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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

Osobnost Paskova
– Miroslav Šín
6. března letošního roku se v Columbusu, hlavním města státu Ohio,
uskutečnil závod o nejsilnějšího hasiče světa na proslulém Arnold Sports
festivalu. Do závodu se nedá přihlásit, ani kvalifikovat. Musí si vás vybrat
sami organizátoři, na základě výkonů
na mezinárodních soutěžích. Arnold
Sports festival je jen pro ty nejlepší.
Letos vybrali „paskováka“ Miroslava
Šína z hasičského sboru Moravskoslezského kraje.

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

Smart Info

Setkání s A. Schwarzeneggrem

V obraze
Miroslav Šín - mrtvý tah

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

www.mesto-paskov.cz/
mesto/mobilni-aplikace/
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sportu, politiky, ale zejména legendou filmovou. Onou legendou nebyl
nikdo jiný než Arnold Schwarzenegger. Jak mi sám Mirek potvrdil, je
setkání s takovou osobností velkou
motivací do budoucna, ale také odměnou za nezměrnou dřinu, která
všemu předcházela.

Mirek je skromný kluk, a tak vás,
kteří ho znáte, ani nepřekvapí, že se
o tomto jeho mimořádném sportovním úspěchu dovídáte spíše z médií
než od něj samotného. Odměnou mu
bylo setkání s legendou. S legendou

Dovolte mi, abych touto cestou Mirkovi poblahopřál, popřál mu pevné
zdraví, a jelikož letos bodoval, tak aby
mu vyšla příprava i na další ročník tohoto závodu, protože pozvání již má
v kapse. Ještě mu zbývá přibalit do
kufru „reprezentační“ paskovskou
vlajku .
Milan Klimunda, místostarosta

Informace ze zasedání
Zastupitelstva
V pondělí 6. března zasedli již po
osmnácté zastupitelé města. Nejprve se přítomní seznámili s činností
Rady města, finančního, kontrolního
a osadního výboru Oprechtice. Dále
byli všichni obeznámeni s aktivitami komisí rady, které mají poradní
charakter. Mezi nejdůležitější body
jednání patřilo projednání žádostí
o změnu územního plánu. Finální verze tohoto plánu by měla být
schválena na dalším jednání zastupitelstva - 6. června 2022. Máte tak
ještě jednu z posledních možností
v tomto roce podat návrh na pořízení
změny územního plánu (§ 46 zákona č. 183/2006 Sb.) města Paskova
a změnit tak účel vašeho pozemku
(např. ze zemědělské půdy na stavební pozemek apod.), která by mohla
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být ještě letos zakomponována. Zastupitelé také schválili 400 tis. Kč na
veřejnou finanční sbírku Červeného
kříže na pomoc Ukrajině a návratnou
finanční výpomoc ve výši 2.372.012
Kč základní škole na předfinancování
projektu „Rekonstrukce zpevněných
ploch v ZŠ Paskov“.
Závěrem jednání vystoupili někteří
rodiče ze třetí třídy, aby zastupitele
informovali o místnosti, která je upravena nanotechnologií a kde se jejich
děti učí. Po emotivním vystoupení se
všichni přítomni jednomyslně shodli,
že se tomuto tématu budou věnovat
v nejbližší době na pracovním nebo
mimořádném jednání zastupitelstva
za přítomnosti odborníků na danou
problematiku.
Kristýna Šircová
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Výzva občanům – Územní plán
V průběhu loňského roku prováděli
pracovníci Katastrálního úřadu v katastrálním území Paskov revizi údajů
Katastru nemovitostí. Předmětem
revizí byly především, obvody budov, druhy pozemků, způsob využití pozemků, typy a způsob využití

staveb, atd. V některých případech
je pro uvedení nemovitosti do souladu s požadavky Katastrálního úřadu
nutné, aby došlo k úpravě územního
plánu. V této souvislosti VYZÝVÁME
všechny vlastníky nemovitostí,
kterých se to týká, ale i ostatní,

kteří na tom mají vlastní zájem,
aby podali žádost o změnu územního plánu co nejdříve. Nejpozději
pak do 20.4.2022, aby mohly být
tyto žádosti projednány zastupitelstvem dne 6. června 2022.
Jelikož se změny územního plánu
provádějí zpravidla jednou za několik let, je opravdu nutné využít
této možnosti a včas si podat žádost
o změnu územního plánu. Podrobný postup naleznete na webových
stránkách: www.mesto-paskov.cz/
mesto/uzemni-plan/, případně na

Městském úřadu v Paskově či Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
územního rozvoje a stavebního řádu.
Milan Klimunda, pověřený zastupitel
pro územní plánování
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Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou a má významný vliv na
bezpečnost v obci, a to bezpečnost
nejenom v dopravě, ale i bezpečnost
osobní. Na druhou stranu, dle hesla:
všeho moc škodí, je přemíra osvětlení, zejména v nočních hodinách na
škodu lidskému zdraví, zejména pak,
pokud se používá tzv. studené světlo s jistou vlnovou délkou. Hledat
kompromis mezi těmito dvěma stavy
není jednoduché. Z hlediska funkčního jsou požadavky na osvětlení

dobře definované technickými normami. „Vedlejšími nežádoucími
účinky osvětlení, tedy fenoménem
světelného znečištění, se však tyto
normy zabývají nedostatečně, nekonzistentně a nezohledňují nové
poznatky v oblasti medicíny, biologie
a ekologie“ – jak je uvedeno v osvětlovací příručce pro obce, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí
a Svaz měst a obcí České republiky.
Není účelem tohoto článku čtenáře
informovat o všech pro a proti. Tyto
informace si každý, kdo se
o tuto problematiku zajímá, lehce dohledá z veřejných zdrojů. Účelem je
vás informovat o tom, že
město Paskov k této problematice přistupuje se vší
vážností a při rekonstrukci veřejného osvětlení,
a i prosté výměně zdrojů,
vždy volíme takové zdroje, které jsou úsporné
z hlediska spotřeby, ale

také bezpečné z hlediska lidského
zdraví. Podrobné informace o umístění veřejného osvětlení v Paskově
a Oprechticích naleznete na webových stránkách: osvetleni.paskov.cz
Zde také můžete
nahlásit jeho poruchu a to konkrétně u každého jednotlivého
světla, jednoduše kliknutím na
dané světlo na
mapě. Také v letošním roce budou
postupně nahrazovány staré neúsporné zdroje za nové úspornější
a lépe odstíněné, aby zbytečně nevznikal světelný smog. Velké změny
se dočká ul. Místecká, kde budou staré sloupy veřejného osvětlení umístěné v zahradách nahrazeny výložníky na sloupech elektrického vedení.
Bližší informace vám poskytneme na
Městském úřadu.
Milan Klimunda,
místostarosta

Poděkování za spolupráci v oblasti kultury
Vážení občané Paskova, chtěla
bych vám touto cestou poděkovat za dosavadní spolupráci
v oblasti pořádání kulturních akcí
v našem městě. Především vám –
dobrovolníkům, představitelům
spolků a organizací, ale taky návštěvníkům akcí – patří velký dík.
Ve čtvrtek 3. března jsem nastoupila na nemocenskou, která bude

navazovat na mateřskou dovolenou, a tak se bude nyní o kulturní
dění v obci, pořádání akcí, filmových projekcí, divadelních představení, provozu muzea, výstav,
jarmarků apod. starat někdo jiný.
Se zaměstnanci úřadu i s Vámi
zůstanu v kontaktu, a když budete cokoliv potřebovat, určitě
se na mě obraťte osobně nebo

emailem gabriela.klimundova@
gmail.com. Pokud to bude v mých
silách, určitě vám ráda pomůžu.
Ještě jednou vám děkuji za spolupráci, kterou jsme během těch
pěti let navázali a mohli tak uspořádat nezapomenutelné akce
v Paskově.
Gabriela Klimundová,
kulturní referentka

Rekonstrukce a revitalizace zpevněných ploch
na sídlišti na ulici Fučíkově
Město Paskov v předešlých letech
investovalo průběžně své prostředky na revitalizaci chodníků, rozšíření
parkovacích míst a výstavbu zázemí
k umístění kontejnerů na odpad v lokalitě sídliště na ulici Fučíkova. V letošním roce je v plánu rekonstrukce
zpevněných ploch na parkovišti ve

středové části sídliště a příjezdová
komunikace ke středovému parkovišti na sídlišti na ulici Fučíkova. V současné době je připravována dokumentace k realizaci stavby s názvem
oprava zpevněných ploch sídliště na
ulici Fučíková. Předpokládaná doba
realizace je naplánována na 3.Q roku
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2022. V rámci sídliště bude muset
město řešit ještě revitalizaci zelených
ploch a ořezy, popřípadě výsadbu
stromů. V rámci revitalizace zeleně
bude město potřebovat spolupráci
s občany, kteří v dané lokalitě žijí.
Zdeněk Bělík, člen rady města
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Rekonstrukce zpevněných ploch
a revitalizace zeleně na ulici Papírenské
V roce 2021 proběhla dvě veřejná projednání k záměru revitalizace venkovního prostranství sídliště na ulici Papírenské. V rámci veřejných projednání
byl občanům sídliště představen připravovaný záměr rekonstrukce venkovního prostranství na ulici Papírenské. Dále na veřejných projednáních
dostali občané možnost se k jednotlivým dílčím částem vyjádřit. Projektant, který připravuje projektovou dokumentaci si všechny podněty od
občanů vyslechl a v rámci projektové
přípravy se snažil co nejvíc podnětů
zapracovat tak, aby vyšel v co největší míře občanům vstříc. V současné

době je projektový záměr odeslán na
všechny dotčené orgány k vyjádření
a vydání kladných stanovisek, popřípadě vznesení svých připomínek,
které bude muset projektant do projektové přípravy zapracovat. V rámci
projektové přípravy nelze ze 100 %
vyhovět všem podnětům občanů, navíc se velmi těžko hledá kompromis,
pokud mají lidé ze stejného vchodu
či patra úplně rozdílné názory. Projektant má od města v současné době
zadání, kde musí v co největší míře
dodržet nedotčenost klidových zón,
musí v co největší míře zapracovat
podněty občanů, v klidových zónách

se musí snažit o minimální zábor zelených ploch. Dále musí v projektové
přípravě zohlednit legalizaci míst pro
parkování, kde dnes vozidla parkují
třeba na chodnících, krajnicích atd. Po
zapracování všech připomínek dotčených subjektů chce město v 3. Q roku
2022 zpracovat a podat žádost o dotaci na revitalizaci sídliště na ulici Papírenské a po získání dotace zařadit
revitalizaci do priorit investic města
v roce 2023. Držme si všichni palce ať
vše vychází podle plánu a dojde ke
zlepšení vzhledu a celkového života
na sídlišti Papírenská.
Zdeněk Bělík, člen rady města

Dopravní situace v Beskydech
Po svém nástupu do funkce senátorky se snažím dostát svému slibu
a věnuji se podnětům, které dostávám od starostek a starostů regionu.
Abych získala větší přehled o potřebách obcí, zúčastnila jsem se schůzí
všech frýdecko-místeckých mikroregionů. Největší nedostatky spatřují
zástupci obcí zejména v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu se dopravními problémy, které naše obce zatěžují, již více než rok průběžně zabývám.
Shodli jsme se, že společným problémem celého regionu je mimo jiné
poškozování komunikací přetíženou

nákladní dopravou. V této věci proto iniciujeme nákup mobilní váhy
pro kontrolní vážení Policií ČR, která bude využívána pouze v obcích
okresu Frýdek-Místek. Efektivitu nákupu váhy nyní zvyšuje i nedávná
změna zákona číslo 13/1997 o pozemních komunikacích, která zavedla zvýšené pokuty v případě, že
řidič neuposlechne výzvu policisty
podrobit vozidlo nízko rychlostnímu
kontrolnímu vážení. Pokuta v příkazním řízení se od 1. ledna 2022 zvýšila
ze 40 až na 100.000,-Kč. S obcemi,
které lemují dálnici D56 od Ostravy
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do Frýdku-Místku, řešíme možnost
zrušení dálničního poplatku v úseku
mezi exity 40–52. Povinnost dálniční
známky svádí mnohé řidiče využívat
průjezd přes okolní obce. Avizované zdražení dálniční známky situaci
zřejmě ještě zhorší. Úlevu od zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny
by obcím jistě přinesla možnost využívat úsek D56 jako svůj přirozený
bezplatný obchvat. Za tímto účelem
jednáme s Ministerstvem dopravy
o udělení výjimky ze zpoplatnění daného úseku dálnice. Nejaktuálnějším
projektem v oblasti dopravy je úsilí
o celoroční zákaz vjezdu tranzitní
kamionové dopravy do chráněné
krajinné oblasti Beskydy. Spolu s více
než 50 zástupci regionu jsme podali žádost k rukám hejtmana MSK,
v níž usilujeme o nápravu důsledků
rozhodnutí Ministerstva dopravy,
kterým v devadesátých letech došlo k rozsáhlé změně v uspořádání
silniční sítě v ČR. Tato změna velmi
negativně zasáhla do života občanů
a návštěvníků CHKO Beskydy. Zmíněným rozhodnutím bylo totiž umožněno, aby chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, která je dnes zahrnuta
do soustavy evropsky významných
lokalit Natura 2000, tranzitovala přeshraniční kamionová doprava. S vědomím nízkého rizika postihu vysílají
firmy celoročně své řidiče přes CHKO
Beskydy na Slovensko a dále do
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jižních států. Zvýšená doprava vede
ke snížení kvality života a bydlení,
a to zejména vlivem zvýšené hlučnosti a celkového znečištění ovzduší. V některých úsecích způsobuje
i snížení bezpečnosti. Při dopravních
nehodách vznikají několikahodinové
uzávěry, které znemožňují průjezd
osobních vozidel, autobusových linek i vozidel IZS do horských obcí
a do turistických oblastí. Závažné dopravní situace ohrožují v konečném
důsledku celý ekosystém CHKO Beskydy – nejvíce pak desítky živočišných druhů a rostlin, které jsou samy
již ohroženy vyhynutím.
Snad nejpalčivějším problémem
však zůstává skutečnost, že obsah
projíždějících cisteren ohrožuje kvalitu vody v přehradní nádrži Šance.
Ta je zásobárnou pitné vody nejen
pro Frýdecko-Místecko, ale i pro

část Ostravy či Karvinska, a na jejích
dodávkách závisí statisíce našich
obyvatel. Na podnět starostky obce
Staré Hamry p. Evy Tořové se současnou situací a možnostmi jejího
zlepšení již řadu měsíců zabývám.
Spolu s dalšími starostkami a starosty obcí všech frýdecko-místeckých
mikroregionů jsme v loňském roce
uskutečnili řadu jednání, na která
jsme přizvali i zástupce Ředitelství
silnic a dálnic, projekční kanceláře
RSE, Dopravního inspektorátu PČR
a experty z hlediska dopravy, Povodí Odry, náměstky hejtmana MSK
i vedení města Frýdek-Místek, právníky a další.
Výsledkem byla široká shoda v názoru, že v souvislosti s dokončováním
obchvatů Frýdku-Místku a Třince se
nám nyní, po více než čtvrtstoletí,
otevírá možnost změnit současný

nevyhovující stav a stále se zhoršující dopravní situaci v oblasti zlepšit
odkloněním tranzitní kamionové dopravy.
Požadujeme aktivní jednání, jehož
cílem je zavedení celoročního zákazu průjezdu tranzitní kamionové
dopravy přes CHKO Beskydy. Naší
snahou je, aby Beskydy zvýšily svou
přidanou hodnotu coby rekreační,
turistická a chráněná krajinná oblast,
která se řadí do soustavy chráněných
oblastí EU Natura 2000. Uvědomuji si, že tento náš záměr bude nejen
časově, ale hlavně finančně, náročný a čeká nás ještě mnoho jednání
s nejistým výsledkem. Věřím však, že
společně se nám to podaří!
Helena Pešatová,
senátorka pro Beskydy,
volební obvod Frýdecko-Místecko

Pamětní listy

pro studenty virtuální univerzity třetího věku
Během října až prosince loňského
roku proběhl v Paskově formou šesti společných kurzů zaměřených na
téma „Etika jako východisko z krize
společnosti“ zimní semestr tzv. virtuální univerzity třetího věku (VU3V).
Studenti měli za povinnost po každém kurzu, který představovalo
zhlédnutí výukového filmu, úspěšně
odpovědět na otázky navazujícího
testu. Ke konci celého semestru je
pak čekal ještě jeden rozsáhlejší test
závěrečný. Všem jedenácti studentům se úskalími těchto testů podařilo
projít. Při prvním kurzu následujícího letního semestru jim tak mohly
být předány pamětní listy vystavené Českou zemědělskou univerzitou
v Praze, která na několika stech místech po celé republice zajišťuje odbornou garanci a koordinaci tohoto
vzdělávacího projektu pro seniory.
Vedle pamětního listu obdržel každý

student také svůj
studijní výkaz, kde si
absolvování mohl zaznamenat. Pokud na
tento první úspěšný
záznam naváže dalšími pěti, může být za
dva a půl roku v Praze
slavnostně promován. Dejme však na
tomto místě krátké hodnotící slovo
také jedné z úspěšných absolventek, paní Soni Bužkové: „Vzdělávání
je pro nás seniory smysluplná činnost, vyplní nám volný čas, obohatí,
a hlavně nám udrží duševní svěžest.
Po přednášce můžeme nové poznatky sdílet se svými vrstevníky“. Dodejme, že všichni dosavadní studenti

se rozhodli ve VU3V pokračovat,
a navíc se k nim přidalo v letním semestru pět nových kolegů. Tématem
dalších šesti setkání s promítáním výukových filmů, které si studenti sami
vybrali, jsou „České dějiny a jejich
souvislosti“.
Miroslav Lysek,
koordinátor realizace VU3V

Karta památek
Komise pro péči o kulturní a přírodní památky zveřejňuje další kartu kulturní památky. Tentokrát Misijního kříže u kostela sv. Vavřince. Budeme rádi, když nám stejně jako u dříve zveřejněných karet, pošlete své poznatky a připomínky. Učinit tak můžete na Městském úřadě v Paskově u paní ing. Lyčkové, nebo emailem na
alessafranek@seznam.cz.
Aleš Šafránek, předseda komise
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STAV PAMÁTKY

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

přístupnost objektu

verze z 13. 8. 2009

Číslo

Název

x snadno přístupný

Misijní kříž u kostela sv. Vavřince v Paskově

LOKALIZACE

x po rekonstrukci

obtížně přístupný

dobrý

nepřístupný

mírné poškození

upravenost okolí

místní akční skupina (MAS)

x udržované

obec s rozšířenou působností (ORP)

mikroregion (DSO)
obec

Paskov

katastrál.úz. Paskov

extravilán

místní část

ul. Místecká

parcel.číslo

intravilán

GPS X (N)

49.7321950

umístění

Y (E)

18.2909547

trasy

3

komentář nebo bližší popis stávajícího stavu

stav

neudržované

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

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Ochrana stav/typ uzavření:
Památkou od:

smírčí kříž, křížový
kámen

zámek

vodárna

významný strom

klášter

hraniční kámen,
mezník, milník

hrad

studna

stromořadí

kostel

pomník

tvrz

studánka

skupina stromů

kaple

pamětní kámen
nebo deska

zřícenina
hradu/zámku/tvrze

pramen

park

boží muka

náhrobek, hrob

obytný nebo
městský dům

vodopád

altán

hřbitov

selský statek

kašna, fontána

rozhledna

křížová cesta

mohylové
pohřebiště

hospodářské
stavení

most, lávka

věž

morový sloup

menhir

ohradní zeď

socha

hradiště, oppidum

druh

x kříž

typ objektu

vlastník objektu

movitý objekt

název

Římskokatolická farnost Paskov

adresa

0

x obdélník

osoba

osoba

0

ovál

telefon

telefon

0

kruh

e-mail

e-mail

0

víceúhelník

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

čtverec

atypický

název

Římskokatolická farnost Paskov

název

adresa

0

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

x

m

m

umístění nápisu

Římskokatolická farnost Paskov

rozměry objektu
výška

překlad nápisu

vlastník pozemku (je-li jiný)

adresa

název

půdorys

Ano 1789, Památka na sv. missii r. 1891

reliéf/doplňky

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY

x nemovitost

jiná, jaká:

sousoší
nápis

Číslo rejstříku ÚSKP:

Doporučení:

SPECIFIKACE

letopočet (nápis)
věnec, květina, lebka

datum nebo období vzniku

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.

1789

období

materiál

1789

autor (i předpokládaný)

dřevo

realizátor

2010-2011

rozsah prací
celková rekonstrukce

kámen
slovní popis objektu

kov

Misijní kříž z pískovce se nachází vedla kostela.

smíšené zdivo

x jiný

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

poznámky

POZNÁMKY A NÁKRES

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

náklady

A/N možný zpracovatel

horizont

podmínky pro realizaci

cena

poznámka

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

VYUŽITÍ OBJEKTU
druh využití (pořádané či zamýšlené akce)

současná četnost

plánovaná četnost

DALŠÍ INFORMACE
skutečný důvod postavení

Památka na sv. misii.

pověst/příběh/historie
informátor
zmínky v literatuře - název publikace

jméno

vydavatel

rok vydání

strana

PŘÍLOHY

DOKUMENTOVALI
datum

autor publikace

co

######## PharmDr. Radmila Šugarová

x

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

rok

místo uložení

a/n pozn.

ŠKOLA

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané
v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit?
Stačí je slít do obyčejné PET lahve
a odnést do některé z označených
olejových popelnic. Je to snadné
a navíc užitečné. Pomáháte tak nejen předcházet ucpání odpadního
potrubí, ale zároveň šetříte přírodní zdroje a podílíte se na snižování
emisí CO2.
Jak na to?
Do olejových popelnic můžete třídit všechny kuchyňské oleje a tuky
– z konzerv, z marinád, salátových
zálivek, nakládané zeleniny či sýrů
a samozřejmě ze smažení. Stejně tak sem patří také máslo, sádlo
nebo výpek z masa. To vše může
ještě dobře posloužit, a přitom vám
neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma slít
do jakékoli PET lahve, kterou jste
zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev pak odneste do označeného kontejneru na třídění oleje.
Mapu kontejnerů zapojených do
našeho projektu najdete na www.
tridimolej.cz v sekci Mapa popelnic, kde si jednoduše vyhledáte
ten nejbližší. A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou, například pro
výrobu biopaliv pro letadla. Díky
tomu, že olej recyklujeme, snižuje
se potřeba pěstovat olejniny pro
průmyslové účely – jeden olej je
zkrátka použit dvakrát. Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás
doma i ve veřejné kanalizační síti.
V neposlední řadě tímto procesem
dochází k úsporám CO2. Děkujeme,
že třídíte spolu s námi. Děkujeme,
že dáváte odpadu šanci být znovu
užitečný!

Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.

Jak správně třídit oleje

Do tříděného odpadu patří všechny

Použité oleje a tuky stačí doma

Plnou a dobře uzavřenou lahev

jedlé oleje a tuky, které doma

slít do jakékoli PET lahve,

odneste do nejbližšího označeného

používáte při přípravě jídla.

kterou jste zvyklí třídit.

kontejneru. Mapu kontejnerů najdete
na www.tridimolej.cz.

Jaké druhy olejů třídíme

Proč třídit oleje?

Zabráníte zanášení
odpadního potrubí
u vás doma

Předcházíte
haváriím celé
kanalizační sítě

Snižujete
znečištění
odpadních vod

Redukujete
množství CO2
v ovzduší

Kde najdete naši nejbližší popelnici,
zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

Norway
grants

info@tridimolej.cz

Společně pro zelenou Evropu

pozvánka

Jolana Filipová, vztahy k veřejnosti
(materiály Trafin Oil, a.s.)
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přírodní zdroje
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užitečný
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Investice Mateřská škola Paskov v roce 2022
V letošním kalendářním roce 2022
plánujeme realizaci rekonstrukce šatny třídy Cipísek. Staré šatní bloky již
dosluhují, proto je plánujeme vyměnit za nové, vyšší a prostornější s uzavíratelnými skříňkami na oblečení
dětí. Součástí šatny budou také grafomotorické vzdělávací prvky na stěnách, nástěnky a podnětné dekorace
pro rozvoj dětí. Vyměněna bude také
podlahová krytina. Vše je navrženo
tak, aby šatna esteticky korespondovala se třídou – která je jak jinak než
LESNÍ, kde žil Cipísek s Rumcajsem
a Mankou. V plánu je také výměna
staré plechové kuchyňky v přípravně
ve třídě Rákosníček. Letos, případně
příští rok vzniknou pro děti rekonstrukcí dvě venkovní sociální zařízení
ze stávajících venkovních kumbálů
na uskladnění venkovních pomůcek.
Děti tak nebudou muset ze zahrady
chodit na toaletu až do prvního patra, do své třídy, nýbrž budou využívat
wc s umyvadly v přízemí budovy.
Mateřská škola se potýká dlouhodobě s nedostatkem skladových prostor. Největší investicí by měla být
výstavba budovy (jakási hospodářská budova) jako skladových prostor
pro venkovní pomůcky, hračky a vyřazený nábytek či materiál na zahradě mateřské školy, která by měla být
přilehlá naší MINI Ekofarmě z důvodu případného uskladnění krmných
směsí pro naše zvířátka.
Vizualizace

Jarmila Petrošová, ředitelka

Valentýnská pošta v MŠ
Jak už všichni víme, den svatého
Valentýna se slaví od nepaměti po
celém světě 14. února a už nějaký
ten čas slavíme tento svátek i u nás
v České republice. A tak vzešel nápad
od paní ředitelky, že si uděláme i my
ve školce s kolegyňkami hezký den.
Původní nápad byl, že si necháme
vzájemně pár hezkých vzkazů, nebo
můžeme oblíbenou kolegyni obdařit
i malým dárečkem. Nakonec jsme si
ale všichni řekli, že bude hezké, když
koupíme každá nějaký dárek a uděláme si radost s valentýnskou tombolou, ve které dostane dáreček každá

z nás a uděláme si tak radost všichni
vzájemně. Pošťák i jeho pomocník
ráno od kolegyní vyzvedli dárečky
a očíslovali je. Společně pak po školce s tombolou vyrazili těsně před
obědem. Losování bylo napínavé
a zábavné pro všechny. Tímto bych
ráda poděkovala všem, za nápadité dárky a za to, že jsme se všechny
aktivně zapojily a nepokazily zábavu
valentýnské tomboly. A kdo ví, možná se tento den stane tradicí i v dalších letech v naší MŠ.
Pavla Bracková, MŠ AP
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Masopust v Mateřské škole
V týdnu od 16. února jsme měli možnost si v mateřské škole Paskov užít
masopust jak se patří. Vzhledem
k tomu, že většina dětí vůbec netušila, co masopust znamená, tak jsme
to vzali, jak se říká se vším všudy.
Dlouze jsme si povídali o tom, co to

masopust je, kdo ho slaví, a proč a jak
to na takové masopustní veselici vypadá. Potom jsme se s dětmi domluvili, že si společně vyrobíme masky
na obličej, a kdo bude chtít, může
si ještě z domova donést tematickou masku nebo kostým. Vzhledem

k chladnému počasí, ne všichni měli
možnost se obléknout do kostýmu jaký by si představovali, ale i tak
jsme se dokonale připravili. S velkou
pomocí rodičů, za což jim moc děkujeme, jsme měli možnost ochutnat
tradiční masopustní hostinu, kde
nechyběly klobásy, tlačenka, paštika nebo i něco sladkého na zub jako
jsou koláče a buchty. Stoly se opravdu prohýbaly pod tou tíhou dobrot.
A aby to bylo opravdu dokonalé, tak
jsme tři dny dělali průvod městem
Paskov, kde jste měli možnost potkat
nejen psa, ale i kozu, medvěda, kočku, jak s plnými tácky dobrot nabízejí
procházejícím lidem něco na zub
z naší hostiny. V pátek jsme to zakončili návštěvou v seniorském domě,
kde i tam jsme přišli s ochutnávkou
masopustní hostiny, aby děti měly
možnost pozdravit naše seniory
a ukázat se v maskách. Další zastávkou byl obecní úřad a návštěva pana
starosty, kde jsme taky pro zaměstnance nechali výslužku, pozdravili
jsme naše milé paní knihovnice, které na nás myslí s besedami pro děti
a zakončili jsme tento krásný den.
Lucie Kreclová

Sněhuláčkův den
Představte si, že jsme dnes zjistili, jak kouzelné je datum 1. března
2022. Nevěříte? Ani my jsme nemohli, ale stalo se něco neuvěřitelného. Ráno se naše třída Cipísek proměnila v Zimní království!
Jak je to možné? Sami nevíme, ale
děti dneska asi zaspaly a místo nich
třídu navštívilo mnoho sněhuláčků. Sněhuláčci si vytvořili sněhové koule z papíru, které přenášeli
na lžíci sem a tam, snažili se trefit
sněhovou koulí kamaráda Olafa
a taky proběhla jedna velikánská
koulovaná. Ptáte se kdo vyhrál? No
přece Sněhuláčci. S radostí si zazpívali písničky, zatancovali, ale nakonec z toho všeho dostali obrovský
hlad, ještě štěstí, že bylo připravené
malé pohoštění. Potom ale zasvítilo
hodně sluníčko a sněhuláčci roztáli. A víte co se stalo? Místo nich se
najednou ve třídě objevily všechny

naše děti a v ručičkách držely pletené sněhuláčky, které dostaly za
odměnu. A pak že ten dnešní den
10

není kouzelný, moc se nám vydařil
a dětem vykouzlil úsměv na tváři.
Renáta Chovančíková
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Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V pátek 14. ledna poměřili mezi sebou síly vybraní žáci 8. a 9. ročníku
při plnění jazykových úkolů Olympiády v českém jazyce. Před 2. vyučovací hodinou se v učebně výtvarné
výchovy nacházelo 22 odvážlivců,
na které čekaly dvě části zkoušky.
V první hodině se zaobírali mluvnicí
a dalších 60 minut měli k dispozici
pro napsání slohové práce na téma
„U nás na náměstí“. Především ve

slohové části se mezi žáky projevily rozdíly v bohatosti slovní zásoby,
schopnosti vytvořit ucelený a zajímavý příběh, či použít pravopisná
pravidla v praxi. Nejvíce bodů získaly Tereza Furmančíková z 9. A a Adéla Strakošová z 8. A, které by nás
měly reprezentovat koncem března
v okresním kole soutěže.
Šárka Hrochová

Školní kolo Zeměpisné olympiády
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 proběhlo
v učebně informatiky školní kolo Zeměpisné olympiády. Na soutěžící čekalo 11 otázek, které se týkaly převážně učiva o České republice a Evropě.
Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků
osmých a devátých tříd, avšak medailové pozice byly čistě záležitostí
9. ročníku. Nejvíce bodů z 50 možných získali Jakub Zajacz z 9. A a Matyáš Kreutziger z 9. B, oba shodně po
44 bodech. O druhé a třetí místo byl

velký boj. Na druhé příčce skončila
Nela Bernatíková (38 b), o třetí místo
se podělily jen s minimálním odstupem 1 bodu Tereza Furmančíková
a Simona Figová (37 b). Z žáků osmého ročníku si nejlépe vedl Adam
Ambruž, který získal 35 bodů. Myslím
si, že si žáci zeměpisnou olympiádu
užili a bavila je. Všem děkuji za účast
v soutěži a gratuluji k velmi pěkným
výsledkům.
Martin Biolek

Beseda o komunikaci
Po dlouhé době jsme měli ve škole
zase besedy. Na začátku druhého
pololetí jsme měli dokonce tři. Naše
třetí beseda byla na téma komunikace. Do třídy přišel lektor Honza a dal
nám první úkol. Najít mezi obrázkovými kartami tu, která podle nás

vystihuje náš třídní kolektiv. Nebylo
lehké říct, co podle nás představuje
a proč jsme jej zvolili. Zajímalo ho
také, jaké předměty nás baví a jak se
ve škole cítíme, jak trávíme přestávky
a co bychom chtěli v naší třídě změnit. Pracovali jsme chvíli samostatně

a potom ve trojicích. Na závěr jsme
řekli, na co jsme během besedy přišli. Mluvil vždy jen jeden, abychom si
mohli naslouchat – to je pro komunikaci důležité, ale nejdůležitější je
zájem o ostatní lidi. Komunikace je
vlastně jen prostředek. Zjistili jsme,
že se sice nemůžeme kamarádit se
všemi spolužáky, ale s každým bychom měli umět komunikovat.
Sofie Kernová, 7. ročník
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Návštěva koncertu
V letošním roce jsme po delší odmlce
navázali na tradici koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Z letošní
nabídky jsme vybrali program ze
dne 27. ledna zaměřený na skladatele 19. a 20. století, kteří se inspirovali svou národní lidovou hudbou.
Koncert byl humorně pojat coby let
z mošnovského letiště do rumunské
Bukurešti. V průběhu cesty zazněly

skladby Leoše Janáčka, Zoltána Kodálye, nad Maďarskem hudba Bély
Bártóka a při přistání rumunská rapsodie č. 1 George Enesca. Náš let
se odehrál v poloprázdném letadle,
tudíž všechna hygienická pravidla
byla beze zbytku dodržena. Žáci si
koncert náležitě užili a účinkující odměnili potleskem vestoje.
Šárka Hrochová

Projektový den kariérového poradenství
Naši žáci se na druhém stupni postupně seznamují s možnostmi dalšího studia. V naukových předmětech
i ve výchovách poznávají své silné
a slabé stránky a hledají, kde by své
přednosti uplatnili. Naším cílem je
zajistit co největší podporu žáků při
rozhodování v jejich další profesní
a vzdělávací orientaci. Volba povolání je součástí předmětu výchova
k občanství. S žáky 8. ročníku každoročně navštěvujeme Informační
a poradenské středisko Úřadu práce
ve F-M, kde děti mohou s odborníkem probrat nabídku studijních oborů a konzultovat náročnost studia,

zda mají pro studium vybraného
oboru schopnosti, případně se poradit, které povolání by splňovalo jejich
očekávání. Projektový den byl letos
zaměřen na žáky sedmého ročníku.
„Ve středu 23.2. do naší třídy přišla paní
Vendula z úřadu práce. Nejprve jsme
měli sestavit lavice do ,U‘ a pak jsme
si povídali o našich zájmech, co nás
baví a co nám udělalo v poslední době
radost. Všechno jsme si zapisovali do
obrázku s názvem Sluníčko úspěchu.
Potom jsme pracovali ve skupinkách
a vybírali povolání, které by nás bavilo.“

„Paní Vendula přinesla kartičky, na
kterých byly uvedené vlastnosti,
a my jsme si vybírali ty, které nás charakterizují. Potom jsme měli popsat
své úspěchy, kterých jsme díky těmto
vlastnostem dosáhli. Dalším úkolem
bylo najít povolání, ve kterém tyto
vlastnosti uplatníme. Nejvíce mne
bavilo, když jsme vybírali z množství
kartiček ty, své‘ vlastnosti. Uvědomila jsem si, že každý z naší třídy je jiný
a každého baví něco jiného.“
Eliška Krejčí, 7. ročník

Adéla Havelková, 7. ročník

Beseda s názvem Virtuální svět
Dne 3.3.2022 se naše třída zúčastnila
besedy o virtuální realitě. Žáci diskutovali o virtuálním prostoru, jeho
významu v životě dnešního člověka,
rozdílech mezi virtuální a reálnou
identitou a o způsobech jejich vnímání. Virtuální svět, s kterým se naši
teenageři setkávají díky internetu, je

na jedné straně plný nástrah, na druhou stranu se díky němu mnohé učí
a může také docela dobře fungovat
jako „trenažér“ pro situace z reálného
života. Děti během besedy diskutovaly o tom, jak se mladí lidé ve virtuálním
světě prezentují, a proč jsou pro ně tak
důležité sociální sítě. Žáci používají

internet především ke komunikaci,
prezentování a potvrzení sebe sama,
k experimentování s rolemi, s identitou, k poznávání lidí a světa, norem,
hodnot, názorů a oblíbených věcí jiných lidí, k testování vlastních schopností a dovedností, k odžívání emocí,
rozvíjení fantazie, vytváření ideálního
obrazu světa a sebe samého. On-line
tráví velkou část svého volného času,
je to součást jejich světa. V podstatě je
to tak, že pokud někdo „na síti“ není,
je vrstevníky považován za zvláštního, divného, někoho, kdo s ostatními
nemůže sdílet zážitky a poznatky ze
světa internetu. Podle dětí je virtuální
realita především prostředím pro vytváření určité podoby sebe samého,
určitého obrazu o sobě, tedy způsobem sebeprezentace.
Světlana Koriťáková
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Lyžařské kurzy pro žáky 7. a 8. tříd
Naše škola každoročně pořádá týdenní lyžařský výcvik pro žáky
v sedmém ročníku. V loňském roce
se akce uskutečnit nemohla, letos
tedy naše škola uspořádala akci ve
dvou termínech. Současní osmáci se
dočkali 24. ledna 2022 a jejich výprava odjela na hory jako první. Přece
jen rok čekali. Centrem dění se stal
Skiareál Annaberg v Andělské Hoře
v Jeseníkách. Žáci sedmých tříd
pak odjeli v plánovaném termínu 7.
března. Kromě výuky lyžování probíhaly i přednášky o bezpečnosti na
sjezdovce a o první pomoci, exkurze
do okolí, společenské hry a zábava
ve večerních hodinách. Pro sedmé

i osmé třídy bylo těch 5 dní na horách skvělým zážitkem.
Lyžák
Je 7:00 ráno, stojím před tělocvičnou.
Po negativním testu na covid nastupujeme do autobusu a hodlám dospat
svou běžnou spací dobu, představuji
si, jak už jedu po manšestru na lyžích...
Ještě zamávám mámě a jedeme! Je
poledne, jsme na místě, u hotelu Anděl. Kluci jako gentlemani odnášejí
všechny kufry na recepci. Vcházíme
dovnitř, rozhlížíme se, bereme svá
zavazadla a míříme do pokojů. Můj
první dojem: „Je krásný!“ Házím věci
ke své posteli a odcházím do jídelny

sedmáci

na oběd. Ještě jsme se nestihli ani pořádně rozhlédnout a už obouváme
lyžáky. Jsem v první skupině, protože už lyžuji dlouho. Podobně jsou na
tom i ostatní členové „jedničky“, a tak
dostáváme jako instruktorku paní učitelku Oprštěnou. O další dvě družstva
se starají páni učitelé Biolek a Kyselovský. Ve dvojce jsou ti, kteří už taky
na lyžích stáli, ale ještě to není na závodění. No a trojku tvoří začátečníci.
Na vrcholu kopce se stavíme do řady
vedle sebe, když instruktorka přijíždí
a zavelí: „Jedeme!“ Je mi jasné, že to
ještě bude pořádná jízda.
Denisa Grygarová, 8. ročník

osmáci

Připravujeme se na Velikonoční jarmark
Na jaro a Velikonoce s ním spojené se
každoročně těšíme nejen kvůli sluníčku a volným dnům. S Velikonocemi máme spojený také tradiční paskovský jarmark. Od toho posledního
už uběhly tři roky. Žáci ve výtvarné
výchově a v pracovních činnostech

vytvořili dekorace i praktické věci,
které by vám mohly domů vnést jarní
náladu. Šesťáci a sedmáci ušili lněné
pytlíčky na bylinky a čaje, žáci osmých a devátých tříd vytvořili textilní
dekorace ve tvaru zvířátek či květin. Také v ostatních třídách vznikly
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kraslice, pomlázky a jiné velikonoční
věci. Tak si přejme, aby nám ty letošní
Velikonoce už nic nepřekazilo a jarmark se vydařil.
Marcela Prokelová
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Akce v knihovně
Proběhlé
Ve středu 23. února odpoledne zavítala do knihovny paní učitelka Kajzarová se členy Čtenářského klubu
při ZŠ Paskov. Po dlouhé době se
mohli seznámit s knižními novinkami. Zároveň žáci vyplnili anketní
lístky (většina elektronicky přes Tablet nebo PC) k soutěži SUK – Čteme
všichni. Doufám, že nás zase brzy
navštíví. Mnozí si vzpomněli, že do
knihovny vlastně chodili, takže obnovili členství. Děkuji paní učitelce
a dětem za milou návštěvu.
V úterý 1. března jsme zahájili Lovení perel – celoroční soutěž pro
všechny děti. Bližší informace
v knihovně a na www.knihovna
-paskov.cz. V pondělí 7. března od
16 hodin jsme poprvé pořádaly pro
děti akci Tvoření s Petrou. Lektorka
Petra Plačková vytvářela se svými
i s ostatními dětmi krásné papírové
kytky. Celkem se Tvoření zúčastnilo
10 dětí a 5 maminek. Děkujeme a těšíme se příště! Ve středu 9. března
jsme přivítaly nejmenší děti v rámci
projektu Bookstart - S knížkou do
života. Ráno přišly dvě maminky
s dětmi ve věku 1,5 let a 2,5 let a odpoledne jedna maminka s dětmi od
3 let. Každá z maminek obdržela pro

své děti kufřík, který na podporu
projektu BOOKSTART - S knížkou do
života věnovala Moravskoslezská
vědecká knihovna v Ostravě, starší
děti dostaly batoh. V nich jsou knížky, časopisy pro děti a brožury pro
rodiče. Děkujeme za návštěvu. Moc
jsme si dopoledne i odpoledne užily a zveme tímto i další maminky
s dětmi opět za měsíc ve středu 20.
dubna 2022 v 10 hodin a v 15 hodin.
V pátek 11. března jsem naopak navštívila děti v Mateřské škole – oddělení Cipísek – nejmenší, dvouleté
děti. Děti byly skvělé!

Plánované akce
v knihovně duben 2022
Novinky: půjčujeme audioknihy,
kdo nemá možnost přehrání klasického CD, půjčujeme přehrávače tzv.
discmany. Půjčujeme tablet – pouze
prezenčně – tedy v knihovně – bude
sloužit k nahlédnutí do různých databází digitalizovaných dokumentů.
Tablet slouží také při setkání s maminkami na Bookstartu – různé
webové stránky na podporu čtení.
V době, kdy ve vašich schránkách
bude aktuální číslo Paskovského
zpravodaje, probíhá Noc s Andersenem – od pátku 1. dubna do

soboty 2. dubna 2022. O tom, co se
dělo, napíšeme v příštím čísle.
V pondělí 4. dubna od 16 hodin
– zveme všechny děti i rodiče na
Deskohraní (v rámci klubu Tvoření
s Petrou).
V úterý 12. dubna od 16 hodin
pořádáme mimořádný Kreativ klub
– Velikonoční tvoření
Ve středu 20. dubna od 10 hodin
zveme všechny maminky s dětmi
do 3 let na další setkání s knížkou
– Bookstart
Ve středu 20. dubna od 15 hodin
zveme maminky s dětmi od 3 do
5 let také na další setkání s knížkou
Bookstart.
V pondělí 2. května od 16 hodin
– zveme všechny děti i rodiče na
Tvoření s Petrou
Lenka Ježová, Místní knihovna Paskov
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Florbalový turnaj v Paskově
Dne 3. března 2022 proběhl ve sportovní hale ZŠ Paskov florbalový turnaj
pro žáky 1. stupně v Regionu Slezská
brána. Tohoto turnaje se zúčastnily
celkem čtyři školy z blízkého okolí,
konkrétně pořadatelská škola ZŠ Paskov, dále ZŠ Řepiště, ZŠ Sedliště a ZŠ
Raškovice. Tento turnaj byl určen pro
všechny chlapce a dívky od třetího
do pátého ročníku.
Než děti začaly bojovat o to, kdo se
umístí na stupních vítězů, tak na úvod
k dětem promluvila paní ředitelka ZŠ
Paskov Mgr. Butkovová s panem starostou Paskova a zároveň předsedou
Regionu slezská brána p. Baďurou,
kteří soutěžícím popřáli hodně štěstí. Aby si děti zahrály a všichni si toto
sportovní dopoledne užili naplno,
utkaly se všechny školy mezi sebou
vždy dvakrát. Během turnaje byla
vidět v očích dětí radost z pohybu
a touha po vítězství, neboť pro většinu to bylo po dlouhé době zase něco,
v čem se mohli ukázat a také změřit

síly s někým jiným než se spolužáky
ze školy. Vždy někdo vyhraje a někdo
prohraje, tak to funguje a fungovat
bude. Po odehrání všech zápasů a sečtení bodů, bylo rozhodnuto, že vítězem tohoto turnaje bude ZŠ Sedliště,
která neprohrála jediný zápas. Druhá
v pořadí skončila ZŠ Raškovice a třetí
místo obsadila domácí ZŠ Paskov. Na
čtvrté „bramborové“ pozici skončila
ZŠ Řepiště. Jak se říká, není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se, a tady to platí
do posledního písmene. V tomto turnaji nebylo hlavní vítězství, ale to, že
se děti z různých škol znovu mohly
vidět, zahrát si a že nedošlo k žádnému zranění. Troufáme si říci za všechny,
že právě toto bylo
nejdůležitější a že
vlastně zvítězil každý.
Fotografie z akci jsou
uvedeny na odkaze:
mirekysek.rajce.idnes.cz/3_3_2022_
Turnaj _ve _f lorbalu _-_ Paskov

a videoreportáž je
k dispozici na:
www.slezskabrana.tv
Jsme velmi rádi, že tento turnaj proběhl a budeme se těšit brzy na další sportovní
akce, které pořádá Region Slezská brána ve spolupráci ze základními školami.
Tou nejbližší by měl být turnaj v mini
volejbale v Raškovicích 30. 3. 2022
David Kyselovský,
ZŠ Paskov hlavní organizátor akce
Miroslav Lysek,
Region Slezská brána,
projektový manažer

Pomoc Ukrajině
S ohledem na krizi, která se objevila
na Ukrajině se město Paskov od začátku snažilo aktivně zapojit do pomoci a nechtělo skončit jen u nějakého gesta. Ve spolupráci se spolky,
a v některých oblastech samostatně
provádělo a v současné době i provádí následující činnosti.
Ve městě Paskov zahájila na začátku
ukrajinské krize Pionýrská skupina
ve velmi krátkém časovém období
humanitární sbírku věcné pomoci
občanům Ukrajiny. K této sbírce se
přidala také Římskokatolická farnost
Paskov. Po dohodě s hasiči Paskov,
hasiči Oprechtice a městem Paskov
začala tato aktivita běžet společně
co se týká společného prostoru sběru sbírky, samotné sbírky, dopravě
materiálu na místo určení, balení
třídění atd. V době uzávěrky Paskovského zpravodaje byly vypraveny 3 dodávkové automobily, které
pomoc odvezly na bohumínské nádraží a cestovaly přímo na Ukrajinu
v rámci programu Železnice pomáhá. Požadavky na materiální pomoc

se postupně mění. Pionýr Paskov,
Hasiči Paskov, Hasiči Oprechtice
a Město Paskov průběžně na svých
profilech požadavky aktualizují.
V této aktivitě chceme společně pokračovat do doby kdy budeme mít
odbyt a zajištěnou přepravu na místo určení potřebným. Aktuální informace naleznete na:
www.facebook.com/pg/pionyrpaskov/posts/ a www.facebook.com/
SDHPaskov/
Zastupitelé města Paskov se rozhodli k vlně solidarity připojit a schválili
pro válkou postižené občany Ukrajiny finanční dar v symbolické výši
cca jednoho sta korun českých za
každého občana našeho města, celkem ve výši 400.000,-Kč, a to prostřednictvím veřejné finanční sbírky
Červeného kříže na pomoc Ukrajině:
číslo účtu: 333999/2700, variabilní
symbol 1502.
V rámci centrálního registru zřízeného ministerstvem vnitra a krajským
úřadem Moravskoslezského kraje
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jsme společně provedli registraci
nabídky nouzového ubytování na
nové hasičské zbrojnici pro 20 osob,
v době uzávěrky zpravodaje nebyla
naše nabídka zatím využita. V rámci
daru jsme od společnosti Lenzig a.s.
obdrželi 18 ks postelí, včetně ložního prádla a dále nám společnost
nabídla finanční pomoc na zajištění
ubytování, stravování atd., pokud
budeme na našem území ubytovávat ukrajinské občany. Mateřská
škola v Paskově nabídla ve společné
registraci s městem možnost vzdělávání ukrajinských předškolních
dětí, a to v počtu 14 dětí, které by
bylo možné předškolně vzdělávat
v jedné samostatné třídě. Základní
škola v Paskově v rámci centrálního
registru nabídla možnost zapojení
do vzdělávání 20 dětem školního
věku průřezově všemi ročníky. Od
21.03.2022 je plánován nástup dvou
dětí do základní školy v Paskově. Pokud chcete registrovat svou nabídku
lze tak provést na stránkách: www.
pomahejukrajine.cz/nabidky
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Město Paskov svolalo dne 3.3.2022
krizový štáb obce, kde byly přiděleny
úkoly jednotlivým členům k okamžitému splnění. Jednalo se o oblasti
prověření kapacit možného stravování určeného pro uprchlíky, zajištění dostatečného PHM k chodu města, řešení hotovostní reservy úřadu,
nákup základních léčiv (před expirací
budou převedeny na azylové domy,
spolky atd. k využití), které by bylo
potřeba pro naše občany v případě
výpadku zásobování lékáren, kyber
bezpečnost města, aktivace přednostních linek ČEZ distribuce pro

zástupce krizového štábu, zaškolení zaměstnanců matriky v evidenci
v prostředí krizového plánu kraje,
provedení revize možných kapacit dlouhodobého ubytování pro
uprchlíky před válkou, zajištění balené pitné vody, prověření možností
a kapacit prozatímního místa ukrytí
při útoku na naše území .
V rámci webových stránek města
jsme vytvořili záložku, kde se snažíme pravidelně zveřejňovat aktuální
informace spojené s ukrajinskou krizí. Níže přikládám odkazy na základní zdroje informací.

facebook Pionýrů

https://www.mesto-paskov.cz/mesto/aktuality-ve-meste/krizovy-stabmesta-1/
Na závěr dovolte, abychom poděkovali všem, kteří pomáhají při řešení
Ukrajinské krize dle svých možností,
přispěli do humanitární sbírky potřebným vybavením.
Za krizový štáb města, Pionýry Paskov, SDH Paskov a Paskov-Oprechtice

nabídky ubytování

Zdeněk Bělík
a Milan Klimunda

info z města

MVČR

MS kraj

Výzva občanům k pomoci válečným uprchlíkům
Krizový štáb města Paskov vyzývá všechny majitele nemovitostí, kteří jsou ochotni se zapojit do pomoci s ubytováním válečných uprchlíků, aby své konkrétní nabídky posílali na e-mail Správy uprchlických zařízení MV:
ubytovaniukrajina@suz.cz
Informace k nabízeným objektům:
• o jaký druh ubytování se jedná (dům, byt v bytovém domě, penzion, hotel, ubytovna a jiné)
• velikost v m2, zda je vhodný pro jednotlivce, rodiny s dětmi, případně bezbariérové (zdravotní hendikep),
počet osob
• prostor by měl být vhodný k okamžitému nastěhování (teče voda, funguje elektřina, funguje vytápění,
je možnost vařit) + další vybavení (postele, skříně, atd.)
Dále vyzýváme všechny občany, kteří by byli ochotni a schopni pomoci např. formou poskytnutí věcí
sloužících pro ubytování (ložní prádlo, nábytek, …) nebo formou služby (zajištění stravování, hlídání dětí
apod.), aby kontaktovali informační linku MV ČR: 974 801 802 nebo e-mailu: ukrajina@mvcr.cz
Důležité informace naleznete také na stránkách https://www.nasiukrajinci.cz/
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Krajské asistenční
centrum pomoci
Ukrajině - KACPU
Místo:
Výstaviště Černá louka, pavilon A
Černá louka 3235, 702 00 Moravská Ostrava
GPS souřadnice: 49°49'59.200"N, 18°17'35.861"E

Provozní doba:
 pondělí - neděle - nonstop

Doprava:
MHD tramvaj č. 4, 10, 12, 14 – zastávka Výstaviště
Autobusem č. 99 – zastávka Divadlo loutek
nebo Výstaviště
Parkování: příjezd/výjezd od Havlíčkova nábřeží

Tlumočení zajištěno

Co je doporučeno mít s sebou:
 osobní doklady,
 v případě, že máte možnost tisku, vyplněný

formulář Žádost o udělení dlouhodobého víza
(k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/
informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx).

Jakou pomoc zde najdete:
 zajištění registrace a povolení k pobytu,
 zajištění ubytování,
 zajištění transportu do místa ubytování,
 zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,
 informace o sociálních dávkách,
 zajištění základních potřeb (potravinové balíčky,

hygienické potřeby, první pomoc a další),

 psychosociální pomoc,
 poskytování informací,
 dětský koutek.

Informace k registraci a vyřízení potřebných dokumentů
(prodloužení víza, speciální dlouhodobé vízum):
Informační linka Ministerstva vnitra ČR nonstop: +420 974 801 802
Informační web Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
email: ukrajina@mvcr.cz

www.nasiukrajinci.cz

Крайовий центр
допомоги Україні
Де:

Vystavisce Černá louka, павільйон А
Černá louka 3235, 702 00 Moravská Ostrava
Координати GPS:
49 ° 49'59.200 "N, 18 ° 17'35.861" E

Графік роботи:
 Понеділок - неділя - без зупинки

Транспорт:
Tрамвай громадського транспорту
№ 4, 10, 12, 14 - зупинка Výstaviště
Автобусом No99
- зупинка Divadlo Loutek або Vystavisce
Парковка: прибуття/виїзд з Havlickava Nabrezi

На місці працюють Волонтері.

Що рекомендується взяти з собою:
 особисті документи,
 якщо у вас є можливість друкувати,

заповніть анкету Заяви про видачу особливої
довгострокової візи (доступна за посиланням:
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-proobcany-ukrajiny.aspx).

Яку допомогу тут можна знайти:
 Забезпечення реєстрації та дозволів на

проживання

 Забезпечення житлом
 Забезпечення транспорту до місця проживання
 Забезпечення доступу до медичної допомоги

в Чехії

 Інформація Центру зайнятості
 Забезпечення основних потреб

(продовольчі пакети, предмети гігієни,
перша медична допомога тощо)

 Психосоціальна допомога
 Надання інформації
 Дитячий куточок

Інформація щодо реєстрації та оформлення необхідних документів
(продовження візи, особлива довгострокова віза):
Інформаційна лінія МВС Чеської Республіки ЦІЛОДОБОВО: +420 974 801 802
Інформаційний сайт МВС Чеської Республіки: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
email: ukrajina@mvcr.cz

www.nasiukrajinci.cz
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Kulturní a společenské akce / Sport / Kino


2.4.
sobota

úterý

12.4.


19:00

 17:00

Jarmark, zámek
Myši patří do nebe
60Kč

19:00 Zátopek
60Kč

 17:00
19.4.

19:00
úterý

Yakari
50Kč

Je suis Karl
60Kč

 10:15
20.4.
čtvrtek
 14-17
21.4.
pátek
 14-17
22.4.
pátek
 19:00
22.4.
středa

úterý

26.4.


 15:30

Setkání v knihovně

Zápis do ZŠ, „Malá škola“

Enigmatické variace,
divadlo Devítka

100Kč

Tajemství staré bambitky 2
50Kč

19:00 Tady hlídáme my
60Kč

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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Akce – květen 2022

duben 2022

Kulturní a společenské akce / Sport / Kino

pondělí



8-11

2.5.
úterý

3.5.
sobota 
7.5.
úterý

8-16
10-20

10.5.




17:00

Zápis do MŠ, „tř. Cipísek“
Otevřené dveře MŠ
Čokozámek, zámek
To nejlepší z králíka Bugse
50Kč

19:00

Haute couture
60Kč

úterý

17.5.



17:00

To nejlepší z Daffyho
a Porkyho
50Kč



19:00

Poslední závod
60Kč

úterý

24.5.




17:00

Flintstoneovi & WWE:
Mela doby kamenné
50Kč

19:30

Paralelní matky (Madres
Paralelas)
60Kč

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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Maškarní karneval 2022
Kouzelník Pokustón, králíci z klobouku, Piopes a další Piodospěláci
se v sobotu sjeli do komunitního
centra, aby dětem vykouzlili veselé
odpoledne, sál praskal ve švech, dětí
bylo více než 80 + rodiče a někdy
i prarodiče. Masek přišlo dokonce
tolik, že jsme se do sálu kapacitně

ani nemohli vejít, snad nám to brzy
odpustíte a na příští rok předem
připravíme online místenky. Děti
si užili tance, soutěží, veselých her,
tomboly i dobrot, které jsme pro ně
vlastnoručně upekli a nachystali. Byl
to krásný bál plný nadšení, usměvavých dětí a perfektní spolupráce!

Těšíme se na vás zase na některé
z dalších akcí, které pro vás tento rok
chystáme  Více fotek včetně fotokoutku najdete na Pionýrském rajčeti tady: pionyrpaskov.rajce.idnes.cz/
Maskarni_karneval_2022
Kateřina Biedrawová, PS Paskov

Klub důchodců
Nový rok jsem zahájila covidovou karanténou. Připravila jsem
výroční zprávu o naší činnosti za
loňský rok, kterou přečetla Jitka
a Hanka s děvčaty připravily pro
všechny malé občerstvení. Únor
jsme tradičně zahájili v plavkách
na Brušperském bazénu při pokusu
o zdolání kanálu La Manche. Závěr
maratonu jsme absolvovali v termálních lázních v polském Chocholowě.
Někteří členové se vydali do Místku
podívat na masopustní průvod, jiní
zase navštívili čaj o páté v Řepištích
a připravovali jsme pochování basy.
Ostatní se doufám aspoň těšili.

Občerstvení bylo jako vždy bohaté a zmizelo rychle. Musím říct, že
se do průvodu za basou přihlásilo
dost lidí, tak vypadal efektně. Díky
půjčeným kostýmům a díky fantazii našich „Plaček“ byl průvod moc
hezký a hudba tentokrát nezklamala. Vydrželi jsme se bavit dlouho, ani
naši hosté nespěchali pryč. Vše jsme
stihli probrat na další schůzce, na
které jsme si připomněli svátek žen.
Plánujeme nákupy v Polsku, výlet
na ovčí farmu, účast na orientačním
pochodu a večírek ve Vratimově.
Opravdu se nenudíme a rádi vás přivítáme mezi sebe. Tak zase příště.

Za KD předsedkyně Křivoňová Milena
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Oprechtičtí hasiči
Sezóny 2020 a 2021 byly z pohledu Oprechtických mladých hasičů
značně omezené z důvodu COVIDu.
Omezení se týkalo již samotné zimní a jarní tréninkové přípravy, kterou museli mladí hasiči absolvovat
samostatně doma dle připravených
podkladů. Stejně tak byla ovlivněna
i samotná soutěžní sezóna, jelikož
byla v obou letech zrušena jejich
„mateřská“ Moravskoslezská liga
mladých hasičů v požárním útoku.
I přesto se vedoucí snažili a pro děti
připravovali tréninky. V kategorii nejmladších dětí do 6-ti let se bohužel
v roce 2020 nezúčastnili žádné soutěže. V roce 2021 se účastnili 4 soutěží s tím, že se jednou umístili na
druhém a dvakrát na třetím místě.
V kategorii mladších žáků jsme měli
v minulých sezónách jeden tým, který si prošel největšími personálními
změnami. Některé děti přešly do kategorie starších, ale zároveň přišly
děti z týmu „předškoláků“. Zde se
ukázalo, že se práce s předškoláky
vyplácí, děti už jsou zvyklé na hluk
hasičské stříkačky (mašiny) a ví, jak
se vybavení potřebné pro požární
útok používá. V letech 2020 a 2021 se
mladší žáci zúčastnili 8 soutěží. Starší
žáci poskládali v sezóně 20 dokonce
dvě družstva, v následující sezóně
jedno družstvo, a to hlavně z důvodu
přechodu do vyšší kategorie. V obou
sezónách se starší žáci umísťovali
na předních příčkách, absolvovali
12 soutěží a třikrát obsadili 2. příčku.
Poslední kategorie oprechtických
mládežníků je dorost. Tento kolektiv je v Oprechticích novinkou, která
vznikla hlavně na popud samotných
mladých hasičů, kteří mají o činnost
zájem. Dorostenci jednak zůstávají

v sportovním režimu a jsou pomalu přebírání do kolektivu dospělých
a zároveň jsou velkou pomocí pro
trenéry při trénincích a samotných
soutěžích. Dorostenci v sezóně 2021
absolvovali 5 soutěží a umístili se 1x
na první příčce a 1x na třetí příčce.
Všichni s očekáváním hledíme k sezóně 2022, která snad bude soutěžně obsáhlejší. Vždyť jen plánovaná
liga MSL-MH má 17 soutěžních kol.
A nyní se přesuneme do kategorií dospělých. I zde se se zdálo, že
pandemie a neustále se vyvíjející
podmínky pro pořádání akcí zamezí
proběhnutí ligy v požárním útoku
a i jednotlivých pohárových soutěží.
Možná že i díky oprechtickým pořadatelům, kteří dali uspořádáním
první ligového kola impulz ostatním
sborům, sezóna proběhla víceméně
standardně. Nestandardní ovšem
byly výsledky a obecně personální situace v týmu mužů. Vzhledem
k pracovním, a hlavně rodinným
povinnostem, bylo často komplikované poskládat sedmičlenný tým,
abychom mohli tréninky a soutěže vůbec absolvovat. Hlavně proto
jsme v sezóně 2020 absolvovali jen
10 soutěží a v rámci Moravskoslezské
ligy jsme skončili na 13. místě. Nejlepším umístěním bylo 7. místo ze
Svinova s časem 14,650.
V sezóně 2021 se situace mírně zlepšila, jelikož „řídké“ řady mužské sestavy doplnily dvě nové posily, které
v minulé sezóně nosily dresy starších
žáků. Zatím se sice rozkoukávají, ale
nikdo ani nečeká že začnou v první sezóně sbírat trofeje v All-stars.
Muži absolvovali 14 soutěží a v MSL
si polepšili na 11. příčku, když jako

jediní s Jistebníkem bodovali na
všech ligových kolech. Oproti tomu
sestava Oprechtických veteránů je
relativně stabilní už několik let. I tak
se díky několika smolným pokusům
oprechtickým veteránům nepodařilo obsadit tolik vyhlížené příčky
nejvyšší, ale v obou sezónách těsně
spadli na nepopulární 4. místo. V sezóně 2021 startovali 11krát, z toho
dovezli jednou zlatý, třikrát stříbrný
a dvakrát bronzový pohár.
Posledním oprechtickým želízkem
v ohni jsou veteránky (Oldies ladies),
které chytly takříkajíc druhou mízu
a s počty odběhaných soutěží se
mohou směle rovnat zbylým oprechtickým družstvům. V sezóně 2020
to bylo 7 soutěží, v následující sezóně 9 soutěží. Nutno podotknou, že
oprechtické „dříve narozené“ ženy
nesoutěžily pouze v kategorii sobě
rovných ale nebály se poprat ani v kategorii žen či veteránů. V jednotlivcích
nás opět reprezentovala Veronika
Krpcová. V roce 2021 se vrátila do seriálu Českého poháru, kde absolvovala
2 starty, ale především reprezentovala
SDH Oprechtice na Mistrovství republiky v běhu na 100m překážek. V MČR
v požárním útoku vypomohla ostravským Michálkovicím. V anketách all
stars vyhlašovaných každoročně na
Slavnostním vyhlášení MS ligy se naše
soutěž O putovní pohár SDH Oprechtice po roce opět stala Nejlepší soutěží
v celém seriálu. S výjimkou roku 2020,
kdy byla soutěž anulována, je soutěž
takto hodnocena již po dvanácté.
V individuálních kategoriích s plakety
za umístění v all stars odnesli Zuzana
Kunátová, Ivan Krejčí, Petr Gábor a Veronika Krpcová.
Na závěr chci poděkovat všem členům, fanouškům, sponzorům a Městu Paskov za podporu, bez které by
byly minulé dvě sezóny o poznání
komplikovanější a pevně věříme,
že již ta následující sezóna bude po
sportovní stránce veselejší.
Jan Krejčí

21

SPOLKY

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Činnost ZO ČSV Paskov v roce 2021
Rok 2021 pokračoval stále ve znamení pandemie, která nám mj. především v 1. polovině roku znemožňovala spolkovou činnost. O mnoho
lepší to nebylo ani s počasím. Zima
byla docela stabilní a na konci února dopřála včelám i prolet a důležitý
pyl, zato duben byl podle statistik
nejstudenější za posledních 80 let
a lepší to nebylo ani v květnu, který byl chladný a deštivý, takže se
mnohdy muselo ještě v jeho 2. polovině topit. Jaro přišlo cca o 3 týdny později. Medníky se nasazovaly
až na počátku května. Červen byl
trochu milosrdnější, ale taky opožděný – lípy začaly kvést až v jeho
závěru. Na druhou stranu hodně
bouřilo, pršelo a foukalo. V paměti
nám určitě zůstalo ničivé tornádo,
které se přehnalo na jižní Moravě. To
vše mělo vliv i na množství snůšky
– medu bylo méně než v roce 2020.
Na druhou stranu se naštěstí neopakovala situace z roku 2020, kdy
naše organizace přišla o 59 % včelstev a někteří členové o všechna.

Všemožným úsilím se nám podařilo
stavy zvýšit a k 1. 9. 2020 jsme zazimovali 330 včelstev. Po přezimování
jsme pak k 1. 5. 2021 obhospodařovali 288 včelstev. Úhyn tak byl „pouze“ 42 včelstev, což je 12,7 %. Během
léta jsme stav ještě navýšili, takže
k 1. 9. 2021 se naši členové starali
celkem o 349 včelstev.
Schůze výboru a spolková činnost
se začala obnovovat až v polovině
roku. Ještě v březnu jsme však museli řešit nepříjemnou situaci, kdy
29. 3. vyhořela maringotka vedle
včelařské chaty a v tentýž den byla
poničena i samotná chata. Poškozeny byly dveře a vybita okna. Opravu se během roku podařilo pokrýt
z pojištění. První velkou akcí bylo
29. června tradiční smažení vaječiny
za hojné účasti členů. Další činnost
spočívala v pravidelné údržbě okolí
chaty a také v léčení včelstev.
V letošním roce oslavili kulatá jubilea 2 členové výboru, př. A. Varkoček
a M. Andrýsek. Novým důvěrníkem

se stal př. Krasula, činnost naopak
ukončil dlouholetý předseda organizace, př. R. Dvořák. V závěru roku
jsme se naposledy rozloučili s naším
nejstarším a do poslední chvíle aktivním členem, př. Miroslavem Garnolem.
Na konec mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci, pokud to
situace dovolila. K 31. 12. 2021 měla
naše organizace 46 členů. Vyprodukovali jsme 2 301 kg medu, 139 kg
vosku a bylo vychováno 89 včelích
matek.
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov
a Obecnímu úřadu Žabeň a Řepiště
za vstřícnost a podporu, kterou nám
každoročně poskytují, i všem, kteří
nás podporují a pomáhají nám v činnosti.
Jan Kukučka, jednatel ZO Paskov

Masopustní obchůzka
Masopustní obchůzka 26.2. začala
srazem masek a svolením pana starosty před zámkem v Paskově ve
14 h, kde se sešlo obrovské množství
masek. Nechyběl medvěd, muzikant,
laufr, nevěsta se ženichem, jezdec na
koni, kobyla, slaměný, bába s nůší, policajt, řezník a farmář s velkým množstvím zvířat vodník, cikánka, čert se
smrťákem ale také princezny, maková
panenka, horník aj. Akce se zúčastnilo
velké množství rodin s dětmi, které si
připravily krásné rodinné masky. Počasí vydrželo až do poslední zastávky,
která byla již tradičně na zabíjačce.
Po drobném posilnění se pak v sále

nad Zámeckou krčmou pokračovalo
FOLKLORNÍM BÁLEM PO SÚSEDSKU,
tentokráte v masopustním duchu.
Účastníci bálu si v naplněném sále
užívali CM ÚSMĚV, poprvé se představili nejstarší tanečníci místního DFS
PASKOVJANEK, program zpříjemnil
Lašský král se svou družinou a soubor
Morava, velmi rádi jsme také přivítali
zástupce souboru KLOBUČAN a ONDŘEJNICA. Tanec a hudbu doplnila tradiční soutěž „v pálení slivovice“ a také
tombola a stylová kuchyně. V brzkých
ranních hodinách jsme slavnostně
pochovali basu a kolem 4h ranní se
vydali do svých domovů vytančení,
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vyzpívaní a věříme, že všichni i spokojení.
Poděkování od nás patří městu Paskov, všem účastníkům průvodu
i bálu, fotografům, všem, kteří nás
při naší obchůzce přivítali ve svých
domovech drobným občerstvením
a milým úsměvem. Jsme velmi rádi,
že v letošním roce byl jak o Masopustní obchůzku, tak i bál velký
zájem z řad veřejnosti, čehož si moc
vážíme a děkujeme tedy Vám všem,
kteří nám pomáháte dělat tradiční
věci tradičně ...s úctou k tradici..
spolek Po súsedsku a DFS PASKOVJANEK
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3.kolo Hobby Horsing Cup Paskov
Dne 20.2.2022 ve Sportovní hale Paskov proběhlo 3. kolo HOBBY HORSING CUPu PASKOV- jedná se o seriál
pěti závodů - čtyři základní kola, jedno finálové. Za každý závod v pohárové soutěži získá jezdec dle umístění body, které by se po posledním
finálovém kole sečtou a závodník
s největším počtem bodů se stane
vítězem dané pohárové soutěže. Od
počátku této akce zaznamenáváme
prudký nárůst zájmů o tuto akci. Naše
vize, byla vytvořit akci pro 40-50 dětí.
Vzhledem k tomu, že po otevření přihlašování, jsme měli za týden plno,
rozhodli jsme se kapacitu navýšit
a čekali jsme, kam až se dostaneme.
Týden před akcí, jsme museli přihlášky začít odmítat, jelikož počet závodníků, překročil 100!!! Tímto počtem,
jsme udělali největší závody hobbyhorsingu v historii na území České
republiky. Nakonec se akce zúčastnilo neuvěřitelných 106 závodníků
a nyní nejen z ČR, ale i ze Slovenska.
Vítali jsme hosty z východu – Košice,
ze západu – Plzeň, ze severu – Liberec a z jihu z Brna. Je to neuvěřitelné,
z jakých vzdáleností, děti dorazily.
Novinkou tohoto kola byl i mini veletrh hobbíků a vybavení – kdy si po
rezervaci místa, mohla děvčata vybalit své výrobky a prodávat je (většina
závodníků si své hobíky šije doma).
Opět po přijetí jezdců na místo proběhla prezentace, úpravy startovních listin a celé závodní klání začalo v 8:30 drezurou dvojic – speciální
soutěž tohoto Valentýnského kola,

kde jsme viděli vystoupení 19 dvojic.
Bezkonkurečně nejlepší vystoupení
měly sestry Vlčkové – Markéta a Eliška, které dokázaly mít nejen sladěné
pohyby, ale sladily se komplet, včetně hobíků. Poté proběhlo slavnostní
zahájení, kde předsedkyně klubu
všechny přítomné přivítala, popsala
dnešní program, vysvětlila pravidla
a představila celý pořadatelský tým.
Do haly také zavítal starosta města
Paskova, pan Petr Baďura, který si
poté také vzal slovo, poděkoval pořadatelům a popřál dětem co nejlepší
výsledky.
Toto 3. kolo testovali pořadatelé nový
model soutěží – 2 závodiště a 2 soutěže souběžně – v jedné části haly
probíhaly parkurové soutěže, v druhé části haly drezurní soutěž. Chvíli
děti nevěděly, kam se dívat dříve, ale
brzy si na nový systém zvykly a vše
tak probíhalo podle plánu. V 9:45
se spustila jak drezurní soutěž, kde
o zlatou kokardu soupeřilo 71 jezdců,
kde zazářila Maya Hladká s koněm
Extra Corona Extreme, tak i parkurové pohárové soutěže. První parkurovou soutěží bylo opět klání pro benjamínky, kde se sešlo 21 dvojic. Tato
soutěž byla opět na rychlost/na čas
a nejrychleji dráhu přeskákala Doleželová Aneta s koněm Star. Následoval parkur 50 cm, který je již tradičně
na limitovaný čas, kde jsme viděli 146
startů, kde se přesně do limitu trefila
Vaňurová Natálie s koněm Lussy. Poslední pohárovou soutěží byl parkur
do 70 cm, kde ze 106 jezdců doslova
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proletěla parkur Kateřina Kajzarová
s koněm Arseny. Celé závodní klání
završil překážkový dostih, kterého se
v jednotlivých kolech utkalo 86 závodníků, kdy nejrychlejší dvojicí byla
opět Kateřina Kajzarová s koněm
Arseny. Srovnávat toto kolo s jinými
nelze, bylo největší, pořadatelsky
nejnáročnější a také nejzajímavější.
Chtěli bychom opět moc poděkovat
městu Paskov za podporu, díky které
tyto akce mohou proběhnout. Pořadatelé si už začínají lámat hlavu s tím,
že finále by mohlo být dvoudenní, to
nás čeká, ale až v červnu. My se na
Vás budeme těšit již 2. dubna ve Velikonočním kole opět na půdě Sportovní haly Paskov.
Sandra Moravcová
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Sportovní gymnastika – činnost v roce 2021
Rok 2021 nezačal pro gymnastiku
dětí dobře. Tělocvična byla uzavřena celého půl roku, což vedlo
k tomu, že většina starších dívek už
dál v gymnastice nepokračovala. To

se projevilo hned v září, kdy se u nás
opět uskutečnila krajská soutěž ve
sportovní gymnastice dětí a mládeže. Účast byla podstatně nižší než
v uplynulých letech, jelikož většina

oddílů neměla možnost trénovat.
Naši TJ reprezentovala v kategorii
starších žákyň pouze Tereza Platošová, která se umístila na 2. místě. Za
skvělý výkon a hlavně odvahu si zaslouží velkou gratulaci. Poděkování
patří také všem trenérkám, cvičitelkám a dalším obětavým lidem, kteří
opět připravili nářadí v tělocvičně
a zajistili perfektní zázemí pro závodníky, trenéry i organizační štáb na
tuto náročnou akci krajského významu. Činnost našeho oddílu gymnastiky se pak rozběhla koncem září, kdy
se přihlásilo téměř 30 nových děvčat
a 2 kluci. Je to radost, ale zároveň
velká odpovědnost uhlídat, a přitom
naučit malé cvičence základům gymnastiky. Také se neustále potýkáme
s nedostatkem trenérů a pomocných
cvičitelů, kteří by se při zájmu o tuto
činnost mohli vyškolit a obdržet cvičitelské či trenérské oprávnění.
Zdeňka Makarová,
hlavní trenérka gymnastiky

Bowling – zahájení v 1. lize SM

Jarní sezóna již 23. ročníku celostátně
pořádané ABL pod vedením České
bowlingové asociace zahájila prvním
hracím dnem (HD) 1. 2. 2022 a pro
náš tým Orel Paskov v 1. lize „B“ regionu Sev. Morava. Dalšími HD byly 1.
+ 22. března, boje v základní skupině
budou ukončeny 12. 4. 2022. Následně se bude pokračovat dvoukolovou
nástavbou po vyhodnocení po 4. HD,
a to boji ve skupině o regionální titul
a ve skupině o udržení. Úvod, přes
komplikace se skladbou týmu s nutností výpomoci hostujícího hráče, se
družstvu vyvedl a Orel Paskov v první rundě předvedl dobré jak týmové,
tak i povedené individuální výkony.
Odvezli jsme si jako startovací pozici
do dalších bojů pěkné dělené 2. místo, ale ve velmi vyrovnané tabulce,
kdy nás dělily 4 body jak od vedení
v soutěži, tak rovněž pouhé 4 body
od 6. místa…

V dalším kole počátkem
března
v herně Bowling
Sky Ostrava se již
týmu tolik nedařilo (v tomto dílčím
HD obsadil čtvrté místo), připsal si
dvě týmové výhry a s vyrovnanou
celkovou soutěžní bilancí 6 výher a 6
proher se drží ve středu tabulky na
celkovém 4. místě. Pořadí soutěže se
diverzifikovalo, na čele se drží Metal
stíhaný polským týmem Elektrownia
Rybnik, oba již s patrným bodovým
odstupem od ostatních družstev,
čímžto tyto družstva potvrdily své
dlouhodobé vyhlídky pro návazné
pokračování v nástavbě skupiny o titul. Tento HD významně vyšel nově
třetímu týmu Rebelové, kteří s bilancí 5-1 poskočili i přes „našeho Orla“.
Všechno dění je úzce provázáno
s možnostmi personální a kapacitní
situace družstev, v této nelehké době
se trvalá (osvědčená) optimální sestava dává dohromady dosti těžce.
Uvidíme, jak tomu pak bude dále, nejen u nás, ale týká se i ostatních týmů.
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V každém případě se vždy snažíme
v co nejlepším světle reprezentovat
Orel a město Paskov… (děkujeme za
podporu).
Tabulky a webové texty z jednotlivých HD průběžně aktualizujeme
ve vývěsce Orla na nábřeží Náměstí.
Na stránkách www.czechbowling.
cz (včetně „on-line“ průběžných zápisů výsledků HD), ale i na původní
adrese www.ablweb.cz, naleznete
výsledky napříč celou ČR, a to včetně
finálových klání a všech významných
událostí ve světě bowlingu.
Závěrem si Vám dovolujeme popřát
příjemné jarní měsíce roku a těšíme
se i na případné shledání s Vámi na
bowlingových drahách.
D. Valenta

www.czechbowling.cz

www.ablweb.cz

SPORT

duben 2022

Házená
Zimní měsíce jsou většinou pro míčové sporty v nižších soutěžích přípravným obdobím pro jarní mistrovskou
soutěž. Naše družstva pravidelně
v úterý a v pátek využívala sportovní halu k přípravě. Jedná se pohybové a herní varianty, které by se měly
projevit v utkání se soupeři. Ve druhé
polovině února se naše nejmladší kategorie zúčastnila turnaje v Karviné.
Hrálo se v legendární hale Stars, která přivítala nejednu evropskou veličinu házené. A tam naše drobotina
soupeřila se svými vrstevníky z nalosovaných oddílů. S domácím oddílem ze Sokola Karviné po pohledné
hře naše družstvo zvítězilo. V dalších
dvou utkáních již se museli sklonit
před lepší hrou soupeře. Všechny
výsledky byly ve všech kláních velmi
těsné a dle slov trenéra Paskova Tomáše Horáčka se úroveň družstva viditelně zlepšuje. Družstvo nastoupilo
v sestavě Stela Junková, Adéla Blažková, Ondřej Beníček, Zuzana Horáčková, Eliška Horáčková, Marek Petrik,
Valerie Hrachová, Dominika Kalužová
a Štěpán Liberda.
Kromě sportovní činnosti oddíl Házená Paskov má během roku i nesportovní aktivity. Jednou z nich bylo
v polovině března v sobotu zábavné odpoledne pro děti a následně

disko pro odrostlejší. První polovina
byla poměrně úspěšná, navštívilo
ji celkem asi šedesát dětí se svými
rodiči nebo příbuznými. Byly pro ně
připraveny různé hry, kdy soupeřili
s různými maskami a dle výsledku
byly odměněny. Velkým oživením
bylo vystoupení dvou dívek, které
svými pohybovými figurami uvedly
v pohyb všechny dětské návštěvníky.
Vše doprovázel velmi citlivě DJ Pavel
Němčík. Ten prakticky celé odpoledne i večer se staral o hudební kulisu.
Druhá část, kterou mělo být disco, se
nepovedla. Pro malou účast byla tato
nabídka předčasně ukončena.
Jarní část by měla proběhnout již
soupeřením o body a umístění v tabulce dle věkových kategorií. Ještě
v druhé polovině března bude tradiční turnaj mužů o pohár starosty
města. Přihlásil se nečekaný počet
účastníků z našeho, zlínského i olomouckého kraje.
Závěrem oddíl Házené Paskov zve
zájemce do svých řad chlapce i dívky, ale i dospělé. V úterý a v pátek
od 16:00 do 20:30 h budete vítáni
a o následujícím programu je info ve
skříňce na náměstí a plakátováním
na vyznačených plochách.
Jiří Štefek

Florbal
Muži
Muži pokračují v nadstavbové části. V posledním zápase jsme přehráli
Český Těšín poměrně vysoko – 12:3.
Do konce sezóny v nejvyšší regionální
soutěži, nám zbývá pět utkání. Zatím
se stále držíme na první pozici s náskokem tří bodů a zápasem k dobru. Nadstavba se hraje formou, kdy

nejlepších šest týmu po základní části
soupeří „každý s každým 2x“ o postup do divize. Polovina této fáze je již
úspěšně za námi. Nejtěžší zápasy však
teprve přijdou. Celou soutěž tak nejspíše rozhodne poslední turnaj, který
odehrajeme na domácí půdě v Paskově. Budeme moc rádi, když nás 23. 4.
přijdete podpořit do SH Paskov.

Elévové
Kategorie elévků toho v této sezóně příliš neodehrála. Nemoci a karantény silně ovlivňují naší účast
jednotlivců nebo celé kategorie, na
turnajích. Absence na trénincích má
dopad na určitý herní posun jednotlivců. Každopádně zatím jediný
letošní turnaj v Horní Suché, jsme

odehráli v minimálním počtu, ovšem bojovností jsme odehráli vyrovnané zápasy. Nakonec z toho bylo
vynikající 3.místo. Provedli jsme
některé změny v této kategorii a posílili trenérský tým. I když do konce
sezóny už dlouhá doba není, věříme
že to bude pozitivní krok k dalšímu
vývoji dětí.
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Stolní tenis
S přibývajícím časem se nám pomalu blíží ke svému konci dlouhodobé
soutěže. Družstvům áčku a céčku
chybí dohrát poslední dvě utkání,
béčku o utkání víc .Hráči A.dr si drží
svoji pozici na 5. místě a hrají ještě na domácích stolech v Orlovně
proti Ropici a Frenštátu. K uhájení
pátého místa jim stačí získat jediný
bod. Pozitivem je že jsme dokázali vyhrát a získat body proti silným
týmům z Frýdlantu a Svinova. Hráči
céčka jsou již jistými vítězi své soutěže a zároveň postupující do vyšší
soutěže na příští sezónu. Teď jde
o to neprohrát poslední dvě utkání a dokončit soutěž bez porážky.
Zatím máme na kontě jen 3 nerozhodné výsledky. Toto se nikomu
v letošní sezóně nepovedlo, aby neprohrál ani jediné utkání. Nejhorší
situace je u našeho rezervního týmu
tedy B.družstva. Tam to nevidím
dobře a myslím si že po dlouhých

12 letech máme nakročeno o soutěž
níže. V druhé polovině soutěže jsme
jen jednou dokázali vyhrát k tomu
3x remíz to je moc málo. I když stát
se může ledacos, situace v tabulce je
nepřehledná vzhledem nestejnému
počtu odehraných utkání jednotlivých družstev ,údajně kvůli koronaviru . Dle mého názoru je celá letošní
sezóna neregulérní vzhledem k častým odkladům, některá družstva již
měla odložena svá utkání již 2x což
jim potom nahrává a vědí jak hráli
jejich soupeři. Vždyť ještě pátý tým
v soutěži nemá jistou záchranu. 9.4.
se bude hrát v Lomnici nad Popelkou turnaj Orelských stolních tenistů z celé České republiky. Na tento
turnaj se chystá i početná naše výprava, ale nevíme, kolik našich hráčů
se turnaje zúčastní. V termínu, který
jsem zmiňoval budou hrát jednotlivci a druhý termín který je 7. 5. hrají družstva . Ať se jedná o 1. termín

,nebo 2. termín ,hráči kteří nepojedou budou držet palce našim hráčům při reprezentaci Orla a našeho města. Od 25. do 27. 3. se koná
v Kutné Hoře MČR stolních tenistů.
Přihlášených je celkem 500 hráčů
mužů a žen. Na toto mistrovství dostal pozvánku náš rozhodčí Zdeněk
Manda. Na závěr bych chtěl poděkovat našemu členu Petru Mičkovi,
že zhotovil talisman pro náš oddíl
v podobě Orla. Je hezký a doufáme,
že nám bude přinášet štěstí.
Zdeněk Manda

Rekordní výnos Tříkrálové sbírky
V mrazu, tmě i hezkém lednovém
počasí procházeli ulicemi Paskova
koledníci Tříkrálové sbírky. Ta letos
přinesla rekordní výtěžek, i díky
štědrosti v našem městě. Loni museli lidé za Tříkrálovou sbírkou dojít
sami ke staticky umístěným pokladničkám (v trafice, lékárně či Dumínku), letos už zase naštěstí mohla
Tříkrálová sbírka opačným směrem.

Tedy zazvonit u každého domu
v Paskově a v případě vlídného přijetí také zazpívat pár slok tříkrálové
koledy a popřát vše dobré do Nového roku. I o to totiž ve sbírce jde, přinášet lidem požehnání – jinými slovy
přát dobro. Vše proto začíná už o pár
dní dříve, kdy v kostele na křídu dopadne pár kapek svěcené vody. Je to
symbolický moment, kdy se hranol

Koledníci na ulici Rudé Armády a Zářičí.
(foto J. Zelníčková)

Tříkrálovou křídu i zrnka kadidla požehnal
v paskovském kostele na slavnost Tří králů
6. ledna P. Piotr Nawarowski (foto V. Liška)
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bílé hmoty stane nositelem dobra
i radosti. Vzkaz K+M+B pak označuje domy, ve kterých se lidé chtějí
připojují k poselství lásky Tříkrálové
sbírky a přání, aby mezi lidmi bylo
více porozumění.
V Paskově se do koledování pod patronátem Charity Frýdek-Místek zapojují dobrovolníci všech generací.
Od nejmenších dětí až po seniory.
I díky nim je možné pokrýt všechny
ulice města a vyrazit za všemi, kteří
jsou v den koledování doma. Pokud
se koledníci s obyvateli domu minuli, mohl každý dárce svůj příspěvek zaslat prostřednictvím on-line
koledy nebo zajít k některé statické
pokladničce. V Paskově je tříkrálová pokladnička tradičně umístěna
v trafice u paní Liškové, která sbírku
dlouhodobě velkoryse podporuje.
Celkově se podařilo díky štědrosti
mnoha domácností v Paskově překonat dosavadní městský rekord.
Vybralo se totiž 115 976 Kč, které
putují do Charity Frýdek-Místek. Jak
konkrétně pomůžou? Díky výtěžku
bude moct Charita např. doučovat děti ze sociálně slabších rodin.

OSTATNÍ
Zařídí tréninkový byt pro lidi s duševním onemocněním, kterým se
tak s podporou sociálních pracovníků zjednoduší návrat z psychiatrické
léčebny do běžného života. Výnos
sbírky umožní rozšířit Domov pokojného stáří a rozvíjet se může také
Mobilní hospicová péče. Jejím cílem
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je, aby lidé nemuseli trávit poslední
fázi života v nemocnici, ale naopak
mezi svými nejbližšími doma. Paskovský příspěvek výrazně přispěl do
mozaiky obcí na Frýdeckomístecku,
kde se podařilo vybrat dohromady
2 277 306 Kč.
Ondřej Elbel

Osobní asistence – jeden příběh za všechny
Osobní asistence je pomoc člověka
(zdravého, vnímavého…) člověku
(který potřebuje v každodenním životě podporu pro svou nemoc, postižení, věk). Organizace Podané ruce
– osobní asistence prostřednictvím
svých zaměstnanců zprostředkovává propojení mezi těmito lidmi. Jak
je všeobecně známo, těch zdravých
a vnímavých lidí, kteří by osobní asistenci, nebo i jinou sociální službu,
poskytovali, je stále málo. I naše organizace stále hledá schopné a ochotné
lidi, kteří by chtěli být pro potřebné
k dispozici. Je to práce náročná, ale
smysluplná a pestrá. Pokud hledáte
práci, podívejte se na www.osa.podaneruce.eu, na volná pracovní místa,
třeba vás tato možnost zaujme. Více
informací také na tel. 778 500 159
u Bc. Táni Pomothyové.
Tato sociální služba je poskytována
v domácnostech klientů, v prostředí,
které člověk zná a je mu tam dobře.
Z reakcí našich klientů a jejich blízkých víme, že toto je nejoceňovanější
přínos osobní asistence. Našimi klienty jsou děti, dospělí a senioři. Každý
klient má jiné potřeby, jiné možnosti,
potřebuje jiný objem času i služeb.
Práce dvou různých osobních asistentů se tedy může velmi lišit, ale přínos
pro potřebného člověka, jeho blízké
i společnost je podobná. Umožňuje
zůstat doma a zajistit pomoc v každodenních praktických věcech, jako je
hygiena, oblékání, přesuny, jídlo a pití,
ale také procházky, trávení volného
času, návštěvu lékaře atd.

Začíná to hezky – láska je mocná čarodějka. Paní, které můžeme říkat
třeba Julie, popletl hlavu mladík, že
by Romeo? Měl sportovní postavu
a spoustu nápadů na báječný život.
Výsledek byl krásný. Dítě, kluk, společný syn. Romeo měl rozpracováno
mnoho jiných příběhů, a když zjistil,
že syn má celoživotní zdravotní problém, vyklidil pole. Nezvládl pomyšlení, že dítě bude stále dítětem. Bude
vyžadovat nejen pohádky, ale i pleny.
A ty až do seniorského věku. Čas plynul. Byly i lepší dny. A opět láska, sliby,
následky. Druhý syn je velkou oporou
pro maminku i brášku. Má ale plné
právo na klasické dětství. Má právo
na hry, pozornost maminky, přítomnost tatínka. Maminka se snaží moc,
ale starší kluk je potřebnější. Tomu se
musí věnovat dvacet čtyři hodin denně. Tatínek už také žije svým životem
jinde, ale pomáhá. Aby toho nebylo
málo, přišel covid. Nevyhnul se ani
rodině už tak zkoušené. Navštívil postupně všechny, nejvíce se ale věnoval
mamince. U té zůstal a je s ní stále. Asi
proto, že je vlastně silná, zvyklá být
neustále ve službě. Covid zkouší, co
je člověk schopen zvládnout, a této

Příběh každého klienta je jiný, důvody, proč potřebuje pomoc druhého
člověka, jsou také různé. Právě ty příběhy jsou velmi zajímavé, mnohé berou za srdce svou hloubkou, složitostí
života, nespravedlností. Jeden příběh
za všechny: příběh jedné maminky a jejich dvou synů, kteří žijí kdesi
na Moravě, a život se s nimi nemazlí.
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ženě ke všemu naložil veliké zdravotní problémy.
Musela však odmítnout nutnou hospitalizaci. Kdo
by se o kluky postaral? A tak zkouší
sehnat pomoc, píše zoufalé e-maily,
volá o pomoc na adresách, které ji
zatím nezklamaly. Tak jsme se o její
hrozné situaci dozvěděli i my a další
ochotní lidé, kteří se rozhodli pomoci. Než rodinu covid opustí, budeme
pomáhat a hledat zdroje dlouhodobé
péče a pomoc od lidí, kteří mají v srdci místo i pro zcela cizí lidské bytosti.
I pro tuto rodinu hledáme osobní asistentku/osobního asistenta, který by
pomohl s péčí o staršího syna.
Takových příběhů máme „v šuplíku“
spoustu. Ukazují, že péče sociálních
služeb je velmi potřebná, usnadňuje
život, přináší konkrétní každodenní
podporu. Jsme rádi, že i naše organizace může být, díky našim skvělým
pracovníkům, takovou pomocí mnoha rodinám i jednotlivcům. A děkujeme všem, kdo nám pomáhají pomáhat, tedy i městu Paskov.
Helena Fejkusová, ředitelka

OSTATNÍ

PASKOVSKÝ ZPRAVODAJ

On-line školení komunikačních dovedností
Evropské seskupení pro územní
spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností a Centrum pro podporu
a inkluzi Help Net vás srdečně zvou
na on-line školení:
Komunikační dovednosti osob poskytujících domácí ošetřovatelskou
péči pro seniory a osoby s postižením.
Kurz je určen pro zaměstnance
v centrech sociálních služeb, domovech důchodců apod. Přihlásit se
mohou sociální pracovníci, zdravotní sestry, pracovní terapeuti, zdravotní ošetřovatelé, gerontologičtí
pracovníci, pečovatelé, vedoucí
ústavů, psychologové, rehabilitační
pracovníci, lidé pečující o seniory
a rodiny nemocných osob.

Školení se bude konat 7. 4. 2022
v čase 10.00 - 13.00 hod v on-line
formě, prostřednictvím platformy
ZOOM.
Kurz vede: Ph.D. Lidija Vasiljević,
doktorka politických věd v oblasti sociální politiky (Fakulta politických věd Univerzity v Bělehradě),
se aktivně zabývá skupinovou a individuální psychoterapií, edukací
a výcviky (jak v rámci vzdělávání budoucích psychoterapeutů/psychoterapeutek, tak i v oblasti lidských
zdrojů a posilování okrajových skupin v Srbsku a v regionu – v Bosně
a Hercegovině, Slovinsku, Chorvatsku). Je autorkou řady prací v oblasti
psychoterapie a politiky duševního
zdraví, feminismu a psychoterapie,
příruček o dovednostech skupinové
práce, rodové rovnosti v médiích.
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Účast na školení je zdarma. Je potřeba se pouze přihlásit prostřednictvím formuláře. Počet míst je omezen. Odkaz na přihlašovací formulář:
https://tiny.pl/949b3
Kontakt:
kristynasircova@gmail.
com; bwrona.tritia@gmail.com
www.egtctritia.eu, www.helpnet.rs
Školení probíhá v rámci projektu ,,V4
pro rozvoj společné sociální Evropy“, ID: 22110081.
Projekt je spolufinancován ČR, Maďarskem, Polskem a Slovenskem
prostřednictvím Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu
je podporovat myšlenky udržitelné
regionální spolupráce ve střední Evropě.
Kristýna Šircová

OSTATNÍ / INZERCE

duben 2022

Charita
pro
UkrajinU

HLEDÁME
DOBROVOLNÍKY

Sbírka je určena na podporu lidí zasažených
válkou na Ukrajině a slouží k zajištění
základních potřeb, jako jsou voda, potraviny,
hygienické prostředky či přístřeší.

Dobrovolník je osoba starší 15 let, přinášející radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují.

Č. ú.: 55660022/0800, VS 104

senioři I osoby s duševním onemocněním I děti a mládež
naslouchání

Pro více informací kontaktuj

předčítání

koordinátorku Dobrovolníků.

doprovázení na procházku či nákup
doučování 1. stupně ZŠ

Kontakt: Tereza Staroščáková, Dis.

zábavné, společenské, pohybové,

tel.: 731 688 521

kreativní aktivity

e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz

www.charitafm.cz

Inzerce

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava-Nová Bělá, Hrabovská 5/39




MONTÁŽE, PRODEJ MATERIÁLU
Pletivové ploty, svařovaná pletiva.




Plotové panely 2D, 3D. Thuje na živý plot.
Bezúdržbové plotovky Pilwood.





MOBILNÍ OPLOCENÍ. Prodej, pronájem.
MŘÍŽE do sklepních oken.
Garážová vrata dvoukřídlá, výklopná
www.VRATA-OSTRAVA.cz
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