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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/

Oprava ulice Nádražní
V minulém čísle jsem informoval o poskytnutí dotace ve výši
4 391 473 Kč na opravu místní komunikace na ulici Nádražní.V současné
době jsme vybrali nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby. Veřejnou
zakázku vyhrála společnost Strabag.
Termín zahájení stavby je naplánován na začátek října a na realizaci
mají 70 dnů. Jedná se o úsek od Zámecké Krčmy až po Hrušku. Na prvním jednání s dodavatelskou společností jsme prošli celý úsek a probrali
jednotlivá řešení úseků a celou problematiku dané ulice. A teď to nejdůležitější a nejzásadnější!!! Společnost
Strabag navrhla, že z důvodu vyšší
životnosti komunikace by realizovala vrchní vrstvu dvěma finišery najednou v celé šířce a vzájemně by

O dalším postupu Vás budeme informovat. Za komplikace, které stavbou
vzniknou se předem omlouváme, ale
přínosem bude pohledem pěkná,
užíváním pohodlná a údržbou nenáročná komunikace .
Zdeněk Bělík, člen rady města

Dlouhodobá uzavírka
V období od 6.11.2021 do 30.4.2023
bude probíhat výstavba kanalizace
Nová Běla-II etapa v úseku silnice
III třídy v Mitrovicích od křižovatky
ul. Mitrovická x ul. Krmelínská po křižovatku ul. Krmelínská x Hrabovská.

Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.
Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.
Ročník 26, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 27. 9. 2021
Veškeré informace, články, požadavky
a inzerci je možné podat na Městský úřad
nebo na email:
zpravodajpaskov@email.cz
Redakční rada: předseda M. Krečmer,
K. Šircová, V. Forgač
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů
externích příspěvků.
Sazba a tisk: Kleinwächter holding s.r.o.,
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek
• BEZPLATNÉ •
• Příští uzávěrka 12. 11. 2021 •

zaválcovala středový spoj a tím by
předešla vzniku středové spáry. Pro
životnost komunikace to má obrovský přínos, ale znamená to, že budeme muset život na této ulici od rána
do večera úplně zastavit. Z důvodu
zvýšení životnosti komunikace o navržené variantě přemýšlíme a pokud
bude možnost s ohledem na počasí
realizovat tak s ní budeme souhlasit.
Podmínkou bude ať je realizace o víkendu, nejlépe v neděli.

Mapa uzavírky a objížďky
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Objízdná trasa bude po celé období
vedena přes průmyslovou zónu Hrabová - Hrabová kruhový objezd -Hrabová, ul. Paskovská - Paskov, ul. Rudé
Armády (bývalý Důl Paskov).
Aleš Přeček
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Co by Vás mohlo zajímat
Je neděle podvečer, termín uzávěrky
paskovského zpravodaje, a přemýšlím, jaké téma článku zvolit. Ne, že
bych nad tím ještě nepřemýšlel, ale
témat je hodně a jaké aktuální vybrat
je složité. Proto jsem se šel projít, promluvit s kamarády a zeptat se, co by
je zajímalo. A tady je výsledek.
Překop přes ulici Místeckou u kostela
byl nutný z důvodu tažení inženýrských sítí pro nový sběrný dvůr. Všem
se nám zdálo, že je nedokončený
moc dlouho, ale bylo to kvůli technologickému postupu a nutnosti zhutnění podkladu, než se přistoupilo
k pokládce asfaltu. Za komplikace se
přesto omlouváme.
Nový most v parku mezi zámeckým
parkem a mateřskou školou sice ještě není zkolaudován (v době vydání
zpravodaje možná již bude), ale chodit se přes něj samozřejmě již dá, a to
ve stejné době, jakou má provozní
dobu paskovský zámecký park, tedy
od dubna do září od 7:00 do 21:00
a od října do března od 7:00 do 19:00.
Zatím je přístupný pouze ze zahrady mateřské školy, ale pracujeme na
tom, aby k němu vedl chodník i na ul.
Místeckou.

Nový most

A když už je řeč o parku. V tom stojí
ještě dvě budovy, o jejichž využití se
dosud jedná.
První z nich je bývalá „primářova
vila“, ta rozhodně za záchranu stojí!
Nyní si dovolím prezentovat vlastní
námět na její využití. Mohla by sloužit jako provozní objekt parku pro
jeho správce, ale také jako enviromentální centrum pro děti a tematicky zaměřené spolky. Dovedl bych
si představit, že v jeho okolí bude
malá „selská zoo“, kde by se děti

z MŠ, ale nejen ty, mohly podívat,
jak se chová domácí drůbež, ovečky,
králíci apod.

2.863.135,- Kč. Důvody koupě jsem
stručně popsal výše. Další alternativu, kterou nabízím, je rekonstrukce budovy na zdravotní středisko,
případně i se služebními byty pro
lékaře. Tato varianta má své výhody
v tom, že se nezboří něco, co město
koupilo, ordinace jsou v provozu do
cca 14 hod. a odpoledne by tak byl
v parku zase klid. Služební byty by
zase mohly přilákat lékaře, kterých

Vila v parku

Druhá, vetší budova, do prostoru parku se moc nehodící, je bytový dům.
Objekt město svého času koupilo od
tehdy již soukromého vlastníka, a to
proto, aby mělo nějaký majetkový
vztah k parku a mělo právo se účastnit jednání spojených právě s paskovským parkem. Později se městu
podařilo vydražit zámek samotný, ale
bytový dům již městu samozřejmě
zůstal. Nyní stojíme před rozhodnutím, co s tímto bytovým domem dále.
Někdo je pro obnovení jeho původní funkce a nutno přiznat, že za tím
účelem již byl zpracován příslušný
projekt, který však dosud nebyl zcela dokončen. Důvodů, proč nebyl, je
více: příjezdová komunikace, napojení na inženýrské sítě včetně kanalizace, vlastnické vztahy k okolním pozemkům a další. Nyní si opět dovolím
prezentovat vlastní názor. Po zkušenostech, které jsem nabyl nejen při
rekonstrukci „Seniorského bydlení“,
musím konstatovat, že se obnovy bytového domu bojím. Bojím se toho,
že paskovský zámecký park ztratí
své kouzlo, svou intimitu, svůj klid!
Dovedete si představit, že zde bude
6 bytů? Každý nájemník zde bude
parkovat 1-2, ne-li více, aut. Bude si
chtít posedět venku, když už bydlí
v tak nádherné lokalitě, občas něco
oslavit. Domnívám se, že tím „náš“
park ztratí své kouzlo klidu a pohody.
Jelikož však něco zamítnout a nenabídnout alternativu, není dle mého
správné, proto, ale také protože nad
tím přemýšlím již opravdu dlouho,
nabízím dvě alternativy. První je radikální. Demolice něčeho, co do parku
nepatří, i s vědomím toho, že město
muselo objekt koupit a utratit za něj
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Bytovka v parku

je zoufalý nedostatek a Paskov by
tím mohl získat konkurenční výhodu
oproti jiným obcím. Jako nevýhodu
této varianty vidím v tom, že pacienti
budou chtít dojíždět až k budově, což
by nebylo zrovna ideální.
Jelikož však nemám patent na rozum, rád bych, abyste se sami zamysleli, a dali najevo svůj názor, jak s touto budovou dále naložit. Pokusím
se dohodnout se zástupci města na
vytvoření dotazníku, který bychom
umístili na webových stránkách města https://www.mesto-paskov.cz/ .
Své náměty mi také můžete posílat
nebo volat na kontakty, které naleznete na stejných webových stránkách nebo kdykoli se osobně potkáme. … a tamtéž mi můžete také
napovědět o čem mám napsat příště,
co by vás zajímalo .
… a abych nezapomněl odpovědět
na jeden z častých dotazů: u hřbitova staví spol. Rubicone Caesar s.r.o.
nové zahradnictví, které se bude
specializovat na pěstování aromatických rostlin, doplňující hlavní činnost
této společnosti, zabývající se výrobou parfémů.
Přeji Vám krásné babí léto a užívejte
si života.
Milan Klimunda, místostarosta
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Pozor na změnu místa volebních místností
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční 8. a 9. října. V pátek budou volební místnosti
otevřeny od 14:00 do 22:00
a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Boženy Němcové, Dvořákova, Fibichova, Fučíkova, Janáčkova, Jiřího
Wolkra, Krátká, Mírová, Nádražní,
Smetanova, U Parku, U Potoka, Vodárenská, Žabeňská.

Termín už je dlouho znám, nemění se
ani obvyklá doba otevření volebních
místností. Ovšem bude potřeba si
dát pozor na to, kde v Paskově k volbám půjdete.

Volební okrsek č. 2 v tělocvičně
Základní školy Paskov, Kirilovova
330; pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích: Bělská, Mitrovická, Na Kopečku, Náměstí, Národního
odboje, Neužilní, Polní, Rudé armády,
Zářičí.

Nově je volební okrsek č. 1 umístěn do společenské místnosti Seniorského bydlení; Nádražní 156;
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích: 3. května, Bezručova,

Volební okrsek č. 3 bude v Komunitním centru Paskov, Místecká
279, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích: Československých lesů, Kirilovova, Komenského

nábřeží, Místecká, Papírenská, Slunečná, U Dálnice, Zahradní.
Volební okrsek č. 4 je přesunut
do Kulturního domu Oprechtice,
Oprechtice 40; pro voliče přihlášené
k trvalému pobytu v Oprechticích.
Můžete také na městském úřadě do
6. října do 16h osobně požádat o vydání voličského průkazu (či do 1. 10.
elektronicky s úředně ověřeným
podpisem/datovou schránkou), který
vás opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Více na www.mvrc.cz .
Kristýna Šircová

Informační obálka

pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Chtěla bych znovu připomenout,
že jsou stále k dispozici obálky pro
seniory. Na podporu kvality života

a bezpečnosti seniorů, nabízíme tzv.
obálky pro seniory. Jedná se o celorepublikový projekt, do kterého se

zapojilo i naše město Paskov. V informačních, plastových, obálkách
senioři naleznou formulář, magnet či
nálepku, informace o tomto projektu a pero. Formulář slouží k předání
důležitých informací, které případně využijí složky integrovaného záchranného systému (IZS). Senioři do
formuláře vyplní osobní údaje, výskyt alergií či nemocí, užívané léky,
kontakt na blízkou osobu a kontakt
na praktického lékaře a jiné sdělení.
Takto vyplněný formulář vloží zpět
do plastové obálky, kterou umístí do
lednice. Na lednici připevní magnet
či nálepku. Nejlépe ve výšce očí dospělého člověka.
A ptáte se proč zrovna lednice? Protože ji vlastní každý a v bytě je dobře viditelná. Pokud složky IZS uvidí
na lednici magnet nebo nálepku,
vědí, že právě tam najdou tolik potřebné informace. Několik desítek
obálek již bylo rozdáno v klubech
seniorů jak v Paskově, tak v Oprechticích. O obálky senioři projevili velký
zájem. Pokud obálku ještě nemáte,
může se obrátit na toto telefonní číslo
+420 734 593 809. Obálky Vám budou
zdarma doručeny až domů.
Martina Vaňková
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Oprava památek, pomoc spolkům i obcím

Oblast působení ministerstva kultury je opravdu rozsáhlá. Snažíme
se podporovat regionální tradice,
kulturní aktivity, pečovat o památky
a muzea, a v neposlední řadě také
rozvíjet knihovnictví, kinematografii
i literaturu. Máme před sebou trať
plnou překážek v podobě ne příliš
velkého rozpočtu, ale zároveň nás
ženete právě vy, občané Paskova,
kteří se chcete podílet na kulturním
životě ve Vašem městě. I když mnohé dotační tituly na podporu kultury
byly již v září ukončeny, přesto o nich
s předstihem byli představitelé místních spolků a zastupitelé informováni prostřednictvím kolegyně Kristýny
Šircové, a byla jim nabídnuta pomocná ruka při zpracování žádostí.

Stále ještě máme mnoho dotačních
programů v běhu - například podpora kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin (do 18. října),
integrace příslušníků romské menšiny (do 15. října), podpora literárních
akcí, podpora literárních periodik
(do 15. října), tak také programy na
regeneraci městských památkových
rezervací a městských památkových
zón (do 15. listopadu). Od 1. října
budou dále spuštěny programy na
podporu profesionálního umění
– festivalů, koncertů, divadel, tance,
výtvarného umění apod. Více informací se dozvíte ve vyhlašovacích
podmínkách na stránkách ministerstva kultury - www.mkcr.cz/zadosti
-o-dotace-2023.html.

Jedním z posledních aktuálních dotační titulů jsou fondy EHP a Norska.
Výzva je určena všem, kteří chtějí od
jara 2022 realizovat projekty, které
reagují na potřeby v daném místě
a využívají potenciál kulturního dědictví. Žádosti je možné podávat do
1. 11. 2021. Více na Inovativní využití
movitého a nemovitého kulturního
dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena
do 1. 11. 2021) | 2021 | Ministerstvo
financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).
V případě jakýkoliv dotazů se na mne
můžete kdykoliv obrátit.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury,
jiri.vzientek@mkcr.cz

Investovali jsme téměř 338 milionů korun v kraji
Ministerstvo
kultury podporuje různé
druhy aktivit v oblasti neživé i živé kultury. Památky – hrady,
zámky, ale také muzea,
galerie a jiné se nyní těší
Vaší návštěvě po dlouhé době uzavření. Podobně jsou na tom herci,
zpěváci, hudebníci, akrobaté, kouzelníci a další z oblasti živého umění,
kteří se Vás již nemohli dočkat.
Od roku 2018 jsme do kultury v Moravskoslezském kraji investovali téměř
338 miliónů korun. Přispěli jsme částkou 11,6 mil. Kč na rekonstrukci památek ve Vašem okrese, např. školu „Pod

Sovou“, sloup se sochou Panny Marie
ve Frýdku-Místku, kostel sv. Prokopa
a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem, kostel sv. Ignáce z Loyoly v Malenovicích, venkovský a roubený dům
v Hukvaldech, polní opevnění Šance
v Mostech u Jablunkova či na akce
typu FM City fest, Komenského Timeline, přehlídka lidových kapel a folklorních souborů… Ve Vašem městě
jsme přispěli například na rekonstrukce a renovace kostela sv. Vavřince či
sýpky částkou 280 000 Kč.
Vážení občané Paskova, po dlouhých měsících sociálního distancu
jsem se mohl s Vámi konečně osobně potkat na některé z kulturních
5

akcí, které pořádalo Vaše město - ať
už předpouťová zábava, pohádkový
zámecký park či třeba den regionů.
Vidět Vaše nadšení a radost z umění je pro mě obrovským impulzem
k práci. Proto jsem kdykoliv připraven pomoci s žádostmi o dotace
na kulturu, kterými se ministerstvo
snaží podpořit kulturně-společenské vyžití v naší zemi.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury,
jiri.vzientek@mkcr.cz
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Bowling seniorů družstev a plán dalších akcí
Po třech letech se tradiční bowlingový
turnaj družstev seniorů (již 4. ročník),
pořádaný Městem Paskov, vrátil opět
do Místku, do herny Bowling Star na
Riviéře. Tradiční byla také družstva
a v mnohém i výsledky. Putovní pohár starosty již potřetí za sebou získali
senioři z Vratimova (1584 bodů). Na
druhém místě skončili senioři z Řepišť
(1230 bodů), třetí byli senioři z Paskova (1207 bodů) a čtvrtí jejich kolegové
z Oprechtic (982 bodů). Dominance
vratimovských seniorů se projevila
také ve výsledcích jednotlivců. Všechny stupně vítězů v mužské kategorii
patřily právě Vratimovákům – 1. Milan
Böhm (303 body), 2. Vlastimil Mintěl (248 bodů) a 3. Zdeněk Kašpárek
(236 bodů). Kategorie žen byla z hlediska zastoupení jednotlivých týmů
pestřejší. Na vítěznou Vratimovanku
Marii Bernatíkovou (180 bodů) navázala na druhém místě reprezentantka paskovského družstva Miluše
Klimundová (180 bodu) a pomyslný
bronz patřil Marii Staníčkové z Řepišť
(165 bodů). Kromě putovního poháru

pro vítězné družstvo a medailí pro
první tři v každé kategorii jednotlivců obdrželi nejlepší také hodnotné
věcné ceny, věnované ze strany všech
zúčastněných obcí. Drobnou pozornost si však odnesli nakonec všichni
zúčastnění. Pořádání dalšího ročníku
v roce 2022 se zdá být téměř samozřejmostí.
V rámci dalšího programu letošního
projektu jsou kromě dokončení kurzu
práce na tabletech a mobilech připraveny další tři akcie. Ve čtvrtek 7. 10. pojedeme na Valašsko (Valašské muzeum v přírodě a Jurkovičova rozhledna
v Rožnově pod Radhoštěm a muzeum
sklářství v Karolínce) a v pátek 22. 10.
na Odersko (zámek Nová Horka u Studénky a dále muzeum Moravských
bratří a muzeum letectví - obě v Suchdole nad Odrou). Zájemci o výlety
se mohou hlásit předsedkyni klubu
důchodců p. Mileně Křivoňové (tel.
739 574 013). Opomenout nelze ani
přednášku, která proběhne v úterý
9. 11. od 16:00 na téma „Péče o seniora

Družstvo Paskova

Vítězné ženy

v domácím prostředí“. Je dohodnuta
s organizaci Podané ruce z Frýdku
-Místu a je určena nejen pro seniory.
Předpokládá se, že se uskuteční ve
společenské místnosti domu s malometrážními byty v areálu zámku.
Miroslav Lysek,
koordinátor projektu pro seniory

Družstvo Oprechtic

Karta památky
Vážení spoluobčané, Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát
památníku osvobození Paskova Rudou armádou. Budeme rádi, když nám stejně jako u dříve zveřejněných karet,
pošlete své poznatky a připomínky.
Máte-li ke zveřejněné památce nějaké historické fotografie, zápisky, poznatky kdo a proč je nechal postavit nebo nějaký příběh, který se jich dotýká, prosíme vás o jejich zapůjčení nebo darování. Učinit tak můžete na Městském úřadě
v Paskově u paní 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)

mírné poškození

upravenost okolí

X udržované

obec s rozšířenou působností (ORP)

neudržované

X extravilán

obec

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

Na pameť osvobození Paskova Rudou armádou 3. května 1945

název

Město Paskov

adresa

Nádražní 700

adresa

Nádražní 700

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

x

1

m

výška
2.5

umístění nápisu

Město Paskov

osoba

2

překlad nápisu

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

X obdélník

jiná, jaká:

sousoší
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

Památník na paměť osvobození Paskova Rudou Armádou

m

letopočet (nápis)

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

reliéf/doplňky
datum nebo období vzniku

Odhalení pomníku 9.5.1963

autor (i předpokládaný)

Paskovský rodák Aleš Rozehnal

materiál
dřevo

období

realizátor

rozsah prací

2018

Město Paskov

Přemístění od ZŠ k obřadní síni, nový základ

kámen
kov

Železobetonový pomník s plastikou kytice na horní hraně
pomníku. Pomník ve tvaru kalichu

slovní popis objektu

smíšené zdivo

X jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

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

poznámky

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

náklady

A/N možný zpracovatel

horizont

podmínky pro realizaci

cena

poznámka

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

VYUŽITÍ OBJEKTU
druh využití (pořádané či zamýšlené akce)

současná četnost

plánovaná četnost

DALŠÍ INFORMACE
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:
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zpracovatel

rok

místo uložení

a/n pozn.

MĚSTO

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Odpady v našem městě
Pravidelně se snažím informovat
o odpadech v našem městě, stejně
tomu je i v tomto čísle Paskovského zpravodaje. V minulých číslech
zpravodaje jsem Vás informoval, že
máme všichni před sebou obrovský
kus práce v přemýšlení a následně
v nakládání se svými odpady. Za odpadové hospodářství na území obce
je zodpovědná obec, která nesmí
být pasivní a ke zlepšení musí přispět aktivními kroky, protože samo
se to neudělá .

Nádoby na tříděný odpad
V druhé půlce srpna proběhla ve
městě Paskov síťová analýza docházkových vzdáleností k nádobám
na tříděný odpad. Výsledky analýzy
obdržíme na konci září, což je už po
uzávěrce tohoto čísla zpravodaje.
Při zpracování analýzy vyplynulo, že
budeme muset posílit počet nádob
na tříděný odpad, které budeme
muset smysluplně umístit, dle výsledku analýzy. Se společností Ekokom bylo dohodnuto, že nám dodá
zdarma 15 nádob na tříděný odpad,
které umístíme v obci na zkoušku
v jednotlivých lokalitách. Pokud
budou vytipovaná místa dobře fungovat, budeme následně provádět
jejich revitalizaci a úpravy v podobě
zpevněné plochy a oplocení. Dále
jsme ve 3Q posílili vývozy nádob
na tříděný odpad papíru a plastu.
Dle výsledků zpětného odběru materiálu z odpadových nádob, které
jsme obdrželi, nám byla vyplacena
odměna za 3Q o 25 tis. korun vyšší
než za 2Q 2021. Cena služby za posílený výsyp nádob byla stejná jako
vyplácená odměna tedy 25 tis. Kč.
Úspora pro obec vniká ve snížení
množství odpadu, který se neodvezl
jako komunální, a za který nemusela obec platit odvoz a likvidaci. Dále
byly společností EKOKOM dodány

nádoby do vnitřních prostor na tříděný odpad v počtu 60 ks, které se
objeví ve všech objektech v majetku
města, včetně ZŠ a MŠ. V současné
době připravujeme ještě projekt
na umístění 5 – 7 stanovišť košů na
tříděný odpad, na které je příslib
finančního příspěvku společnosti
EKOKOM.

Město Paskov podepsalo
smlouvu se společností
Odpadáček
Od září 2021 jsou v našem městě posíleny místa, kde je možné odevzdat
Oleje a jedlé tuky. O tyto nádoby se
bude starat společnost Odpadáček.
V současné době máme ve městě
Paskov 2 nádoby kde se dá olej odevzdat. Jedna nádoba je na Papírenském sídlišti a druhá nádoba je umístěna ve sběrném dvoře, který se nyní
revitalizuje. Podepsáním smlouvy se
společností Odpadáček došlo k posílení míst, kde lze oleje odevzdat.
Stanoviště číslo 1. je umístěno ve
školce. Stanoviště číslo 2. je umístěno
u Hrušky. Stanoviště číslo 3. je umístěno v Oprechticích u hasičské zbrojnice a stanoviště číslo 4. je umístěno
na ulici Boženy Němcové. Kromě olejů a jedlých tuků jsme se společností
Odpadáček domluvili výkup plechovek od nápojů, které bude možné
zvlášť odevzdávat ve sběrném dvoře
a popřípadě v MŠ.

celé akce převzala na sebe Martina,
která má s pořádáním SWAPU bohaté zkušenosti a město poskytuje zázemí a informovanost. Podrobnosti
o akci najdete také ve Facebookové
skupině Zero waste kolotoč, Swap Ostrava, Frýdek Místek.

Co je to swap
Hlavním cílem swapu je snižování
produkce především textilního odpadu. Spousta lidí bohužel oblečení,
které již nevyužije, vyhodí do kontejneru na textil s tím, že tím přispěje na charitu. Bohužel, z celkového
objemu textilu, který se v kontejnerech nastřádá, jde k dalšímu prodeji
pouze 10% věcí. Zbytek je recyklován a vyrábí se z něj například výplně do autosedaček.
Je tedy škoda, aby hezké a funkční
věci skončily takto.
Když donesete věci na swap, zjistíte,
že se vám mnohem příjemněji nepotřebného zbavuje. Vyhodit oblečení
je nám často nepříjemné a hromadíme ho zbytečně doma. Tady máte
možnost, jak s dobrým pocitem poslat dál věci, které nechcete. I o tom
swap je.
Samotný swap je tedy v podstatě výměna. Funguje to tak, že přinesete
věci, které již nepotřebujete a vezmete si to, co se vám hodí. Při vstupu zaplatíte vstupné, vaše donesené
věci jsou uloženy na určené místo
a vy si můžete jít vybírat z věcí, které
přinesli ostatní. Věci, které si vyberete, už pak neplatíte.
Swap je vždy vyhlášen v dostatečném předstihu. Můžete tak doma
protřídit věci, které se na akci mohou
swapovat, v klidu vyřadíte to, co nepotřebujete. Daná věc by ale měla
být stále funkční.

Swap v Paskově
Martina Stárková (občanka našeho města) ve spolupráci s Městem
Paskov pořádají SWAP. Swap bude
probíhat 6.11.2021 v KCP. Záštitu
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Tento swap je zaměřen na dětské
a dámské oblečení. Všichni máme
doma oblečení po dětech, ze kterého již vyrostly. Doneste ho na swap
a odneste si věci ve velikostech, které právě potřebujete. A také jistě najdete kousky, které nenosíte vy a zabírají vám místo. Vezměte vše, co již
nevyužíváte.

MĚSTO / škol a
Co můžete přinést:
Dětské, dámské i pánské oblečení,
boty, kabelky, doplňky, bižuterii,
hračky, kojenecké potřeby, knihy jakéhokoliv žánru, ale čtivé, drobné
potřeby do domácnosti, nepoužitou
kosmetiku, potřeby pro tvoření (látky, nitě…), bytový textil, sportovní
potřeby. Vše musí být čisté a funkční.
Množství:
Není dáno ani omezeno. Minimální
počet věcí není daný, ale něco doneste. Každý doma najde něco, co
už mu nesedí, necítí se v tom dobře, zbytečně to zabírá místo. Tady je
skvělá příležitost, jak se těchto věcí
smysluplně zbavit a poslat je dál

říjen 2021
tak, aby ještě někomu posloužily.
Podmínkou pro vstup tedy je, abyste přinesli alespoň několik kusů oblečení, které již nenosíte. Odnést si
můžete to, co využijete a udělá vám
daná věc radost.
Existuje určitá pomyslnou hranice
„Vezmu si, co sám unesu“. Urvat pro
sebe co nejvíce věcí rozhodně není
hlavní myšlenou swapu. Takový člověk pak kazí hezký zážitek ze swapu
ostatním návštěvníkům i pořadatelům a na akci není vítaný.
CÍL SWAPU
– poslat dál věci, které nepotřebuji,
ale mohou ještě posloužit svému
účelu

Mateřská škola vaří dětem
pouze z českého kvalitního masa
V průběhu měsíce června nás navštívil náš nový lokální dodavatel masa
do školní kuchyně, pan Patrik Kučera z Jistebníku. Cílem této změny
dodavatele je nejen podpořit lokální
drobné podnikatele, kteří svou práci
ještě stále dělají poctivě a s láskou,
ale také zkvalitnit dětskou stravu
o české kvalitní maso, které není
zamraženo, upraveno a dováženo
„přes půl světa“. Tento dodavatel
bude od září 2021 dovážet do naší
mateřské školy pouze maso čerstvé
ve vakuovém obalu. Spolu s paní

– najít něco, co se mi bude líbit,
budu pro to mít využití
– předcházet vzniku zbytečného
odpadu
– prodloužit věcem životnost
Co se děje s věcmi po swapu?
Po ukončení swapu jsou věci vytřízeny. Část zůstane pro příští swap,
část putuje dobročinným organizacím. Bohužel se stává, že lidé donesou i věci děravé a zničené, které
jsou již nepoužitelné. Ty putují k recyklaci.
Zdeněk Bělík,
člen rady města

Přání

do nového školního roku

ředitelkou a paní vedoucí školní jídelny se pan Kučera setkal s našimi
dětmi ze třídy Rákosníček a Maková
panenka. Děti měly připraveny různé všetečné otázky, které jim pan
řezník zodpověděl a spolu s paní
učitelkou si také připravily namalované obrázky, které mu předaly. Aktivity týkající se projektu „Skutečně
zdravá mateřská škola“, který jsme
si vzali za vlastní, budeme v následujícím školním roce 2021/2022 dále
prohlubovat a věříme, že také nová
akční skupina vytvořena z dětí, rodičů a zaměstnanců mateřské školy bude mít nezanedbatelný vliv
na zvyšování kvality předškolního
vzdělávaní.
Za MŠ p. uč. Alena Horklová

Návštěva p. řezníka Kučery
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Vážení rodiče a milé děti,
do nového školního roku
2021/2022 Vám za všechny
zaměstnance Mateřské školy
v Paskově přeji hodně skvělých
zážitků v 1. třídě, dobré kamarády, trpělivou paní učitelku
a zejména zdravíčko, pohodu
a radost z dalšího objevování
světa kolem nás. Moc se těším, až se za Vámi přijdeme ze
„školky“ podívat, co už jste se
naučili… Hodně sil vám i vašim
rodičům!
Za celý kolektiv MŠ Paskov, p.o.
Jarmila Petrošová, ředitelka

ŠKOLA

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Velké poděkování sponzorům
v naší Mateřské škole v Paskově
V našem programu Začít spolu (Step
by Step) klademe důraz na úzké propojení při vzdělávání dětí mezi pedagogy a rodiči. Někteří rodiče jsou více
aktivní a někteří ne. Najdeme ve školce rodiče s velkým R, kteří pomáhají
a najdou si čas pro aktivity a dění ve
třídách. Nemůžeme jmenovat všechny, protože by se sem do článečku
nevešli, ale přesto všem moc děkujeme. Velkou měrou se zapojili a přispěli do dárkové tašky našich předškoláků v červnu 2021 tito sponzoři:
-

P.a P. Ďurana s.r.o., Zahradní 145,
Paskov - poskytli finanční dar
v hodnotě 30 000 Kč, za který bylo
zakoupeno Lego pro všechny
předškoláky.
- JKFH Project s.r.o. Kamil Holman,
Paskov – stahovací batůžky k vybarvení v hodnotě 2 888 Kč
-	Chovatelská stanice Kallibenzo
Hungaria Vizsla Kennel Pavla Bracková, Paskov – připínací placka „Půjdu do 1.třídy“ v hodnotě 880 Kč

-

SPETECH Technology, s.r.o. Libor
Daněk, Paskov – USB FLASH disk
4 GB v hodnotě 3 960 Kč
- Fa Valoun, p. Vladimír Rundt, Paskov – fixy v hodnotě 1 120 Kč
-	Cukrárna Fantazie, p. Němec, Paskov – pitíčka CAPRI SUN v hodnotě
500 Kč
-	Trafika u kostela, p. Jarmila Lišková,
Paskov – omalovánky a bludiště
v hodnotě 440 Kč
- STAVEBNINY STAVMAT, p. Jakub
Krus, F – M - prupisky + čokoládové
tyčinky
- Město Paskov – baterka, nákrčník,
omalovánka (Víš, co dělat když…?),
nafukovací balonky
- P. Eva Hložánková – upečení perníčků ve tvaru aktovky a pastelky
Všem sponzorům a ochotným rodičům patří velké poděkování hlavně, za to, že svými dárky vykouzlili
úsměv a radost na tvářičkách našich
dětí. DĚKUJEME
Za MŠ PASKOV p. uč. Ivana Ševčíková

Zahájení školního roku
2021/2022

Začátek nového školního roku přišel
s velmi studeným a deštivým počasím. Zahájení proto proběhlo přímo
ve třídách. Pro rodiče a žáky prvních
tříd byl připraven venkovní stan, kde
proběhlo slavnostní přivítání nových žáků. V prvních třídách se sešlo
38 prvňáků. Žáky přišel přivítat také
pan starosta, který jim popřál hodně
úspěchů ve škole. Zástupci města
a společnost Rema žákům předali

drobné dárky. Nebylo dítě, kterému
by se na tváři při předávání pamětního listu nevykouzlil úsměv. Slavnostní vstup prvňáčků do školních lavic
byl zdokumentován, aby bylo po letech na co vzpomínat.
Já bych novým žákům chtěla popřát, aby do školy chodili rádi, aby se
v třídním kolektivu cítili spokojeni.
Lucie Butkovová, ředitelka ZŠ Paskov
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Hudební
výchova
venku
Školní rok 2021/2022 je
již v plném proudu a většina dětí se po loňském
„distančním“ školním roce
vrhla do práce s chutí
a novým nasazením. Děti,
rodiče i my učitelé společně doufáme, že se znovu
nedostaneme do situace,
která vedla k omezování
školní výuky.
Vládní opatření se po jarním návratu do škol nejdéle podepsala na výuce hudební výchovy. Ocitli jsme
se s dětmi v „Půlnočním
království“, kde bylo zakázáno zpívat, a vtipkovali
jsme o ševci, který si zaběhl do „Země krále Miroslava“, aby si mohl zanotovat
alespoň jednu písničku.
S nezvyklou situací jsme si
poradili a věnovali se více
jiným hudebním činnostem, nicméně zpěv nám
upřímně chyběl. Proto
jsme hned v prvních hodinách hudební výchovy
využili krásného počasí
a šli jsme se „vyzpívat“ na
čerstvý vzduch.
Pevně věříme, že si zpěvu
a všech jeho pozitivních
vlivů na psychické i fyzické
zdraví budeme nadále užívat bez obav.
Petra Klimundová

ŠKOLA

říjen 2021

Knihovna
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Zvířátkový dětský den
Jelikož jsme v loňském roce, vzhledem ke covidové situaci, dětský den
nemohli uspořádat, pustili jsme se do
příprav a organizace toho letošního
s o to větším nadšením a 5. června
jsme přivítali spoustu natěšených
dětí na Zvířátkovém dětském dni.
I letos jsme byli omezeni některými
nařízeními vlády, a proto jsme všechna stanoviště umístili do zámeckého
parku, který skýtá větší prostor, než
parkoviště za kinem. Taky se děti bohužel nedočkaly tradičních atrakcí,
jako jsou skákací hrady, jízda vláčkem
nebo různá vystoupení. I tak se ale
děti mohly těšit, od 14 hodin, na deset stanovišť, na kterých si vyzkoušely
např. krmení zvířátek – zjišťovaly čím
se která zvířátka živí, dále poznávaly
zvuky zvířat, stopy zvířat a přiřazovaly mláďata k mamince. Také určovaly, kam která zvířátka patří, jestli

na dvorek nebo do lesa. Těla si děti
protáhly, když skákaly jako klokani,
zdolávaly opičí dráhu, běhaly parkur
s koníkem, házely míčkem anebo
chytaly ryby. Děti se mohly mezi stanovišti zdarma občerstvit minerálkou a párkem v rohlíku a po splnění
každého stanoviště dostaly drobnou
odměnu. Nemohli jsme tentokrát
uspořádat hromadné losování o ceny
a tak cenu dostali všichni, kteří splnili úkoly na všech stanovištích. Tou
cenou byla vstupenka do ZOO. Věříme, že si tak děti užily zvířátka a další
pěkný den s rodiči. Navíc jsme tímto
způsobem společně podpořili ZOO
Ostrava v této nelehké době. Možná
i proto, že Pionýr Paskov byla jedna
z mála organizací, která letos dětský
den uspořádala, byla účast na Zvířátkovém dětském dni rekordní. Do
zámeckého parku nepřišly jen děti
z blízkého okolí, ale také z Ostravy,
Havířova, Frýdku-Místku a dalších
měst a obcí. Rozdali jsme všech 600
registračních lístků, ale ani to nestačilo. Na všechny děti se bohužel
nedostalo, úkoly na stanovištích ale
mohli plnit všichni až do 18. hodiny.
Vzhledem k rekordní účasti se na některých stanovištích tvořily fronty, ale
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v areálu krásného zámeckého parku
a ve stínu stromů se i tyto nepříjemnosti daly zvládnout. Překvapil nás
i krátký deštík, který byl v tomto teplém dni, nakonec příjemným osvěžením. Věříme, že všechny děti i s rodiči
strávili příjemné odpoledne plné soutěží a zážitků.
Dětský den roku 2021 se opět vydařil,
za což patří poděkování všem organizátorům, kamarádům na stanovištích,
na registraci u vstupu i klukům, kteří
zajišťovali vše potřebné. Za hudební kulisu celého dne děkujeme Pavlu
Němčíkovi. Za finanční podporu děkujeme městu Paskov, firmě Lenzing
Biocel Paskov i některým členům Pionýra. Velké poděkování patří také
manželům Švachovým za zapůjčení
oveček a chovatelům z Paskova za zapůjčení drobných domácích zvířátek.
Jak ovečky, tak ostatní zvířátka byla
pro děti příjemným zpestřením dne.
Těšíme se na příští rok, na další, již
18. společné setkání při příležitosti
oslav dětského dne. A doufáme, že
tentokrát již bez jakýchkoliv omezení.
Za Pionýrskou skupinu Paskov
Jana Koželuhová
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Letní tábory

s Pionýrskou skupinou Paskov 2021
Letošní prázdniny se opět nesly v duchu 3 táborových turnusů v krásném
údolí řeky Moravice a 1 oddílového
tábora na Krásné. Postupně po 14ti
dnech se na táborové základně ve
Vítkově - Podhradí prostřídalo přes
150 dětí z Perlel, Drsňáků a Severních Much. Situace ohledně plnění
covid podmínek se před létem měnila ze dne na den a poslední nařízení k táborům vstoupilo v platnost
dokonce 7. července. Děti se musely
testovat před táborem, a dokonce
i jednou na táboře. Všechno dopadlo dobře, nikomu nevyšel pozitivní test a tábory jinak mohly běžet
tak, jak jsme zvyklí. Děti i rodiče to
vzali rozumně a my jim za to děkujeme. Z minulého roku jsme už byli
připravení, že všude musí být dezinfekce, papírové ručníky a snažili
jsme se udělat vše pro to, aby byly
děti v bezpečí. Po každém turnuse
byl celý areál tábora vydezinfikován
a mezi jednotlivými turnusy jsme
museli dodržet časový odstup minimálně 4 hodiny. Kontrola z Krajské
hygienické stanice MSK přišla na tábory, tak jak bývalo zvykem v dřívějších letech, jen 1krát. Mimo splnění
táborových podmínek kontrolovala
také dodržování povinností stanovených v Mimořádném opatření.
V týdnu mezi stavěním tábora a příjezdem prvního turnusu se táborem
prohnala pořádná bouřka se silným
větrem. Podsadové stany, kuchyň
a jídelna to zvládly, ale polámaly se
nám stany, které zastřešují pomývání nádobí a čištění zubů. Ty jsme po
letošní sezóně byli nuceni vyhodit,
kovové konstrukce ani plachty se
nepodařilo zachránit. Protože postavit tábor na zelené louce a pak tam
hlavně poskytnout dětem veškerý
komfort není hračka, poděkování za
uspořádání všech letních táborů patří hlavně vedoucím a instruktorům,
kteří bez nároků na odměnu, věnují
dětem dva týdny své dovolené, berou na sebe zodpovědnost a k tomu
na konci června celý tábor postaví
a v srpnu zase zbourají, což je náročná práce na celé víkendy.

Fotky a informace nejen o táborech najdete na webu:
www.pionyr.paskov.cz

O víkendu mezi posledním turnusem a bouráním tábora jsme se na
základně sešli na moc příjemné akci
– Setkání generací, kde jsme oslavili
výročí 70 let Pionýra v Paskově a 30
let samostatné činnosti Pionýrské
skupiny. Na táborovou základnu
se sjeli bývalí i současní členové
a kamarádi a moc jsme si užili vzájemné a obohacující povídání o táborových zážitcích. Připravili jsme
bannery s fotografiemi i publikaci,
která mapuje naši činnost od roku
1950 až po současnost. Za 10 let tuto
akci moc rádi zopakujeme. Zároveň
na zámku v Paskově probíhá celou
sezónu výstava k tomuto výročí, kde
kromě výše zmiňovaného můžete
vidět i kroniky, táborová trička, aktivitu oddílu a další táborové předměty.
Společně za všechny tři táborové
turnusy bychom chtěli poděkovat
firmě AWT za dopravení naší základny na tábor a zase zpět, taktéž
stavebninám Galičák za přivezení
a odvezení táborových věcí. Oba řidiči byli profesionálové a moc dobře se nám s nimi spolupracovalo.
Počasí nám letos na stavění i bourání nakonec vyšlo. Dále děkujeme
všem těm, kteří nám letos pomáhali a vyšli vstříc: Město Paskov, Lesní
správa Vítkov, Myslivecké sdružení
„Dubina“ Větřkovice, Farma Grim,
Lenzing Biocel Paskov a.s., Hasiči
Vítkov, sponzoři jednotlivých turnusů a mnoho dalších.
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nebo na Facebooku:
www.facebook.com/pionyrpaskov.

Těšíme se na vás na akcích i přes rok,
které pro vás připravujeme – třeba
na Drakiádě, Vánočním Jarmarku
a v příštím roce zase na společném
výletě nebo Dětském dnu.
Kateřina Biedrawová,
vedoucí Pionýrské skupiny Paskov
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Tajemství hory Blaník
O blanických rytířích, vojsku, které vede svatý Václav a které má
za úkol pomoct českým zemím ve
chvíli, kdy jim bude nejhůř, slyšel
snad každý. A právě k tomuto vojsku se hned na začátku léta připojili
účastníci letního tábora Severních
much. Svatý Václav se rozhodl, že je
potřeba vytvořit nové, speciální rytířské oddíly. Severní mouchy měli
tu čest stát se členy těchto oddílů. Našim úkolem bylo hlídat zemi
v době, kdy ostatní vojáci spí. Oddíly se pravidelně v přestrojení vydávaly na povrch a pomáhaly, kde
bylo potřeba. V době naší služby
jsme se podívali do doby vlády Karla IV., kde jsme se zúčastnili Karlovy
korunovace, pomáhali jsme stavět
Karlův most nebo jsme po celém
světě hledali profesory pro nově
vznikající Karlovu univerzitu. Při
husitských válkách jsme se seznámili se všemi vojevůdci a pomáhali
jsme jim se připravit na důležité bitvy. Za vlády Rudolfa II. jsme si zase
mohli vyzkoušet práci alchymistů či
astrologů.
Úkolem oddílů však nebylo pouze
objíždět zemi a tu a tam pomoct,
kde bylo potřeba. Měli jsme také
jeden speciální úkol. Najít posledního bojovníka, po kterém Václav
toužil a který se měl stát posledním
členem blanického vojska. Václav však nevěděl, ve které době se
tento bojovník objeví. Oddíly tak

ve volných chvílích hledaly zmínky o tomto bojovníkovi a pokusili
se jej přivést do Blaníku. To však
nebyla naše jediná kratochvíle.
Když jsme zrovna nikde nepomáhali a nehledali jsme tajemného
bojovníka, učili jsme se rozdělat
oheň, číst zašifrované dopisy, poznávat zvířata a rostliny, vázat uzly,
poznávat hvězdy nebo se postarat
o zraněného kamaráda. A samozřejmě jsme si našli i nějaký ten čas
na zábavu. Hráli jsme fotbal nebo
vybíjenou, pořádně jsme provětrali chůdy i ping pongové vybavení.
Po večerech jsme potrápili hlasivky
u zpěvu táborových písní a několikrát jsme si také „zatrsali“ u táborového ohně či na královském plese.
Odvážní rytíři se vydali přespat do
teepee nebo pod širák. No, zážitků
jsme si domů přivezli opravdu hodně, stejně jako každý rok. Více, než
je možné popsat v tomto článku.
Ale tohle všechno by nebylo možné bez skvělých dětí a jejich rodičů,
kteří jim pobyt na táboře umožnili
a na tábor je dobře připravili. A také
bez všech vedoucích, kteří se o děti
po celou dobu tábora skvěle starali, a i před táborem si našli čas na
jeho přípravu. O to, abychom se na
táboře nenudily se postarala Terka
Forgačová. Oddíly měli pod palcem
Adélka Juhasová, Zuzka Krpcová,
Gabka Diasová, Barča Forgačová,
Martin Boraň, Terka Pohludková,
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Marťa Vaňková, Vojta Daněk, Radek
Janáček a naši nováčci Anička Křešová, Šimon Daněk a Kája Kupková.
Naše hladová břicha vždy naplnili
Martin Břenek, Tomáš Forgač, Petra Glombová a Katka Forgačová.
O naše „bebíčka“ a všechna zakousnutá klíšťata se starala Vendy
Glombová. Abychom měli vždy vše,
co bylo potřeba, se staral Petr Glomb. O pořádný oheň pod hrnci se
postaral Luďa Vašek a aby se nám
tábor nerozpadl na kusy ještě před
odjezdem se staral Vojta Kaňok.
Jako hlavní vedoucí tábora bych
tímto chtěla ještě jednou poděkovat za jejich úsilí. DĚKUJI!
A jak to nakonec dopadlo se speciálním úkolem? Bojovník, kterého
jsme celou dobu hledali byl golem
rabbiho Löwa. Podařilo se nám ho
najít v Praze za vlády Rudolfa II. Nakonec jsme získali také šém, který
golema oživí. Rychle jsme se s goleme vrátili do Blaníku a probudili
svatého Václava. Poté, co Václav
golema přivedl k životu a přikázal
mu hlídat blanické rytíře a sledovat
situaci v Čechách, se mohli všichni
rytíři opět uložit k tvrdému a dlouhému spánku. A ti, kterým se spát
nechtělo, se po bujaré oslavě u táborového ohně vydali domů užít si
zbytek léta.
Za Severní mouchy,
Michaela Hanušková

KINO – říjen / listopad
říjen 2021

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino

 17:00
12. 10.

19:00
úterý

Ainbo: Hrdinka pralesa
Animovaný, 85 min

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie, 115 min

 17:00

úterý

19. 10.


Vzhůru za sny
Animovaný, 81 min

19:00

Každá minuta života
Dokument, 80 min

úterý

26. 10.


 17:00

Křupaví mazlíčci
Animovaný, 105 min

19:00

Cesta domů
Komedie, 92 min

úterý

2. 11.




17:00

Psí kusy
Animovaný, 87 min

19:00

Nová šichta
Dokument, 91 min

úterý

9. 11.




17:00

Trollové a kouzelný les
Animovaný, 91 min

19:00

Deníček moderního fotra
Komedie, 101 min

úterý

16. 11.


 17:00

Sněžná mela
Animovaný, 92 min

19:00

Ženská pomsta
Komedie, 88 min

Dětské od 17 hodin – 50 Kč, film od 19 hodin – 60 Kč.

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

Kalendář akcí – říjen

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

pátek

15.

2.

sobota

16.

3.

neděle

17.

pondělí

18.

Svoz BIO odpadu

5.

úterý

19.

17:00 Vzhůru za sny, kino
19:00 Každá minuta života, kino

6.

středa

20.

7.

čtvrtek

21.

pátek

22.

sobota

23.

10.

neděle

24.

11.

pondělí

25.

úterý

26.

13.

středa

27.

14.

čtvrtek

28.

pátek

29.

sobota

30.

neděle

31.

4.

Svoz BIO odpadu

8.

14:00-22:00 Volby 2021

9.

8:00-14:00 Volby 2021

12.

17:00 Ainbo: Hrdinka pralesa, kino
19:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kino

kalendář akcí:
www.mesto-paskov.cz/mesto/
zivot-ve-meste/kalendar-akci
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17:00 Křupaví mazlíčci, kino
19:00 Cesta domů, kino

Kalendář akcí – listopad

říjen 2021

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

Svoz BIO odpadu

pondělí

15.

úterý

16.

3.

středa

17.

4.

čtvrtek

18.

5.

pátek

19.

sobota

20.

7.

neděle

21.

8.

pondělí

22.

úterý

23.

10.

středa

24.

11.

čtvrtek

25.

12.

pátek

26.

13.

sobota

27.

14.

neděle

28.

Poznámky:

pondělí

29.

úterý

30.

2.

6.

9.

17:00 Psí kusy, kino
19:00 Nová šichta, kino

SWAP (výměna věcí), KCP

17:00 Trollové a kouzelný les, kino
19:00 Deníček moderního fotra, kino
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Svoz BIO odpadu

17:00 Sněžná mela, kino
19:00 Ženská pomsta, kino

19:00 Don Quijote de la mAncha-divadlo, kino

Svoz BIO odpadu - poslední
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Perly 2021
Odpoledne 16. 8. 2021 vystartovala
posádka dětských výzkumníků v čele
se zkušenými vedoucími na čtrnáctidenní průzkum daleké planety Pandory do údolí řeky Moravice. Po prvotním objevování okolí našeho
tábora nás přivítal místní domorodý
lid Na‘vi v čele s vůdkyní Moat. Moc
vřelé přivítání to nebylo - jelikož jsme
pro ně byli vetřelci, museli jsme slíbit,
že se přizpůsobíme jejich zvykům
a tradicím, aby nás nevyhnali, a tím
započala i celotáborová hra. Během
her jsme se připravovali na poznávání místní flóry, stopování a lov zvířat,
použili jsme jazyk Navijštinu a nakonec jsme mohli složit zkoušky lovce,
kde si každý chytil svého ikrana. Během večerního rituálu u Stromu duší
jsme tak byli oficiálně přijati k lidu
Na‘vi a stali se z nás členové klanů
Omaticaya, Tipani, Tawkami a Kekunan. Dlouho jsme si klidu neužili, jelikož přišli žoldáci a během jediného
dne jsme zažili doslova vojnu. Poté,
co kvůli těžbě unobtania napadli některé z našich kmenů, jsme se všichni
spojili a společně jsme v závěrečné

bitvě všechny žoldáky porazili. K táborovému programu patřily již tradičně i bobříci, letos však trochu
pozměnění. Naučili jsme se orientovat v noční obloze, poznávat mraky
a určovat tak počasí, rozeznali jsme
místní rostliny a stopy zdejších zvířat.
Vázání uzlů, rozdělávání ohně a první
pomoc jsme také zvládli. Za splnění
všech bobříků děti dostaly krásné
perlí tričko. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo tak akorát, abychom se neupekli, ale mohli se koupat. Spoustu
odpoledního času jsme strávili koupáním v řece a jednou jsme uspořádali i letní párty Ovocný bar. Při převlékání do kostýmů jsme zjistili, že
modré není nikdy dost, ale každému
to slušelo. Během ranních rozcviček
jsme se zdokonalovali v tanci, který
jsme pak v plné parádě předvedli
i rodičům u autobusu. Večery jsme
trávili zpíváním písniček nebo večerní hrou, nechyběla ani stezka odvahy nebo spaní pod širým nebem.
Uspořádali jsme dva velké táborové
ohně, u kterých jsme si užili krásnou
atmosféru, hrálo se na kytary, tančilo
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se, zpívalo a bylo nám krásně. Vedoucí se letos neflákali, protože soutěžili
ve své vlastní hře o titul Toruk Makto,
který vyhrál Ríša Gödel. Splnili také
taneční balónkovou výzvu a zapojili
se do tolik oblíbených divadelních
představení pro děti.
Poděkování patří všem, kteří nás letos podpořili finančně, materiálně
či jinou formou: panu starostovi Baďurovi, paní Krobotové, panu Dědkovi za AHLFIT a všem ostatní, kteří nám
pomohli. Chtěla bych poděkovat
především všem dětem a vedoucím
za pohodový tábor, který se nám povedl uspořádat. Kuchařce Niki a jejím
pomocníkům Toníkovi, Saši, Kelišce,
Davidovi, Ryžovi, Ottíkovi a Adél,
zdravotnicím Terez a Market, hospodářům Vítkovi a Ajvě, programovým
holkám Aničce a Týnce, oddílákům
Ríšovi, Jendovi, Frantovi, Ivance, Ondrovi, Dankovi, Kači, Kuřátku, Vojtovi,
Naty, Ondrovi, děkuji. Tak zase příští
rok, ŽE? 
Za Perly, HV Zuzka Andrýsková
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Večerníček na táboře
Dříve než nám klesnou víčka těsně
před spaním, uvidíme Večerníčka
jak se uklání…a myslím, že můžu říct
za všechny Drsňáky, že se nám to letos podařilo na jedničku! Letos jsme
strávili 14 parádních dní v údolí řeky
Moravice s pohádkovými hrdiny,
které většina z nás zná z Večerníčků. Během tábora za námi postupně zavítal Bob & Bobek, Pat & Mat,
Křemílek s Vochomůrkou, Rákosníček, Maxipes Fík s Ájou, Motýl Emanuel s Makovou panenkou, Rumcajs s Mankou a Cipískem, Krteček,
Mach a Šebestová, Pejsek a Kočička
a samozřejmě šéf všech Večerníček
a děly se věci!... Po příjezdu do tábora jsme již tradičně rozdělili do
4 oddílů, zabydleli se a začali jsme
se seznamovat jak mezi sebou, tak
s táborem samotným. Děti vyrazily
do lesa pro dřevo, protože letos jsme
trošku netradičně hned první večer
poseděli u Drsňáckého ohně! Kapela
hrábla do strun, děti zpívaly a tančily! A hned od prvního večera bylo
jasné že to bude perfektní tábor!
V sobotu, jak je už několik let tradicí si děti prošly drsňáckým drsným
během…a všichni jej zvládni! Takže
v táboře bylo najednou o 52 drsňáků více! Pak už se děti těšily na první
živý večerníček. Úderem 21.00, což
byl náš čas, dorazili do tábora Bob
& Bobek…Naší kuchaři Jenda s Mirkou se toho ujali parádně a dětem
zahráli krásný večerníček, který se

ale trošku míjel účinkem. Místo toho,
aby nám klesaly víčka, jsme se váleli
smíchy! Samozřejmě byli odměnění dlouhým potleskem a bylo vidět
že se dětem večerníček moc líbil
a v další dny děti netrpělivě vyhlížely
další postavy a těšili se na večerníček
před spaním. Během celého dalšího
dne děti neúnavně hledali ztracený
klobouk Boba & Bobka, kterým se
podařilo jej ztratit. Děti se teda dost
naběhaly a naluštily, ale nakonec
byl klobouk nalezen. To nám ještě
počasí přálo, takže jsme se mezí tím
stihli i rychle svlažit v řece. Večer,
do tábora vtrhla demoliční četa –
Pat & Mat! Vše, co nebylo přivrtané,
nebo někde schované jsme ten den
už nepotřebovali. Další den byla katastrofa! Děti chtěly ukázat, že jsou
rozhodně šikovnější, něž ti dva, ale
ti dva jim to moc neusnadnili! Museli
jsme z tábora pryč! Vyrazili jsme tedy
na Vikštejn, kde jsme tradičně pořídili drsné fotky a na večer jsme se
vrátili zpět do tábory a s počasím to
šlo z kopce. Následujícími dny jsme
se trošku protrápili! Chvíli déšť, chvíli
slunce, pak dlouhý déšť a pořád dokola, Mála změna nastala až ve čtvrtek…déšť celý den! Takže tyto dny
včetně pátku jsme lítali z lesa pod
jídelnu, z jídelny do stanu a pořád
dokola. Program se měnil z hodiny
na hodinu, ale nakonec jsme se nenudili ani chvilku! Maxipes Fík s Ájou
dorazili dokonce na lodi! Po suchu
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to nešlo . V sobotu se vše v dobré
obrátilo a dorazilo slunce! Tábor začal tiše schnout, děti si připravovali
své večerníčky, které musím říct byly
naprosto skvělé a za předcházejícími dny jsme udělali tečku v podobě
krásného slavnostního táboráku. Tábor se nám přehoupl do druhé půlky
a začalo vše najednou letět! Táborem se proháněly jedny pohádkové
postavy za druhými, děti přespávaly
v Tee-Pee, prošly si i stezkou odvahy.
Počasí už bylo jako z katalogu, takže
studené vody z Moravice jsme si užili
nakonec taky hodně. Ve čtvrtek dopoledne jsme museli celotáborovou
hru rozseknout mimořádnou hrou
abychom se dozvěděli vítěze. Odpoledne jsme děti zahrnuli hromadou
sladkostí na tradiční pouti a po slavnostním nástupu jsme se opět všichni sešli o drsného ohně a pomalu se
loučili s táborem.
Letošní turnus Drsňáku byl opravdu
parádní, děti byly naprosto skvělé!
Musím ale hlavně poděkovat všem,
kteří se na přípravě a běhu tábora
podíleli! Kuchaří, zdravotníci, všichni
vedoucí a instruktoři, kluci z programu a hospodáři, topiči…těm všem
patří velké Díky, bez Vás by nešlo!
Samozřejmě v neposlední řadě děkujeme sponzorům, Městu Paskov
a všem dalším, kteří nám pomáhali.
HV Tomáš Bandarica
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Výroční setkání generací 70 + 30
V loňském roce 2020 měla dětská organizace Pionýr hned dvě příležitosti
slavit – 70 let od založení Pionýrské
organizace v Paskově a 30 let od
vzniku samostatné Pionýrské skupiny Paskov. Oslavy byly naplánované
na podzim v KCP Paskov, ale v této
době kvůli epidemii koronaviru nebylo možné akce tohoto typu pořádat, a tak jsme, jako mnozí jiní, akci
přesunuli na příští rok a doufali, že se
situace zlepší a my se budeme moci
sejít a důstojně toto výročí oslavit. Dnešní Pionýr je demokratická,
dobrovolná, samostatná a naprosto
apolitická organizace, jejímž cílem
je podporovat aktivní využití volného času dětí. Společně usilujeme
o to, aby děti měly v životě nějakou
vizi, vztah k přírodě, touhu pomáhat,
sdružovat se, být prospěšný a udělat něco pro sebe i pro druhé, aby
zkrátka jejich život nabral správný
směr. Za tu dobu, co naše organizace
v Paskově působí, se v našich řadách
vystřídaly stovky členů, z řad dětí
i dospělých. Pro mnohé z nás patří
akce spojené s Pionýrem mezi to nejhezčí a nejsilnější, co jsme kdy v životě prožili. Našli jsme zde kamarády na
celý život, prožili nezapomenutelné

zážitky a situace, spoustu legrace
i okamžiky, kdy nám do smíchu nebylo, ale nikdy nebyla nuda a pořád
máme na co společně vzpomínat.
A proto jsme se sešli v sobotu 14. srpna 2021 přímo na táborové základně
na Moravici, abychom obě výročí oslavili na místě, kde nám všem
bylo společně nejlépe. V jídelně byly
umístěny bannery se vzpomínkovými fotografiemi a byla nachystána
projekce dalších fotografií. V sobotu
dopoledne přijel autobus s účastníky akce a v tuto chvíli jsme všichni
společně začali slavit a vzpomínat.
Akce začala společným nástupem
v táborovém kruhu, krátký proslov
měla současná vedoucí PS Paskov
Kateřina Biedrawová, s veršovaným
představením současné činnosti skupiny pokračovaly Retrokamarádky,
o historii povyprávěl bývalý vedoucí PS Aleš Šafránek a poděkování za
naši práci přidal také starosta města
Paskov pan Petr Baďura. Pak se všichni účastníci akce měli možnost porozhlédnout po táborové základně,
prohlédnout fotky, a hlavně se setkat
s přáteli, které roky neviděli a společně vzpomínat. Následoval slavnostní
oběd a následný odpolední klid, jak
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už to na táborech bývá. Po odpoledním klidu se vařila káva a podávalo
něco sladkého, ale také se koupalo
v Moravici a hrály hry, takže si každý
účastník akce mohl vybrat, co se mu
líbí. Odpoledne byl zapálen táborový oheň, opékaly se buřty a táborová kapela hrála písně, které u táboráku nemohou chybět. K tomu všemu
nám přálo počasí, jaké bychom si ani
netroufali objednat. Večer přijel pro
hosty autobus, aby je dovezl zpět do
Paskova, ale skoro to vypadalo, jako
by se jim ani nechtělo domů. Kdo
z účastníků si nestihl prohlédnout
bannery, může navštívit paskovský
zámek, kde probíhá celou letošní sezónu výstava Pionýra v Paskově od
roku 1950 po současnost.
Za PS Paskov Kateřina Forgačová
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Důchodci v létě
V polovině července naši členové reprezentovali město Paskov na sportovním klání v Ov Hrabové.
Nultý ročník proběhl už předloni
a po dlouhé pause jsme se trochu
těšili a trochu jsme měli obavy. Ale
přivítání bylo vřelé a soutěže opravdu super. Šipky jsme měli málo natrénované, ale moje oblíbená soutěž
na hasiče, honba s vajíčkem a hod
granátem se povedli. Při skládání

puzzle do kresleného obrázku jsme
se zapotili. Vratimov vyzkoušel, jak
máme pevnou ruku a pozornost. Pohyb kuličkou na magnetu v určené
dráze byl opravdu složitý. Překvapením od turistů byl i orientační běh
v tzv. bludišti, kde dvojice označovali
čísla podle zadání na kartičce. Bylo to
skvělé odpoledne. Za splnění podmínek projektu, za podpory Hany
Zemanové, jsme z Prahy dostali poukázky na odběr sportovního náčiní.
Za ty jsme nakoupily trekingové hole
pro 14 seniorů. Koncem července
jsme si vyjeli na Sv.Kopeček. Navštívili jsme baziliku s komentovanou
prohlídkou, a ve Velké Bystřici jsme
se občerstvili pivem a tvarůžkama.
Srpen naši sportovci hlavně trénovali na Krajské sport. hry v Kopřivnici.
Jarek Bartoš pro nás získal medaili
a Bohušovi utekla o dva měsíce, protože byl mladší než druhý soutěžící.
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Ale i tak se naši sportovci pobavili. Na
konci srpna jsme se vypravili do Zlína. Já jsem kdysi byla v Gottwaldově,
ale to bylo úplně jiné město. Získali jsme zajímavý pohled na historii
v módě obuvi a její výroby. Prohlídku
jsme ukončili vyhlídkou z kancelářské budovy T.Bati na jeho království.
Vyjeli jsme nahoru výtahem podobným kanceláři, což byl tak trochu
šok, protože jsme dlouho čekali na
ten „ výtah „. Cestou zpátky jsme se
stavili v Luhačovicích a protože se
nečekaně rozpršelo, tak jsme zapadli
do cukráren, kterých tam je opravdu
dost. Konec léta jsme tradičně oslavili turnajem v bowlingu po záštitou
města Paskov a pod vedením ing.
Lyska. Nejlepší z našich seniorů byla
Miluška Klimundová ,která získala
2.místo mezi ženami.
Za KD Milena Křivoňová
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Jak mohou „nevčelaři“ pomoci našim včelám
Albert Einstein prý jednou prohlásil:
Vymřou-li včely, budou lidstvu zbývat tak čtyři roky, než je postihne to
samé. Až třetina lidské potravy na
světě je závislá na opylení hmyzem.
Především včelami. Studie zároveň
uvádějí, že až osmdesát procent
hmyzu vymizelo z krajiny za posledních několik desetiletí. A nejhůř jsou
na tom mezi jinými právě včely. Česko, potažmo Evropa, proto přichází s různými programy, které mají
podpořit život v krajině a pomoci
tak mimo jiné i včelám. V tuzemsku
jsou k tomu v nabídce dva dotační
programy. Jde o to, že zemědělec
vyčlení část půdy k pěstování rostlin,
jež napomáhají biodiverzitě. Jen za
minulý rok vzniklo území nabízející včelám hostinu o rozloze v úhrnu
bezmála dva tisíce hektarů. Kupříkladu máme program medonosný
úhor, kdy zemědělec vyčlení z orné
půdy kus na pěstování plodin v ekologickém zájmu. Program se spustil
v roce 2018 a je jednou z variant, jak
může farmář rozdělit pole, na kterém je pěstována monokultura. Od
r.2019 to přitom udělat bude muset,

Medonosný úhor

jen jednu plodinu půjde pěstovat na
ploše o výměře nejvýš třicet hektarů.
Dotaci na medonosný úhor zemědělec získá v případě, že monokulturu
přeruší pásem, na kterém zaseje rostliny bohaté na pyl. Ty jsou jasně specifikované a patří mezi ně například
hořčice, jitrocel, řeřicha či svazenka.
Hospodář musí využít nejméně tři
druhy, přičemž ani jeden by neměl
ostatní „válcovat“. Pravidlo předepisuje, že jedna plodina nesmí překročit osmdesát procent.
Toto je výňatek z našeho časopisu
„Včelařství“ – odborného časopisu
určeného pouze členům včelařských spolků ČSV. Co to znamená
pro Vás, co nevčelaříte a chtěli byste
nějakým způsobem a prostřednictvím Vaší zahrady včelám pomoci?
Nejjednodušší je nepoužívat insekticidy, pesticidy, herbicidy a fungicidy v době květu rostlin a když už, tak
pouze ve večerních hodinách cca po
19.00 nebo ještě lépe později. Úplně
nejlépe je uplatnit veškeré postřiky
před květem nebo až po odkvětu
rostliny. Dále je vhodné pěstovat na
zahradě rostliny již výše uvedené
v množství, které je snesitelné pro
údržbu a zároveň Vám nevytlačí ze
zahrady to, co byste tam potřebovali. Pomoci ale můžete i ostatním druhům hmyzu tím, že např. v různých
zákoutích zahrady umístíte provrtané kusy polen dřeva, do jejichž děr
se mohou nastěhovat např. Střevlíci,
kteří likvidují slimáky, včely samotářky, které nemají žihadla a nežijí
ve společenstvích, svazky klestí,
které poskytnou úkryt nebo hnízdo

pavoukům, kteří chytají komáry
a mouchy. Co se hospodaření s odpady týče je pro včely medonosné
absolutně nevhodné vyhazovat do
domovního odpadu např. ulepené
nádoby od medu nebo cukru a jakýchkoliv sladkostí. Včely to zvláště
na podzim velice láká, protože v přírodě už nemají dostatek nektaru
z rostlin. Mohou tímto způsobem
roznášet bakterie a viry z odpadu do
úlů a hromadně uhynout.
V případě zalétnutí roje včel na Vaši
zahradu nebo dům, nevolejte hned
Hasiče (ti Vás sice roje mohou zbavit
odchytem, ale potom včely zlikvidují), zavolejte např. na Obecní úřad
a tam již mají na jednotlivé funkcionáře spolku včelařů kontakt. Roj Vám
přijde sejmout Včelař a můžete se od
něj o včelách dozvědět i další zajímavé věci.

Roj včel na stromě

Pokud Vás tento článek zaujal, rádi
pro Vás napíšeme další články s hmyzí problematikou.
Váš spolek včelařů Paskova,
Žabně a Řepišť

www.svcvratimov.cz

NASKENUJ QR KÓD

Nabídka SVČ Vratimov v Paskově
V letošním školním roce nabízí SVČ
Vratimov čtyři zájmové útvary pro
děti. V pondělí se budou scházet Taekwon-disté, ve středu Step4U a ve
čtvrtek rodiče s dětmi. Zahajujeme
v týdnu od 20. září 2021. Nabídku nejen s kroužky v Paskově dostaly děti
1. stupně první den ve škole. Přehled
všech našich nabídek naleznete na
www.svcvratimov.cz.
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Za SVČ Vratimov vedoucí pobočky
Renáta Böhmová, 734 312 763.

spolk y

říjen 2021

Dfs Paskovjanek
Měsíc září je pro Paskovjanek ve znamení tanečních návratů, a proto náš
podzim je zatím roztančený a jsme
tomu velmi rádi. Hned 4. 9. jsme s radostí přijali pozvání do Sedliště na
Lašské Slavnosti, kterým přálo jak
počasí, tak i velká návštěvnost a spolu s nejstaršími se předvedli i naše
„malušatka“, tedy nejmladší děti od
4let, pro které to byla ve většině případů vůbec první zkušenost před
publikem. Další sobotu, tedy 11. 9.
jsme se před 16. h sešli v Řepištích,
kde se konala od pátku do neděle
krásná akce Krmášová slavnost a vystoupením Paskovjanku, tentokrát
pouze nejstarší tanečníci, zpestřili
odpoledne zejména rodinám s dětmi, pro které byl připraven program.
V roztančeném podzimu Paskovjanek pokračuji i v dalších víkendech,
tedy 18. 9. na Dnu regionu v Paskově
a také o týden později na Výstavě
ovoce, zeleniny a lidové tvořivosti
v prostorách KCP. Tímto považujeme
roztančený podzim za zahájený a těšíme se na Vás!
Karel Švach

Příměstský výtvarný tábor v Paskově 2021
Výtvarný příměstský tábor v Paskově se opět uskutečnil v tomto roce
pod záštitou města Paskov. Děti měly
možnost celý týden pomocí výtvarných technik rozvíjet své dispozice
v oblasti výtvarné tvorby.
Během pěti dnů se seznámily s různými výtvarnými technikami, jejich
postupy a problematikou. Převážně

jsme se setkávali při tvoření v krásných prostorách Paskovského zámku, také jsme využili unikátní příležitosti navštívit a pracovat v dílně
uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad
Ostravicí, která je běžně přístupná
pouze výtvarníkům a lidem pohybující se v uměleckých kruzích. Tvořili
jsme v plenéru a prostředí Paskova,
jak u zámku, tak i v jeho okolí. Během
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týdne vznikala díky dětem a jejich
přístupu úžasná dílka, která si pak
všichni odnesli domů. Chtěl bych
touto cestou poděkovat městu Paskov za umožnění tohoto tábora a vytvoření prostředí pro všechny účastníky, kteří využili čas pro seberozvoj
v oblasti výtvarné tvorby.
Karel Švach
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Bowling - Orel Paskov
– zahájení soutěží podzim 2021
Vážení přátelé a sportovní nadšenci,
a to nejen bowlingoví. Jsme optimisté a věříme, že „DOBA COVIDOVÉHO
TEMNA“ se pomalu chýlí ke konci.
Ano, víme, že situace stále není dobrá a ideální, ale přesto všechno se
díváme vstříc lepším zítřkům našeho
i vašeho sportovního vyžití. Covidová
epidemie nás sice stále omezuje, ale
nezakazuje nám nyní hrát bowling.
Podzimní sezóna ABL se již zahajuje
a je i připravena bowlingová událost

měsíce září 2021. V týdnu od 20. do
26. září 2021 se uskuteční v sedmi
centrech naší republiky Mistrovství
regionů. Stejně, jako předchozí dvě,
je pořádáno toto mistrovství ve spolupráci s Českou bowlingovou asociací. I tento regionální šampionát
je OPEN, tzn., že se jej opět mohou
zúčastnit všichni hráči bowlingu. I ti,
kteří ABL nehrají. Opět budou 3 základní kategorie, celková a dvě vedlejší, P190 a P165, vždy samostatně

Seniorský mistr ČR dvojic R. Kala (3. zleva)

muži a ženy. Pro zařazení do konkrétní výkonnostní kategorie je rozhodující průměr hráče ve sportovním
žebříčku. Pro náš tým Orel Paskov
bude sezona ABL zahájena 1. ligou
A SM v porubské herně SKY dne
20. 9. a pak již termínový kalendář je
celkem pln do konce roku, resp. poloviny prosince 2021 – každých 14 dní
nás čekají další boje (pokud nás epidemie nezastaví, tak jako v loňském
podzimku…). V proběhlém roce se
jarní soutěže družstev neudály, hráči
dle možností trénovali či se účastnili
turnajových zápolení; z našeho pohledu musíme vypíchnout krásný
úspěch člena našeho týmu, kdy Rosťa Kala se stal seniorským mistrem
ČR dvojic (spoluhráč O. Surán), hráno
dne 21. 8. 2021 v Bowlingzone Pardubice. Dodatečná gratulace a díky za
„reprezentaci“!!! Na připojeném fotu
v dresu Orel Paskov…
Závěrem naší pozvánky si Vám dovolujeme popřát krásný zbytek léta,
nadcházejícího podzimu a těšíme
se i na případné shledání s Vámi na
bowlingových rozbězích.
Daniel Valenta

Házená
Školákům uběhly prázdniny a opět
zasedli do školních lavic a všichni
věříme,že tento školní rok již bude
opět veselý a pracovitý. Sportovní
kluby měly prázdniny jen v červenci a v srpnu se již rozjely sportovní

aktivity. Házená v srpnu měla program jak sportovní, tak i kulturní.
Počátkem srpna je v Paskově každý
rok v neděli pravidelně, s vyjímkou
loňského roku, pouť.A tradičně před
tímto dnem v sobotu je předpouťová
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zábava. Letos si vzali pořadatelství
na svá bedra házenkáři. Šli do rizika
i přes nejistou situaci v pořádání kulturních akcí. Za pomoci města Paskov uspořádali tuto akci v jiném režimu než to bylo tradicí. Vše začalo již
odpoledne od dvou hodin. To začalo
sportovní odpoledne pro děti různého věku. Bylo vytvořeno několik
stanovišť, kde si mohli děti vyzkoušet
své pohybové dovednosti, také střelbu lukem a také na vytvořeném malém hřišti byla ukázka prvků házenkářského sportu. Po třech hodinách
za velkého zájmu dětí i dospělých
bylo vyhodnocení celé akce. Drobné
pozornosti a sladkosti dostali všichni
registrovaní účastníci, kterých bylo
kolem stopadesáti. Od osmnácti
hodin již začal program předpouťové zábavy. Účinkovaly postupně
tři hudební skupiny, na jiném místě

sport
byla nabídnuta velká diskotéka, další
prostor byl vyhrazen pro labužníky
dýmek s různou aromatickou vůní,
byl vystaven soutěžní vůz, který jezdí
automobilové ralye a jiné zajímavosti. Vše bylo podpořeno dobrým občerstvením a týmem dobrovolníkú,
kteří tuto akci s rekordní účasti asi
patnáct set návštěvníků zorganizovali a zvládli.
Další aktivitou házenkářů bylo po
dlouhé době uspořádání příměstského tábora v předposledním týdnu

říjen 2021
srpna. Pět dnů mělo osmnáct dětí od
osmi do šestnácti hodin vyplněno
sportem a kulturou. Čtyři dny byli ve
sportovní hale, kde kromě sportovního vyžití měli také tréninkové jednotky, kde byli lektoři házenkáři extraligového oddílu SKP Frýdek Místek.
Jeden den byl uskutečněn výlet do
Ostravy do domu techniky v areálu
Dolní Vítkovice. Ohromný zážitek pro
všechny generace a doporučujeme
všem k návštěvě. Závěr této pětidenní akce byl proveden v areálu bývalého Svazarmu s opékáním vuřtíků
a rozdáním sladkostí. Poslední akcí
byl nábor dětí počátkem školního
roku pro sporty florbal, badminton
a házená. Zde jsme nedokázali rozšířit naši členskou základnu o nové
zájemce. Budem to ale zkoušet znova ať udržíme tento sport v Paskově.
Srpnem začaly tréningy našich
družstev, které jsme přihlásili do

mistrovských soutěží. Jsou to dvě
družstva miniků, jedno družstvo
mladších žaček a jedno družstvo
mužů. Ještě trénují mladší dorostenky, ale protože není pro ně v kraji vypsaná soutěž musí rok počkat.
Ve druhé polovině září již začínají
krajské mistrovské soutěže všech
kategorií. Rozpis soutěží je vyvěšen
ve skříňce na náměstí a o domácích
utkáních vás budeme informovat
plakátováním. Tímto Vás srdečně
zveme na naše domácí mistrovská
utkání do sportovní haly v Paskově.
Jiří Štefek

Stolní tenis
Tak se nám pomalu blíží doba, kdy
začneme hrát mistrovská utkání.
První, kdo začne hrát, je B družstvo
a to již 30.září ve čtvrtek. Ostatní dvě
družstva se přidají v sobotu 2.října.
U béčka jsme museli dodatečně změnit hrací den na čtvrtky místo sobot.
Důvodem byly pracovní povinnosti
některých hráčů přes víkend, a i zdravotní indispozice našeho nejlepšího
hráče ze základu družstva, který
bude ve stavu nemocných dlouhodobě a do této sezóny nezasáhne. Moc
nám to zkřížilo plány, ale co se dá dělat, zdraví je důležitější než sport. To
byly důvody změny termínu, zaskočit
budou muset i hráči z C družstva. Konala se také okresní valná hromada
ve Frýdku – Místku, kde se však nic
podstatného neudálo.
V nynější době řešíme největší problém, že se nám do herny po loňské
odmlce vrátily a uhnízdily vosy. Již
jsme tento problém řešili s Ing. Bělíkem a přijeli i členové výjezdové
jednotky našich hasičů. Vše jsme důkladně prohledali, ale nepodařilo se
nám najít jejich hnízdo. Chtěl bych
poděkovat členům dobrovolného
hasičského sboru i p. Bělíkovi za
vstřícnost, že ve svém volném čase

k nám přijeli a pomohli nám. I naši
členové přiložili ruku k dílu, postavili
jsme po tréningu lešení a Pavel Němčík v roli kaskadéra horolezce zkontroloval světlo ve výšce 6 m. I tam
jsme však byli neúspěšní. Teď nám
zbývá jediné, že se ochladí a vosy
zmrznou.
Jak jistě všichni víte z médií, Hodonínsko postihlo v červnu tornádo,
které zanechalo po sobě oběti na
životech i velké hmotné škody. Oddíl
stolního tenisu SKST Hodonín založil
konto na pomoc rodinám Kotáskových z Mikulčic, jejich dvě malé dcerky chodí do přípravky stolního tenisu
a taky rodině Ševčíkové. Tady sestry
Klára a Markéta také hrají, ale již na
extraligové úrovni, Markéta má již na
svém kontě reprezentační starty za
Českou republiku. Náš oddíl byl mezi
prvními v republice a vybrali jsme na
pomoc 4470 Kč. Děkuji všem členům,
kteří se zapojili do sbírky. Že situace
byla horší, než nám ukazovala televize na záběrech, potvrdila i slova
pana Bělíka v minulém čísle zpravodaje a i slova trenéra Hodonína Jardy
Mikesky, se kterým jsem se setkal pár
dní po této živelné katastrofě.
Zdeněk Manda
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dům rodiny Ševčíkových - Hodonín

dům rodiny Kotáskových - Mikulčice
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Příměstský kemp Paskov 2021
V termínu od 19.-23.července, florbalový klub PASKOV SAURIANS, pořádal již 2.ročník příměstského kempu,
který proběhl v místí sportovní hale
v Paskově. Tohoto kempu se zúčastnilo 36 dětí ve věku 5 až 13 let. Na tyto
děti dohlížela šestice trenérů, která
se starala o bezstarostný průběh celého týdne, ve kterém na děti čekalo
spousta zábavy, her, úkolů, cvičení
a návštěv, které tyto mladé sportovce přišli podpořit. V pondělí 19.7. před
nástupem do haly čekalo organizátory povinné testovaní, které odhalilo,
že všichni účastníci jsou negativní
a tím pádem může celý kemp začít.
Po testování byly účastníci rozděleni
do čtyř skupin, ve kterých v průběhu
týdně sbírali body za úkoly, které jim
organizátoři připravili. Po obědě děti

čekalo první překvapení – návštěva
hokejisty Jana Výtiska – zlatého mistra
světa v juniorech, zlatého mistra české extraligy v dresu Liberce, stříbrného vicemistra extraligy s Vítkovicemi
a bronzového medailistu s Vítkovicemi a Spartou Praha. Honza se s dětmi
podělil o své zkušenosti a pohled jak
na trénování, výchovu sportovců tak
i stravu. Na veškeré dotazy dětí i trenérů, kterých bylo opravdu hodně,
dokázal jednoduše odpovídat, aby
to chápali i ti nejmenší. Po odpovědi
na poslední dotaz si s účastníky i zahrál florbal, díky čemuž si účastníci
odnesli úžasný zážitek domů, hned
po prvním dni na kempu. Druhý den
děti čekala v zámeckém parku soutěž,
která se nazývala Pevnost Boyard,
dle stejnojmenné slavné soutěže, ve
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které si v rámci svým skupin, museli
plnit úkoly na stanovištích. Po zvládnutí úkolu dostali na každém stanovišti indicii, která jim napověděla
k vyluštění závěrečného hesla, které
bylo potřeba na konci soutěže vyslovit. Nutno podotknout, že všechny
týmy úkoly splnili a poprali se statečně s nástrahami, které si pro ně
organizátoři připravili. Na závěr přišel
účastníky kempu navštívit a podpořit také starosta města Paskov, pan
Petr Baďura. Odpoledne pak děti
čekal opět zajímavý program v hale,
například souboje na kladině. Třetí den se již od rána mladí sportovci
věnovali gymnastice a koordinačním
cvičením, které jsou pro rozvoj sportovce velmi podstatné. Po odpolední pauze, která se dětem zpříjemnila
pohádkou, dorazili Jakub Aldo Koláček obchodní a marketingový ředitel společnosti Manner (který dovezl
dobroty a ceny pro děti) a s ním dorazil také první Čech, který vyhrál Světový pohár ve skoku na lyžích – pan
Jakub Janda. Tento skokan má také
ve sbírce stříbrnou a bronzovou medaili z mistrovství světa ze středního
a velkého můstku. Jakub dětem povyprávěl o svých začátcích, které nebyly nijak růžové, ale taky o disciplíně
a vytrvalosti, která ho zdobila a poté
následně v pozdějším věku odměnila medailovými úspěchy. Čtvrtý den
všichni účastníci hned z rána vyrazili na procházku a to, na větrný mlýn
v Řepištích. Odpoledne děti opět
čekaly týmové soutěže o body, které
se sbírali celý týden. Všichni se náramně bavili a dle organizátorů bylo
nejkrásnější bylo sledovat, jak dokážou spolupracovat nejstarší s těmi
nejmladšími. Tento den byl ukončen
společným opékáním párků, kterých
se zúčastnili i rodiče. Poslední den byl
pro děti opět zorganizován výlet, tentokrát do arény Ridera Sport a.s., ve
Vítkovicích, kde pod vedením trenérů
z hokejové školy Ostrava absolvovali
trénink s malými hokejisty. Trenéři jim
dali patřičně zabrat, ale všichni makali a snažili se, i když to bylo opravdu
velmi fyzicky náročné. Po návratu na
halu a úspěšném sbalení děti čekalo
vyhodnocení týmových soutěží, předání individuálních ocenění a dárků
od našich sponzorů. Na závěr již tradičně proběhl zápas trenéři vs. děti.
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Jménem celého klubu PASKOV SAURIANS bych chtěl poděkovat trenérům, za pohodové a bezproblémové
zvládnutí tohoto skvělého kempu.
Veliké díky patří Petře Bartové, která
nám zprostředkovala setkání s hokejisty Janem Výtiskem, Janem Vavrečkou, Petrem Česlíkem starším,
Petrem Česlíkem jun., trenéry z Hokejové školy Ostrava, Jakubem Aldem
Koláčkem obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Manner
a skokanem Jakubem Jandou. Dále
bych chtěl poděkovat za podporu
– Městu Paskov, Nadaci OKD, společnosti Manner, Autodopravě Petr
Michálek, KCP Pizzerie Martin Brož.
Volek Radim

Hobby Horsing v Paskově
Dusot kopyt? Řehtání? Povyk okolo
ušlechtilých čtyřnohých zvířat? Ne!
Nic takového pod pojmem Hobby
Horsing nečekejte  A co to tedy
vlastně jde? Jedná se o soutěže, které jezdí jezdci se svým „koněm“ (hlava koně na tyči) a fungují s ním jako
s živým zvířetem. Pro laika může být
pohled na Hobby Horse soutěž hloupý a fascinující zároveň. Přeci jen,

člověka cválající jako koně nevidíte
každý den. Hobby Horse není jen zábava, ale také skvělý způsob cvičení.
Navíc se účastí v soutěžích můžou
nejen děti naučit kdejaké jezdecké
dovednosti. Hobby Horsing oficiálně
vznikl ve Finsku v roce 2012 a nedlouho poté se stal populární v Evropě
i USA. Pravý původ tohoto sportu
zůstává neznámý, protože se této
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komunitě dařilo po velmi dlouhou
dobu fungovat v utajení. U nás v České republice najdete tyto jezdce na
každém rohu – ano i u nás v Paskově
je komunita těchto jezdců. Co se organizovanosti této aktivity týče je to
u nás teprve v plenkách. A jak se tato
akce dostala do Paskova? Během letošních příměstských táborů organizovaných Jezdeckou školkou Jurášek
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(se sídlem v Paskově) vedoucí zjistili,
jak je poptávka velká. Rozhodli se
tedy udělat první Hobby Horsingové
závody. Ohlasy byly obrovské – „První týden se přihlásili pouze 3 účastníci, měli jsme strach, aby vůbec někdo
přijel. Další týden se kapacita naplnila natolik, že jsme byli nuceni již
některé závodníky odmítat.“ komentovala kapacitu předsedkyně klubu
Mgr. Sandra Moravcová. Závodníci
přijížděli nejen z blízkého okolí, ale
také z Olomouckého a Jihomoravského kraje. Zúčastnit se chtěli také
jezdci ze Slovenska, kteří z důvodu
covidových nařízení svou účast odvolali. Těchto závodů se tedy účastnilo nakonec 35 dvojic, ve věku od
5 do 14let. Někdo jel drezuru (jízda
v obdélníku, na hudbu, hodnotí se
rytmus, sladěnost a celková choreografie), někdo parkur (jízda přes
překážky, přes stanovenou dráhu)
a někdo skoky mohutnosti (kdo skočí dál, kdo skočí výš). Celodenní klání začalo drezurní úlohou, kde byla
volná sestava s 5povinnými cviky
s hudebním doprovodem. Následovala parkurová soutěž benjamínků
(děti do 7let) s překážkami do 40cm,
dále parkur do výšky 50cm a 60cm.

Odpoledním vrcholem byl skok mohutnosti do šířky (vítězka skočila
260cm!) a dále skok do výšky (vítězka
skočila 120cm). Dovoluji si však zmínit, že jedna účastnice vysoká 140cm
skočila se svým Hobíkem – Mala 61 svůj osobní rekord a to 110cm! Dekorování a předání cen proběhlo po
každé soutěži, kde jezdci obdrželi jak
kokardu, tak věcné ceny. Celá akce
proběhla za velmi pěkného počasí
a velkou diváckou účastí, okolo poledne mohlo být u závodiště až okolo
100 lidí, kteří jezdcům fandili. Výborné výkony a nadšení jezdci i jejich rodiče, pomohly organizátorům vytvořit skvělou atmosféru, těchto závodů,
za což velmi děkujeme.
Na závěr bych si dovolila poděkovat celému organizátorskému
týmu Jezdecké školky Jurášek, dále
SDH Oprechtice – za možnost uspořádat závody na jejich působišti,
SDH Paskov – za propůjčení partystanů, a hlavně všem účastníkům za jejich výkony a také podporujícím rodičům! Děkujeme a budeme se těšit na
příště – třeba i na prvních halových
závodech 
Sandra Moravcová
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První pololetí 2021 v Záchranné stanici
Záchranná stanice pro volně žijící
živočichy v Bartošovicích funguje již
od 28.10.1983. V prvních letech jsme
přijímali desítky zvířat, pak jsme po
pár letech žasli, když jsme překročili
1000 živočichů za rok. Počty přijímaných zvířat ale stále rostou a za rok
2020 to bylo již rekordních 2330 živočichů celkem 117 druhů. Z tohoto
množství se nám daří zachránit více
než 50%. Zatím to vypadá, že letos
bude rekord v počtu přijatých zvířat
opět překonán. Za prvních 6 měsíců
letošního roku jsme přijali 1150 zvířat, 86 druhů. Je to o 30 více, než
v roce 2020. Mimořádná je situace
u poštolky obecné. Na jedné straně
si udržela první místo v počtu přijatých jedinců – celkem 91. Na druhé
straně u ní došlo k největšímu poklesu příjmů – v loňském roce 174 kusů,
ke stejnému datu. Jde zřejmě o důsledek zhroucení populace hrabošů,
jako hlavní poštolčí potravy. Podobná situace je i u dalšího specialisty
na hraboše – kalouse ušatého: 2020
– 30, 2021 – 20. Puštíků obecných
jsou počty stejné jako loni – 21. Puštík má z našich sov nejpestřejší skladbu potravy a výkyvy v dostupnosti
jednoho druhu u něj hrají malou roli.
U řady druhů došlo k výraznému
nárůstu počtu. Namátkou: zajíc polní 2020 – 55 kusů, 2021 – 80 = +25,
kos černý 37/59 = +22, veverka
obecná 42/57 = + 15, holub hřivnáč
21/39 = +18, srnec 16/26 = +10, apod.
U zajíců a srnců jde převážně o mláďata a v řadě případů zbytečně odnesená z přírody (Rozuměj: „Ukradená
matkám!“) Kupodivu si opakovaně
ověřujeme, že děti z mateřské školy
často vědí, že se na srnčata a zajíčky
nesahá, ale zase znovu zjišťujeme, že
tohle jednoduché, základní pravidlo
neznají dospělí. Rostoucí počet přijatých zajíců a srnců připadá na vrub
mláďatům. U srnců pouze 1 z 26 byl
dospělý jedinec, u zajíců 5 z 80. Je to
doklad o tom, že zajíci i srnci žijí stále
častěji v těsné blízkosti člověka a je
tedy stále více případů, kdy se lidé
s mláďaty setkají. A že to pro zvířecí
mláďata nedopadne vždy dobře, je
zřejmé. U zajíců, ale i u kosů, drozdů
a dalších druhů, tvoří významnou
část příjmu jedinci chyceni kočkou
nebo psem. Dlouhodobě jde o 15
až 25 procent přijatých. Přestože

Ježek popálený při vypalování suché trávy

Srnec obecný - neoprávěně odebrané mládě z přírody

Ťuhýk obecný - vypouštění

existují zákony omezující volný pohyb domácích zvířat, většina lidí je
nezná, natož, aby je respektovali.
Proto je moc důležitá neustálá osvěta. Tu zajišťujeme také prostřednictvím našeho návštěvnického střediska Domu přírody Poodří, kde jste
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všichni srdečně zváni. Více se dovíte na
www.csopnj.cz.

Marcela Orlová, Záchranná stanice
a Dům přírody Poodří

ostatní / inzerce
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Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže
Do doby, než se kdokoliv z nás dostane do situace, kdy není schopen
fyzicky pomoci sám sobě, případně
pomoci osobě sobě blízké, nejspíš ani
netuší, jak důležitou roli mohou hrát
kompenzační a zdravotní pomůcky
v našich životech. Až ve chvílích, kdy
jsme kvůli nemoci, věku či nehodě
postaveni mimo běžnou realitu našich dní si uvědomíme, jak velký přínos pro nás tyto pomůcky mají.
Charita Frýdek-Místek nabízí širokou
škálu služeb, jejichž cílem je poskytnout pomoc osobám, které ji nejvíce

Ilustační foto

potřebují. Jednou z našich služeb, je
také Půjčovna pomůcek, která nabízí seniorům, nemocným, osobám se
sníženou soběstačností, osobám se
zdravotním postižením či lidem po
úrazech, možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. A proč to děláme?
Abychom usnadnili pobyt těchto
osob v jejich domácím prostředí a pro
pečující osoby zjednodušili péči o jejich blízké.

• infuzní stojany
• hrazdy nad postele
• pásový schodolez

Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat na předepsání pomůcky lékařem, případně nemusíte vynakládat
nemalé částky na její pořízení.

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek
-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek,

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek
-Místek disponuje pomůckami, jako
jsou:
• elektrické polohovací postele
• antidekubitní matrace
• Invalidní vozíky
• oxygenátory
• chodítka
• jídelní stolky
• WC křesla a nástavce na WC
• židle do sprch a sedačky na vanu

tel.: 734 265 571

Inzerce
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Kompenzační pomůcky Vám zapůjčíme na základě sepsané písemné
smlouvy o jejich pronájmu, a to po
dobu po kterou pomůcku potřebujete anebo do doby, než danou kompenzační pomůcku dostanete předepsanou ze zdravotní pojišťovny.

otevírací doba: pondělí a středa 8:0011:30 a 12:30-14:30,
e-mail:
antonin.vrabel@charitafm.cz
www.charitafm.cz

INZERCE
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ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY
tradiční zabijačka s Gurmánem Sedlnice
jitrnice jelita prejt tlačenka klobásy bůček špek
ovarová polévka vařený lalok sekaná
uzená krkovice uzená kotleta uzený bok
škvarky sádlo se škvarkama vepřové sádlo
obložená zabijačková mísa

ESHOP

DOPRAVA ZDARMA
ŠIROKÉ OKOLÍ

NÁKUP Z POHODLÍ
DOMOVA

široký výběr masa a uzenin

nákup nad 500,-

www.gurman-sedlnice.cz

www.hrusatop.cz
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pozvánk y

JEDNO Z NEJHRANĚJŠÍCH EVROPSKÝCH
PŘEDSTAVENÍ VZNIKLÉ POD VYŠŠÍM UMĚLECKÝM
DOHLEDEM BOLESLAVA POLÍVKY

Don Quijote de la mAncha

19.11.2021 I 19:00
KINO PANORAMA PASKOV
VSTUPNÉ: 100 Kč
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ, ZÁMKU
NEBO SKRZE REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WEBU MĚSTA
(SEKCE KINO PANORAMA)

kontakt: 702 210 559

www.mesto-paskov.cz

gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz
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VSTUPENKY

