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

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

byl jeho poručníkem v první polovině 
16. století jiný majitel paskovského 
zámku Jan z Pernštejna.

Z  Českého těšína jsme odjeli do 
Chotěbuzi. Paní Šugarová na něj 
vzpomíná těmito slovy: „tady jsme 
si prohlédli hradiště, kde nám prů-
vodkyně poutavě vyprávěla o životě 
našich předků z doby prvého slovan-
ského osídlení. Během oběda v Ry-
bím domě nám pak zbylo ještě trochu 
času na prohlídku velkých akvárii. Je-
jich netradiční uspořádání ve formě 
několika tubusů přes 2  patra, dalo 
dostatečný prostor pro pohyb i vět-
ších ryb.

Ze všech poznání nakonec asi nejví-
ce překvapil zámek Fryštát v Karviné, 
do roku 1945 sídlo nejznámějších 
podnikatelů v  oblasti těžby uhlí (li-
dově uhlobaronů) na území dnešní-
ho českého těšínska - hraběcí rodiny 
larisch-Mönnichů. Překvapení z něj 
dokládá opět vzpomínka paní Šugaro-
vé: „Zámek Fryštát pak předčil veškerá 
naše očekávání. Je prostě nádherný. 
Naše paní průvodkyně nás poutavě 
provedla celou jeho historií. Odnesli 
jsme si zajímavý a  poučný zážitek“. 
Dodejme, že v Karviné přitom nešlo 
pro mnohé jenom o zámek. Někteří 
využili tohoto zastavení také k pro-
hlídce zdejšího historického náměstí 
se sochou t. G. Masaryka nebo se po-
dívali do přilehlého zámeckého parku. 

V návaznosti na výklad prů-
vodců stálo za to navštívit 
také přístupný interiér kos-
tela Povýšení svatého Kříže 
s pamětní deskou Johannu 
larisch-Mönnichovi (*1917, 
†1997), synovi posledního 
šlechtického majitele zám-
ku.  Je instalována v místě, 
kde byla uložena urna z části 
jeho popela a dokládá také 
splnění jeho poslední vůle.  
Chtěl se alespoň takto vrá-
tit do rodného kraje, kde do 
roku 1945 prožil své dětství 
a mládí a ze kterého musel 
po 2. světové válce s rodinou 
odejít.

Výlet seniorů na Těšínsko
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Společné foto před šikmým kostelem - sv. Petra z Alkantary
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Dobrovolný svazek obcí Region 
Slezská brána získal z OP Zaměstna-
nost dotaci na projekt Komunikač-
ní nástroje, strategické dokumenty 
a pasporty pro potřeby měst a obcí 
Regionu Slezská Brána, registrační 
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014
731. Základními pořizovanými výstu-
py této aktivity bude Strategický plán 
DSO Region Slezská brána na obdo-
bí 2021–2025, Komunikační strategie 
Regionu Slezská brána a  jeho obcí 
pro období 2021–2025 a Komunitní 
plán rozvoje.

V rámci našich měst a obcí dojde ko-
nečně i k sjednocení úrovně rozvojo-
vých dokumentů pro lepší plánování 
společného rozvoje a umožní správ-
ně identifikovat aktuální potřeby ne-
jen sociálních služeb v jednotlivých 
obcích, aby se tak účinně napláno-
vala spolupráce obcí DSO nejen při 
zavádění nových služeb, ale i při účel-
ném, efektivním a zároveň hospodár-
ném využívání těch dosavadních.

Aktivitami projektu bude rovněž mož-
nost pořízení pasportů majetku měst 
a obcí: pasporty veřejného osvětlení, 
hřbitovů, veřejné zeleně a  mobiliá-
řů. tyto odborné dokumenty budou 

praktickými podklady pro správu 
majetku obcí, umožní rychlý přehled 
i  snadnější plánování oprav a údrž-
by. Obce a města si v rámci projektu 
pořídí mobilní rozhlas a modernizují 
obecní webové stránky. Projekt přine-
se rovněž nemalou úsporu finančních 
prostředků městských a obecních roz-
počtů, neboť pořízení těchto doku-
mentů je hrazeno z dotačních fondů 
EU. Doba realizace projektu je od 1. 7. 
2020 do 30. 6. 2022. Přejme projektu 
nejen dobrý start, ale i hladký průběh 
a úspěšné dosažení všech plánova-
ných cílů!

Petr Baďura, předseda DSO RSB

Vážení rodiče a spoluobčané města 
Paskova, vážení zaměstnanci ma-
teřské školy, žijeme v době covidí, 
co se jen tak nevidí… a já doufám, 
že ukončením roku 2020 pominou 
všechny útrapy roku letošního a dal-
ší rok přinese zajisté veselejší obdo-
bí. My všichni v mateřské škole pra-
cujeme na plné obrátky, přesto, že 
nás někdy přepadne úzkost a strach 
z nakažení a přenosu na další osoby, 

naše blízké, spolupracovníky, kama-
rády nebo rodinu.

Jsem moc ráda, že stále zůstává v pro-
vozu všech šest tříd mateřské školy. 
Průměrně od září 2020 navštěvuje ma-
teřskou školu cca 110 dětí z celkového 
počtu 134 dětí. Správní zaměstnanci 
pod vedením paní školnice p. Gabky 
Klimšové jsou stále připraveni doplňo-
vat desinfekční a hygienické pomůcky, 

desinfikují vše o co je potřeba se zvý-
šeně starat, hlídají pravidelné větrání, 
převlékání lůžkovin a řeší průběžně 
další a další záležitosti, které nám tato 
doba připravila. Vedoucí školní jídelny 
p. Jana Šafnerová se svým týmem se 
zvýšeně starají o plynulý chod kuchy-
ně, zajišťují hygienické boxy na stravu 
a zpestřují dětem jídelníček, aby byl 
plný vitamínů a dobrot a dětem se po-
stupně budovala přirozená imunita. 

Region Slezská brána 

Informace ze školky

Do programu nakonec přispěl i řidič 
autobusu pan Svoboda, který upo-
zornil, že cestou domů budeme mí-
jet pověstný šikmý kostel (přesněji 
kostel sv. Petra z Alkantary), jediný 
objekt, který je připomínkou již ne-
existujícího města Karviná, dnes lo-
kalita Karviná – Doly.  Společné foto 
před kostelem tak bylo symbolickou 
tečkou za výletem. 

Proběhl za krásného počasí babího 
léta a mnozí jeho účastníci si z něj 
mohli odnést poznání, které snad 
nejlépe vystihla paní Křivoňová: 
„Musím přiznat, že po tomto výletě se 
můj náhled na historii Těšínska úplně 
změnil.“

Miroslav Lysek, organizátor zájezdu

MĚSTO /  ŠKOLA

Archeopark v Chotěbuzi


