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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

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

Mobilní rozhlas

V OBRAZE

OBEC

Výstavba parkoviště u školky
Město Paskov Vás touto cestou chce
informovat o investičním záměru s názvem ,,Šikmé parkovací stání u mateřské školy v Paskově“, který bude
realizován v měsících říjnu a listopadu
(přesný termín realizace bude upřesněn po uzávěrce tohoto čísla zpravo-

daje). Investičním záměrem vznikne 10
parkovacích míst. Stavební povolení
město obdrželo na konci srpna, z těchto důvodů nemohla být jeho výstavba
realizovaná o prázdninách. Parkoviště
bude umístěno v prostoru před vjezdem do MŠ namísto současných tújí.

Důležité
Město Paskov Vás touto cestou žádá, po dobu výstavby parkoviště, využívejte parkovací plochy u Orlovny, nebo před KPC
(obě parkovací plochy jsou majetkem města) a pokud budete schopni, omezte dovoz dětí automobily. Prostor před MŠ je už v současné době neúnosný,
v době výstavby parkoviště, pokud nevyužijete jiné plochy k parkování (obě
náhradní plochy jsou v přijatelné vzdálenosti od MŠ), nebo neomezíte-li dovoz dětí auty, bude prostor před MŠ nebezpečný a bude zde předpoklad vzniku kolizních situací. Za ohleduplnost a vstřícnost Vám chci poděkovat. Rozšíření parkovacích ploch zlepší dopravní situaci v dané lokalitě.
Zdeněk Bělík, člen rady

Tráva a listí vs větve a odpad
obec.mobilnirozhlas.cz

www.online-team.cz

Paskovský zpravodaj, periodický tisk
územního samosprávného celku, vydává
město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov,
IČO: 00297062.

Vážení občané, jak určitě všichni víte,
město pro Vás zajišťuje kontejnery na
svoz trávy (listí) a na svoz větví. Bohužel
to stále nefunguje tak, jak by mělo, proto Vás musíme opět upozornit, že jsou
tyto kontejnery opravdu určené buďto
jen na větve, nebo jen na trávu a listí!

Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov.
Ročník 24, evidenční číslo periodického
tisku přidělené ministerstvem:
EV.č.: MK ČR E 10544.
Datum vydání: 30. 9. 2019
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 14. 11. 2019 •

Toto do kontejneru rozhodně nepatří

Může se zdát, že listí a větve k sobě
zkrátka patří, a mohli bychom je proto
vyhodit do stejného kontejneru, ale
není tomu tak. Každý kontejner se vyváží na jiné místo, a je proto důležité,
aby v něm bylo opravdu jen to, na co je
předem určen.
Pokud do kontejnerů na listí a trávu
dáte větve nebo úplně jiný odpad –
kartónové krabice, koberce (ano, i to
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se stává), tak to naši zaměstnanci musí
třídit za Vás a obíráte je o čas, který by
mohli věnovat jiné práci v našem městě.
Vyzýváme všechny občany, kteří
využívají kontejnery na trávu a větve k dodržování třídění. V opačném
případě budou kontejnery dostupné pouze v areálu sběrného dvora.
MÚ Paskov,
odbor ekonomický a majetkový
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Bydlení U Zámku
V
minulém
čísle
zpravodaje
(www.mesto-paskov.cz/zpravodaj)*
jste měli možnost se dozvědět bližší
informace o probíhající rekonstruk-

ci i o vybavení, počtu a dispozičním
řešení bytů. Nyní tyto informace doplňujeme o informaci asi nejpodstatnější, což je výše nájmu.

150,- Kč/m2 to je cena

stanovená městem Paskov za nájem
bytu v nově rekonstruovaném objektu zámku. Na této ceně se po dlouhé
rozpravě většinově dohodli zastupitelé města Paskov.

Okrasná zahrádka na střeše

Mimo nájemné je nutné k nákladům
za bydlení připočítat zálohy na služby,
které budou sice variabilní dle konkrétního bytu, ale v obecné rovině

se budou pohybovat kolem částky
2.500 Kč/měs. V této částce jsou náklady na teplo, elektřinu, vodu, úklid
společných prostor, amortizace vybavení bytu a další služby jako např. napojení na bezpečnostní pult HZS.
V tomto čísle zpravodaje naleznete
opět formulář žádosti o byt a Zásady
pro nájem bytů doplněné o způsob
výpočtu nájemného. Formuláře jsou
zveřejněny i na stránkách města.
*
Milan Klimunda,
místostarosta

Informace k dodávce kompostérů
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás
informoval o plánované dodávce
kompostérů v říjnu 2019. Z naší strany
jsme však odkládali podpis smlouvy
do doby, než budeme mít vybraného
dodavatele štěpkovače a kontejnerů
na oděvy. Důvodem odkladu podpisu smlouvy na kompostéry byla
skutečnost, že nám fond umožnil
vyčerpání veškerých prostředků určených k nákupu kompostérů, štěpkovače a 2 ks kontejnerů na oděvy

a dále nám umožnil převádění prostředků na vybavení mezi sebou. Bez
konečných cen jsme nebyli schopni
určit počet objednaných kusů do
smlouvy. Sice se nám vše natáhlo, ale
celkově jsme tímto postupem zvýšili
počet dodaných kusů na konečných
238. I přes veškeré snahy, dosáhnout
co největšího počtu dodaných kusů
za poskytnuté prostředky dotace,
víme, že nebudeme schopni uspokojit všechny žádosti, které byly

Dotační výzva MAS
Rádi bychom Vás informovali, že MAS
Slezská brána, k 24.9.2019 vyhlásila
poslední výzvu v OPZ - Prorodinná
opatření 4.
Výzva je zaměřena na následující
okruhy:
• Zařízení péče o děti zajišťující péči
o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
• Doprovody na kroužky a zájmové
aktivity
• Příměstské tábory
• Společná doprava dětí do/ze školy,
dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
• Dětské skupiny

Výzva bude otevřena pro příjem žádostí o podporu do 30. listopadu
2019. Její alokace činí 1.600.000,- Kč
s možností navýšení v průběhu vyhlášení výzvy. Seminář pro žadatele
a příjemce se bude k této výzvě konat ve středu 30. října 2019 v prostorách kanceláře MAS. Podle zájmu
může dojít ke změně termínu i místa.
Více informací k tomuto naleznete
na webových stránkách MAS Slezska
brána

podány dodatečně. Proto budou
přednostně přiděleny kompostéry, které byly občany požadovány
v řádném termínu a to žádostí v roce
2016. Následně budou přiděleny
kompostéry, o které bylo požádáno
dodatečně. Termín dodání bude nejpozději 5 měsíců od podpisu smlouvy, což je leden 2020, ale pevně věřím, že je budeme přidělovat jako
vánoční dárky.
Zdeněk Bělík, člen rady

Nový spoj
linky č. 8
Linka MHD F-M č. 8 má nyní jeden ranní spoj - směr Frýdek-Místek i o víkendu!
Ze zastávky Paskov, Břehy jede
v 5:02 (a např. Sokolovna 5:11, Autoopravna 5:14). Více informací na
zastávkách či na stránkách dopravce.
Kristýna Šircová

www.masslezskabrana.cz/
vyzva-mas-slezska-brana-v-opz-prorodinna-opatreni-4/*
Petr Michálek za MAS a Finanční výbor města Paskov
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Činnost kulturní komise
Členové Komise pro školství a vzdělávání, tělovýchovu a kulturu během
letních měsíců nezaháleli.
Proběhly 2 schůzky 9.7. a 6.8.2019.
Schůzky se věnovaly přípravě před-

pouťové zábavy a pohádkového
zámku.
Poděkování patří všem členům komise,
kteří se na těchto akcích podíleli a zapojili nejen sebe, ale také své rodiny.

Během podzimu se můžou děti těšit
na oblíbenou diskotéku, kterou bude
opět komise pořádat společně se
spolkem rodičů ZŠ Paskov.
Iva Vaňková, předsedkyně komise

Pohádkový zámek
„Pohádkový zámek“ již tradičně přilákal děti i rodiče do Paskova poslední
prázdninovou sobotu. Účastnící školou
povinni se tak rozloučili s prázdninami.
Tento ročník se nekonal jen venku,
v areálu zámeckého parku, ale značná část stanovišť s úkoly se ukrývala
za zdmi zámku. Letošní rok se akce
nesla v duchu hledání ztracených

princezen. Pepička se zatoulala v parku a Anička na zámecké půdě, aby je
děti našly, musely splnit úkoly, které
si pro ně připravili poddaní a další
obyvatelé království.
První návštěvníci přišli plnit úkoly
v šest hodin podvečer a opozdilci odcházeli až kolem jedenácté večerní.
I přes to, že meteorologové předpo-

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, díky kterým se nám i letošní
rok podařilo tuto krásnou akci pro děti
uspořádat.
Hana Staňková;
Gabriela Klimundová, kulturní ref.

foto T. Polach

Předpouťová zábava
V sobotu 10. srpna se konala předpouťová zábava v areálu zámeckého parku. Akce přilákala, i za nepříznivého počasí, přes 800 návštěvníku
z toho asi 20 dětí.

vídali déšť, Paskovu se vyhnul a něco
kolem 900 návštěvníků si mohlo užít
skvělou atmosféru této krásné akce.

K poslechu hrály kapely Hard Balls,
Terminátor a Nagauč. O občerstvení
se postaraly místní spolky (házená,
florball a SDH Paskov).

Pořadatelskou službu zajišťovala kulturní komise města Paskov, kterým patří velké poděkování.
Hana Staňková;
Gabriela Klimundová, kulturní ref.

foto T. Polach

4

OBEC

říjen 2019

Bowlingový turnaj seniorů na Olešné

Moderní kuželky neboli bowling jsou
sportem, který je mezi seniory obecně oblíben a tak není divu, že po loňském turnaji v herně Bowlingstar Riviera ve Frýdku-Místku, byl zájem
turnaj zopakovat. Ten letošní se uskutečnil na Olešné v Restauraci U Toma,
která nabídla rovněž čtyři dráhy, ale
na nich mohla soutěžit tentokrát desetičlenná družstva. Loni byla družstva standardně osmičlenná.
Mezi účastníky došlo oproti loňskému ročníku ke změně. Místo Raškovic
se letos účastnili senioři z Vratimova.
Další soutěžící seniorské týmy z Paskova, Oprechtic a Řepišť navázaly na
loňskou tradici. Celkovou organizaci
zabezpečilo Město Paskov, které opět
využilo ke krytí části nákladů dotaci
Moravskoslezského kraje. Ta pomohla částečně uhradit náklady na pronájem bowlingových drah, putovní
pohár pro vítězné družstvo a medaile pro nejlepší jednotlivce. Další odměny pro vítězné družstvo a nejlepší hráče poskytl Region Slezská brána
a drobné dárkové předměty Město
Paskov, Město Vratimov a Obec Řepiště. Právě toto sympatické zapojení ze strany všech obcí, jejichž senioři

Družstvo Oprechtic

se turnaje zúčastnili, umožnilo dát každému soutěžícímu malou odměnu,
která jednak překvapila a snad každého i potěšila.
V téměř tříhodinovém klání přesvědčivě zvítězilo družstvo Vratimova
(1 988 bodů) před seniory z Řepišť
(1 577 bodů), Paskova (1 549 bodů)
a Oprechtic (1 313 bodů). Dominance Vratimovských seniorů potvrzují
i výsledky v soutěži jednotlivců. Hned
první tři místa v kategorii mužů obsadili pánové z Vratimova – 1. p. Mintěl (286 bodů), 2. p. Böhm (254 bodů),
3. p. Spáčil 248 bodů). V kategorii žen
se prosadily více také seniorky z dal-

ších družstev. Za první p. Bernatíkovou z Vratimova (206 bodů), skončila
na druhém místě p. Valgová z Řepišť
(202 bodů) a na třetím p. Klimundová
z Paskova (200 bodů).
Zajímavou skutečnosti je, že všechny seniorské kluby, které soutěžily,
mají ve svých obcích v letošním roce
projekt podporovány ze strany Moravskoslezského kraje. Díky tomu, že
s organizací bowlingového turnaje
pomáhala také zástupkyně Domu děti
a mládeže ve Vratimově, který připravil a koordinuje projekt pro vratimovské seniory, a že je zároveň vedení
projektu pro paskovské seniory stejné
jako pro seniory řepišťské, mohli být
před vyhlášením výsledků informování všichni o tom, co je do konce roku
ještě v těchto projektech čeká a co se
zároveň bude dít u „sousedů“.
Spolupráce, a dá se přesněji říci „pohodová spolupráce“, všech tří obcí, včetně zapojení Domu děti a mládeže, je
projevem příjemného regionálního klimatu v této části Regionu Slezská brána. Poznámka z neformálních diskusí
při průběhu turnaje, že příště by bylo
vhodné najít hernu s více dráhami,
svědčí zároveň o atmosféře otevřenosti pro šíření této pohody, přinejmenším
pro spolupráci v oblasti aktivit pro seniory, také do dalších obcí.
Miroslav Lysek, projektový manažer
Regionu Slezská brána

Družstvo Paskova
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Oslava 320. výročí založení Oprechtic
Oprechtice v letošním roce oslavily
320. výročí svého založení. Sobotní taneční zábavě konané 29. června 2019
předcházela dvě divadelní představení. Symbolicky jsme po 53 letech veselohrou Josefa Štolby „Na letním bytě“
připomněli bohatou ochotnickou činnost Oprechtičanů i Paskováků. Kostýmy a archaický text přenesly děj do
30. let 20. století. Atmosféru lázeňského prostředí vytvořily na komorním
jevišti oprechtického sálu kulisy malované Karlem Švachem. Množství textů
i čas strávený na zkouškách si vyžádaly
plné nasazení protagonistů i jejich rodin. Využili jsme příležitost zkusit něco
nového. Pro mě bylo navíc překvapivé
objevování, kolik se v rozmanité skupině přátel rozličných mimouměleckých povolání najde nadaných herců
se smyslem pro komiku. Někteří navíc
obdaření hudebností a krásným hlasem.
S organizací a občerstvováním hostů
vydatně pomáhaly dámy z oprechtického Klubu důchodců a hospoda
Na Hasce. Představení doprovázela
výstava „Lidé z Oprechtic“, která výběrem témat a černobílých fotogra-

Výstava Lidé z Oprechtic

fií z alb spolků a rodin zachycovala
spolkový a společenský život, ale
i každodennost Oprechtičanů, v časovém rozmezí 30. – 80. let 20. století. Celkem 17 panelů bylo možné
po oslavách až do konce srpna 2019
shlédnout na paskovském zámku.
Ať už jsou tyto řádky konečnou bilancí, nadějí na divadelní reprízu nebo
předzvěstí dalšího projektu, nezbývá

Z divadelního představení

než poděkovat všem, kteří se na přípravě představení podíleli výkonem
hereckým, rukou pomocnou nebo
potleskem. Pro herce byl odměnou
nejen upřímný smích diváků, ale i to,
že jsme mohli výtěžkem ze vstupného a sbírky přispět na tréninky pro
Mirka Andrýska a kompenzační pomůcky Vojty Kosáka.
Alena Borovcová

foto J. Wojtyla

Příměstský výtvarný tábor v Paskově 2019
Výtvarný příměstský tábor se v Paskově uskutečnil v tomto roce o letních prázdninách ve dvou turnusech
pod záštitou města Paskov. Děti
měly možnost pomocí výtvarných
technik vytvářet různá výtvarná díla

- v kresbě, malbě, grafice, smaltu
a jejich kombinacích. Některé z nich
můžete zhlédnout na výstavě v prostorách Paskovského zámku do konce října.

Během pěti dnů se děti seznámily
s již zmiňovanými technikami, jejich
postupy a problematikou. Převážně
jsme se setkávali při tvoření v krásných prostorách Paskovského zámku,
také jsme využili unikátní příležitosti
pokračování na další straně
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navštívit a pracovat v dílně uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí, která je běžně přístupná pouze
výtvarníkům a lidem pohybující se
v uměleckých kruzích, navštívili jsme
galerie v Ostravě a také jsme díky

říjen 2019

krásnému počasí pro naši práci využili industriální prostředí Vítkovického
areálu v Ostravě.
Rád bych poděkoval panu starostovi Petru Baďurovi za možnost vyu-

žít krásné prostory zámku, Gabriele
Klimundové za organizační přípravu
a všem dětem bych popřál, aby je
kreativita a chuť k tvorbě provázela
i nadále.
Karel Švach

Zprávičky z naší rozestavěné školičky 
Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás vítám do nového školního roku 2019/2020 a těším se, že společně prožijeme opět krásný a pestrý
školní rok plný zážitků, veselých aktivit a spokojených dnů.
O prázdninách jsme nelenili a nástavba mateřské školy je v plném
proudu. Začíná se to rýsovat a věřte,
máte se na co těšit. Hrubá stavba je
skoro zastřešena a začínají se usazovat okna. Práce je ale před námi ještě
stále dost.
V tomto školním roce se dáme s dětmi opět do ekologických aktivit. Náš
ekotým se už těší na nové členy. Prohloubíme také naši aktivitu v projektu Skutečně zdravá škola a hned
v září navštívíme v projektovém dni
mimo školu s dětmi kozí ekofarmu
v Havířově, která bude plně hrazena
z projektu Šablony II „Děti z kouzelné
zahrady u zámku“.
V říjnu nás čeká v mateřské škole interaktivní divadlo s dopravní pohádkou na téma bezpečnost dětí v silničním provozu, v listopadu se moc
těšíme na již tradiční Zámecké strašení a s ním spojené dílničky s rodiči,

v prosinci spolu prožijeme vánoční
atmosféru na Vánočním cinkání.

v termínu 25. - 29. 5. ... no a pak už se
budeme těšit na prázdniny.

V lednu 2020 se bude v KCP konat
opět po dvou letech velký MAŠKARNÍ KARNEVAL a přibližně od února
budou předškoláci posilovat tělíčko
a imunitu na bazéně v ZŠ Vojtěcha
Martínka v Brušperku na plaveckém
kurzu. V lednu 2020 nás také čeká
velmi oblíbený lyžařský kurz v Malenovicích pro děti od 4 let. V únoru
k nám přijede opět interaktivní divadlo s EKOPOHÁDKOU. Dále se na jaro
můžeme těšit na dva projektové dny
ve škole – budeme mít návštěvu –
přijedou k nám mistři ve stavění lega
a děti si to zkusí s nimi. Letos ještě
plánujeme z projektu OKAP opět navštívit s dětmi SVĚT TECHNIKY, protože děti tam jezdí moc rády.

V případě zájmu letos opět nabídneme dva zájmové kroužky: keramiku
a výuku angličtiny hravou formou.
Na ostatní zájmové kroužky se můžete hlásit v DDM Vratimov, které se
konají jako každý rok v Komunitním
centru v Paskově.

Celý rok se budeme připravovat na
závěrečnou AKADEMII v kině Panoráma – letos budeme na přípravě
spolupracovat s operní pěvkyní –
maminkou naší Jůlinky, paní Doležílkovou Šafářovou – připravujeme
krásný muzikál.
Na závěr roku nás čeká výlet s dětmi
na Jarošův statek do Studénky. Školní rok pak uzavřeme školou v přírodě
7

Letos poprvé budeme otevírat přípravku do 1. třídy pro předškoláky,
kterou povede metodou D. B. ELKONINA – „Hláskář“ (trénink jazykových
schopností) jedna z našich aktivních
učitelek.
Každý týden budeme s předškoláky
navštěvovat tělocvičnu Základní školy Paskov, protože pohybu není nikdy
dost. Na spolupráci s vámi se moc
těšíme a vítáme každý nový nápad
nebo myšlenku, která by prohloubila a obohatila předškolní vzdělávání
v naší školičce.
Hodně sil a trpělivosti rodičům a dětem mnoho bezva zážitků ve školce
přeje
Jarmila Petrošová, ředitelka
a kolektiv zaměstnanců
MŠ Paskov, p.o.
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Školní rok 2019/2020 začíná…
První školní den připadl letos na
pondělí 2. 9. 2019. Všichni žáci, učitelé a rodiče se sešli v tělocvičně školy,
kde proběhlo slavnostní zahájení. Po
krátkém pěveckém vystoupení našich
dvou žákyň všechny přivítal pan starosta a ředitelka školy. Slavnostního
zahájení se zúčastnilo také mnoho
rodičů, především našich nejmladších
žáků. Ti se po společné části přesunuli poprvé do svých tříd. Zde je čekaly
nejen paní učitelky, ale také dárky,
které jim věnovalo město Paskov. Dále
jim naši deváťáci předali keramickou
květinu, kterou je symbolicky přivítali
v naší škole. Tuto službu jim prvňáci
vrátí na konci školního roku, kdy se
s námi budou deváťáci loučit.
Během prázdnin proběhly ve škole velké úpravy, zmínila bych především rekonstrukci chlapeckých sociálních za-

řízení v budově Pavilonu. Chtěla bych
poděkovat všem zaměstnancům, kteří
se na realizaci všech prázdninových
prací podíleli a mají velkou zásluhu na
tom, že škola byla připravena na zahájení nového školního roku.

Přeji Vám všem, aby se tento školní
rok vydařil, aby slavnostní a optimistická atmosféra provázející začátek
roku vydržela po celý rok.
Lucie Butkovová, ředitelka školy

Denisa Zezulková a její pohled na DofE
1. Jsem z Paskova, je mi 13 let
2. O Dofe jsem se dozvěděla na školních stránkách a ve školním časopise.
Ve 12 letech jsem se chtěla připojit, ale na škole to máme od 13 let.
O Dofe jsem si začala více a více zjišťovat a začala jsem se dívat na videa,
stránky a příběhy ostatních zájemců
a účastníku Dofe.
3. Začala jsem s Dofe ve 13 letech
1.1.2019 jako nováček. Začala jsem
plnit bronzovou úroveň.
4. Jako rozvoj talentu jsem si vybrala čtení, protože jsem milovnice knih

a ráda čtu. Jako cíl jsem si dala, že za
měsíc přečtu jednu knihu, ale já se
hodně zabrala do čtení, že i za týden
jsem měla 404 stránkovou knihu přečtenou. Čtení jsem si vybrala, jako
hlavní aktivitu, takže jsem za tu dobu
přečetla 12 knih.
Házena byla má sportovní aktivita.
Házenou jsem hrála 3,5 roku. Tam
jsem si dala cíl: zlepšit fyzičku, práci s míčem, chytání a odhoz, střelba
na branku. Naučit se pořádně pravidla házené a pohyb na hřišti. Začala
jsem více běhat. Ale je to asi tím, že
od malička sportuji. V zimě lyžuji, jezdím na ledních bruslích. Přes zbytek

roku jezdím na kole, na longboardu,
oxelobordu, kolečkových bruslích,
koloběžce, plavu, běhám a chodím
po horách.
Vybrat si „Dobrovolnictví „bylo pro
mě nejtěžší, protože jsem prvně
chtěla pomáhat jako zdravotnice, ale
to u nás v Paskově nebylo, tak jsem
si vybrala pomocník vedoucího/ koordinátora místního centra. Přesněji
jsem začala pomáhat paní učitelce ve
školní knihovně. Balila jsem knihy do
obalu, razítkovala je, třídila do regálu a vybírala nové knihy do knihovny.
Jako cíl jsem si dala, že začnu pomáhat učitelům a budu se zapojovat do
pokračování na další straně
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pomáhaní učitelům. Pomáhala jsem
i tak, že na naší škole dostávají žáci
zdarma mléka a ovoce do škol, tak
jsem to roznášela po celé škole.
5. Na cvičnou expedici jsme se vydali do okolí Řepišť. Jakmile jsme si
postavili stany, tak jsme se vrhli na
vaření guláše, pojedli, povídali si a šli
spát. Na ostrou expedici jsme se vydali do přírody do Jakartovic. Jeli
jsme vlakem do konečné stanice,
vydali se do přírody. Šli jsme podle
mapy, našli stopu, kterou jsme poté
odlili, postavili si stany, uvařili gulášovou polévku, k večeru jsme ve stanu
hráli karetní hry a ráno se vydali dál
podle mapy. Cestou jsme si nabrali
ze studánky pitnou vodu na uvaření
oběda. Oběd jsme si uvařili u zatopeného lomu ve Svobodných Heřmanicích. Expedici jsem si užila, vyzkoušela si nést těžký batoh na zádech a jít
s ním delší trasu, než jsem čekala. Na
expedici jsem zažila hodně legrace
a budu se těšit na stříbrnou expedici
a ceremonii.

říjen 2019
6. Z aktivit mě nejvíce bavilo čtení,
protože jsem velmi velký milovník
knih a čtení. Hrozně mě baví vžívat
se do těch příběhů, co autoři vyprávějí a píšou do knih. Ale bavily mě
všechny, protože bych si je nevybrala, i když jsem si prvně jako sport
chtěla vybrat lukostřelbu, ale do Ostravy jednou za týden by se mi nevyplatilo.
7. Program mě naučil, jak pracovat
s lidmi, které pořádně neznám a dokážu se díky programu Dofe s nimi
více poznat a podělit se s nimi o společný zážitek a zkušenost. Dofe mi
přineslo naději, že můžu něčeho dosáhnout bez pomoci rodiny, ale jen
díky sobě a přátelům. Myslím si, že
mi do budoucna může pomoct na
střední škole, protože chci studovat
medicínu a mohlo by mi to pomoct
i v kariéře.
8. Dofe bych doporučila všem, protože je to nejlepší věc, kterou si někteří
mohou splnit, své další sny a zapo-

jit se do aktivit mimo domov, školu,
ale s přáteli. Z mé zkušenosti jsem si
poprvé myslela, že je to zase nějaký
nudný kroužek, ale když jsem o tom
už slyšela a četla na školním webu
a časopise tak mě to přimělo si o tom
zjistit více. To mě začalo motivovat
i to, že ten, kdo splní zlatou úroveň,
se setká s někým z královské rodiny,
nebo známou osobou a to jsem se
začala těšit, že něco dokážu bez rodiny a dosáhnu cíle toho, že se potkám
s někým, koho bych díky programu.
Dofe v životě nepoznala ani nepotkala. Takže, bych to doporučila všem,
co rádi překonávají své meze a chtějí
dosáhnout nového cíle.
9. Pro mě bylo nejtěžší jít podle mapy
a nést těžký batoh, na který jsem si
nakonec zvykla.
Ahoj, tak doufám, že se k nám přidáte. Jsme otevřené centrum pro
všechny od 13 do 26 let.
Denisa

Počítačová učebna v novém kabátě
V rámci projektu „Počítače do školy
pro holky a pro kluky“ získala naše
Základní škola Paskov dotaci ve výši
992 309,- Kč. Realizace začala přípravou podkladů k novému vybavení
stávající PC učebny. Současná moderní technologie již nebyla plně
kompatibilní s naším stávajícím vybavením učebny. Proto jsme začali
realizovat záměr na inovaci tohoto
vybavení. V roce 2018 proběhly přípravné práce - stanovení parametrů

jednotlivých zařízení. V roce 2019
proběhl výběr dodavatele a následně po podepsání kupní smlouvy dodávka vybavení – PC sestavy, smart
tabule, notebooky, vizualizér, 3D tiskárna.
Všechno vybavení je nyní dodáno,
nainstalováno a připraveno k využívání nejen v hodinách informatiky.
Lucie Butkovová, ředitelka školy
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Pokračujeme SPOLU 2019
10. prosince 2019 od 16 hodin ve
Společenském domě U Máně v Řepištích. Vstup zdarma.
Milí přátelé, projekt SPOLU 2019 stále
běží a vy se můžete těšit na další zajímavé akce.
Putujeme za svobodou: Jednodenní
zájezd do Prahy, kde nás turistický průvodce provede po místech spjatých
s říjnovými a listopadovými událostmi
českých dějin. Součástí je i projížďka
lodí po Vltavě. Termín: 14. října 2019.
Každodenní kung-fu: Trenér sebeobrany, Jan Paldus, nás na semináři

naučí, jak jednat v situacích, kdy se
cítíme ohroženi. Například při střetu
s agresivními osobami, doma i venku, při jednání s podomními prodejci a takzvanými „šmejdy.“ Termín
a místo: 11. listopadu 2019 v 9:00 hodin v DDM Vratimov. Seminář je
zdarma.
Když hvězdy tančí: Vystoupí místní dětské taneční kroužky a hudební tělesa. Dětské orchestry zahrají
k poslechu i tanci. Termín a místo:

Co se dělo o letních
prázdninách v knihovně?
Letní období je oblíbené především
u dětí protože mají prázdniny. Dospělí se zase těší na dovolenou. U nás
v knihovně bylo otevřeno stejně jako
po celý rok (kromě 1. týdne v červenci - sanitární dny).
Pro děti jsme si připravily prázdninovou soutěž k 70. výročí Albatrosu.
Přihlášeno bylo 7 dětí, koncem srpna
odevzdal soutěžní úkoly jen jeden
soutěžící – obdržel krásné (nejen)
knižní dárky (protože byl jediný, tak
jsme se opravdu snažily).
Sdružení Paskov žije, ve spolupráci
s knihovnou, uspořádalo pro všechny návštěvníky letní BAZÁREK . Akce
měla velký úspěch. Další, tentokrát

vánoční Bazárek, se bude konat
v prosinci.
Zhlédnout jste mohli výstavku
k 100. výročí zákona o knihovnách.
Nové knihy nakupujeme stále, takže
i přes léto jste byli dostatečně zásobeni na dovolenou.
Děti využívaly dopoledních půjčovních hodin k návštěvě internetu. Odpoledne tady bylo příliš horko, vydrželi jen opravdu silní jedinci.
Také v letním období jsme měli k dispozici SEMÍNKOVNU a KNIHOTOČ
(o akcích jsme psaly v minulých číslech zpravodaje)

Akce projektu SPOLU 2019 finančně
podpořilo Město Vratimov a Moravskoslezský kraj z Programu zdravého stárnutí Moravskoslezského
kraje pro rok 2019, proto jsou určeny zejména občanům ve věku
60+. Více informací obdržíte v recepci DDM Vratimov (tel. 596 733 990)
a na www.ddmvratimov.cz. Těšíme
se na vás!
Lenka Havrdová,
Projektová manažerka
DDM Vratimov

Knihovna
informuje
Půjčovní soboty do konce roku 2019:

5. října, 2. listopadu
a 7. prosince
Akce v knihovně pro veřejnost:
Kreativ klub
poprvé po prázdninách
v úterý 8. října
Týden knihoven
30. září – 6. října
Den pro dětskou knihu
sobota 30. listopadu
Turnaj v pexesu
a Člověče nezlob se!
tradiční akce – termín ještě
nemáme, vše bude na plakátcích
a na našem webu a FB

KREATIV KLUB v knihovně
Opět je tady po letní přestávce náš
tvořivý klub.
Scházíme se každé liché úterý od 16
do 18 hodin. Uvidíme se 8. října od
16 hodin.

Další termíny: 22. října, 5. listopadu,
19. listopadu, 3. prosince a 17. prosince 2019.
Kreativ klub je otevřený všem, kdo
má chuť s námi tvořit!
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Těšíme se na vás!
Knihovnice Lenka Ježová,
Jana Rybaničová
a kreativistka
Markéta Chalupecká

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY

říjen 2019

Plán akcí v knihovně
Říjen 2019
• Týden knihoven 30. září – 6. října
2019
• Knihovny nepůjčují jen knihy upozornění na netradiční předměty k půjčování – audioknihy,
půjčování brýlí, tašek apod.
• Výstava 100 let zákona o knihovnách
• Pro imobilní čtenáře – přihlášení
handicapovaných čtenářů - můžeme knihy donést až do domu –
objednávat si mohou telefonicky
nebo e-mailem.

• DESKOHRANÍ – čtvrtek 3. 10. od
13 do 17 hodin

• Opět je tady Kreativ klub – první
podzimní schůzka je v úterý 8. října

• Soutěž pro děti – Znáte ilustrátory
dětských knih?

• Ve středu 23. října pořádáme pro
5. a 9. třídu ZŠ Paskov workshop se
spisovatelkou Klárou Smolíkovou
a Jiřím W. Procházkou (Komiksy).
Odpoledne je tento workshop pořádán pro odbornou veřejnost.

• Vyhlašujeme amnestii zapomnětlivým čtenářům
• Nově přihlášení čtenáři zdarma do
konce roku
• Besedy se spisovatelkou Markétou
Harasimovou pro žáky 1. tříd ZŠ
Paskov – pátek 4. 10. – Kočkohrátky
s kočičkou Ťapičkou

Listopad 2019

• Stále máme Semínkovnu

• Turnaj v pexesu a Člověče nezlob
se!

• Stále běží KNIHOTOČ

• Besedy pro děti z MŠ Paskov
• Den pro dětskou knihu – 30. listopadu 2019

Letní tábory na Moravici s Pionýrskou
skupinou Paskov 2019
Jsme moc rádi, že i letos se nám podařilo zorganizovat 3 táborové turnusy
v krásném údolí řeky Moravice – postupně po 14ti dnech se na táborové
základně ve Vítkově - Podhradí prostřídali Drsňáci, Severní Mouchy a Perly.
Na každém z táborových turnusů byla
naplněna kapacita 52 dětí z Paskova
a okolí a jako vždy proběhla kontrola
z hygieny, která dopadla na výbornou. Každý turnus navštívil také pan
starosta Petr Baďura, kterému děkujeme za dobroty pro děti.
Letos jsme díky dotaci města Paskov
a dalším významným sponzorům dokoupili plné podlahy do stanových
podsad, prostěradla na molitany
do stanů, nové konstrukce na celty,
opravili mobilní základnu a mnoho
dalšího. Několik víkendů před „Stavěčkou“ jsme pracovali u výměníku,

kde jsme natírali nové konstrukce
a dřevěné podlahy. Další Pionýři dělali údržbu naší mobilní základny, kde
vyměnili celou stěnu do skladu.
Protože postavit tábor na zelené
louce a pak tam hlavně poskytnout
dětem veškerý komfort není hračka, poděkování za uspořádání všech
letních táborů patří právě vedoucím
a instruktorům, kteří bez nároků na
odměnu, věnují dětem dva týdny své
dovolené, berou na sebe zodpovědnost a k tomu na konci června celý
tábor postaví a na konci srpna zase
zbourají, což je náročná práce na celé
víkendy.
Společně za všechny tři táborové turnusy bychom chtěli poděkovat firmě
AWT za dopravení naší základny na
tábor a zase zpět, taktéž stavebninám
Galičák za přivezení a odvezení tábo-

rových věcí. Oba řidiči byli profesionálové a skvěle se nám s nimi spolupracovalo. Dále děkujeme sponzorům
a těm, kteří nám letos pomáhali a vyšli vstříc: Město Paskov, Lesní správa
Vítkov, Myslivecké sdružení „Dubina“
Větřkovice, Farma Grim, Autodoprava
Vladimír RUNDT, Hasiči Paskov, Hasiči
Vítkov a mnoho dalších.
Více fotek a informací nejen o táborech najdete na www.pionyr.paskov.cz
nebo na Facebooku: www.facebook.
com/pionyrpaskov.
Těšíme se na vás na akcích i přes rok,
které pro vás připravujeme – třeba na
Drakiádě, Vánočním Jarmarku a v příštím roce na Pionýrském bruslení nebo
Dětském dnu…
Kateřina Biedrawová
Vedoucí Pionýrské skupiny Paskov
www.pionyr.paskov.cz

Drsní zaklínači
V letošním roce jsme se vydali do
fantasy světa Sapkowského, který se
inspiroval ze starých slovanských legend, pověstí a mýtů. Cech zaklína-

čů získával adepty a dohlížel na jejich přerod a výcvik. Nábor zaklínačů
probíhal různými způsoby, oblíbený
byl nahodilý výběr prostřednictvím

osudu: „Dáš mi to, co nalezneš doma,
aniž bys to čekal,“ tak zněla často odpověď zaklínače na otázku zachráněného, jak se mu má odměnit. A tak se
pokračování na další straně
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to stalo i letos u nás na táboře, jako
každý rok v malebném Annině údolí,
kde jsme trávili kouzelných a fantastických 14 dní. Rodiče předali při odjezdu děti podle sudby, rozdělily se
do zaklínačských škol - Školy Zmije,
Gryfa, Medvěda a Kočky, abychom
je v prvních dnech tábora mohli převychovat na Zaklínače. Děti absolvovaly výcvik svých fyzických, psychických a vědomostních schopností,
v noci prošly „zkouškou trav“ a ráno
už se probudily jako právoplatní Zaklínači. Jenže co by to bylo za lovce monster bez meče? Tudíž dalším
úkolem bylo najít střípky stříbrných
rud a vyhledání mocných trpaslíků
k získání železné rudy. Neměli to však
zdarma - čekala je zašifrovaná zpráva
z prastarých run. Po získání meče už
mohli pomáhat lidem z vesnic s jejich
problémy s monstry. Vyřešení záhad
Polednice, která se v poledne zjevovala na poli a mocného Pána lesa
v podobě Lešije nebylo nic jednoduchého, protože né vše bylo takové, jak vesničané tvrdili, ale zaklínači
si poradili. A aby toho nebylo málo
museli ještě vyřešit poslední záhadu
a pomoci porazit Zrcadelníka, pána
smrti a podsvětí.
Hráli jsme nové hry, hráli jsme staré hry, zaběhli si Drsný závod, po
dlouhé odmlce měli „Urkáni“ neskutečný ohlas a byli jsme nuceni zařadit je do programu více než jednou.
Toť ve zkratce k programu. V letošní
roce, opět s plným obsazením, jsme
se oproti loňským ročníkům, nepotýkali s úmorným horkem. Naopak - my
letos bojovali s ranními mrazíky, ale
díky tomu se i děti naučily, že platí

pravidlo, čím méně vrstev ve spacáku
tím lépe ;). Tábor byl bez úrazů, bez
vos, jen klíšťata jako každým rokem.
Jako každý rok nás čekal celodenní
výlet a po odmlce bylo i vystoupení
skupiny Duo Fatale.

Rád bych i tímto poděkoval všem, kteří se postarali o chod tábora, technické stránky tábora či jen slovní propagaci, od vedení Pionýra Paskov, přes
podporu Města Paskov až po všech-
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ny děti které s námi za ty roky jezdily,
bez Vás by to nešlo. Jmenovitě bych
poděkoval všem mým vedoucím
a pracovníkům tábora, o program se
staral Petr Tesarčík, o plná bříška Petr
Šindler a Lada Kyriláková se svými pomocníky Andreou Pastorkovou, Veronikou Kučovou, Mirkou Juříčkovou,
Janem Pastorkem, všechny bolístky
vyléčily Lenka Marynčáková a Simona Tesarčíková, obaleni trpělivostí
a dobrou náladou vedoucí oddílu
Aleš Doboš, Kristýna Šircová, Daniel
Matějný a Jan Ogi Ogrocki, a pomoc
u oddílu dělali instruktoři, v loňském
roce ještě děti, po školení plných vědomostí, Daniel Kočař, Pavel Pastucha, Bára Mikulova, Vít Pfleger a Ema
Pasztuszková. Mockrát Vám děkuji,
rád příští rok na táboře uvidím všechny staré tváře, samozřejmě i nové tváře a užijeme si opět těch 14 dní klidu
pohody a přírody.
S pozdravem Kyrilák Daniel

Akce – ŘÍJEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
pondělí – neděle

30. 9. – 6. 10.
úterý

1. 10.

17:00

týden akcí v knihovně, knihovna Paskov

Mrňouskové: daleko od domova
animovaný, české znění, 90 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

sobota

Devadesátky
drama, komedie, titulky, 85 min, 50 Kč, kino Panorama

Drakiáda

5. 10.

Pionýrská skupina Paskov, areálu Zámeckého parku


8. 10.
úterý

sobota

Týden knihoven

19:00

Hledání ztraceného ráje
divadelní představení, 300 Kč, kino Panorama

10:00-14:00

12. 10.


15. 10.
úterý

17:00

Výlov rybníka Očko
rybník Očko

Louskáček a čtyři říše
pohádka, české znění, 100 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Stehy


22. 10.

V oblacích

úterý

17:00

19:00

drama, titulky, 97 min., 50 Kč, kino Panorama

animovaný, dobrodružný, komedie, české znění, 88 min.,
40 Kč, kino Panorama

Na špatné straně
drama, české znění, titulky, 159 min., 50 Kč, kino Panorama

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 – ŘÍJEN

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

Mrňouskové: daleko od domova – 17 h., kino
Devadesátky – 19 h., kino

2.
3.
4.
5.

Deskohraní – knihovna

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět – 17 h., kino
Toman – 19 h., kino
Drakiáda – Zámecký park

6.
7.
8.

Svoz BIO odpadu

Divadlo – Hledání ztraceného ráje - 19 h., kino
Kreativ klub – 16-18 h., knihovna

úterý

15.

středa

16.

čtvrtek

17.

pátek

18.

sobota

19.

neděle

20.

pondělí

21.

úterý

22.

9.

středa

23.

10.

čtvrtek

24.

11.

pátek

25.

sobota

26.

13.

neděle

27.

14.

pondělí

28.

úterý

29.

středa

30.

čtvrtek

31.

12.

Výlov rybníka Očko – 10-14 h., rybník Očko

Poznámky:

Louskáček a čtyři říše – 17 h., kino
Stehy – 19 h., kino

Svoz BIO odpadu

V oblacích – 17 h., kino
Na špatné straně – 19 h., kino
Kreativ klub – 16-18 h., knihovna

NÁJEMNÍ BYDLENÍ U ZÁMKU V PASKOVĚ
ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
Město Paskov
Nádražní 700
739 21 Paskov
Tel.: 558 671 118
e-mail: mu@mesto-paskov.cz
ID DS: dd9bb58

Datum přijetí žádosti: ………………….
1.

ŽADATEL
(nájemce)

SPOLUBYDLÍCÍ
(společný nájemce)

Jméno, příjmení, titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Rodinný stav

☐
☐
☐
☐
☐

svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/rozvedená
druh/družka
vdovec/vdova

Trvalý pobyt
Současný pobyt
Číslo telefonu, e-mail

1

☐
☐
☐
☐
☐

svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/rozvedená
druh/družka
vdovec/vdova

2. KONTAKTNÍ OSOBY
Jméno a příjmení
Vztah k žadateli
Kontaktní adresa
Telefon
e-mail

3. OSTATNÍ ÚDAJE
Jsem soběstačný(á)?
☐ ano
☐ ne
Případně vypište svá zdravotní omezení: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
Žadatel a spolubydlící jsou manželé?
☐ ano
☐ ne
Další důležitá sdělení žadatele (požadavky, potřeby, zájmy, …)

Požadovaný termín nástupu:
☐ ihned

☐

jiný………………………………………

Požaduji vyhrazené parkovací místo (bez nároku na jeho přidělení)
☐
☐

ano
ne
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Město Paskov, IČO 00297062, se sídlem Nádražní 700, 739 21 Paskov, (dále též jen
„Pronajímatel“) vydává tyto:

Zásady pro nájem bytů v Nájemním bydlení u zámku v
Paskově
I.
Typy bytů
1.1. V Nájemním bydlení u zámku v Paskově na adrese Nádražní č.p. 156, Paskov (dále též jen
„Bytový dům“) se nachází tyto byty:
Číslo
bytu
a NP

Typ

01.
1.NP

1 KK

02.
1.NP

1 KK

03.
1.NP

1 KK

04.
1.NP

1 KK

05.
1.NP

2 KK

46,19 m2

Dvoupokojový byt s kuchyňskou linkou.

06.
1.NP

1 KK

44,26 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

07.
1.NP

1 KK

08.
1.NP

1 KK

28,50 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

09.
1.NP

1 KK

24,16 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

10.
2.NP

1 KK

28,27 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

11.
2.NP

1 KK

28,58 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

Plocha
28,20 m2
28,81 m2
28,66 m2
29,48 m2

30,30 m2

Poznámka
Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.
Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.
Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.
Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.
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12.
2.NP

1 KK

28,47 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

13.
2.NP

1 KK

28,97 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

14.
2.NP

2 KK

48,57 m2

Dvoupokojový byt s kuchyňskou linkou.

15.
2.NP

1 KK

45,16 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

16.
2.NP

1 KK

32,95 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

17.
2.NP

1 KK

31,17 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

18.
2.NP

1 KK

28,76 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

19.
2.NP

1 KK

31,35 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

20.
3.NP

1 KK

45,68 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou a
komorou.

21.
3.NP

1 KK

44,40 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou a
komorou.

22.
3.NP

1 KK

28,53 m2

Jednopokojový byt s kuchyňskou linkou.

23.
3.NP

2 KK

52,46 m2

Dvoupokojový byt s kuchyňskou linkou.

24.
3.NP

2 KK

44,56 m2

Dvoupokojový byt s kuchyňskou linkou.

25.
3.NP

2 KK

53,11 m2

Dvoupokojový byt s kuchyňskou linkou a
terasou o výměře 37,2 m2. Započitatelná plocha
pro účely výpočtu nájmu: 71,71 m2.

1.2. Bytovým domem je myšlena stavba Seniorské bydlení – Zámek Paskov, budova „C“, stavba
č.p. 156, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 1107, zapsaná na LV 1 pro
katastrální území Paskov.
1.3. Přesný popis jednotlivých bytů a jejich vybavení je popsán vždy v příslušném Evidenčním
listu.
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II.
Kdo se může ucházet o nájem bytů v Bytovém domě
2.1. Cílovou skupinou, pro kterou jsou přednostně určeny byty v Bytovém domě, jsou osoby
splňující zejména následující podmínky:
a. 60 let a více;
b. Trvalý pobyt v Městě Paskov nejméně 5 let před podáním žádosti;
c. Bezdlužnost vůči Městu Paskov;
III.
Doba nájmu
3.1. Nájem bytu v Bytovém domě bude uzavřen na dobu určitou, a to na dobu 2 let.
3.2. V případě, že osoba, se kterou bude uzavřena nájemní smlouva k bytu v Bytovém domě (dále
též jen „Nájemce“), neoznámí Pronajímateli, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat,
obnoví se nájem tak, že se vždy prodlouží o další dva roky. Oznámení Nájemce o tom, že
nehodlá v nájmu pokračovat, musí být Pronajímateli doručeno ve lhůtě a formě stanovené
nájemní smlouvou.
3.3. Automatické obnovení nájmu dle bodu 3.2. je podmíněno řádným plněním všech sjednaných
podmínek, zejména řádným hrazením nájemného a řádným užíváním bytu.
3.4. V případě úmrtí Nájemce, nepřechází práva a povinnosti z nájmu bytu na člena Nájemcovy
domácnosti.
IV.
Nájemné
4.1. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu.
Všechny místnosti se započítávají celou plochou a terasy se započítávají polovinou plochy.
Příklad: 1 KK 28,2 m2 x 150 Kč = 4 230 Kč
+ 3 m2 terasa (započítá se 1,5 m2) x 150 Kč = 225 Kč
CELKEM 4 455 Kč
4.2. Ceny plnění spojených s užíváním bytu v Bytovém domě nebo s ním související služby
nejsou součástí nájemného. Budou Nájemcem hrazeny zálohově prostřednictvím měsíčních
záloh. Všechny uhrazené měsíční zálohy budou Pronajímatelem zúčtovány jedenkrát ročně
dle skutečně spotřeby. Vznikne-li nedoplatek, uhradí jej Nájemce ve lhůtě dle nájemní
smlouvy. Naopak dojde-li ke vzniku přeplatku, bude tento Nájemci vyúčtován a vrácen.
4.3. Nájemné, spolu se zálohami na plnění spojená s užíváním bytu v Bytovém domě nebo s ním
související služby, bude hrazeno bezhotovostně nebo složenkou ve prospěch účtu
Pronajímatele, který bude uveden v nájemní smlouvě.
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V.
Podmínky a způsob užívání bytu v Bytovém domě
5.1. Podmínky a způsob užívání bytu v Bytovém domě se řídí jednak právními předpisy účinnými
na území České republiky, jednak nájemní smlouvou a dále „Domácím řádem Bytového
domu“, bude-li vydán.
5.2. V Bytovém domě není povoleno chovat zvířata. V případě, že Nájemce již je majitelem psa,
kočky nebo drobného zvířete, lze tyto v domě dochovat. Pořízení nového zvířete je však
zakázáno.
5.3. Nájemce je povinen po dobu nájmu provádět a hradit běžnou údržbu bytu v Bytovém domě.
To znamená provádět v bytě drobné opravy související s jeho užíváním, jakož i práce spojené
s jeho běžnou údržbou. Co je považováno za drobné opravy a běžnou údržbu je stanoveno
v nájemní smlouvě.
5.4. Bytový dům je nekuřácký.
5.5. Nájemce nemůže dát byt v Bytovém domě, ani jeho část, do podnájmu třetí osobě.
VI.
Jakým způsobem požádat o nájem? Kdo o něm rozhodne?
6.1. Žadatel o nájem bytu v Bytovém domě doručí Pronajímateli vyplněnou žádost.
6.2. Na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Bytovém domě není nárok.
6.3. V případě, že nebude dost zájemců splňujících podmínku věku uvedenou v čl. 2.1., písm. a)
těchto zásad, bude nájem bytů v Bytovém domě přednostně nabízen mladším zájemcům,
splňujícím ostatní podmínky.
6.4. O tom, se kterým z žadatelů bude uzavřena nájemní smlouva k bytu v Bytovém domě a o
případných výjimkách z těchto zásad, rozhodne Rada města Paskov.

V Paskově dne 28. srpna 2019

Petr Baďura, starosta Města Paskov

4

Jsem schopen uhradit nájemné předem minimálně na dva měsíce.
☐ ano
☐ ne
Jsem schopen uhradit nájemné předem na ……. měsíců.
(předplacení nájemného může mít vliv na uzavření nájemní smlouvy a na možnost přednostního
výběru konkrétního bytu)

4. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A SPOLUBYDLÍCÍ OSOBY
1.
2.
3.
4.

Prohlašuji, že netrpím alkoholismem nebo jinými toxikomániemi.
Beru na vědomí, že s nájmem není spojena trvalá péče o nájemce a společné nájemce.
Beru na vědomí, že finanční náklady spojené s podáním této žádosti si uhradím sám.
Prohlašuji, že nemám žádné závazky po splatnosti vůči Městu Paskov a souhlasím s tím,
aby si Město Paskov tuto skutečnost ověřilo.
5. Beru na vědomí, že veškeré změny mající negativní vliv na společné soužití v domě seniorů
jsem povinen oznámit pronajímateli (např. změna zdravotního stavu vylučující soužití
s ostatními nájemci).
6. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a případné nepravdivé
údaje mohou být důvodem pro neuzavření nájemní smlouvy, nebo pro její předčasné
ukončení.
7. Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů včetně
informace o zdravotním stavu, a to v rámci předmětné žádosti s tím, že s nimi bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném
znění.

V………………………. dne…………………………

Podpis žadatele: ……………………………………………………………
Podpis spolubydlícího: …………………………………………………….
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Půdorysné plány jednotlivých bytů a podlaží
bydlení U zámku Paskov
3.NP

KK - kout s vestavěnou
kuchyňskou linkou
k - komora

terasa

byt č.25
2+KK
53.11m²
(+terasa 35m²)

byt č.24
2+KK
44.56m²

byt č.23
2+KK
52.46m²

byt č.22
1+KK
28.53m²

byt č.21
1+KK+k
44.40m²

byt č.20
1+KK+k
45.68m²

2.NP

byt č.19
1+KK
31.35m²

byt č.18 byt č.17
1+KK
1+KK
28.76m² 31.17m²

byt č.16
1+KK
32.95m²

byt č.15
1+KK
45.16m²

byt č.14
2+KK
48.57m²

byt č.13 byt č.12 byt č.11 byt č.10
1+KK
1+KK 1+KK
1+KK
28.97m² 28.47m² 28.58m² 28.27m²

směr k zámku
vchod

1.NP
průchod
k jídelně

byt č.9
1+KK
24.16m²

byt č.8 byt č.7
1+KK
1+KK
28.50m² 30.30m²

byt č.6
1+KK
vchod
44.26m²
směr parkoviště
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byt č.5
2+KK
46.19m²

byt č.4
byt č.3 byt č.2 byt č.1
1+KK
1+KK 1+KK
1+KK
29.48m² 28.66m² 28.81m² 28.20m²

Kalendář akcí – LISTOPAD

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
1.

pátek

15.

2.

sobota

16.

3.

neděle

17.

pondělí

18.

4.
5.

Svoz BIO odpadu – poslední

Hledá se yetti – 17 h., kino
Zraněná srdce – 19 h., kino
Kreativ klub – 16-18 h., knihovna

6.
7.
8.

Zámecké strašení MŠ – 17 h., Zámecký park
Divadlo - Ani za milion – 19 h., kino

úterý

19.

středa

20.

čtvrtek

21.

pátek

22.

9.

sobota

23.

10.

neděle

24.

11.

pondělí

25.

úterý

26.

13.

středa

27.

14.

čtvrtek

28.

pátek

29.

sobota

30.

neděle

31.

12.

Aladin – 17 h., kino
Slunovrat – 19 h., kino

Poznámky:

Paskovská devítka – 9-14 h., Zámecký park

Pokémon: Detektiv Pikachu – 17 h., kino
Bílý bílý den – 19 h., kino
Kreativ klub – 16 h., knihovna

Myslivecký ples – poslední leč – KCP

Avengers: Endgame – 17 h., kino
Na střeše – 19 h., kino

Den pro dětskou knihu – knihovna

Akce – LISTOPAD

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino
úterý

17:00

Hledá se yetti

5. 11.

pohádka, české znění, 95 min., 40 Kč, kino Panorama

19:00

Zraněná srdce
drama, romantický, titulky, 109 min, 50 Kč, kino Panorama

čtvrtek

7. 11.

17:00

Zámecké strašení MŠ
sraz v 16:30 u MŠ, areál Zámeckého parku

pátek

19:00

8. 11.

Ani za milion
divadelní představení, 300 Kč, kino Panorama


12. 11.
úterý

17:00

Aladin
rodinný dobrodružný, české znění, 128 min.,
40 Kč, kino Panorama

19:30

Slunovrat
horor, drama, mysteriózní, titulky, 146 min.,
50 Kč, kino Panorama

sobota

9:00-14:00

16. 11.
úterý

19. 11.

Paskovská devítka
běžecký závod, Zámecký park a okolí

17:00

Pokémon: Detektiv Pikachu
rodinný dobrodružný, české znění, 104 min.,
40 Kč, kino Panorama

19:00

Bílý bílý den
drama, titulky, 109 min., 50 Kč, kino Panorama

sobota

23. 11.
úterý

26. 11.

Myslivecký ples – poslední leč
KCP

17:00

19:00

Avengers: Endgame
akční, české znění, 182 min., 40 Kč, kino Panorama

Na střeše
komedie, drama, české znění, 100 min., 50 Kč, kino Panorama

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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Severní mouchy na dalekém severu

Tento rok se Severní mouchy proletěly do dálných zemí na drsném severu,
kde si během čtrnácti dnů vyzkoušely těžký život Vikingů.
Hned první táborový večer se všechny vikingské kmeny sjely do srdce
své země na velké slavnosti Midsummeru. Na pozvání zde přijely
kmeny Gebojáků, Zlatobýlů, Želvišek i Čopíků. Všichni Vikingové byli
řádně přivítáni královnou a slavnost
tak mohla začít. Oslavy Vikingů ovšem nejsou jen o poměřování vousů
a pití medoviny. Bylo třeba vytvořit si nové ochranné symboly, získat
si přízeň u bohů i potvrdit věrnost
královně. Po tomto setkání odjely
všechny kmeny zpět do svých vesnic
a věnovaly se běžnému životu Vikingů – lovili a prodávali ryby, vyráběli
štíty nebo zdobili své oblečení. Ovšem po nějaké době přestala Vikingům jejich země vyhovovat a tak se
rozhodli postavit lodě a začít hledat
novou zemi pro své rodiny. Po dlouhé plavbě se nakonec Vikingové
usídlili na krásném zeleném ostrově,
kterému dnes říkáme Grónsko.

líkem nám šlo výborně. Odvahu si
děti mohly vyzkoušet na noční stezce s obrazy z Asgardu, Vikingského
nebe, na jejímž konci je čekal duhový most. Na výlet jsme se letos
vydali přespat na Vikštejn, kde se
ráno uskutečnilo hned několik bitev
o hrad. Další bitvu jsme si užili s piráty ze Staré Vsi, se kterými jsme letos
prohráli opravdu jen o chlup. Své výhry i prohry děti slavily na karnevalu
a dvou táborácích. Za úžasnou atmosféru hudebních večerů vděčíme zejména naší kapele Kingové.
Všechny tyto zážitky by ovšem děti
neměly bez celé řady lidí, kteří svůj
volný část dobrovolně věnují dětem.
O zábavu všech Vikingů se starala
Eliška Daňová a Míšou Němcovou.

Vesnice měli na starosti Vojta Kaňok
s Terkou Pohludkovou, Zuzka Krpcová s Martinem Boráněm, Adélka
Juhasová s Barčou Forgačovou a Gabka Diasová s Patrikem Moroněm.
O doplňování zásob se staral Peťa
Glomb a o vaření Martin Vrtul Břenek, Tomáš Forgač, Katka Forgačová
a Petra Glombová. Léčitelkou byla
poprvé Venda Glombová. O technické věci se staral Vítek Valenta a Luďa
Vašek. Vedením tábora byla pověřena Terka Forgačová. Všem těmto lidem i mnoha dalším, kteří nám pomohli, patří velké díky.
Finančně nás v roce 2019 podpořili:
Tierärztlichen Zentrum Quernheim
MVDr. Fabiánek, REELGATE s.r.o.,
Spetech Technology s.r.o., PlusComp
s.r.o., Elektroservis Paskov s.r.o., TB
Autoplyn, COMMIT spol. s r.o., Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, BeeStone Studio - Dalibor
Glomb.
Každé dítě si z tábora převeze spousty zážitků. Někdo bude vzpomínat
na nejlepší hamburgery na světě,
někdo na spaní v teepee a jiný zase
na plazení v bahně. Pro nás je ale
nejdůležitější, že si děti naplno užily čtrnáct dní v lese u Moravice. A to
tam nemáme signál ani internet! Jo
a kdo to vlastně vyhrál? Čopíci, Čopíci, Čopíci!

Během tábora jsme však mimo program zažili i spoustu dalších věcí. Například se děti měly starat o své ovečky – musely je krmit, umýt, uspat,
a když bylo potřeba, tak třeba i rozveselit. Děti se však nestaraly moc
dobře, takže jim ovečky brzo utekly.
Zato pečení chleba v ohni pod kot-

Za Severní mouchy Tereza Forgačová
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Perly Paskov aneb Válka gangů
Perly Paskov si jako poslední z táborů Pionýrské skupiny Paskov užily
krásných čtrnáct dní na téma Válka gangů, a to v termínu od 2.8. do
16. 8. 2019. Jednotlivé oddíly představovaly čtyři mafiánské rody, které
měly za úkol ovládnout mafiánské
město a soupeřit o odměny, které by jim umožnily stát se Capo di
Tutti Capi. Po cestě rody potkávaly
celou řadu dobrodružství i komplikací a prožily úžasně nebezpečných
čtrnáct dní, kdy se pokusily nahrabat
co největší bohatství, podplatit pár
soudců, přepadnout banku nebo
pomoct příteli utéct z vězení. Každý
den vycházely táborové gangsterské
noviny s aktualitami, jako např. informace o zákazu držení alkoholu, o nelegálním pořádání automobilových
závodů, o vyšetřování vraždy apod.
Velkou akcí na našem táboře byla
velkolepá svatba- největš kápo Don
Corleone vdával svou jedinou dceru
Allesiu za bohatého Vincezna ,,Papa‘‘
Pompiere. Byla to nádherná svatba
v přírodě s překrásnými dary od dětí.
Po celou dobu pobytu museli vedoucí, ale i děti nosit mafiánskou občanku s osobními údaji, kterou nesměli
ztratit ani odložit, protože by jejich
tým přišel o peníze do celotáborov-

ky. Cílem celotáborové hry bylo získat v hrách co nejvíce peněz, které
se z části ukládaly do banky a nebo
zůstavaly v hotovosti u oddílú. Děti
taky dle libosti plnily různé bobříky mlčení, bdělosti, střelby, ranní vodu,šifry, uzly, hvězdnou oblohu a orientaci v přírodě.
Tábor ovšem není jen o tom, kdo vyhraje „celotáborovku“, ale o tom si ty
dva týdny co nejvíce užít. Děti měly
téměř každý den možnost koupání
v Moravici. Během pobytu byly zapáleny dva táborové ohně, při kterých
jsme zpívali, tančili i hráli hry.
Na celodenní výlet jsme vyrazili na
zvířecí farmu v Klokočově, kde nám
paní průvodkyně povyprávěla jak
to u nich funguje, na zpáteční cestě
jsme si koupili pár dobrot ve městě.
Náš poslední den na táboře probíhal
v duchu kasína, Všichni mohli hrát ruletu, karty, zajít si do drbárny nebo
do baru. Vše bylo zakončeno stylovým kabaretním vystoupením vedoucích a poté velkolepou párty. Na
závěr tábora děti dostaly trička, dorty, dětské šampusy na oslavu umístění v celotáborové hře a hezké věcné
dary za úklid stanů a plnění bobříků.

26

Náš tábor by ovšem nevznikl bez celé
řady lidí, kteří dobrovolně svůj volný
čas věnují organizaci tábora.
Program tábora připravovala Hanička
Pastorková a Krista Romanová. O hospodaření a dovoz všeho se postarala
Iva Vaňková a Saša Blahutová. Jídlo
pro celý tábor chystala Nikča Imričková, Tonda Kříž, Týna Křížová a Adél
Srníková. Zdravotnickou funkci zastupovala Markét Pohludková. O oddíly
se starali Ríša Gödel, Naty Klučarová,
Irča Sedlačíková, Terka Olejníková, Ivča
Peceková, Maci Klímková, Zuzka Andrýsková, Anička Hrabcová, Ivanka Hrbková, Danek Imričko a Jan Kruťa. Technickou pomoc zajišťoval Otta Müller.
Vedením tábora byl pověřen Vojta
Lukšík .
Děkujeme všem, kteří nás letos podpořili, za finanční, materiální či jinou pomoc: Lucie Volná - kreativní šití,Tomáš
Hrabec. Velké dík patří také Katce Biedrawové, panu starostovi Baďurovi za
milou návštěvu a mlsání pro děti, hasičům z Vítkova a mnoha dalším, kteří
nám pomohli.
Za Perly Paskov
Vojta Lukšík a Zuzka Andrýsková

VZDĚLÁNÍ / SPOLKY

říjen 2019

Informace o činnosti JSDH Paskov
a Paskov – Oprechtice
Obě výjezdové jednotky nejsou žádnou organizací, ale jsou ze zákona
zřízeny městem Paskov. Členové jednotek dělají práci dobrovolně bez
nároku na mzdu. I za těchto podmínek, díky svému zájmu a nadšení,
odvádějí velký kus práce a jsou vždy
připraveni, pomoct při mimořádných
událostech svým spoluobčanům.
Za co jim patří velké poděkování.
V obou jednotkách máme celkově
37 členů, a větší polovina z nich jsou
ve své činnosti velmi aktivní. Jednotky se pravidelně setkávají a provádějí
společná školení, výcviky a cvičení.
Školení jednotek probíhá vždy v měsíčních intervalech a je převážně zaměřeno na praxi. Kromě své osobní
přípravy členové jednotek provádějí
údržbu techniky, která je v majetku
města, tak aby byla vždy připravena
k použití a dále opravy a údržby svěřených prostor. Od začátku letošního
roku jednotky celkově zasahovaly
u 49 událostí. Z čehož bylo 21 požárů
a 28 technických pomocí. Jednotkám
se v letošním roce podařilo připravit

velké cvičení s tématem „Požár haldy v Řepištích“. Cvičení se zúčastnily všechny jednotky našeho okrsku
a bylo hodnoceno velmi kladně.
V podzimních měsících se jednotky
zaměří na přípravu pro práci ve výšce, pro kterou budou nově předurče-
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ni, dále se detailně seznámí s objektem seniorského bydlení ještě před
přidělením občanům. V prosinci jednotky čeká závěrečné přezkoušení
a zhodnocení letošního roku.
Zdeněk Bělík – člen JSDH
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Sejdeme se u cimbálu
Sejdeme se někde na kafe? Sejdeme
se s kamarády? Nebo v kině? Sejít se
dá všude, u čehokoliv, s kýmkoliv, sejít
se dá lehce i z cesty. Sejít se dá i u cimbálu, proč ne? Však je to jen kus dřeva.
Problém ale nastane, když ten cimbál
nemáte, a co hůř, když na něj nemáte.
Ano, na pořadu dne, týdnů, měsíců či
roků jsou totiž ty šustivé papírky, ano,
přesně ty papírky, které nám někdy tak
komplikují život náš vezdejší. A tak se
tonoucí stébla chytá, přemýšlí jak dál,
napíná své mozkové závity... a ejhle,
ony jsou na světě přeci i granty a jeden
takový nabízí i nošovický Radegast.

Scházíme se proto jednoho květnového dne v naší oblíbené krojovně,
dáváme hlavy dohromady, o grant se
musí zažádat prostřednictvím digitálního dotazníku, suverénně se k tomu
nabídnu, aniž bych vážně tušil, co to
obnáší. Najednou nad tím sedím, čas
neúprosně běží, nevím, opravdu nevím, jak dál, ještě donedávna byl pro
mě cimbál hodně vzdálený hudební nástroj, na který se paličkami tluče… Zůstane to tedy opět jen na těch
dvou, kteří Spolek Po súsedsku vedou,
objeví se zde poprvé to magické ,,SEJDEME SE U CIMBÁLU“, název, jenž
nás bude provázet už nadále a jehož
autorství budiž přisouzeno té jemnější půlce z obou manželů. Pro mě ale
opět důkaz toho, že ono pověstné Nomen est omen, stejně asi tak, jako se
kadeřnice může jmenovat p. Drbohlavová či celník p. Čmuchálek, je zhmotněním myšlenky, své touhy musíme
přeci jen vyslovit a nazvat tím pravým
jménem, zvolat k nebi přání... I já tedy
volám, a proto mě ani nijak nepřekvapí zpráva, že se scházet budeme.
Konec letní pohádky? Ne, ještě opravdu ne. Pár srpnových horkých dní necháme celý grant ležet u ledu, mladý
Ital přeci v létě nepracuje, závěrem

prázdnin se ale rozhoupeme, domluvíme si schůzku u pana Holiše z Myslíku,
který cimbály vyrábí. Je to sympaťák,
který nás provede svou dílnou, najednou už to pro mě není jen ten kus dřeva, tady se do něj totiž vkládá dušička.
Smutné ovšem je, že obal dušičky je
tvořen z rakouského dřeva, u nás už se
prý takové dřevo jen těžko shání, Rakušané se o přírodní bohatství jim svěřené prostě umějí lépe starat. V samotné
dílně pracuje mimo jiné i jeho syn, ještě donedávna kastelán z Hukvald, jenž
byl poměrně nevybíravým způsobem
sesazen z hradu a jemuž jsem v té kauze docela fandil. Ale to jen tak.

Léto a prázdniny utekly jako voda, na
kalendáři svítí datum 31.08.2019. Pro
školáky možnost ukrást ještě alespoň
jedno svobodné odpoledne, pro nás
milá povinnost zúčastnit se RADEGAST
DNE 2019 a stát se se tak přímými svědky převzetí onoho šeku, který Spolek
Po súsedsku osvobodí od věčného si
půjčování cizího cimbálu. Neobejde
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se to bez krojů, úsměvu, společné fotky. Žijeme v regionu, kde není příliš
zvykem zahánět žízeň vodou, a tak samozřejmě vypijeme spoustu piv, jaké
značky, to bude asi velký rébus... Takže
prostě a jednoduše děkujeme pivovaru za to, že je, našim tatínkům za to, že
nás brzy odstavili od maminčina prsu
a začali nám dávat poznat to, že Život
je hořký. RADEGAST je naší značkou.
Epilog? Snad jen to, že to bude dlouhé,
to čekání bude dlouhé, výroba cimbálu může trvat až 18 měsíců, ale sledujte nás, pevně věříme v to, že ten skvělý, naleštěný, již oduševnělý kus dřeva
se objeví ve své celé kráse a ve světle
ramp někdy před Vánocemi následujícího roku, opravdu v to pevně věříme.
P.S. A jen tak něco málo na okraj, hodně málo na okraj... Bude se vkrádat, ona
určitě přijde, jsme lidé, ne andělé. Bude
tady slídit, ta škaredá, už hodně, hodně
stará, prostě ta Nesmrtelná teta... Ale
nechte ji odejít, nedopřejte ji ani metr...
Neboť ten cimbál, ten tady třeba ještě
bude, když my už tady nebudeme, bude
dělat radost všem, bude sloužit všem,
nebude nikdy soukromým vlastnictvím.
Tak se mějte hezky, myslete s otevřenou a čistou myslí na ty své přání
a touhy a ono nám bude líp. A ... SEJDEME SE U CIMBÁLU. A taky u preclíku.
S pozdravem M. Tvrdík
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KD Paskov a léto
V létě se rozjíždíme na dovolené, a ti
co nejedou, se zabaví v areálu chovatelů. Opékáme párky, hrajeme kuželky, soutěžíme. Letošní léto bylo ve
znamení oslav kulatých výročí.
Vždy se najde pár zdatných jedinců,
kteří vyrazí do okolí. Pouť na Čupek věnovaná Cyrilu a Metodějovi oslovila ty
zdatnější. Výlet do Dobratic a ke Koníčkovi zase ty žíznivé. Soutěživé nadšence jsme přemluvili k účasti na sportov-

ní hry v OV Hrabová. Soutěž v šipkách
si vyzkoušel i náš pan starosta a další
disciplíny absolvovali naši členové
pod dohledem věrných fanoušků.
Byla to velká zábava. Počasí sice přálo
až moc, ale žízeň jsme měli čím uhasit.
Naši důchodci prokázali svou zdatnost i výletem na Hukvaldy.

Letní sezónu zakončíme divadlem
a opékáním bramborových placek.
Ale to až příště.

Absolvovali jsme několik nácviků
bowlingu. To se určitě zúročilo 12. 9.

za KD předsedkyně
Křivoňová Milena

Motokros
Seriál Mistrovství Evropy v motokrosu třídy veterán clasic 66+ skončil třetím závodem v Jihočeských
Netolicích, kde Miroslav Hanáček
z Paskova 68 let vybojoval pěkné
2. místo.
První se umístil Francouz Roger Brelet a třetí pak Goran Josefson ze
Švédska. V celkovém hodnocení mis-

na Olešné. Zde jsme se pod záštitou
Regionu Slezská brána zúčastnily turnaje 4 družstev. Byli jsme třetí a v jednotlivcích získali třetí místo i Miluška
K. a Toníček J.

trovství Evropy jednotlivců skončil
Hanáček na 4. místě.
Koncem září se pojede Mistrovství
Evropy družstev v Holandsku, kde
spolu s Jiřím Stodůlkou a Karlem Kozákem budou obhajovat loňské prvenství. Tak nám držte palce.
Miroslav Hanáček
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Stolní tenis
Nebaví tě kolektivní sporty?

ü
ü

Chceš se spoléhat sám na sebe?

Potom je STOLNÍ TENIS přímo pro tebe!
Kontakt na trenéra: petr.michna@easy4u.cz

Zdroj: instagram.com/viki.michna

Házená
Život házenkářského dění běží bez
zastavení v každém ročním období.
Školní prázdniny byly i pro sportovce krátkým časem odpočinku a od
srpna se již začaly všechna družstva
Házené Paskov připravovat na zahájení mistrovských soutěží začátkem
září. Mimo této přípravy se házenkáři zapojili aktivně do spolupořádání
tradiční předpouťové zábavy spolu s dalšími spolky Paskova. I když
si počasí při této akci vybralo svou
daň v podobě deštivého dárečku,
celá akce byla pro všechny velmi
pozitivní. Hned třetí školní den jsme
udělali nábor těch nejmenších (první až pátá třída) a snažili jsme se je
ukázkovou jednotkou přitáhnout
k tomuto sportu. V červnu, kdy jsme
také provedli tento pokus, byl výsledek velmi špatný, ale tentokrát přišlo na první trénink kategorie mini
velký počet zájemců, přesněji téměř
samá děvčata. Je to ještě dlouhá

cesta, kam se tímto směrem dostaneme.
První víkend v září již začaly mistrovské soutěže pro kategorii mužů a starších dorostenek. Muži doma měli za
soupeře družstvo z Nového Jičína,
které avizuje dopředu své ambice na
postup z krajské soutěže. Naše družstvo dobrou hrou v obraně a agresivním pojetím v útočné fázi po poločase
15 : 14 dokázalo ve druhém poločase
soupeře položit a konečný výsledek
31 : 24 je malou jiskřičkou pro další
utkání. Družstvo toto utkání odehrálo
v sestavě-Tegláš, Walek, Szarec, Kováč,
Volný, Klučar, Novák, Lednický, Kožušník, Muller, Doboš. Trenérský tým
tvoří Kuča, Piš a Novák. Starší dorost
zajížděl k prvnímu utkání do Žeravic
u Přerova. Po vyrovnaném prvním poločase 14 : 13 ve prospěch soupeře se
v druhém poločase projevil malý počet hráčů v základu a porážka 33 : 24

je toho výsledkem. Trenéry družstva
jsou Richard Maňak a Mario Dobosz.
Zde se musí zapracovat na zvýšení
počtu hráčů v družstvu. Další víkend
v neděli 15. září v Paskově se představí
již v 15 hodin mladší dorostenky s Hrabůvkou a starší dorost v 17.30 hodin
s Novými Bránicemi. Všechna další utkání podzimu jsou vyvěšena ve
skříňce oddílu na náměstí a každý víkend je avizován plakátováním. Jen
na doplnění: u mladších dorostenek
je trenérem Rosťa Blažek a miniky si
vzali na starost Meca Jakub a Šírcová
Kristýna.
V této nekonečné dobrovolné práci
je stále co zlepšovat, i když výsledky
někdy nejsou adekvátní. Proto znovu
a znovu zveme paskovské nadšence
sportu, přijďte do hlediště, přijďte mezi
nás a pomozte svou iniciativou udržet
házenou v Paskově.
Jiří Štefek

Florbal
Sportovní florbalový den
spolupráce se ZŠ
V hale základní školy Paskov proběhl
4. září sportovní florbalový den – pro
žáky prvního stupně. Smyslem bylo
představit dětem tento sport. Ukázalo se, že na škole je mnoho sportovně nadaných dětí a to nejen chlapců,
ale také dívek. Velice zdařená akce,
i přesto, že čas pro jednotlivé třídy
byl velmi krátký. Poděkování za rea-

lizaci florbalového dne během školního vyučování náleží paní ředitelce
Budkové a také třídním učitelkám za
ochotu a pomoc.

Florbalové soustředění
SAURIANS CAMP 2019
Hradec nad Moravicí

V pondělí 19. srpna jsme vyrazili směr
Hradec nad Moravicí, kde se konalo
každoroční soustředění pro naše flor-

balisty. Letos s námi jelo 35 dětí, kdy
nejstarším bylo 16 let a nejmladším
7 let. Následující den nás čekalo rozdělení hráčů podle ročníků a poté
nám začal třífázový trénink, kde jsme
se zaměřili na koordinační cvičení,
gymnastiku a také na individuální
dovednosti jednotlivce. Večer samozřejmě nesměl chybět zápas proti
trenérům, který je už tradicí. Myslím
si, že jsme si společný týden náramně s dětmi užili a těšíme se na další
pokračování na další straně
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společné akce, které nás čekají jak
v sezóně, tak mimo něj.
Poděkování za podporu této akce
náleží Městu Paskov a Nadaci OKD –
SRDCOVKA.
Trenér – Radim Volek

Open Air Karviná 2019
Poslední víkend v srpnu jsme se zúčastnili druhého ročníku mezinárodního turnaje Open Air hraného
v Karviné. Vyrazili jsme se třemi kategoriemi: přípravkou, elévy a mladšími žáky.

Přípravka
V této kategorii bylo sedm týmů a hrálo se systémem - každý s každým. Po
všech odehraných zápasech se všemi
soupeři následovaly utkání o umístění.
Naši prckové, ač bojovali, jak mohli, tak
na soupeře nestačili. Nutno podotknout, že na takovém turnaji hráli poprvé a teprve získávají a učí se základům
florbalu. Nicméně se snažili a patří jim
velká pochvala za bojovnost. Rodičům
velký dík za povzbuzování.

říjen 2019
a pak následovalo klasické play – off.
Ve skupině jsme skončili na třetím
místě, když jsme prohráli s Torpédem
Havířov a remizovali s Vítkovicemi. Ve
čtvrtfinále nás čekal 1. SFK Havířov Bílí.
Tento zápas jsme zvládli a postoupili
do semifinále, na které jsme se museli
důkladně připravit, čekal nás totiž stejný soupeř jako minulý rok - Torpédo
Havířov. Díky zodpovědné hře a výbornému brankáři jsme slavili úspěch
a postoupili do finále. Poslední překážka, která nám stála v cestě, byl tým Vítkovic. Finálový zápas přinesl hezkou
podívanou, padlo mnoho gólů, ovšem vítěz může být jen jeden, stal se
jím tým Vítkovic. Po loňském bronzu
bereme letos stříbro. Navíc náš Tomáš
Frydrych byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje v kategorii elevu.
Sestava: Moroň – Janča, Pollak, Frydrych, Kubánek, Tománek, Nytra, Klimunda.
Slovo trenéra Radima Volka: Veliká
spokojenost. Nebudu říkat, že jsem nevěřil v medaili, ale to co tady kluci předvedli, paráda. Rodiče pecka, atmosféra,
kterou vytvořili, byla elektrizující. Díky.

Sestava: Forman – Kaluža, Bůžek,
Hrubý, Kasperčík, Švancer, Schwarz.

Mladší žáci skončili na pátém
místě

Trenéři: Moravec, Volek

Kategorie mladších žáků také hrála na
dvě skupiny po pěti týmech, kdy do
dalších bojů postoupili první čtyři týmy
z každé skupiny. Obsadili jsme třetí
místo a vyhlíželi jsme našeho čtvrtfinálového soupeře, kterým se stal 1. SFK
Havířov. Důležitý zápas, jehož vítěz se

Elevi na Open Air stříbrní
V této kategorii byly dvě skupiny po
pěti týmech. Po odehrání základních
skupin první čtyři týmy postoupili

posunul do boje o medaile. Vyrovnaná hra, ve které rozhodovali opravdu
maličkosti, a to kdo udělá více chyb.
Bohužel o jednu chybu více jsme udělali my a tento zápas prohráli. Zklamání
bylo velké, ale turnaj pokračoval a my
hráli zápasy o konečné umístění. V prvním zápase nás čekal Slovan Havířov
a ten jsme i přes velké zklamání z prohraného čtvrtfinále zvládli. Ve druhém
utkání na nás čekala Orca Krnov. I tento
zápas jsme dotáhli do vítězného konce
a skončili turnaj na pátém místě.
Sestava: Kronenberg – Kolčák, Mutina, Hanus, Mihal, Holek, Michálek,
Papala, Müller, Brož, Schwarz.
Slovo Trenéra – Radima Volka: Musím
říct, že se nám turnaj vydařil, hráli jsme
poprvé v této sestavě a poprvé zápas
na velkém hřišti. Bilance tří výher, dvou
remíz a dvou proher je pro mě dobrá.
Víme, od čeho se můžeme odrazit, kde
přidat a kde zase ubrat.

Ženy
Ženy se na rozdíl od jiných kategorií
během prázdnin nezúčastnily žádného turnaje. Přece jen pracovní
povinnosti, brigády, dovolené, tábory a rodinné povinnosti jsou časově
náročné a proto se nenašel turnaj,
který by nám termínově vyhovoval.
Každopádně jsme nelenily, a pokud
počasí přálo, tak jsme se pravidelně
setkávaly na letní přípravě, kterou
nám vedl Matěj Kožušník. Touto cestou mu chceme velice poděkovat za
jeho čas, který nám věnoval.
Do startu letošní sezóny nastupujeme početně oslabeny. Dvě hráčky
nemohou do prvních zápasů nastoupit kvůli zdravotním problémům.
Přejeme jim jako tým brzké uzdravení, a věříme, že uhrajeme co nejlepší
utkání i v početním oslabení.
Doufáme, že se během sezóny najdou další nadšenkyně tohoto sportu, které se k nám přidají.
Všechny srdečně zveme na domácí turnaj, který se bude konat 9. 11.
Snad se nám podaří jako minulou
sezónu, před domácím publikem vyhrát oba dva zápasy.
Lokajová Lucie

Cenné zlato dorostu z Moravian Cupu

pokračování na další straně
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PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Další prázdninové turnaje
a naši dorostenci
Také naší dorostenci se zúčastnili prázdninových turnajů a to Junior
Ostrava Cup, Prague Games a Moravian Cup. Jejich průběh Vám v následujících článcích trochu přiblížím.

Junior Ostrava Cup
V základní skupině jsme měli celkem
silné soupeře, včetně favoritů naší kategorie. Ze skupiny jsme nakonec postoupili z třetího místa. V prvním play-off jsme těsně zdolali Slovan Havířov.
Večerní výhra nad týmem ČPP Ostrava
nás nabudila a posunula do posledního vyřazovacího duelu s Hattrick Brno.
Hala Sareza zažila neuvěřitelný zápas.
Hattrick se rychle dostal do dvoubrankového vedení. Naši borci dokázali
překonat brněnského brankáře a v
rychlém sledu vyrovnali. Ovšem v základní hrací době již žádný gól nepadl,
následovaly nájezdy. V této disciplíně
útočníci selhali, až v sedmé sérii rozhodl kapitán Matěj Sedláček. Klobouk
dolů před naším gólmanem Vítkem
Brožem, který vychytal sedm nájezdu. V semifinále jsme se utkali s Tempish Vítkovice a tam už veselo nebylo.
Naše prohra (9:2) nám znemožnila boj
o zlato. Touha vyhrát bronz nás nenechala klidnýma a do zápasu s IBK Future jsme nastoupili s elánem a cílem
vyhrát. Bohužel se nám vyhrát nepodařilo a my tedy na Junior Ostrava Cup
obsadili 4.místo.

nou postoupili do osmifinále. Zde nás
už čekal Chodov, který nás převálcoval
6:1. Nejsme kapela, abychom pořád
vyhrávali! Tímto pro nás turnaj skončil a my balili dresy do kufrů. Nicméně
jsme si spravili náladu volnou zábavou
v Praze, hezkým ubytováním, dobrým
jídlem a touhou to příště nevzdat.
Proto začátkem září absolvujeme ještě jeden turnaj v Olomouci Moravian
Cup, na který jsme se připravovali
s Adamem Kučerou v srpnu na soustředění.

Moravian Cup
Příprava se vyplatila!
Od začátku turnaje jsme měli navrch.
Ze základní skupiny jsme postoupili
opět z prvního místa. V Play-off jsme
vyřadili slovenský tým Sokol Gajary,

Prague Games
V červenci jsme odjeli do Prahy na
prestižní světový turnaj. V prvním zápase jsme se utkali s týmem Švédska.
Remíza (5:5) nás velice těšila, neboť
NYKVARNS IF vyhrál svou celostátní
dorosteneckou ligu ve své zemi a nám
se podařilo s takovým úspěšným týmem remizovat! Druhým soupeřem
byl Pražský OLYMP, který jsme s přehledem přehráli. Druhý den turnaje
jsme odehráli krásný a útočný duel se
Švýcarským FRIBOURG. Švýcaři do nás
neustále doráželi a naši obranu nenechali vydechnout. Nedali jsme se a naši
borci i tento zápas dotáhli do vítězného konce. Díky tomu, že se nám podařilo bodově vyhrát základní skupinu,
přeskočili jsme šestnácti-finále a rov32

následovalo čtvrtfinálové utkání s týmem z Kyjova a oba tyto týmy naši
florbalisté převálcovali. Boj o postup
do finále už nabíral obrátky. Do zápasu
s Gulivers Brno jsme nastoupili s jistou
opatrností. Předchozí vzájemný zápas
s Gulivers totiž skončil remízou. Ovšem
v tomto duelu jsme byli dominantnější
a do finále jsme postoupili my. Nervozita sílila a ve finále jsme se utkali s Přerovem. Touha vyhrát nás hnala výš a vítězství jsme si právem zasloužili (4:1).
Vítěz může být jen jeden a tedy zlato
a medaile jsme do Paskova dovezli my.
Oceněnými v řadě našich hráčů ve finálovém zápase byli kapitán Matěj Sedláček a gólman Vít Brož.
Za realizační tým děkuji našim dorostencům, kteří se tomuto sportu
věnují. V následující lize přeji mnoho
úspěchu…
Vít Tichopád

OSTATNÍ
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Na silnicích je důležité být také viděn

Brzo nadejde období, které s sebou
ponese z pohledu provozu na pozemních komunikacích stále častější
skloňování dvou slov: snížená viditelnost. Jedná se zejména o soumrak či
svítání, silný déšť, sněžení, mlhu… Co
připomenout chodcům a cyklistům,
kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Zákon
hovoří o místě mimo obec, ale uvedené lze doporučit rovněž pro pohyb
po komunikaci v obci. Důležitost uží-

vání reflexních a retroreflexních prvků, současně i správnost jejích používání, je více než zřejmá. Pro řidiče
se chodec, který prvky řádně užije,
stává „viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci včas zareagovat.
Učiňte tedy maximum pro své bezpečí a bezpečí vašich dětí, u kterých
by užívání retroreflexnch prvků mělo
být naprostou samozřejmostí.
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou
oproti řidičům vozidel chráněni deformačními zónami, bezpečnostními
pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí, aby byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by
mělo mít prvky povinné výbavy, jejíž
součástí jsou rovněž odrazky umístěné na stanovených místech kola.
Za snížené viditelnosti je povinností
kromě jiného mít vepředu světlomet
a vzadu svítilnu (samozřejmě funkční).
Zvýšení vlastní bezpečnosti při jízdě
lze dosáhnout díky dalším reflexním

prvkům, které umístíte na oděv, batoh a podobně. Není od věci připomenout, že užití cyklistické přilby je
povinné pro osoby do 18 let. Avšak
sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte také užití přilby při jízdě
na kole.
Soňa Štětínská, policie ČR

Raná péče pro děti s postižením zraku
hračky, poskytnou sociální poradenství i další potřebné informace, doporučí další odborníky.
Ve chvíli, kdy rodiče po narození dítěte zjistí, že není všechno v pořádku
a že jejich dítě má nějaký hendikep,
ocitají se rázem ve velmi těžké životní
situaci. Prožívají obrovskou nejistotu,
obavy, co bude s jejich dítětem, jak se
bude dál vyvíjet, jak ho oni sami mohou rozvíjet, jak s ním komunikovat.
A právě v tomto náročném období
může pomoci služba rané péče, která
je rodinám s dětmi se zrakovým hendikepem dostupná i v Paskově.
Jedná se o bezplatnou sociální službu rodinám, které pečují o dítě s hendikepem ve věku od narození do sedmi let. Funguje to tak, že poradkyně
rané péče dojíždějí přímo do rodin
a s využitím vhodných metod a postupů pomáhají rozvíjet schopnosti
a dovednosti dítěte, instruují rodiče,

Na pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
se specializuje Společnost pro ranou
péči, pobočka Ostrava, která působí
v rámci celého Moravskoslezského
kraje, tedy i v Paskově.
Na centrum rané péče se mohou obracet rodiče, jejichž děti mají v oblasti zrakového vnímání vážnější
hendikep nebo jejichž vývoj neprobíhá, jak má. Více informací naleznete na www.ranapece.cz/ostrava*,
kontaktní tel.: 774 567 236, e-mail:
ostrava@ranapece.cz. Město Paskov
podpořilo službu rané péče v letošním
roce částkou 15 000 korun.
jak mohou dítě stimulovat, podporují také zdravé sourozence dítěte.
Zapůjčí rodině vhodné pomůcky či
33

*
Kristina Mezníková,
Společnost pro ranou péči
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Mobilní hospic

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné
dospělé i děti v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty
i jejich rodiny tak, aby umírající mohl
zůstat doma mezi svými blízkými až
do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři
a zdravotní sestry k pacientům domů.
Pomocnou ruku podávají také sociální

pracovnice, psychologové i duchovní.
Pro naše pacienty jsme k dispozici
24 hodin denně. Působíme v Ostravě
a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti.
Provozujeme ambulanci paliativní
medicíny, dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník
kampaně „DOMA. Týden pro mobilní
hospice“, do kterého se letos zapojí
21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem. Přidejte
se k nám. Více informací se dozvíte
na www.darujpapuce.cz,

www.umiratdoma.cz
a www.papucovyden.cz.
Nebojte se nás v případě potřeby
kontaktovat:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Gurťjevova 459/11
700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 727 805 329, 603 566 336
Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz*.
I. Bereková, vrchní sestra;
J. Pastrňáková,
fundraiser MHO

*

Centrum pro zdravotně postižené
Centrum pro
zdravotně postižené Moravskosl e z ské h o
kraje o.p.s. již
přes 10 let poskytuje sociální
služby osobám se zdravotním postižením a seniorům na Frýdecko-Místecku. V naší PORADNĚ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM rádi
zodpovíme dotazy týkající se například potřebné péče, sociálních služeb, dávek a příspěvků či kompenzačních pomůcek. V rámci služby
OSOBNÍ ASISTENCE pak pomáháme
lidem přímo v jejich domácím prostředí. Kvalifikované osobní asistentky pomáhají s úkony, které již člověk
vlivem svého zdravotního handicapu není schopen zvládat sám. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, přichystání
a podání stravy, péče o domácnost
a mnoho dalšího. Osobní asistentky jsou tak nejen „prodlouženou
rukou“ klientů, ale také se podílejí
na jejich aktivním vyplnění volného
času či je doprovázejí k lékařům, na
nákupy apod. Naše služby zahrnují
také PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK, VOLNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM či volnočasové aktivity
formou pravidelných setkání v rám-

ci cvičení jógy, kroužku korálkování
či ergoterapie.
Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete na našich webových stránkách

www.czp-msk.cz*, telefonicky na čísle
558 431 889 či přímo na našem pracovišti Kolaříkova 2185,
*
Frýdek-Místek.
Eva Kaštovská,
sociální pracovnice
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VYKLÍZÍME SKLADY

materiál zdarma
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB !

Volejte zdarma
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SOBOTA 16. LiSTOPADu | 9:00 – 14:00
AREÁL PASKOvSKéHO zÁMKu A zÁMECKéHO PARKu
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2019

2. ROčNÍK

BĚŽECKÁ CENA MLÁDEŽE FRÝDECKO-MÍSTECKA 2019
BĚH PRO PASKOvSKÝ zÁMEK | zÁvODy KOLOBĚŽEK
Místo registrace: Paskovský zámek, ul. Nádražní 1

startovNé Pro BĚžecKé ZávoDy i ZávoDy KoloBĚžeK:
hlavNí ZávoDy a BĚh Pro PasKovsKý ZáMeK 70,- KČ,
ZávoDy MláDeže - ZDarMa

šatNy, sPrchy:
sportovní hala při Zš Paskov, ul. Kirilovova 330
start: areál paskovského zámku a zámeckého parku
MožNosti ParKováNí:
Centrální parkoviště u kina a parkoviště u základní školy
Časový harMoNograM:
9:00 - 9:30 prezentace mládeže pro závody koloběžek
9:00 - 9:45 prezentace mládeže pro běžecké závody
9:00 - 11:00 prezentace dospělých pro hlavní běžecký závod,
běh pro zdraví a hlavní závod koloběžek
9:45 - 9:55 starty závodů koloběžek mládeže
10:00 - 11:20 starty běžeckých závodů mládeže
11:30
start hlavního běžeckého závodů na 9 000 m
a běhu pro paskovský zámek na 3 000 m
12:30
start hlavního závodů koloběžek na 9 000 m
Kategorie BĚžecKých ZávoDŮ:
hlavNí ZávoD – 9000 M (3 okruhy po 3000 m)
Muži:
ženy:
M3 – 45-54 let
M1 – do 34 let
Z1 – do 34 let
M4 – 55-64 let
M2 – 35-44 let
M5 – 65 let a více Z2 – 35-44 let

ceNy – Pro BĚžecKé ZávoDy i ZávoDy KoloBĚžeK
• medaile pro první tři v každé kategorii mládeže
• poháry pro první tři v každé kategorii hlavního závodu
• věcné ceny pro tři nejrychlejší muže a tři nejrychlejší ženy
v absolutním pořadí hlavního běžeckého závodu
• věcné odměny pro nejrychlejšího Paskovana/Paskovanku
v jednotlivých kategoriích závodů mládeže i hlavního závodu
• pamětní medaile pro prvních 100 účastníků hlavního běžeckého
závodu a pro prvních 30 účastníků hlavního závodu koloběžek
• losování šťastných čísel závodníků, kteří dokončili závod, a to
samostatně pro běžecké
závody mládeže, závody
mládeže koloběžek, běh
pro paskovský zámek,
hlavní běžecký závod
a hlavní závod
1 2
koloběžek
PARKOvišTĚ
u KiNA

PARKOvišTĚ
u zÁKLADNÍ
šKOLy

Z3 – 45-54 let
Z4 – 55 let a více

V každé kategorii bude vyhlášen také nejrychlejší občan/občanka Paskova.

ZávoDy MláDeže (1 okruh – cca 800 m, popř. cca 300 m pro nejmladší žáky)
chlapci a dívky – ročníky:
2008-2009
800 m
2000-2003 800 m
2004-2005 800 m
2010-2011
800 m
2012 a mladší
cca 300 m
2006-2007 800 m
V každé kategorii bude také vyhlášen nejrychlejší chlapec/dívka Paskova.

BĚh Pro PasKovsKý ZáMeK – 3000 M (1 okruh - 3000 m)
Běh je určen pro všechny zájemce starší 15 let a je nesoutěžní.
Kategorie ZávoDŮ KoloBĚžeK:
hlavNí ZávoD – 9000 M (3 okruhy po 3000 m)
Kategorie dorostenců a dorostenek – ročníky 2002 - 2004
Kategorie mužů a žen – ročníky 2001 a starší
V každé kategorii bude vyhlášen také nejrychlejší občan/občanka Paskova.

ZávoDy MláDeže (cca 300 m)
Chlapci a dívky – ročníky: 2005-2008, 2009-2013, 2014 a mladší

šATNy
A SPRCHy

oBČerstveNí:
Bude poskytnuto účastníkům všech závodů
a běhu pro paskovský zámek

SMĚR
zÁvODu

zÁMECKÝ
PARK

trasy (viz mapka)
1. červený okruh (3000 m) trasa hlavního
běžeckého závodu, běhu pro paskovský zámek
a hlavního závodu koloběžek
2. Modrý okruh
(cca 800m) trasa běžeckých závodů mládeže
3. zelená trasa
(cca 300m) trasa pro běžecké závody nejmladší
kategorie a pro závody mládeže koloběžek
Upozornění: Každý závodníK startUje na vlastní
nebezpečí, účastníci závodů na KoloběžKách jsoU
povinni startovat s ochrannoU přilboU

V každé kategorii bude vyhlášen také nejrychlejší žák/žákyně Paskova.

www.mesto-paskov.cz | www.slezskabrana.cz | www.facebook.com/slezskabrana/

HLAvNÍ PARTNER:

zÁMEK
PREzENTACE
START/CÍL

MĚSTSKÝ
úřAD

PARTNEři:
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