Opět
o odpadech
v našem městě
V současné době se v České republice skládkuje 46 % odpadů (hůře jsou
na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování postupně omezovat, až téměř
vypustit. Velký bič nachystala Evropská unie, která svými odpadovými
směrnicemi stanovila jasné a přísné
cíle: Do roku 2035 navýšit recyklaci
komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %.
Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1. ledna nabyl na účinnosti nový
odpadový zákon, který městům
i obcím radikálně navyšuje poplatek
za ukládání směsného komunálního
odpadu (SKO) a velkoobjemového
odpadu (VO) na skládku. V současné
době platí města a obce 500 Kč za
každou tunu SKO a VO. Při nesplnění skládkovacích limitů se poplatek
navyšuje na 800 Kč za každou tunu
navíc. V průběhu následujících let
se tato částka může vyšplhat až na
1 850 Kč.

Odpady v Paskově
Každý občan v naší obci vyprodukuje v průměru 211 kg SKO a VO. Pokud
se letos množství výrazně nezmění,
přesáhneme zákonné limity a nevyhneme se tak zvýšenému poplatku
za překročení stanoveného množství. V dalších letech to nebude lepší
– limity se snižují a poplatky zvyšují.
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www.mkcr.cz/verejna-konzultace

městě této v podstatě jedinečné
možnosti kulturního rozvoje místa,
kde žijete.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
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Pokud se množství vyprodukovaného SKO a VO nezmění, budeme platit stále více. Za pouhé tři roky limit
klesne na 170 kg/občan/rok a každá
tuna navíc nás vyjde na 1 250 Kč.
Abychom se vyhnuli zvýšeným poplatkům za skládkování, musíme zavést konkrétní kroky, které nám pomohou snížit objem SKO a VO v naší
obci.

odevzdávat odpad jen osoby a subjekty, které jsou zahrnuty v plánu
odpadového hospodářství obce.
Zjednodušeně řečeno podnikatelské subjekty, které budou chtít odevzdávat na sběrném dvoře, musí být
do plánu odpadového hospodářství
zahrnuty. V prvním roce plánujeme
pravidelnou aktualizaci tohoto plánu
1 x za Q.

Odpady na sběrném dvoře se
budou evidovat

Informace o SWAP

Prvním z těchto kroků je zavedení
evidence odpadů na sběrném dvoře
od příštího roku. Od jara 2022 se při
příjezdu na sběrný dvůr prokážete
speciální odpadovou kartou, kterou
si po spuštění vyzvednete na sběrném dvoře. Pracovník sběrného dvora kartu načte a tím vás automaticky
propojí s odevzdaným odpadem. My
tak získáme ucelený přehled o odpadech a díky tomu můžeme nastavit
další efektivní kroky, které nám pomohou naplnit legislativní cíle. Po
dohodě s MSK budeme náš sběrný
dvůr provozovat v režimu sběrného
místa. Rozdíl mezi sběrným dvorem
a sběrným místem se liší především
ve splnění legislativních požadavků
a administrativní náročnosti. Sběrné
místo je jednodušší formou a jsme
velice rádi, že nám MSK tuto variantu
umožnil. Nevýhodou sběrného místa je skutečnost, že na dvůr mohou

Lidé si zvykli na konzumní životní styl
a věci, které se jim už nehodí, vyhazují do kontejneru. Ty pak zbytečně
leží na skládce a zatěžují životní prostředí, přestože by mohly ještě několik dalších let sloužit někomu jinému.
Naše město se ale rozhodlo pro změnu. Proto Martina Stárková ve spolupráci s městem dne 6. listopadu 2021
od 10:00 do 15:00 v Komunitním centru Paskov pořádala SWAP, kde věci
mohly dostat druhou šanci. Slovo
SWAP v překladu znamená výměna
a v tomto duchu probíhala celá akce.
Akce byla velmi vydařená a chtěl
bych touto cesto Martině poděkovat,
že se aktivity tímto směrem chopila
a chceme ve spolupráci i nadále pokračovat.

kroků. V rámci vzdělávacích zařízení
jsme MŠ a ZŠ proběhly preventivní
výchovy předcházení vzniku odpadů. Které byly hrazeny společností EKOKOM. V MŠ proběhla výuka
formou divadelního představení.
Dále nám společnost EKOKOM dodala edukativní prvky pro prvňáčky.
Dalším krokem, který jsme udělali
ve spolupráci s EKOKOMEM zcela
zdarma, byla analýza docházkových
vzdáleností ke kontejnerům na tříděný odpad. Na obrázku níže najdete
zakresleny červenými kolečky návrh
míst (nebo v nejbližším okolí), které
máme osadit kontejnery s ohledem
na vzdálenosti mezi sebou a hustotu osídlení. Na základě analýzy nám
EKOKOM dodal 15 ks 1100 l nádob,
které se budeme v jednotlivých lokalitách snažit umístit a pokud budou plnit svoji funkci následně místa
upravíme zpevněnou plochou a dřevěným oplocením. Nádoby chceme
umístit do lokalit do konce listopadu,
aby dobře plnily svou funkci před vánočním shonem.
O dalších novinkách, krocích i akcích
vás budeme postupně informovat.
Děkujeme, že se námi zapojíte do
budování města s minimem odpadu.

EKOKOM
Podařilo se nám ve spolupráci s EKOKOMEM udělat několik základních

Ukázka mapy návrhu nových míst
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První swap v Paskově
V sobotu 6.11. se v Komunitním centru Paskov konal historicky první swap. Pokud jste se ještě se swapováním
nesetkali, jedná se o akci, kde lidé mohou vyměnit to,
co nepotřebují za něco, co využijí. Hlavním cílem swapu
je snižování produkce především textilního odpadu. My
jsme měnili dámské a dětské oblečení, hračky, knihy, domácí potřeby, ale i pánové zde našli něco na sebe.
Velice mě těší, že byl o akci velký zájem jak z řad místních
obyvatel, tak i těch „přespolních“. Návštěvníci, kteří byli na
swapu poprvé, si zkusili, jak jednoduše se zde člověk zbaví
věcí, které již nepotřebuje. Donesli jste k výměně obrovské množství textilu a výběr byl tedy opravdu pestrý. Mám
radost, že drtivá většina donesených věcí byla v krásném
stavu a návštěvníci si mohli domů odnést to, co jim ještě
poslouží a často i udělá parádu. Swap je akce, která má
velký ekologický přesah. V době, kdy je enormní nadprodukce textilu, jsme se zde každý svou troškou podíleli na
tom, aby se nevyhodily hezké a funkční věci. A třeba jsme
i společně zajistili to, že návštěvníci nepůjdou koupit další
nové věci, protože to, co potřebovali, našli na swapu. Prostě každý, kdo dorazil, pomohl svou aktivitou naší planetě, která je již doslova zavalena nepotřebným oblečením.
Díky zpětné vazbě, které se mi od mnohých dostalo si dovolím napsat, měl swap u těch, co dorazili, úspěch a již teď
pracuji na tom, abychom se mohli brzy sejít na další akci,
kde budeme měnit nepotřebné na potřebné.

Děkuji městu Paskov za podporu a těším se na další spolupráci. Nevyhazujte, nenakupujte, swapujte!
Martina Stárková

Pro radost
Ozdobili jsme náš můstek v Oprechticích a touto cestou děkujeme dětem,
rodičům, babičkám a dědečkům, kteří
přinesli vydlabané dýně a přispěli k netradiční podzimní procházce lesem.

Romana Matějná

Karta památky
Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát pomníku rudoarmějcům a padlým v 1. světové válce. 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 letošním roce
a těší se na další spolupráci v roce 2022, do kterého vám přeje pevné zdraví a hodně životního elánu.
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
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STAV PAMÁTKY

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

přístupnost objektu

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

Dobrovolný svazek obcí
Olešná

mikroregion (DSO)

X udržované

obec s rozšířenou působností (ORP)

neudržované

X extravilán

Paskov

katastrál.úz. Paskov

místní část

Paskov

parcel.číslo

1576

GPS X (N)

49°43.76178'

umístění

U cesty ke hřbitovu

Y (E)

18°17.08678'

trasy

-

intravilán

Stav výborný

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

Travní porost

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Ochrana stav/typ uzavření:
Památkou od:

Číslo rejstříku ÚSKP:

Doporučení:

SPECIFIKACE
druh
klášter

smírčí kříž, křížový
kámen

zámek

vodárna

významný strom

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

tvrz

studánka

skupina stromů

X pomník

kaple

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

typ objektu

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

X nemovitost

vlastník objektu

movitý objekt

půdorys
čtverec

Pomník na památku 56 rudoarmějců, kteří padli v bojích o Paskov v roce
1945 a na památku 33 padlých vojáků v první světové válce.

Město Paskov

název

Město Paskov

adresa

Nádražní 700

adresa

Nádražní 700

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

Město Paskov

název

rozměry objektu

adresa

Nádražní 700

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

2

x

1

m

výška

překlad nápisu

2.5

m

letopočet (nápis)

Na deskách pomníku

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

reliéf/doplňky
datum nebo období vzniku

Odhalení pomníku v červnu 1948

autor (i předpokládaný)

Sochař Vávra z Ostravy

dřevo
kámen

slovní popis objektu

Pomník se skládá z hlavního středového kruhového sloupu na
kterém je umístěn letopočet 1938 a 1945 a bronzový odlitek
znaku lva. Po obou stranách sloupu jsou pomníkové desky s
nápisy. (texty viz fotodokumentace) Pomník byl vybudován z
iniciativy a na náklad Svazu protifašistických bojovníků.

materiál

období

realizátor

rozsah prací

2018

Město Paskov

Přemístění od ZŠ k obřadní síni, nový základ

kov
smíšené zdivo

X jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

zpracovatel

Památník měl původní místo na školním dvoře. Z důvodu výstavby nové sportovní
haly byl památník roku 2018 přemístěn na pozemek vedle obřadní síně.

poznámky

POZNÁMKY A NÁKRES

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

X obdélník

jiná, jaká:

sousoší

umístění nápisu

mírné poškození

upravenost okolí

obec

nápis

X dobrý

obtížně přístupný

MAS Slezská brána, z. s.

místní akční skupina (MAS)

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu
po rekonstrukci

nepřístupný

LOKALIZACE

kostel

stav

X snadno přístupný

Pomník rudoarmějců a padlým v I. světové válce

náklady

A/N možný zpracovatel

horizont

podmínky pro realizaci

cena

poznámka

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

VYUŽITÍ OBJEKTU
druh využití (pořádané či zamýšlené akce)

současná četnost

plánovaná četnost

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

autor publikace

vydavatel

rok vydání

strana

Paskov - 730 let (1267-1997)

kolektiv

Obecní úřad

1998

70

DOKUMENTOVALI

PŘÍLOHY

datum

jméno

co

2019

Tomáš Lyčka

vznik karty

x

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

7

rok

místo uložení

a/n pozn.
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Výlety seniorů na Valašsko a Odersko
Počátek října se stal již tradičně
termínem pro výlet seniorů. Letošní rok se však lišil tím, že výlety
byly hned dva. Umožnily to úspory
oproti předpokládanému rozpočtu
(např. menšími náklady na vstupné,
levnější dopravou atd.) První výlet
se uskutečnil ve čtvrtek 7. října na
Valašsko. Podívali jsme se v Rožnově pod Radhoštěm do Valašského
muzea v přírodě. Všichni si prošli
s průvodcem Dřevěné městečko.
Mnozí však pokračovali i do již méně
navštěvovaných dalších dvou části
– Mlýnské doliny a Valašské dědiny.
Odměnou a jakýmsi bonusem navíc
pak byly otevřené vrátka na konci
této části, kterými jsme mohli projít až na vrchol Karlova kopce, který od r. 2011 zkrášluje Jurkovičova
rozhledna, jeden z raných projektu tohoto „básníka dřeva“, který je
u nás znám především jako projektant útulen na Pustevnách. Většina
z těch, kteří k rozhledně došli, si také
vyšlápli i na její vyhlídkovou plošinu
s výhledem především na Rožnov p.
Radhoštěm a samotný Radhošť. Po
přejezdu přes horské sedlo Čarták
pod vrcholem Soláně jsme zavítali do Karolínky. Zde jsme si mohli
v Muzeu sklářství připomenout slavnou, bohužel již zaniklou, minulost
tohoto řemesla. Cestou zpět jsme se
se při zastávce ve Velkých Karlovicích mohli obdivovat v místní části
Pluskovec několika desítkám dřevěných soch a nové dřevěné kapli sv.
Huberta. Poslední poznávací zastávkou byla prohlídka nedávno nově

rekonstruované hráze
Šance pod Lysou horou.

přehrady

Za dva týdny – v pátek 22. října –
jsme vyrazili do poněkud opomíjeného regionu Oderska. Zde od záři
letošního roku provozuje po několikaleté rekonstrukci Muzeum Novojičínska zámek Nová Horka (místní
část města Studénka). Původně
barokní zámek, později přestavěný
do částečně novogotické podoby
nabídl zajímavé prostory věnované
historii i okolní přírodě. Z nich vynikala především nástěnnými freskami bohatě vyzdobená tzv. Sala
terrena (zahradní sál). Cestou k dalšímu cíli jsme se stavili na rozhledně
Bílov, která se uvádí také pod jménem Kanihura. Zdejší vyhlídková
plošina je instalována v úctyhodné
výšce až 26 metrů nad zemí. Přes
137 ocelových schodů ji však zdolalo okolo 30 seniorů a výhled na panoráma Moravskoslezských Beskyd
za krásného prosluněného dne jim
byl určitě krásnou odměnou. Městys Suchdol nad Odrou nám nabídl
možnost si vybrat z návštěvy hned
dvou muzeí. Větší část účastníků šla
za poznáním pozoruhodné historie
komunity zdejší Moravských bratří,
kteří se svou misijní činnosti proslavili nejen na mnohých místech
Evropy, ale i v Americe, Asii nebo
dokonce v Africe. Menší část seniorů si pak prohlédla muzeum letectví. Poslední zastávku ve Fulneku,
která byla podle původního plánu
vlastně navíc, využil každý podle

Skupina seniorů u Jurkovičové rozhledy v Rožnově
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své volby. Přestože šlo už o čtvrtý
cíl našeho výletu, stále zůstala silná skupina skoro dvaceti zájemců,
která si nenechala ujít novou expozici věnovanou životu Jana Amose
Komenského. Odersko se tak stalo
pravděpodobně pro mnohé překvapivě zajímavým a málo objeveným krajem. Možná podobně jako
v loňském i letošním roce region
Těšínska.

Dodejme, že do konce roku nás
ještě čekají v rámci realizace projektu podporovaného z rozpočtu
Moravskoslezského kraje další dvě
akce, které byly zařazeny dodatečně. V úterý 14. prosince od 15:00 vystoupí v kině skupina aktivních seniorů z Frýdku-Místku se zábavným
programem divadelních scének
doplněných tancem a hudebním
doprovodem s příznačným názvem
„Den seniora“. Těsně před Vánocemi, v pondělí 20. prosince, jsou pro
vánoční turnaj v bowlingu jednotlivců objednány v Nošovicích, v Radegastově šenku, od 14:00 do 17:00
dvě bowlingové dráhy.
Miroslav Lysek,
koordinátor projektu pro seniory
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Virtuální univerzita třetího věku – letní semestr
Od října letošního roku probíhá
v Paskově ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou pro seniory, kteří dosáhli věku starobních
důchodců nebo mají přiznaný invalidní důchod tzv. Virtuální univerzita
třetího věku (zkráceně VU3V). Jednotlivá setkání se konají ve společenské místnosti budovy s malometrážními byty – v areálu paskovského
zámku (č. p. 156). Na pomalu končící
zimní semestr bude od ledna 2022

navazovat semestr letní. Ten bude
ukončen v průběhu měsíce dubna.
Přestože je logicky přednostně určen
pro účastníky, kteří se do studia již
zapojili v zimním semestru a budou
chtít pokračovat ve studiu dále, několik míst je možné obsadit novými
zájemci. Jednotlivé semestry na sebe
obsahově nenavazují a není proto
podmínkou, že následného semestru
se může účastnit jen absolvent semestru předcházejícího.

Základní informace o podmínkách
studia byly uvedeny již v letošním
červnovém zpravodaji a jsou dostupné také na webových stránkách
www.e-senior.czu.cz. Nejjednodušším způsobem, jak získat bližší informace však je kontaktování koordinátora realizace – Miroslava Lyska
(tel. 602 883 789), e-mail: mirek.
lysek@tiscali.cz. V tomto smyslu,
nechť se mu noví zájemci o studium
ve VU3V hlásí nejpozději do Vánoc.

Propagace Paskova pro internetové stránky,
mobilní telefony a tablety

Základní škola v Paskově se zapojila
od roku 2019 do projektu „Poznej svůj
kraj“, který byl financován z Místního
akčního plánu vzdělávání pro správní
území obce s rozšířenou působnosti
Frýdek-Místek (MAP II F-M). S námětem na jeho realizaci přišla mimo jiné
spolu s ředitelkou ZŠ Dobratice Mgr.
Peterkovou také ředitelka paskovské
ZŠ Mgr. Butkovová. V rámci jeho průběhu vznikly materiály s informacemi
o Paskovu a uskutečnil se také výlet,
při kterém ZŠ Paskov přivítala v našem městě děti ze ZŠ Dobratice. Tyto

materiály zpracoval p. učitel Mgr. Kyselovský a po jejich úpravách a doplnění o fotodokumentaci ze strany
Ing. Lyska byly využity ke zpracování
moderní formy propagace. Paskov je
díky nim představován na stránkách
určených pro počítače, mobily a tablety. Konkrétní tvář této prezentaci
dal Mgr. Slíva ze ZŠ Paskov. Zájemce
se na stránkách může seznámit se
zajímavými lokalitami (zámek, zámecký park, náměstí atd.) i s průřezovými tématy (informační systém,
cyklostezka, paskovské sochy atd.).
K dispozici jsou
přitom informace o dvou různých délkách. Pro
letmé seznámení
slouží zkrácená
několikařádková
informace a pro
získání podrobnějšího poznání
delší, tzv. průvodcovský text.
Každé téma je
doplněno o soubor
fotografii,
odkazem
na
místo na mapě
a možnosti sdílení informaci přes
několik
sociálních síti. Příprava,
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včetně financování proběhla v rámci širší spolupráce Města Paskov ze
zdejší základní školou, Místní akční
skupinou Pobeskydí, která organizuje aktivity MAP II a společnosti Lenzing Biocel Paskov a. s.
Webová prezentace Paskova dostupná na odkaze www.inpaskov.cz je
příkladem přístupu k realizaci projektu, kdy po dokončení původního záměru je dobré se říci, co na něj může
navazovat a zároveň přístupu, který
hledá při realizaci cestu spolupráce
a potřebné komunikace mezi různými subjekty v konkrétním místě.
Paskov a jeho partneři se uvedených
přístupů v tomto případě zhostili odpovědně, úspěšně, a hlavně se smysluplným výsledkem.

httpswww.inpaskov.cz

Miroslav Lysek,
koordinátor projektu Poznej svůj kraj

ŠKOLA
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Tonda obal

Logická
olympiáda

Ve čtvrtek 14. 10. jsme se s dětmi
na 1. stupni zúčastnili vzdělávacího
programu „Tonda obal“. Vyprávěli
jsme si o tom, proč je důležité obaly
třídit, jak to dělat správně a kam obaly dávat. Zjistili jsme, že ze správně
vytříděného obalu lze vyrobit zase
nové výrobky. Sledovali jsme videa
a potom jsme si třídění obalů sami
vyzkoušeli.

Protože žáci byli šikovní, dostali na
závěr malou odměnu. Teď už víme,
jak s obaly zacházet, aby tím netrpěla
příroda.
Barbora Rozbrojová

Krabice od bot

aneb Děti darují dětem
a věku dítěte). Sbírka Krabice od bot
začíná 5. 11. a končí 5. 12. 2021.

Krabice od bot je předvánoční akce,
která má za cíl potěšit a vykouzlit
úsměv na tváři dětem z chudších rodin. Tento projekt běží již 11. rokem
po celé České republice. Krásné je
především to, že děti obdarovávají
děti. Prostřednictvím této sbírky mělo
loni hezčí Vánoce více než 50 000 dětí
z nemajetných rodin, nízkoprahových
zařízení a azylových domů. Sbírka je
pořádána Diakonií ČCE.
O co přesně jde? Je to velmi jednoduché. Děti si vezmou jakoukoliv krabici
od bot. Projdou si svůj pokojíček a do
krabice uloží například plyšáka, knihu, kosmetiku, pastelky nebo hračky,
které již nepoužívají, ale stále jsou ve
skvělém stavu. Jedná se o takové věci,
které by samy děti chtěly najít pod
stromečkem. Všechny dárky i krabici
vánočně zabalí. Krabici poté označí
štítkem – kluk/holka a věk. No, a nakonec ji stačí odnést na jedno z více než
130 sběrných míst (dárky se u sběrného místa musí registrovat dle pohlaví

Tímto bychom se na vás chtěly obrátit
a poprosit vás o zapojení do projektu
Krabice od bot. Pojďme udělat Vánoce krásné všem potřebným. Pokud
máte jakékoli dotazy, neváhejte se na
nás obrátit (1. stupeň – p. uč. Knapková, 2. stupeň – p. uč. Pachlopníková).
Nenutíme každou třídu, aby udělala
svou krabici. Můžeme udělat pro začátek jednu za první stupeň a jednu
za druhý nebo podle zájmu.
Pomozte nám zachránit Vánoce dětí
z chudších poměrů, na které by jinak
mohl Ježíšek zapomenout. Pomáhat
má smysl. Více informací na: www.
krabiceodbot.cz.

Oblíbenou soutěží se stále více
stává Logická olympiáda, svým
pojetím unikátní soutěž pořádaná Mensou České republiky.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného logického myšlení, pohotové rozhodování a kreativní
přístup. Letos se do této soutěže zapojilo rekordních 75 237
žáků z 3 286 škol. Na naší škole
to bylo 43 žáků. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jan Chalupecký, který ve školním kole
kategorii A (3.- 5. ročník) obsadil 1. místo a díky vynikajícímu
výsledku se dostal do krajského
kola. To se konalo 5. listopadu
2021 na VŠB-TU Ostrava. Honza si vedl velice dobře, obsadil
9. místo, ale to bohužel nestačilo na postup do celorepublikového kola, kam z Moravskoslezského kraje postupovalo pouze
7 soutěžících z každé kategorie.
Přesto mu patří velká gratulace!
Výsledky základního
kola:
Kategorie A (3. až 5. ročník ZŠ):
1. místo – Jan Chalupecký (4. B)
2. místo – Rayan Ouddane (4. A)
3. místo – Jakub Gurecký (5. A)
Kategorie B (2. stupeň ZŠ):
1. místo – Petr Michálek (8. B)
2. místo – Jakub Zajacz (9. A)
3. místo – Nikolas Hanus
a Lukáš Kučera (8. B)
Dokonce i v nejmladší kategorii
A1 (1.třída ZŠ) a A2 (2. třída ZŠ)
se do soutěže zapojili dva žáci.
Soutěž byla také mediálně podpořena Českou televizí.
Jana Oprštěná
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Pythagoriáda
V úterý 2. listopadu 2021 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Tentokrát se soutěžící sešli
v učebně fyziky a na vypracování testu měli 60 minut. Přestože jsme měli tři třídy druhého stupně v karanténě,
zúčastnilo se této soutěže 17 žáků naší školy. Nejúspěšnější byla Tereza Furmančíková (9. A) a Petr Michálek (8. B),
avšak na postup do dalšího kola to letos nebylo. I přesto všem soutěžícím děkujeme a přejeme mnoho úspěchů
v jiných soutěžích.
Jana Oprštěná

Poznej svůj kraj
– výlet do Sedlišť

Začátkem října jsme se s žáky šestého
ročníku vydali v rámci projektu „Poznej svůj kraj“ navštívit obec Sedliště
a její ZŠ. Tento projekt cílí na to, aby
děti poznaly na vlastní kůži jiné místo
než to, kde zrovna bydlí. V Sedlištích
nás zajímaly památky, příroda i to, jak
tam vypadá každodenní život.
Po příjezdu nás přišel přivítat pan ředitel a žáci místní školy nám předali
pracovní listy. Poté jsme se odebrali
na prohlídku pomníků obětí první
a druhé světové války a následně do
blízkého kostela Všech svatých. Na
každé zastávce naší exkurze nám žáci
místní školy podali výklad. Pozorně
jsme je poslouchali, neboť součástí
povídání o daném historickém místě
byly odpovědi na otázky pracovního
listu. Přes centrum obce jsme přešli

na populární místo zvané Bezručova vyhlídka, kde jsme měli za úkol
poznávat vrcholy Beskyd. Po splnění
aktivit a odpočinku jsme se po asfaltové a lesní cestě přesunuli k lípě
a kapličce Panny Marie u Hájku. Zde
žáky čekala poslední aktivita a menší
pauza na svačinu. Žáci na závěr, jako
poděkování, že plnili jednotlivé úkoly, dostali dárek v podobě keramické
medaile od místních žáků.
Celá tato podařená akce byla zakončena společným obědem v místní
restauraci Lašská jizba, poté jsme
nasedli do autobusu, který nás zavezl
bezpečně ke škole. Celou akci provázela dobrá nálada a hezké počasí,
naši žáci se z tohoto výletu vrátili plni
nových informací a zážitků.
David Kyselovský

Adaptační výlet 6. tříd
Po vstupu do 6. ročníku bývá zvykem,
že třídy jezdí na adaptační programy,
aby se při přechodu na druhý stupeň
lépe poznali s novými spolužáky. Letos jsme na adaptační výlet vyrazili
s šestáky vstříc zážitkům do Beskyd.
Po příchodu do školy všechny zastihla panika, že výlet nebude, neboť silně pršelo, ale naštěstí se po chvíli vše
změnilo, a tak jsme mohli vyrazit na
nádraží, odkud jsme jeli vlakem do
Frýdlantu nad Ostravicí. Odtud jsme
se vydali pěšky asi 4 km na vrchol,
kde nás čekal cíl – Roubenka Ondřejníček. Pro některé děti to navíc bylo
místo, které navštívily vůbec poprvé. Po cestě nás sice potkalo několik

nástrah v podobě prudkého stoupání, nepříjemně padajících kapek
z oblohy a nízké venkovní teploty, ale
všechno jsme zvládli a vrchol zdolali. Nahoře si žáci dali zaslouženou
odměnu v podobě domácího řízku
s chlebem nebo klasických „maminčiných“ toastů. Po poledni jsme se
odebrali zpět, abychom stihli vlak
zpět do Paskova. Věřím, že žákům
z obou tříd se výlet líbil a určitě to
nebyla poslední venkovní aktivita,
kterou jsme takto společně podnikli. Doufám také, že se každý účastník
tohoto výletu individuálně zadaptoval, aby mohl poté vykročit tím
správným směrem ve škole.
David Kyselovský
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Dopisy pro radost
Žáci 6. ročníku ZŠ Paskov se zapojili
do dobrovolnického projektu, který
jsme si nazvali Dopisy pro radost. Ve
spolupráci s charitativní organizací
ADRA jsme chtěli potěšit starší generaci příběhy ze života žáků. Cílem
projektu bylo na jedné straně procvičit psaní dopisů, na druhé straně udělat dobrý skutek. Paní Iren
z ADRY se s dopisy nejprve vydala do
Domu pokojného stáří, aby mohla
seniorům dopisy přečíst a udělat jim
tak radost. Její kroky dále povedou
do Hospice a Domova pro seniory ve
Frýdku-Místku, aby i v těchto zařízeních mohla potěšit uživatele pěknými příběhy našich dětí.

Žáci 6. A a 6. B tedy napsali dopisy
neznámým babičkám a dědečkům
v okolních domovech seniorů. Psali
o svých zážitcích spojených se školním výletem na Ondřejník a dalšími
místy v Moravskoslezském kraji. Svůj
dopis doprovodili kresleným obrázkem a krátkým pozdravem.
Společně s dětmi se těšíme na milé
odpovědi seniorů, ale na to si budeme muset ještě chvíli počkat. A nezapomeňte, pomáhat může každý.
„Je pěkné provádět tyto aktivity.
Rády děláme radost lidem, kteří to
potřebují. Baví nás psát o našem životě a chtěly bychom takovýchto

činností více.“ - Sabina Kuncová
a Vendula Balharová, 6.A
„Je to moc dobrý nápad. Opravdu
se mi líbí, že můžeme udělat radost
tam, kde je to potřeba. Bylo by pěkné, kdyby nám mohli odpovědět.“ Beatriz Michnová, 6.B
„Má to smysl, protože udělám radost
důchodcům, kteří o to stojí. Hřeje mě
to u srdíčka, protože jsem udělala
dobrý skutek.“ - Eliška Řezníčková, 6.B
Šárka Pachlopníková

Přírodovědný klokan 2021
V říjnu tradičně probíhá ve škole soutěž „Přírodovědný klokan“. Letošní
školní rok není výjimkou – soutěžilo
se 13. října 2021 a řešitelé tak opět
měli možnost vyzkoušet své znalosti i důvtip na úlohách z přírodopisu,
zeměpisu, chemie, fyziky i matematiky. V kategorii Kadet soutěží společně osmáci i deváťáci, na řešení
mají 40 minut. Žáci vybírají jednu
správnou odpověď z pěti nabízených
možností. Úloh je celkem 24, mají tři
stupně obtížnosti, maximální bodový zisk je 120 bodů.
Do soutěže se přihlásilo 36 žáků, nakonec jich soutěžilo jen 28, ale stejně

i tak se letos pro velký počet zájemců muselo soutěžit ve dvou třídách
najednou, v bývalé odborné učebně přírodopisu a v sousední učebně
informatiky. Soutěž byla vyrovnaná,
výsledky školního kola však spíš jen
průměrné, čelní umístění pak byla
zcela v režii deváťáků. Nejlepší byl
Jakub Krejčí, který získal 59 bodů,
za ním Matyáš Kreutziger s 52 body
a o třetí místo se podělili Simona Figová, Jakub Zajacz a Nela Bernatíková, všichni tři s 51 body.
Pochvala a uznání patří všem, kdo
se do soutěže pustili, neboť cílem
a smyslem tohoto soutěžení je také
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podpora zájmu žáků o technické
a přírodovědné obory. Zkusili jsme,
co víme a dokážeme, a příští rok do
toho půjdeme zas.
Cyril Vráblík
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Tajuplný svět deskových her
V pátek 15. října 2021 nás vedoucí místní knihovny pozvala na setkání se zajímavým pánem, Jiřím Šebestou, který nám představil postup výroby různých
netradičních deskových her. Využívá v nich hodně netradiční předměty, jako
třeba packu krtka, čelist divokého prasete, zvířecí ucho, srst, pařát slepice,
pokroucený kořen atd. Beseda, která trvala asi 30 minut, byla velmi zajímavá,
ale stejně se nám nejvíce líbilo, když jsme si jednotlivé hry mohli sami zahrát.
Děkujeme za tento zážitek.
Žáci 8. A
Knihovnu s netradičními
hrami navštívili také třeťáci, a dokonce o tom složili
tuto báseň:
V místní knihovně Paskov
jsme se besedy zúčastnili,
„Tajuplný svět podivuhodných her“
Jiřího Šebesty objevili
a skvěle jsme se pobavili!
Pan Šebesta pro nás kvíz připravil
a zahrát si originální hry dovolil.
Úžas, obrovský proud fantazie,
tajemno, strach a napětí,
to vše se v nás odehrálo vzápětí.
Vše přírodní materiál,

co kde našel, co mu kdo dal.
Z toho hry vyrábí
a příběhy vypráví.
Jeho herní figurky
byly až potvůrky.
3. A střílela na hlavu bájné Medúzy,
hadi syčeli
a kluci brečeli (prohráli).
Odveta proběhla na střeše s vysokým komínem,
trefit se do jamek nebylo snadné.
Kdo asi vyhrál, není tajemství žádné.
Děkujeme za tajuplný zážitek
a podivuhodný prožitek.
Pavla Kajzarová

Halloween ve školní družině
Halloween sice není tradiční český svátek, ale ve školní družině si ho umíme
užít! A o tu radost se chceme s vámi podělit, alespoň na fotografiích.
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Knihovna informuje
Půjčovní doba v prosinci
Od 1. 12. do 23. 12. 2021 je otevřeno
dle běžné půjčovní doby.
Od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 je
knihovna zavřena.
Těšíme se na vás už v pondělí 3. ledna 2022!
Přejeme všem našim čtenářům, návštěvníkům a příznivcům
knihovny příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku!
Sobotní půjčování v knihovně v roce 2022
8. 1.
2. 4.
2. 7.
1. 10.

5. 2.
7. 5.
6. 8.
5. 11.

5. 3.
4. 6.
3. 9.
3. 12.

Knihovna se opět zapojila do projektu z dílny nadšenců na www.carodejmodromir.cz
Po úspěšném projektu s QR kódy s názvem POHÁDKOVÉ CESTY DOMŮ přichází s novým projektem. Tentokrát má název: „VYŽEŇTE KNIHOHAMA“. Jde o hru, která je pro děti připravena přímo v naší knihovně už od soboty 27. listopadu
na akci Den pro dětskou knihu. Pokračujeme s hledáním až do 23. prosince. Úkolem je najít a vyhnat malou potvůrku,
která po nocích v knihovně pojídá knihy. Přijďte do knihovny a hledejte, pátrejte do 23. prosince 2021.
Lenka Ježová a Jana Rybaničová, Místní knihovna Paskov

14

KINO – leden 2022
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Kulturní a společenské akce / Sport / Kino


4.1.

úterý

17:00

Moře kouzel
Animovaný, 82 min

19:00

Přání ježíškovi
Komedie, 109 min

úterý

11.1.




17:00

Křupaví mazlíčci
Animovaný, 84 min

19:00

Zbožňovaný
Komedie, 99 min


18.1.

úterý

17:00

Croodsovi: Nový věk
Animovaný, 95 min

19:00

Karel
Komedie, 127 min

úterý

25.1.




17:00

Dračí země
Animovaný, 92 min

19:00

Ztraceni v ráji
Animovaný, 75 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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Kalendář akcí – prosinec

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.
2.

16:00 Společenská místnost budovy 156
- přednáška PhDr. Radim Jež, Ph.D. – Dějiny
Těšínska

3.

středa

15.

čtvrtek

16.

pátek

17.

sobota

18.

neděle

19.

6.

pondělí

20.

7.

úterý

21.

středa

22.

čtvrtek

23.

10.

pátek

24.

11.

sobota

25.

12.

neděle

26.

13.

pondělí

27.

úterý

28.

středa

29.

čtvrtek

30.

pátek

31.

4.
5.

8.

9:30 Hobby Horsing Cup, tělocvična ZŠ

17:00 Vánoční koncert ZUŠ, Kino

9.

14.

15:00 skupina aktivních seniorů ASTRA
– scénky „Den seniora“, kino

kalendář akcí:
www.mesto-paskov.cz/mesto/
zivot-ve-meste/kalendar-akci
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Turnaj házené ,,O vánočního kapra“ (Házená
Paskov, z.s. – sportovní hala)
Vánoční Jarmark s koncertem (Pionýr, z.s.,
město Paskov – náměstí a kostel sv. Vavřince)

Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované
hráče (TJ Paskov, z.s.)

Kalendář akcí – leden

prosinec 2021

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

sobota

15.

2.

neděle

16.

3.

pondělí

17.

úterý

18.

5.

středa

19.

6.

čtvrtek

20.

7.

pátek

21.

8.

sobota

22.

9.

neděle

23.

10.

pondělí

24.

úterý

25.

12.

středa

26.

13.

čtvrtek

27.

14.

pátek

28.

sobota

29.

neděle

30.

pondělí

31.

4.

11.

17:00
19:00

17:00

Poznámky:

Moře kouzel,
Přání ježíškovi, kino

Chlupáčci, 19:00 Zbožňovaný, kino
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17:00 	Croodsovi, 19:00 Karel, kino

Ples SDH Paskov – SDH Paskov – KCP

17:00
19:00

Dračí země,
Ztraceni v ráji, kino

spolk y
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A je tu podzim
Začátek podzimu byl ve znamení setkání obcí. Pekli nejen důchodci, ale
obce pekli do soutěže o nej ..chleba
a koláče. Musím říct, že mě nejvíc zavoněl a taky chutnal plněný preclík
od Paskovjanku. V rámci regionu nás
p. Lysek vzal na dva výlety. Opět se
ukázal jako dobrý znalec našeho kraje. Obligátní Valašskou dědinu nám
ukázal v celé kráse. Netlačili jsme se
v davu u stánků, ale vychutnali jsme
si výklad průvodce a šli po stopách
rodin žijících a pracujících na Valašsku. Ti zdatnější se prošli až k Jurkovičové rozhledně. V Karolince jsme
si vychutnali zasloužený oběd a aspoň malou procházkou k muzeu skla
jsme ho vytrávili. Zašlá sláva sklenářských mistrů nás oslnila. V dnešní

době plastů jsme obdivovali křehkou
krásu skla. Ale ruku na srdce, ruce se
klepou a o to více potom mrzí střepy,
které prý přinášejí štěstí. Ve Velkých
Karlovicích se nás p. Lysek pokusil
dostat do kopce mezi dřevěné sochy
zpodobňující známá řemesla, muzikanty a výjevy ze života pracujících
lidí. Snaha byla korunována částečným úspěchem. Druhý výlet nás zavedl na Odersko. Nově zrestaurovaný
barokní zámek Nová Horka se ukázal
v nové podobě. Předtím sloužil k sociálním účelům a byl tak nepřístupný
veřejnosti. Byli jsme jedni z prvních
návštěvníků. Před obědem jsme
se nechali provětrat na rozhledně
s poetickým jménem Kanihůra. Paní
pokladní se ukázala jako zapálená
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patriotka. Před odjezdem nám ještě
jednou zopakovala základní pojmy
jako výšku, počet schodů. V Suchdolu nad Odrou jsme se rozdělili do
dvou skupin podle zájmu. Muzeum
Moravských bratří nebo Muzeum letectví. Těžká volba, ale nakonec jsme
se rozdělili skoro přesně.
V říjnu jsme si užili i tradiční vinobraní. Hudba nás nejprve zaskočila.
Nachystaná fleška se nechtěla s TV
přijímačem skamarádit. Ale naše
DUO Stars nám dalo k dispozici svůj
přenosný PC, a tak mohl skromný
průvod vyrazit za doprovodu hudby. Hudební doprovod jsme si oživili
zpěvem a pak i tancem.
Za KD Paskov Křivoňová Milena

spolk y

prosinec 2021

Zahrádkáři vystavovali
Ve dnech 25.-27. září uspořádali paskovští zahrádkáři spolu s Městem
Paskov výstavu ovoce, zeleniny, květin a výrobků lidové tvořivosti. Konala se v sále komunitního centra. Jako
při předešlých výstavách požádali
jsme o spolupráci Mateřskou a Základní školu, ale i širokou paskovskou
veřejnost.
Aranžování výstavy se ujaly paní
Anna Havlíková, Anna Forgačová,
Mirka Závodná, Jiřina Bělíková, Jana
Klášterková, Jaroslava Klepáčová,
Věrka Janošková. Na květinových
vazbách se podílela i paní Simona
Horutová. Technickou část zajišťovali
Václav Dvořák, Lubomír Forgač, Josef
Macháč, hodně nám pomohli i důchodci Jaroslav Bartoš, Jiří Tovaryš
a Jiří Zeman.
Exponáty ovoce byly vystavovány na
třech řadách stolů. V čele jedné řady
jsme viděli pannu, vytvořenou z různých trav. Pannu vytvořila paní Anna
Havlíková. Čelo druhé řady tvořila
dvojice panáků, obklopené obří dýni
pana Murárika a dvojicí pálivých paprik v květináčích. Čelo prostřední řady
tvořila obří dýně. Kout u dveří patřil
už tradičně spolku ´Po susedsku´, který zde vytvořil zajímavou expozici,
jíž dominovala sbírka krojů a starého
nábytku. Hlavní zásluhu na krásném
aranžmá mají manželé Švachovi.
V druhém koutě u dveří představovala své výrobky paní Helena Ratajová
ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Po čtyřech letech opět předváděla pletení
košíků z ratanu. Velmi hezkou keramiku vystavovala paní ing Šárka Šodková, obrázky z vázané krajky paní Dr.
ing Anny Plchová, ozdoby z perliček
paní Jitka Šugarová a Eva Stránská,
polštářky a ubrusy paní Alena Dužíková. Zdobené perníčky vystavovala
paní Jana Heimerová. Ta také napekla
perníčky pro děti a předváděla jejich
zdobení. Velikým zkrášlením naší
výstavy byla expozice zahradnictví
paní Jolany Bosákové z Paskova. Ta
vytvořila krásnou pannu z listí, která
byla v čele výstavy. S paní Bosákovou máme velmi dobré vztahy. Její
krásná aranžmá jsme mohli vidět již
na minulých výstavách. Samozřejmě
na naší výstavě nemohla chybět ani
expozice Základní školy a družiny.
Byla tradičně složena hlavně z kreseb

žáků, byla velice nápaditá, a vytvořila
krásnou kulisu naší výstavě. Děkujeme paním učitelkám i vychovatelkám z družiny. Děkujeme také vedení
školy. Také expozice Mateřské školy
poutala pozornost. Zde jsme mohli
obdivovat hlavně zajímavé obrázky
a figurky těch nejmenších. Děkujeme
paním učitelkám i paní ředitelce, ale
i rodičům dětí, kteří se určitě na některých exponátech podíleli. Zde zaujala zvláště zajímavá fotografie žáků
třídy Rákosníček. Hlavní části naší výstavy byla výstava ovoce a zeleniny.
Letos se nám sešlo celkem 130 vzorků jablek v 54 druzích, dále švestky,
ořechy, hroznové víno, kdoule, jenom
hrušky letos nebyly žádné. Ovoce celkem vystavovalo 36 vystavovatelů.
Také zeleniny se letos sešlo hodně.
Větší druhy vytvořily společnou expozici, která zakončovala řady stolů.
Viděli jsme zde hlavně různé druhy
dýní, řepy, papriky, zelí, cibule, česneky, ale i patizony a cukety. Samostatně byly vystavovány různé odrůdy rajčat, paprik, česneku, cibulí, ale
i brambory (zde zaujaly hlavně fialové brambory paní Milušky Klimundové), fazole, lilky nebo pepina a další
drobnější zelenina. Největší expozici
zeleniny, ale i jablek měla už tradičně paní Miluška Klimundová, v současné době snad nejlepší pěstitelka
zeleniny v Paskově. Součástí výstavy
byl i kulturní program. V sobotu jsme
mohli obdivovat vystoupení dětského folklorního souboru Paskovjanek
pod vedením paní Švachové, které
přilákalo hodně návštěvníků. V neděli pak se velkému zájmu těšil Košt
vína, který připravil pan Zahrádka,
majitel sklípku na Hukvaldech. Košt
vína doprovázela cimbálová muzika
Úsměv z Ostravy. Pondělní dopoledne bylo určeno hlavně pro návštěvu
školní mládeže. Žáky Mateřské a Základní školy hlavně zajímaly technické věci v expozici Posúsedsku,
ale i ovoce a zelenina. Musíme pochválit jejich vzorné chování, určitě
na tom měly zásluhu i paní učitelky.
Příprava výstavy nebyla jen záležitostí zahrádkářů, ale podílela se na ní
i široká paskovská veřejnost. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
podíleli, všem, kteří přispěli, byť jen
jediným exponátem. Poděkování patří p. starostovi Petru Baďurovi, který
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nám zajistil hezké plakáty a poutač,
ale i dalším pracovníkům městského
úřadu za přízeň, hlavně i pracovníkům technických služeb za pomoc
při instalaci výstavy, za zajištění a dovoz i odvoz panelů i odvozu odpadků. Z naší výstavy natočila regionální
televize klip, který můžete najít na
webu Beskydské televize (www.BeskydskaTelevize.cz ). Zde najdete i klipy z jiných akcí Paskova a okolí.
Omlouvám se, že jsem nemohl jmenovat všechny, kteří vystavovali, ani
kteří nám s výstavou pomohli. Už tak
jsem překročil stanovený limit pro
příspěvek do Zpravodaje. Snad mi to
redakce promine.
Za Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu v Paskově
Lubomír Forgač, předseda.
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Myslivci děkují
MS HUBERT Vratimov, z.s., který má
pronajatou honitbu od Honebního
společenstva i na pozemcích města
Paskov, a jehož členy jsou od roku
1993 i jeho občané, děkuje městu Paskovu za poskytnutou dotaci
na rekonstrukci šatny v myslivecké
chatě.

Členové MS HUBERT Vratimov, z.s.
všechny srdečně zvou na tradiční Myslivecký ples, který se uskuteční v KD
v Horních Datyních dne 12.02.2022.
Tentokrát vám k tanci a poslechu
bude hrát Hot Strings Band a večer
si můžete také zpříjemnit losováním
o ceny a mysliveckou kuchyní.
Petr Dunat

Paskovjanek
Taneční podzim pro Paskovjanek
pokračoval po Sedlištích a Řepištích
i v Paskově na Dnech Regionů, kde se
představily na jevišti všechny věkové
kategorie od malých zpěváčků a tanečníků až po mládežnickou složku.
Ta s radostí představila své nové kroje, na kterých se podílela paní Kamila
Mihelová a Veronika Ouddane a také
z řad našich maminek zejm p. Alena
Borovcová, za což jim patří Velký Dík.
Scházíme se a snažíme se zlepšovat

taneční kroky a nacvičovat nová pásma, abychom se pak všichni sešli 17.12.
na Vánočním programu a v této době
o to víc si připomínaly a soustředili na
to, co je pro nás důležité. Naši nejmenší tanečníci již také pomalinku sbírají
své první zkušenosti a to např. na akci
Třebovického mlýna v Ostravě, kam
byli pozváni zpestřit kulturní program
pro Svatomartinských hodech. Věříme, že se všichni setkáme v Paskově
na Vánočním programu, těšíme se na
Vás i při Vánočním jarmarku v Paskově
a také 18.12. ve Frýdku Místku.
I malé taneční krůčky mohou vykouzlit obrovský úsměv a my se o to
budeme i nadále snažit, protože Paskovjanek není jen název tanečního
souboru, ale stopa každého jednoho
tanečníka v něm. Za fotky děkujeme
Vláďovi Liškovi.
…s úctou k tradici…
Spolek Po súsedsku
a DFS PASKOVJANEK
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1.kolo HOBBY HORSING CUP PASKOV
Dne 30.10.2021 ve Sportovní hale Paskov proběhlo 1. 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 by se po posledním finálovém
kole sečtou a závodník s největším
počtem bodů se stane vítězem dané
pohárové soutěže. Přímo pohárové
soutěže jsou celkem čtyři – 1x drezura a 3x parkur, kdy ke každému kolu
uspořádají pořadatelé další 2 závody
pro zpestření – tentokrát to byl barrel
racing a skok mohutnosti do výšky.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první takovéto seriálové závody a dotazů
byla hromada, rozhodli se pořadatelé
uspořádat ještě jednodenní soustředění, které proběhlo 29.10 v KCP Paskov. Účastníci potrénovali problémové disciplíny, získali hodně rad a tipů,

jak zajet s co nejlepším výsledkem.
V závěru soustředění ještě proběhlo
dohlašování do soutěží, jelikož jezdci
zjistili, že to není vůbec těžké a že mohou zabodovat.
V den závodů pořadatelé s lehkou
skepsí vzhledem ke COVIDové situaci
čekali, kolik účastníků opravdu přijede. Výsledek byl hromující – závodů
se zúčastnilo 39 jezdců z různých
koutů České republiky, a to hned
s několika koňmi – dvojic tedy bylo
až 72! Zúčastnili se jezdci jak z blízkého okolí, tak i ze vzdáleného Zlína,
Prahy, Zábřehu na Moravě i Brna. Pořadatelé od všech účastníků vybírali
informace o bezinfekčnosti a společně i s diváky se počet lidí vyšplhal
na 173 jezdců a jejich fanoušků! Díky
tomu byly tribuny zaplněné, a to vytvořilo atmosféru, za kterou by se nemusely stydět ani Velké ceny, které se
jezdí v jezdeckém sportu napříč Českou republikou. Jezdci se po prokázání bezinfekčnosti šli odprezentovat
– případně provést poslední úpravy,
aby pořadatelé aktualizovali startovní listiny. V 10:00 se spustila první
pohárová soutěž, kterou byla drezura – soutěž, kde se cviky s koněm
provádí v obdélníku v přesném místě
(písmenu). Následovala soutěž benjamínků (děti do 9let) parkur 40 cm,
kde se předvedlo celkem 5 jezdců.
Po zvednutí překážek proběhl parkur
50 cm, kde bylo přihlášeno 41 dvojic.
Nejvyšší parkur se jel do výšky 70 cm
(pro jezdce od 10let), kde se o pohár
rozhodovalo, mezi 35 kandidáty. Následovalo předání účastnických medailí a osvědčení o absolvování 1. kola
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HOBBY HORSING CUPU PASKOV. Také
byl vyhlášen nejkrásněji upravený
hobbík – jednalo se o hobíka jménem Haimon v majetku slečny Petry
Tirlíkové. Poté se rozjely nepohárové
soutěže. Skok mohutnosti do výšky
byl opět strhující a za obrovského povzbuzování vítězná jezdkyně skočila
118 cm! Poslední soutěž barrel racing
ukončila celé klání 1. kola.
Závěrem bych chtěla zmínit ještě
zajímavost, se kterou jsme se setkali
poprvé. Až z Prahy přijela 12letá jezdkyně, která má zdravotní handicap.
Po poradě s rozhodčími, jsme povolili
start s vodičem u drezury (jela před
ní zkušená jezdkyně coby vodič a za
ní právě jezdkyně z Prahy) a také start
v soutěži pro benjamínky (z důvodu
výšky překážek). Bylo neskutečné, jak
ji děti fandily, radily a závěrečný potlesk vehnal slzy do očí nejen jejím rodičům, ale také divákům. Vzhledem
k počtu účastníků u benjamínků se
rozhodčí rozhodli dekorovat i tuto
slečnu – získala svou první kokardu
(stužku), cenu a následně i účastnickou medaili. Slzy štěstí u slečny,
nadšení rodičů a burácející tribuny
dodaly závodům skvělou přátelskou
atmosféru, za kterou chci všem účastníkům a jejich realizačním týmům
poděkovat. Ani náhodou by nás nenapadlo, že by se závody mohly tak
rozjet a mít až takovou úroveň. Budeme se těšit ve 2. kole HOBBYHORSING CUPU PASKOV, které proběhne
5.12.2021, tentokrát však na půdě tělocvičny Základní školy Paskov.
Sandra Moravcová
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Minikopaná
Účastníci minikopané se těší na další
ročník Touha po pohybu a setkávání
je opravdu velká, a tak není divu, že
turnaj v minikopané měl tak hojnou
účast. Na svatého Václava se setkalo sedm týmů, které na tartanovém
hřišti základní školy sehrálo celkem
26 zápasů. Z turnajového klání vyšel
nejlépe tým Černí jezdci, ve složení
Pavel Růžička, Lukáš Kurečka a Viktor
Böhm, jež v napínavém finále porazili Mazáky (Ondra, Tomáš a Jakub
Lofítci). Bronzové medaile si odnesli
Vagoši (Erik Frömel, Dominik Kopec,
Florián Hradečný). O vyrovnanosti
celého turnaje svědčí i sedm zápasů,
které doputovaly až do prodloužení.
Naopak o nejkratším zápase rozhodl
po 21s Ondra Lyčka. Nejlepším střelcem se stal se čtyřmi brankami Ondra

Lofítek. „Byla parádní atmosféra
a fotbalově jsem
si to užil nejvíc
ze všech ročníků,
kterých jsem se
zúčastnil“, říkal
po zápase jeden
ze stálic turnaje.
Fotbalové počasí
přálo nádherným
výměnám na jeden dotek, střelám ze všech úhlů
i dech beroucím
momentům, kde doslova centimetry
rozhodovaly o výhře či prohře. Všichni přítomní si mohli pochutnat také
na bagetách, bylo pro ně připraveno
občerstvení i věcné ceny, které do

turnaje věnoval Jiří Vzientek a ministerstvo kultury. Další ročník nás čeká
opět 28. září .
Kristýna Šircová

Bowling
Bowling - Orel Paskov – nevedlo se
dle představ. Podzimní sezóna ABL
zahájila koncem září a pro náš tým
Orel Paskov byla absolvována 1. ligou
skupiny „A“ SM střídavě v porubské
herně SKY a herně Jadran ve FM. Bude
pokračovat v průběhu listopadu (bohužel) v 1. lize SM – skupina o udržení
(pokud nás epidemie nezastaví, tak
jako v loňském podzimku…). Našemu týmu a jeho složení se nevyhnuly
opětovné komplikace s vhodností
sestavení družstva k jednotlivým
hracím dnům (HD), a to ať už ze zdravotních důvodů (bylo toho najednou
trochu moc…, mj. hrající kapitán
musel na půlrok přerušit sportování
a stal se tedy nehrajícím…) či zaneprázdněností pracovním vytížením.

Nelze upřít snahu a bojovnost našich
borců, ale projevila se větší herní vyzrálost a zřejmě i rozehranost jiných
týmů po cca roční odmlce soutěžení. Sešlo se to tak, že již po druhém
HD bylo celkem zřejmé, že to letos
nebude na přední příčky, kdy jsme
byli na 6. místě sedmičlenné skupiny
s velkým odstupem od míst, zajišťujících účast ve skupině o titul. Chlapi
bojovali, lepšili se, ale kumulace zdravotních patálií nám na poslední HD
neumožnily nasadit, co do kvality,
nejlepší možnou soupisku, lépe řečeno, kdo jen trochu mohl – hrál… Tak
z toho bylo nakonec poslední místo
ve skupině „A“; pozitivní je, že to nebylo s nejhorším náhozovým průměrem, jen se nám nedařil „sběr bodů“

ze vzájemných utkání do týmové
tabulky soutěže. Z osobních statistik
stojí za zmínku progresivní zlepšení
náhozů Víta Valenty či stálost výkonů
Jirky Dvořáka. Nejlepším z našich byl
„ostřílený matador“ Rosťa Kala, který
nám již ale právě nemohl pomoci při
poslední rundě. I tak a přesto musím
poděkovat všem hrajícím za účast
a bojovnost a budeme si společně
(i s našimi příznivci) držet palce pro
zápolení pro udržení prvoligové příslušnosti i pro jaro 2022.

a Viktor Michnovi, ale dobře si vedli
v premiéře za náš oddíl i Petr Pělucha
a Jiří Onderka a přidali do výsledku
cenné body. V dalších utkáních již to
tak slavné nebylo a prohráli jsme čtyři
utkání po sobě. Minimálně s Palkovicemi a Brušperkem bychom v plné
sestavě neprohráli. V dalších utkáních
jsme bodovali proti Starému Městu

i když jsme prohrávali 9:6 a nesmírnou bojovností jsme zápas dotáhli
do remízy. Tady bych chtěl vyzdvihnout výkon Jirky Růži st., který porazil
nejlepšího hráče v soutěži a tím nás
nastartoval k remíze. Opět zahrál výborně Viktor Michna. Cennou výhru
jsme si připsali v posledním utkání
proti hráčům Spartaku Jablunkov.

Závěrem si Vám dovolujeme popřát
příjemný začátek nadcházejících
zimních měsíců a těšíme se i na případné shledání s Vámi na bowlingových drahách.
Daniel Valenta

Ping-Pong
Koncem září se rozběhly všechny
dlouhodobé mistrovské soutěže
družstev. První začali hrát naši hráči B.-družstva a soupeřem jim byl
tým z Metylovic, který jsme porazili
nejtěsnějším výsledkem 10:8. Byla
to výhra, s kterou jsme moc nepočítali vzhledem ke kvalitě soupeře.
Výrazný podíl na výsledku měli Petr
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Zatím jsme na sestupové pozici, ale
tabulka je vyrovnaná před námi čtyři družstva mají stejný počet bodů
jako my. Již příští kolo hodně napoví
o možnostech týmu hostíme v Orlovně hráče z Kozlovic. U A.- družstva
je situace lepší zatím se držíme ve
středu tabulky což je dobré. Máme
tři vítězství a tři prohry. Vcelku jednoznačně jsme prohráli s Kom Lhotkou,
Frýdlantem a v Bílovci. Vyhráli jsme
s družstvy Návsí – Milíkov, v Brušperku a velice cennou výhrou bylo vítězství proti Svinov. V sobotu hostíme
na domácích stolech N Jičín. Jestliže
přijedou v úplné sestavě, kde mají
na soupisce hráče, kteří hrají 2.ligu
tak nás prohra nemine. V opačném
případě bychom si hodně pomohli vítězstvím. V posledních čtyřech
kolech, bychom potřebovali pro klid
ve dvou utkáních bodovat. Oporou
družstva je Pavel Němčík dobře mu

prosinec 2021
sekunduje Jirka Růža ml. a Michal
Novák. Ivo Taichman dává do utkání
srdce je houževnatý a taky přispívá
body k dobrému výsledku. Největší
radost nám dělají hráči C.-družstva.
To je jednolitý kolektiv hráčů, kteří nic
nedají soupeři zadarmo a tréninková
morálka je úžasná. Je to vidět i na
tabulce v soutěži, kdy jsou zatím na
druhém postupovém místě. Škoda
zápasu ve Lhotce, kde jsme vedli 6:1
a 7:2 a nakonec zachraňoval remízu
zatím jedinou Marek Janáček. Musím podotknout, že Lhotka má taky
ambice na postup společně ještě i St
Město. Z této trojice se rozhodne, kteří dva postoupí o soutěž výše. Další
týmy v soutěži již mají znatelný bodový odstup od této trojice. Pochvalu si
zaslouží všichni hráči od Vedoucího
družstva Vládi Rundta odpovědného
a spolehlivého. Petr Pělucha, Marek
Janáček patří do špičky hráčů soutěže

zdatně jim sekundují Jirka Onderka ,
Jirka Růža st. a již zmíněný Vláďa
Rundt. Velkou devízou je stabilizace
kádru což v minulém ročníku nebylo.
Hráči všech družstev i když nehrají se
navzájem povzbuzují přes sociální
sítě.
Tréninková morálka je výborná, již
dlouho to takto nebylo. V prosinci
23. máme po roční odmlce vánoční
turnaj. Doufejme že nám jej nezhatí
„korona“ a nezakáže hygiena. Závěrem bych poděkoval všem členům
oddílu za jejich činnost vedoucím
družstev Ivo Taichmanovi , Ivoši Michnovi i jak jsem zmínil Vláďu Rundta
za obětavost pro stolní tenis u nás
v Paskově. Jelikož se blíží závěr roku
taky bych popřál všem občanům našeho města krásné svátky, zdraví a ať
nás ta pandemie již netrápí.
Zdeněk Manda

Pohár města Paskov 2021
Po roční pauze, způsobené Covid-19,
jsme mohli opět letos uspořádat již
21.ročník florbalového Poháru města
Paskov. Vzhledem k opatřením byl
termín přesunutý na začátek září,
ale obavy z naplnění účastníků vzaly za své, a nakonec jsme s omluvou
museli některé zájemce odmítnout.
Nebylo by to již organizačně možné.
Turnaje se zúčastnily krom domácích,
také týmy Torpéda Havířov, Letky Ostrava, Tigers Poruba, Český Těšín, Vikings Kopřivnice, Vítkovice, a především FBC Mohelnice, kteří náš turnaj
navštívilo prvně. Zápasy proběhly ve
dvou skupinách a byly velmi bojovné.
Děti po více než roce, konečně mohly
odehrát zápasy. Naši kluci skončili ve
skupině na druhém místě a ve čtvrtfinále se utkali s FBC Letka Ostrava.
Tady nám trochu selhala mušku a po
remíze jsme o postup přišli na nájezdy. V posledním zápase jsme přehráli
Tigers Poruba, ale na lepší, než páté
místo to nestačilo. Vítězem se stal

tým SSC Vítkovice. V neděli mladší
žáci už měli výsledky přece jen lepší.
Ve skupině po výhře nad Mohelnicemi a porážce s Torpédem Havířov
jsme postupovali také z druhého
místa. V prvním zápase play-off jsme
po velmi špatném začátku otočili
k postupu s Českým Těšínem. V semifinále jsme si poradili s favorizovanou
Kopřivnicí a ve finále nás opět čekalo
Torpédo Havířov. Do poločasu jsme
drželi vyrovnaný zápas, ovšem ve
druhé části nám už došly síly a získali
jsme stříbrné medaile. I tak to byl velmi dobrý výkon. K turnaji již dlouhou
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řádku let patří i Memoriál Jakuba
Máchy, soutěž v běžecké rychlosti
s míčkem. V kategorii mladších žáků
ve finále těsně prohrán náš Dominik
Janča. Také Filip Moroň byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje. Ačkoliv domácí tým má celkových vítězství doslova jako šafránu, bylo skvělé
se setkat i s týmy, které běžně nepotkáváme. Děkujeme všem za podporu a náš další cíl bude rozšířit turnaj
a hrát na obou halách součastně.
Uvidíme, zdali se nám podaří záměr
zrealizovat.
Pavel Moravec

sport
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Skvělý start florbalistů do sezóny
Vynikající start do nového ročníku se
podařil florbalistům PASKOV SAURIANS. Start, jaký se nám ještě nepodařil. K 10.listopadu jsme ve všech kategorií odehráli dohromady 19 zápasů
a všechny jsme zvítězili! Kategorie
mužů mohla slavit na jaře postup –
již druhý v řadě a vstoupili jsme už
do velmi kvalitní soutěže a jelikož se
toho minulou sezónu moc neodehrálo, trošku s obavami, zdali budeme schopni hrát alespoň důstojnou
roli. Nutno říct, že předvedená hra
je, v porovnání k soupeřům, na vysoké úrovni! A rozhodně není náhoda
– 6 zápasů a maximálních 18 bodů.
Další turnaje budou zajímavé, a hlavně jarní část bude stát opravdu za
to sledovat. Momentální rozložení
týmu – velmi zkušená dvojice Peter

Šobich – David Hron, pak „střední
hráčská generace“, doplněná několika juniory, se jeví jako skvělá sestava.
Dorostenci vedou v tabulce s pěti
vítězstvími. Po přestavbě týmu, základní kostru tvoří především starší
žáci. O to víc jsou výsledky, a hlavně
předvedená hra je skvělá a nadějná
do budoucna. Pro starší i mladší žáky
platí totéž co dorost. I přes více než
roční pauzu předvádějí na podzim
výborné výkony. Elévové se zatím,
díky karanténám, ke slovu ještě nedostali.
Nárůst nových dětí v přípravce byl
velmi potěšující. Víc, než samotnému florbalu, se věnujeme různým pohybovým hrám, ale pohyb
a zábava je u těch nejmenších to

nejdůležitější. Stále rádi přivítáme
nové hráče, kteří by přece jen chtěli
si naši hru vyzkoušet.
Pavel Moravec

Tenis Paskov v roce 2021
Tato sezóna 2021 již začala pracovně
v únoru. Zásluhou pracovitých členů
se nám velmi rychle povedlo zprovoznit kurty. Kurty byly řádně uválcovány a dosypány novou antukou, která
byla pořízena díky městským dotacím. Na kurtech proběhlo i rozšíření
naší tenisové klubovny. Nyní je větší

prostor pro převlíkání a na pořádání
tenisových akcí. Povedlo se nám také
ze tří stran osvětlit kurt č.1. V příštím
roce je v plánu osvětlit i poslední čtvrtou stranou, pro lepší požitek ze hry.

Foto z 2.března při úpravě kurtu

Válcování kurtů

Zapojili se i naši nejmladší členové

Kurty po úpravě

Tenisová klubovna po vybourání příčky
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V květnu se konal 1. ročník tenisového turnaje okolních vesnic a měst.
Turnaje ve dvouhře se zúčastnilo
16 tenistů ze Sviadnova, Staré Vsi
nad Ondřejnicí, Krmelína, Proskovic
a Paskova. Ve dvouhře se po velkých, ale férových bojích umístil na
prvním místě borec z Krmelína Ivoš
Jokl, druhé místo obsadil paskovský
rodák Pavel Němčík a třetí místo obsadil Honza Odehnal z Krmelína. Ve
čtyřhře první místo vybojoval pár
Milan Kedroň s Michalem Žáčkem.
Na kurtech proběhl i tradiční turnaj
členů ve čtyřhře, kde první místo
vybojovali Pavel Němčík a Viktor
Michna.
Letos kurty patřily, také našim dětem. Každé úterý a čtvrtek probíhali
pravidelné tenisové tréninky, pod
vedením zkušených trenérů z Tenis
Academy Adama Vejmělky. V zimě
děti trénujou v hale základní školy.
Pro děti byl na našich kurtech uspořádán i letní tenisový tábor, kterého
se zúčastnilo 20 dětí.

Zleva - Honza Odehnal 3 místo, Ivoš Jokl 1 místo, Pavel Němčík 2 místo

Osvětlený kurt

Soutěž MPD

Z tréningu dětí

Letos jsme do soutěže přihlásili
2 týmy. Paskov A, kterému se povedlo v roce 2020 vybojovat postup,
si letos zahrál 1.ligu, kde se potkal
s velmi kvalitními soupeři. Paskovu
A se povedlo v této konkurenci obsadit 6 místo a tím si zajistil účast
i do další sezóny. Paskov A reprezentovali Lukáš Ertel a Pavel Němčik.
Paskov B si poprvé zahrál 2 ligu, ve
složení Michal Žáček, Milan Kedroň,
Karel Zielonka a Viktor Michna.
Chlapci vybojovali krásné 4 místo
a jen o skóre těsně nepostoupili.
Více na www.tenispaskov.cz

Paskov A – Ertel Lukáš, Pavel Němčík

Lukáš Ertel
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Poděkování
Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. velice děkuje městu Paskov za podporu
projevenou v roce 2021. Díky finančnímu přispění, které město poskytlo
našemu domovu v rámci dotačního
řízení, podpořilo město Paskov svého občana, jemuž je v našem zařízení poskytována služba a podpořilo také nás. Díky této pomoci jsme
mohli i nadále zachovat chod našeho

zařízení a jeho jedinečnou podobu, která se díky malé kapacitě,
domáckého stylu zařízení a způsobu života uživatelů, skutečně
podobá domácímu prostředí.
Díky tomu jsme mohli naplňovat své poslání, jimž je zajistit důstojné prožívání života uživatelům,
kteří vzhledem ke svému duševnímu
onemocnění a snížené soběstačnosti

nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova.
Michaela Balejová,
vedoucí přímé péče

Milostivé léto jasněji a snadněji s Poradenským centrem
Slyšeli jste už o akci Milostivé léto?
Víte, k čemu tato akce slouží? Naše
Poradenské centrum Vám o ní může
poskytnou informace a zároveň být
i nápomocné při jejím uplatnění.
Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, která proběhne ve dnech od
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Díky Milostivému létu se můžete zbavit vysokých exekučních poplatků a úroků
z prodlení. Pokud Vás tíží dluhy, avšak
jste schopni uhradit jistinu svého dluhu (základní částka, kvůli které dluh
vznikl) a spolu s ní uhradit i poplatek exekutorovi včetně DPH (celkem
907,50 Kč), zbytek dluhu, navýšený
o úroky z prodlení a další poplatky
s ním spojené, Vám bude odpuštěn
(smazán).
K tomu, abyste mohli Milostivého léta využít, je však nutné splnit
3 podmínky:
• Máte dluh vůči veřejnoprávnímu
subjektu – dlužíte např. státu, obci
či jejich organizacím – dopravní
podniky, nemocnice, zdravotní
pojišťovny, Česká televize, Český
rozhlas, ČEZ, atd.
• Váš dluh je v exekuci – pokud Váš
dluh není ještě v exekuci nebo jste
v oddlužení, Milostivé léto nelze
uplatnit
• Exekuce je vedena soudním exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové
exekuce (tj. exekuce vymáhány
celní správou, finanční správou či
okresní správou sociálního zabezpečení)

Pokud máte zájem využít této jedinečné šance a vymanit se ze svých dluhů,
pak se na nás můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti, zda se Vás Milostivé léto
týká, poradíme Vám.
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Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila
hned několik věcí. Když jsem si šla
vyzvednout ozdobu na stěnu u její
autorky, zjistila jsem, že je to má
sousedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá maminka se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby
metodou Macrame. Byl to její první
výtvor a měla obrovskou radost, že
si ho někdo koupil. Navíc jsme tím
pomohly nevyléčitelně nemocným
zůstat doma s rodinou,“ vzpomíná
Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla nakoupit dárky pod
stromeček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které se zde
vyberou totiž putují Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho pacientům. Díky
těmto finančním příspěvkům mohou
umírající strávit své poslední chvíle
doma mezi svými blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti funguje?
Jednoduše. Zapojit se může každý
hned dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, uvařit, nabídnout své služby jako například kurz
šití nebo výměnu pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii se rozhodně
meze nekladou. V minulém roce bylo
mimo jiné velmi žádané cukroví nebo
vánočky. Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce Galajdové na
mhondrasek2004@gmail.com nebo
777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit
něco pro radost sobě nebo svým
blízkým, a tím pomoct lidem na konci jejich života. Celá částka je darem
pro Mobilní hospic Ondrášek.

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte
dárek, který má smysl a splňte tak
nevyléčitelně nemocným poslední
přání.

Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.trzisteradosti.cz.

Jana Pastrňáková,
Mobilní hospic Ondrášek,

Jaká bude Tříkrálová sbírka?
Tak to je asi otázka, na kterou nikdo
neznáme přesnou odpověď. „Všechno připravujeme tak, aby mohla
sbírka proběhnout jako tomu bylo
dříve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové
sbírky v Charitě Frýdek-Místek Silvie
Vojkovská, „Chystáme pokladničky,
tašky s cukříky a kalendáříky pro
dárce, drobné dárky a něco na zub
pro koledníky. Koledování bude
probíhat, tedy pokud to situace
umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“
Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také

do statických pokladniček, které
budou rozmístěny stejně jako loni
v kostelích, úřadech, informačních
centrech, některých obchodech, lékárnách apod. „Seznam míst bude
v lednu na našich webových stránkách a bude průběžně aktualizován. Tato možnost se loni osvědčila
a bude určena pro ty, kdo budou
chtít přispět přímo do pokladničky
ve své obci nebo městě a koledníky
nepotkají nebo koledníci nebudou
moci vůbec vyjít.“ doplňuje Vojkovská. Další z novinek, kterou přinesl
loňský covidový ročník a která bude
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pokračovat i v příštím roce, je možnost využít možnost bezhotovostního příspěvku do sbírky, a to buďto
přes platební bránu na webu Tříkrálové sbírky nebo platbou přímo na
účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu. Tato možnost bude
až do konce ledna 2022.
A jak Charita Frýdek-Místek získané
prostředky využije. „Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou podobné
jako v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní hospicové péče
naší Salvie a doučování v sociálně
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potřebných rodinách. Část prostředků půjde na spolufinancování nákupu potřebných automobilů pro
terénní služby, tak abys se naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým
klientům. Zbytek pak použijeme na
plánovanou rekonstrukci v Domově
pokojného stáří a zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním.“ nastiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do
koledování nebo organizace Tříkrálové sbírky a osobně se tak účastnit této tradiční a největší sbírkové
akce, bude více než vítán a neodejde
s prázdnou. Kontakt na koordinátorku za Charitu Frýdek-Místek Silvii
Vojkovskou je silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564. Děkujeme.
Jana Havláková, Charita FM

Inzerce

www.hrusatop.cz
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Kostelní 781,Krmelín
www.zdravicko-krmelin.cz
+420 720 452 155

VOLNOČASOVÉ CENTRUM ZDRAVÍČKO
KRMELÍN

Cvičení rodičů s dětmi od 3Měs.
Aktivity pro děti

ZDRAVICKO.ZAREZERVUJSE.CZ

Kavárna s dětským koutkem

Dance fitness s Míšou Kozubkovou (od 10 let) - St
Tvořeníčko pro děti od 5 let - Út
Zdravíčkohrátky (pohybová průprava pro děti od 3 let)

Cvičení pro dospělé:
Aby záda nebolela - Čt, Jóga - Po, St, Ne
Fit maminka a Cvičení po porodu - Po
Čchi-kung s Miloslavem Šebelou - Út

Privátní sauna, sauna pro děti
Solná komora
Na objednávku, Otevřené hodiny Út, Čt

Pořádání oslav a akcí(workshopů)
Pronájem tělocvičny
Otevřená herna dle domluvy
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Jezdecká školka Jurášek a město Paskov
zve všechny jezdce a nadšence na 2.kolo

HOBBY
HORSING
CUP
PASKOV
5.12.2021

Přednáška

Phdr. Radim Jež, Ph.d.

Dějiny
Těšínska

Startovné na daný den 300,-.
Možnost zapůjčení hobíka ZDARMA!

Přehled vývoje historické země
od středověku do zániku monarchie

POHÁROVÉ:

SOUTĚŽE:

čtvrtek 2. prosince od 16:00
Budova 156 v zámeckém areálu
společenská místnost

PARKUR S VOLBOU PŘEKÁŽEK
JÍZDA ZRUČNOSTI

Tělocvična - ZŠ Paskov

akce je připravena ve spolupráci Města Paskov a Regionu Slezská brána

kontakt: +420 602 883 789

prezentace od 9:30
začátek soutěží v 10:00
hh-jurasek@seznam.cz

www.mesto-paskov.cz

SENIOR
N
A
DE
Kino
Panoráma
Paskov
úterý
14. 12. 2021
od 15:00

Vystoupení skupiny ASTRA,
seniorů z Frýdku-Místku,
s divadelními scénkami, tanci
a hudebním doprovodem
přibližujícím zábavnou
formou peripetie
i krásu života
ve „zralém“ věku.

Tato aktivita je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2021“ v rámci projektu „Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého věku IV“

KONTAKT: +420 602 883 789

DREZURA
PARKUR 40 cm
PARKUR 50 cm
PARKUR DO 70 cm

WWW.MESTO-PASKOV.CZ
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Rozpis a přihlášku zašleme zájemcům
obratem po nahlášení na e-mail.
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